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Namn: Bromsberget 

Områdeskod: SE0620287 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Statliga, Sveaskog 

Areal (ha): 28 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha)  % avyta 
9180 *Lind-lönnskogar i sluttningar och raviner 28 100 

Ingående arter enligt habitatdirektivet 

Inga arter är noterade 

Beskrivning av området 
Bromsberget utgörs av en mycket frodig NO-sluttnig med lövskog som innehåller 
ett mycket stort inslag av ädellövträd och hassel. Artrikedomen är stor med ett rikt 
fågelliv samt rik kärlväxtflora. Området var till i slutet på 1970-talet en av Dalarnas 
finaste ädellövskogar. Merparten av gamla lövträd i området, både trivial som 
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ädellövträd, ringbarkades vid denna tidpunkt. Tanken var att få upp granen. Detta 
blev till stor del också fallet även om ett relativt stort antal äldre lövträd överlevde 
ringbarkningen. Likaså gynnades hasseln som fläckvis utvecklats till rena lundar. 
Idag finns i området av ett mindre antal lindar, almar och lönnar samt ett något 
större antal triviallöv. Hasseln är i många delar den dominerande arten, tillsammans 
med medelålders gran. Granen håller på att ta över i flera delar, varför en snar 
restaureringshuggning är nödvändig. Betydande värden finns kvar och möjligheter 
finns att med en lämplig skötsel utveckla nya ädellövbestånd.  
 
Den stora ansamlingen av hassel är för trakten unik. Fågellivet är rikt med 
nötkråka, stenknäck samt järpe med flera par. Tibast och blåsippa växer över hela 
området. Myskmadran är påträffad på en lokal. Många arter gynnas av den 
kalkpåverkade grunden, lövskogslundarna inklusive hassel. Objektet skall även ses 
i regionalt perspektiv som en del av de värdefulla stråk av lövskogsmiljöer som 
finns kvar efter Kolbäcksåns dalgång. 

Bevarandesyfte  
Det främsta syftet för området är att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för 
naturtypen och arter som legat till grund för utpekandet av området till nätverket 
Natura 2000. Det innebär en bibehållen lövskogskaraktär med en variation av 
lövskogsmiljöer. Av trädslag skall hassel samt ädellövträd gynnas. Granen tillåts 
men i en begränsad omfattning med varierande tätheter. Andelen gran regleras med 
hjälp av regelbundet återkommande borttagande av nya plantor.  

Bevarandemål 
Observera att nedanstående bevarandemål inte är fullständiga. På grund av 
kunskapsbrist saknas i några fall specifika värden. Dessa är i sådant fall ersatta med 
ett x. Målen kan i flera fall behöva revideras i samband med kommande 
uppföljning. Även listorna över typiska arter kan komma att justeras. 

9180 *Lind-lönnskogar i sluttningar och raviner 
• Arealen lind-lönnskogar i sluttningar och raviner ska bibehållas. 
• Andelen lövträd (främst ädellöv och hassel) ska uppgå till minst x %.  
• Andelen gran bör ej överstiga x %.  
• Antal häckande typiska fågelarter bibehålls eller ökar.  

Beskrivning av arter/livsmiljöer  
Om inte annat anges så är beskrivningarna baserade på Naturvårdsverkets generella 
vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket Natura 2000 
(Naturvårdsverket 2003).  

9180 *Lind-lönnskogar i sluttningar och raviner 
Bromsberget utgörs av en mycket frodig NO-sluttnig med lövskog som innehåller 
ett mycket stort inslag av ädellövträd och hassel. Den stora ansamlingen av hassel 
är för trakten unik. Hasseln är i många delar den dominerande arten, tillsammans 
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med medelålders gran 
 
Karaktärsarter: lönn, alm, vitsippa, svalört, harsyra, skogsbingel, trolldruva, lind,  
ek, hassel, vitsippa, lundgröe och liljekonvalj. 

Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området negativt? 
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens beskrivningar av hotbilder baserade på 
Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket 
Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003). 

9180 *Lind-lönnskogar i sluttningar och raviner 
Invandrande gran är det idag största hotet för området. Alla former av 
produktionsinriktat skogsbruk i området skulle förstöra naturvärdena. Större uttag 
av träd kan även skapa markförstöring, samt leda till uttorkning och 
konkurrensutsättning för många arter. Exempel på skogsbruksåtgärder: 
avverkningar; främst slutavverkningar, både i och i anslutning till objektet, 
transporter, markberedning, buskröjning samt plantering av andra trädslag som t.ex. 
gran.  
 
Luftföroreningar, främst bilavgaser från angränsande större vägar, kan utarma den 
känsliga epifytfloran av lavar och svampar. Ett ökat kvävenedfall kan förändra art 
sammansättningen i både fältskikt och bland epifyterna.  

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Skogstypens naturvärden utvecklas i huvudsak genom naturlig dynamik vilket 
omfattar naturliga störningar, som t.ex. skred, ras, stormfällningar och 
insektsangrepp.  
 
Av trädslag skall hassel samt ädellövträd gynnas. Granen tillåts men i en begränsad 
omfattning med varierande tätheter. Andelen gran regleras med hjälp av 
regelbundet återkommande borttagande av nya plantor. 

Bevarandestatus idag  
Innan basinventeringen är genomförd vet vi inte om gynsamm bevarandestatus  
råder i hela området. 

Uppföljning av bevarandemål 

Efter genomförd basinventering kommer områden att definieras där fri utveckling 
får råda. I områden där icke gynnsam bevarandestatus anses råda kommer 
uppföljning att ske mot uppställda mål. Skötselåtgärder kommer att utföras för att 
nå fastställda mål. 
 



 Bromsberget 
 Natura 2000 kod SE0620287 

Diarienr: 511-08205-2005 
Fastställd: 2005-08-12 

Referenser 
Länsstyrelsen 1988: Naturvårdsprogram för Kopparbergs län 
 
 
 

�

Underlagskarta lantmäteriet medgivande 96.0352.

SE06200287 Bromsberget

 


