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Namn: Hemshyttan 

Kommun: Smedjebacken 

Områdeskod: SE0620211 

Områdestyp/status: SPA 

Ägarförhållanden: Bergvik skog AB, privata 

Areal (ha): 28 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Inga ingående naturtyper 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 

Ingående arter enligt fågeldirektivet  
A236 Spillkråka 
A409 Orre 
A217 Sparvuggla 



 Hemshyttan  
 Natura 2000-kod SE0620211 
 Diarienr: 511-3507-06 
 Fastställd: 2007-01-22 

 2 

A104   Järpe 

Beskrivning av området 
Området består av två delområden som ligger åtskilda med 500 meter. Det västra 
delområdet på 24 ha utgörs av ett brandfält i en västsluttning. Det östra delområdet 
utgörs av en nyckelbiotop av kategorin ras- eller bergbranter med blandad barr- och 
lövskog. 

Bevarandesyfte  
Det främsta syftet för området är att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för 
samtliga naturtyper och arter som legat till grund för utpekandet av området till 
nätverket Natura 2000. 

Bevarandemål 
Observera att nedanstående bevarandemål inte är fullständiga. Målen kan i flera fall 
behöva revideras och kompletteras i samband med kommande basinventering och 
uppföljning.  
 

 Art Bevarandemål 
A236 Spillkråka Spillkråka ska regelbundet häcka i området. 
A104 Järpe Järpe ska regelbundet häcka i området. 
A409 Orre Orre ska regelbundet förekomma i området. 
A217 Sparvuggla Sparvuggla ska regelbundet häcka i området. 

Beskrivning av arter/livsmiljöer  
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens beskrivningar av arter/livsmiljöer 
hämtade från Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper 
inom nätverket Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003, 2003a-c)) 
 
A236 Spillkråka 
Spillkråkan behöver tillgång på lämplig föda i form av vedlevande insekter och 
myror. Arten födosöker ofta lågt i träd, på stubbar m.m., gärna i rotrötad gran efter 
hästmyror. Spillkråkan behöver också tillgång på lämpliga häckningsplatser, främst 
i form av grov asp, tall eller bok. I södra och mellersta Sverige råder ingen uttalad 
brist på lämpliga häckningsträd, däremot kan tillräckligt grova stammar saknas i 
stora delar av Norrland där skogsbruket är mera intensivt och tillväxten sämre. För 
att spillkråkan skall häcka måste stamdiametern i brösthöjd överstiga 30 cm för asp 
och 40 cm för tall. Medelåldern på utnyttjade tallar är i Småland 115 år, Uppland 
170 år, Dalarna 187 år och i Gästrikland 239 år. Spillkråkan är något av en 
nyckelart i boreala och nemoboreala skogsekosystem genom att den årligen 
producerar ett stort antal bohål lämpliga för större hålhäckande fåglar och däggdjur 
som ej själva förmår mejsla ut sitt bo.  
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Spillkråkan är en stannfågel som under sommarhalvåret i södra Sverige födosöker 
över arealer i storleksordningen 100–1 000 ha. Vintertid rör sig arten över större 
områden. I Norrlands inland är artens hemområden troligen betydligt större än i 
södra Sverige. 
 
A409 Orre 
Orren är de öppna markernas skogshöna och häckar på hedar och mossar samt i 
tidiga successionsstadier efter kalhyggen och skogsbränder. I skärgårdsmiljö häckar 
arten på kala skär och öar och i fjälltrakterna kan den gå upp i fjällbjörkskogen. 
Liksom hos övriga skogshöns är god tillgång på insekter mycket viktig för 
kycklingarnas överlevnad. Björkknoppar är en viktig diet under vinterhalvåret. 
Under sommarhalvåret är dieten mer varierad, men vegetabilier dominerar, bl.a. är 
blåbärsblom en viktig komponent. Arten är en stannfågel och rör sig normalt inom 
ett hemområde i storleksordningen 25–75 km2. 
 
A217 Sparvuggla 
Tillgång på lämpliga boplatser i form av gamla bohål från större hackspett eller 
tretåig hackspett. Den optimala häckningsmiljön är gammal, flerskiktad 
grandominerad blandskog med rik förekomst av grova lövträd (främst asp, björk 
och al). Sparvugglan är dock flexibel i sitt val av häckningsplats och förekommer 
likaväl i naturskogsbestånd som i områden med en blandning av rena 
produktionsbestånd och hyggen, så länge lämpliga boträd finns att tillgå. I södra 
Sverige hittar man den ofta på gammal, igenväxande inägomark där den häckar i 
bestånd  av äldre asp. Tillgång på lämplig föda i form av gnagare och småfåglar.  
 
Spridningsförmåga: Sparvugglan är i huvudsak en stannfågel. Vissa vintrar sker 
mer omfattande rörelser söderut. Arten jagar över arealer i storleksordningen 1,5 
km2. 
 
A104 Järpe 
Järpen vill ha tät skog med föryngring av främst gran och med inblandning av al, björk och 
asp. Hög markfuktighet och förekomst av surdråg, alkärr och bäckar gynnar arten. 
Lövträdsandelen i reviret bör överstiga 10% för att området skall accepteras.  

En viktig och begränsad vinterfödoresurs är alknoppar, alhängen samt björkknopp, och i 
omedelbar anknytning till födan krävs dessutom skydd i form av grantätningar.  

Järpen är mycket stationär året om inom sitt revir (25.50 ha). När ett par har etablerat sig på 
en plats stannar de där så länge biotopen är intakt.  

Liksom hos övriga skogshöns är god tillgång på insekter mycket viktig för kycklingarnas 
överlevnad.  

Järpen är en extrem stannfågel inom sitt revir om 25.50 ha. Ungfågelspridningen kan röra 
sig om i storleksordningen någon eller några km.  

Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området negativt? 
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens beskrivningar av hotbilder hämtade från 
Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket 
Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003) 
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A236 Spillkråka 
Det största hotet mot spillkråkan är skogsbruket och näringens allt större krav på 
skogsråvara. Minskad lövandel, ökad granandel och mera homogena bestånd i södra och 
mellersta Sverige missgynnar arten.  

Minskad medelålder i bestånden i intensivt brukade trakter gör att tillgången på lämpliga 
boträd minskar.  

Eftersom spillkråkan i stor utsträckning livnär sig på hästmyror missgynnas den med 
största säkerhet av stubbrytning och GROT-uttag.  
 
A409 Orre 
Under 1800-talet förekom orren t.ex. tämligen allmänt till allmänt på de stora ljunghedar 
som då fanns i södra Sverige. I takt med att skogsarealen ökat och ljunghedarna försvunnit 
har orren minskat i flera områden. Negativt för orren har även varit försvinnandet av 
skogsbetet, genom att skogen blivit allt tätare och därigenom allt sämre som födosöksmiljö.  

De stora brandfält med efterföljande lövuppslag som förr med regelbundna intervall 
skapades i den boreala zonen, och som var mycket gynnsamt habitat för orren, saknas 
numera nästan helt eftersom naturliga bränder som regel snabbt blir släckta. I viss mån har 
orren erhållit en ersättningsbiotop i det storskaliga kalhyggesbruket, men med den 
inskränkningen att det efterföljande lövuppslaget som regel röjs och gallras bort och ersätts 
med barrträd.  

Totalt sett finns ej något hot mot artens fortlevnad i Sverige. Under storhyggestiden på 
1960- och 1970-talen gynnades orren kortvarigt, speciellt i norra Sverige. Numera 
missgynnas orren troligen eftersom dagens hyggen har mindre areal och dessutom inte är 
lika öppna som tidigare p.g.a. naturvårdshänsyn. Ytterligare en bidragande orsak till att 
orren får allt svårare att upprätthålla starka bestånd är att småjordbruken i skogsbygderna 
läggs ned och skogsplanteras i en mycket stor omfattning.  

I södra Sverige är omloppstiden för hyggen och ungskogar alltför kort för att kunna hysa 
livskraftiga bestånd. Skogarna i södra Sverige är dessutom alltför täta för att passa orren. 
Särskilt i Götaland och Svealand har märkbara populationsminskningar konstaterats den 
senaste tioårsperioden. I Stockholms skärgård är orren numera närmast totalt försvunnen.  

Lövrika, luckiga och flerskiktade skogar har de senaste 50 åren blivit allt ovanligare genom 
skogsbrukets ändrade inriktning mot ensartade produktionsbarrskogar. Detta missgynnar 
orren som bl.a. är mycket beroende av björkens knoppar vintertid.  
 
A104 Järpe 
Något direkt hot mot artens fortlevnad i Sverige finns ej. Järpen missgynnas dock flerstädes 
p.g.a. ett intensivt och storskaligt skogsbruk och generellt sett torde arten ha minskat 
kraftigt under den senaste 40-årsperioden.  

I starkt fragmenterade skogslandskap med isolerade lämpliga bestånd mindre än 25 ha 
saknas i allmänhet järpen.  
 
A217 Sparvuggla 
Eftersom sparvugglan är mycket flexibel i sitt boplatsval är det av allt att döma 
förekomsten av lämpliga bohål som är den mest begränsande faktorn. Det är 
oerhört viktigt att alla hålträd sparas på föreskrivet sätt. 
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Bevarandeåtgärder med tidplan 
Bevarandet av naturvärdena är inte förenligt med rationellt skogsbruk. Området är 
därför skyddat som naturvårdsavtal och biotopskydd, med föreskrifter som skyddar 
området från alla typer av exploatering. Skogen innehåller stor andel lövträd. Dessa 
klarar i allmänhet konkurrens med gran dåligt. Därför kan det behövas 
skötselinsatser för att gynna lövträd. Detta kan med fördel göras genom 
ringbarkning av gran om graninväxningen blir påtaglig. 
 
Det område i söder som utgörs av hygge, upptaget 1991, måste ses över. Om 
lövträdsplantorna inte kommit över beteshöjd måste området stängslas. Troligtvis 
behövs en större röjningsinsats för att röja fram lövträd med starka stammar och ge 
dessa en större möjlighet att växta till i omfång och höjd. Målet är att denna del av 
området ska utvecklas till triviallövskog, med gamla träd och död ved och en 
kontinuitet för de aktuella trädslagen.  
 
Resultatet av uppföljningen kommer att ge vägledning om ytterligare 
bevarandeåtgärder krävs för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus hos dessa 
naturtyper och arter. 

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

Uppföljning av bevarandemål 
Ett arbete pågår på nationell nivå med att utveckla metoder för uppföljning av 
bevarandemål för arterna och naturtyperna i Natura 2000. Målet med uppföljningen 
är att bevaka bevarandestatusen hos de naturtyper och arter i Natura 2000 som finns 
i området. 
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