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Bevarandeplan Natura 2000 
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Namn: Hemshyttan NR 

Kommun: Smedjebacken 

Områdeskod: SE0620276 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Staten genom naturvårdsfonden 

Areal (ha): 30 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod  Namn Areal (ha) % av yta 
9010 *Västlig taiga 24 79 
 
*prioriterad naturtyp 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 
 
 
 



 Hemshyttan NR 
 Natura 2000-kod SE0620276 
 Diarienr: 511-3540-06 
 Fastställd: 2007-01-22 
 

 2 

Beskrivning av området 
Området är beläget vid Hemshyttan i Söderbärke socken i Bergslagen. 
Naturvärdena är främst knutna till lövskogen, som domineras av björk och asp. 
Rödlistade arterna finns bl.a. på asp t.ex. aspgelélav och stor aspticka. Området har 
också goda förutsättningar för ett rikt fågelliv t.ex. för hackspettar, andra 
hålbyggare och lövskogsfåglar. Blåsippor, trolldruva och missne visar på goda 
markförhållanden. Här finns också en av Dalarna mycket få växtplatser för 
lövbinda. Sumpskog och kärrstråk förekommer på några ställen, i bland med grova 
klibbalar. 
 
Det mellersta området har drygt 100 m strand mot Flaxtjärn och det södra området 
över en kilometer strand mot Ginnan. Särskilt i mellanområdet ligger ett större antal 
spridda rikblock med ovanligt varierad flora av kärlväxter och mossor. Dvärghäxört 
bildar mattor på flera block. En stor del av det södra området utgörs av ett 
oplanterat hygge upptaget 1991 med ett rikligt med hårt älgbetat plantuppslag av 
asp och björk samt värdefulla sparade trädgrupper och strandzoner.  
 
Sedan länge har inget eller endast ett begränsat skogsbruk bedrivits på de två 
nordligaste områdena. 

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. 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 
basinventering och uppföljning. Även listorna över typiska arter kan komma att 
justeras. 
 
Naturtyp/art Bevarandemål 
9010 Västlig taiga  
 

• Arealen västlig taiga ska öka. 
• Relationen död/levande ved skall utvecklas naturligt mot 

omkring 1/5. 
• Minst två av de typiska arterna ska förekomma i minst x 

% av provytorna. (Typiska arter: Vedsvampar och 
hänglavar. Kärlväxter:ryl, mjölkört, knärot, linnea, 
spindelblomster, mattlummer, plattlummer, ögonpyrola, 
tallört, grönpyrola, lappranunkel, hallon.)  
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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) 

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) 
 
9010 *Västlig taiga 
Alla former av produktionsinriktat skogsbruk, i eller i anslutning till objekt; hotar 
naturtypen, och leder till brist på gamla träd, död ved etc. Exempel på 
skogsbruksåtgärder är till exempel slutavverkning, gallring, röjning, blädning, 
markberedning, dikning och plantering. (Gäller ej naturvårdsinriktade avverkningar 
enligt skötsel.) 
 
Byggnation av skogsbilvägar fragmenterar området och medför att hydrologin i 
skogsområdet kan förstöras.  

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Bevarandet av naturvärdena är inte förenligt med rationellt skogsbruk. Området är 
därför skyddat som naturreservat 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. 
 
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 även denna 
del av området ska utvecklas till västlig taiga, undergrupp D 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. 
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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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