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Namn: Jätturn 

Kommun: Smedjebacken 

Områdeskod: SE0620144 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Staten genom naturvårdsfonden 

Areal (ha): 50 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod  Namn Areal (ha) % av yta 
9050 Örtrika, näringsrika skogar med gran av  

fennoskandisk typ 37 75 
6510    Slåtterängar i låglandet                                                                       0,5                          1 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 
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Beskrivning av området 
Jätturn är en liten långsmal, krökt sjö som omges av branta stränder utom längst i 
öster vid utloppet mot sjön Vitturn. På sjöns södra sida reser sig en bergknalle 
delvis av urkalksten. Vid stranden har en större, sedan länge besökt grotta bildats 
genom kartsvittring. Det äldsta dokumenterade besöket vid grottan härrör från 
slutet av 1600-talet. 
 
På bergknallens sydsluttning har en liten gård legat, Jätturvallen. Byggnaderna är 
sedan länge försvunna men en del av den forna ängsmarken hålls öppen genom 
slåtter. Området i sin helhet är botaniskt värdefullt. Rikaste växtligheten återfinner 
man på kalkberget där bland annat tre sällsynta ormbunkar växer; murruta, 
grönbräken och fjällhällebräken. Även längs bäckar och drog finns en rik flora. 
 
Skogen längs branterna runt sjön Jätturns sydvästra, västra och norra stränder består 
huvudsakligen av högvuxen ca 100-årig granskog. Boniteten är mycket hög. På 
vissa ställen är bestånd av björk och asp samt enstaka träd av rönn och lönn 
insprängda. Botaniskt intressant är den isolerade förekomsten av vildväxande alm 
som finns här. 
 
I de grandominerade partierna finns örtrika områden förutom längs bäckar och drog 
även i öppningar som bildats när de granbarkborreangripna träden fallit. Sådana 
örtrika partier finns väster om sjön Vitturn där bland annat kärrviol, liljekonvalj, 
trolldruva och brudborste återfinns. 
 
Skogen öster om kalkberget är en delvis örtrik granskog. Granbeståndet är här 
relativt glest med stort inslag av rönn, lönn och gråal. 
 
Mot väster övergår området i ett lövskogsparti där spår av tidigare odlingar tydligt 
kan urskiljas. 
 
För insektsfaunan utgör området en utpostlokal för både nordliga och sydliga arter. 

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. 
 
 
 



 Jätturn 
 Natura 2000-kod SE0620144 

 Diarienr: 511-3514-06 
 Fastställd: 2007-01-22 

 

 3 

Naturtyp/art Bevarandemål 
9050 Örtrika, näringsrika skogar 
med gran av fennoskandisk typ 

• Arealen örtrika näringsrika skogar med gran etc. ska 
bibehållas eller öka. 

• Andelen död ved bör uppgå till minst x m3/ha. 
Alternativt kan relationen död/levande ved 
utvecklas naturligt till omkring 1/5. 

• Minst två av de typiska kärlväxterna (Röd 
trolldruva, trolldruva, majbräken, strävlosta, torta, 
kärrfibbla, guckusko, tibast, myskmadra, 
humleblomster, knärot, skogsknipprot, blåsippa, 
vårärt, spindelblomster, strutbräken, skogsbingel, 
harsyra, ormbär, lappranunkel, sårläka, underviol.) 
ska förekomma i minst x % av provytorna. 

6510 Slåtterängar i låglandet • Arealen av slåtteräng ska bibehållas eller öka.  
• Negativa indikatorarter (gödsel- och 

igenväxningsarter) får inte täcka mer än 5 % av 
provytornas yta. 

• Vedartad igenväxningsvegetation ska inte 
förekomma. (Med ”igenväxningsvegetation” avses 
sådana träd, buskar (högre än 1,3 m) och annan 
markvegetation som kunnat etablera sig på grund av 
att hävden blivit för svag för att kunna medverka till 
att säkerställa förekomsten av hävdgynnade växt- 
och djursamhällen samt arter.)  

• Minst två av de typiska kärlväxtarterna (svinrot, 
ormrot,darrgräs,liten blåklocka, låsbräken, ängsvädd, 
skallror) ska förekomma i minst x % av provytorna. 

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) 

9050 Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ 
Skogen längs branterna runt sjön Jätturns sydvästra, västra och norra stränder består 
huvudsakligen av högvuxen 100-årig granskog. Väster om sjön Vitturn finns örtrika 
partier där bland annat kärrviol, liljekonvalj, trolldruva och brudborste återfinns. 
 
Rikaste växtligheten återfinns på kalkberget där bl.a. tre sällsynta ormbunkar växer; 
murruta, grönbräken och fjällhällebräken. Även längs bäckar och dråg finns en rik 
flora. 
 
Öster om kalkberget består skogen av örtrik granskog. Granbeståndet här är relativt 
glest med stort inslag av rönn, lönn och gråal. 
 
Naturmiljön i området har påverkats av mänsklig aktivitet åtminstone sedan 
medeltiden. Skogen mellan Vitturn och Sävsjön domineras av lövskog. Området 
har tidigare varit öppet med gårdar och odlingar. 
 
Karaktärsarter: vitsippa, blåsippa, skogsviol, harsyra, hässlebrodd, torta, 
skogsnäva, guckusko, skogsknipprot. 
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6510  Slåtterängar i låglandet 
Artrika, torra–friska, hävdpräglade ängar i Götaland samt under högsta kustlinjen i 
Svealand och Norrland. Naturtypen har utvecklats genom lång kontinuitet av 
slåtterängsskötsel (och ofta även använts som betesmark på senare tid), men kan 
vara stadd i igenväxning. Krontäckning av träd och buskar, som inte är av 
igenväxningskaraktär, är 0-30 %. Hävdgynnade arter skall finnas.  
 
Karaktärsarter: Svinrot, darrgräs, ormrot, gullviva, ängsskallra, majviva, 
slåtterblomma, slåtterfibbla, fältgentiana, slåttergubbe, ängsviol, ängsruta, 
smörboll, gökblomster, ängsstarr m.fl. 

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) 

9050 Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ 
Produktionsskogsbruk är det största hotet mot den beskrivna naturtypen. Värdefulla 
element och strukturer försvinner. Avverkningar och virkeshantering med tunga 
fordon, liksom markberedning och dikning, kan skada för naturtypen viktiga 
markförhållanden, samt leda till förändrad hydrologi. Detta kan i sin tur påverka de 
botaniska värdena negativt, samt innebära onödig konkurrensutsättning för flera av 
dem.  
 
Exempel på skogsbruksåtgärder som hotar naturtypens gynnsamma 
bevarandestatus: är alla former av slutavverkningar och gallringsavverkningar där 
tunga fordon används och ljusförhållandena ändas påtagligt i skogen. Uttransport 
av virke med tunga fordon som ger markskador. Markberedning, dikning och 
skogsgödsling medför negativa förändringar i hydrologin. 
 
6510 Slåtterängar i låglandet 
Det största hotet är utebliven eller olämplig skötsel (på grund av ändrad 
markanvändning, nedläggning av jordbruk m.m.) som missgynnar de natur- och 
kulturvärden som är utmärkande för en välhävdad slåtteräng. Minskad eller 
upphörd slåtter leder på sikt till igenväxning av buskar och träd och utarmning av 
den hävdgynnade floran och faunan. Markexploatering och annan 
markanvändningsförändring i objektet eller i angränsande områden kan utgöra hot. 

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. För att bibehålla naturvärdena ska gran röjas bort på 
kalkberget om det uppkommer tät föryngring av gran där. 
 
Träd som växer invid ängen och inverkar ogynnsamt på ängsfloran skall avverkas. 
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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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