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Bevarandeplan Natura 2000 
(enligt 17 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken mm) 
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Namn: Bispbergs klack 

Områdeskod: SE0620151 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Statliga; Naturvårdsfonden, Privat 

Areal (ha): 54 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % av yta 

9010 *Västlig taiga 43 80 
8220 Klippvegetation på silikatrika bergsluttningar 5,5 10 
9180 Ädellövskog i branter 5,5 10 
 
*prioriterad naturtyp 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 
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Beskrivning av området 
Bispbergsmassivet består av tre åtskilda branter, Jätteklacken, Bispbergs klack och 
Griggers klack. Dessa ligger på respektive 3, 4 och 4,5 km avstånd rakt österut från 
centrala Säter. De flacka markerna nedanför Bispbergsmassivet befinner sig på 175 
m.ö.h . Härifrån reser sig Jätteklacken mycket brant ca 100 m upp till krönet på 275 
m.ö.h. Bispbergs klack har en betydligt lägre brant, ca 40 m, men i gengäld når top-
pen 315 m.ö.h.  
 
Bispbergsmassivet är uppbyggt av en ung granit av s.k Enkullentyp som ligger i 
omgivande äldre granit. I norr i anslutning till Bispbergs gruva består berggrunden 
av malmförande leptit. I branterna finns nästan bara block och stenar som ännu är i 
rörelse. På sina ställen samlas dock vittringsjord och förna så att vegetationen får 
fotfäste, t.ex. på skyddade klipphyllor. Uppe på berget och kring Griggers klack 
utgörs jordarten av morän, varierande till sammansättning och blockhalt. Nedanför 
Jätteklacken ligger ett vidsträckt sandområde.  
 
Bispbergs klack är sedan gammalt ett välkänt blickfång för de som färdas genom 
Dalarna, och bidrar starkt till Säterbygdens tilltalande landskapsbild.  
 
Klackenområdet kan delas upp i tre delar, var och en med skilda kvalitéer, 
nämligen Jätteklacken, Griggers klack samt den egentliga Bispbergs klack.  
Jätteklacken är massivets mest utpräglade sydväxtberg, och som sådant saknar det 
närmast motstycke i Dalarna. Endast Hykjeberget i Älvdalen tål en jämförelse, men 
de geografiskt vitt skilda förutsättningarna gör en jämförelse omotiverad.  
 
Sydväxtfloran är den artrikaste i Dalarna och Jätteklacken är den enda plats som 
hyser samtliga ädla lövträd som är typiska för sydväxtberg. I den artrika floran 
finns flera sällsynta inslag, och två arter - stenros och backförgätmigej - har sina 
enda dala förekomster här, tillika de nordligaste i landet. Kryptogamfloran visar 
bl.a förekomst av gränsticka, klubblik trumpetsvamp och grynlav, tre kryptogamer 
som är upptagna på rödlistan för hotade arter.  
 
För Jätteklacken liksom för Griggers klack gäller att områdena har höga värden för 
häckande fåglar, dels i de otillgängliga stupen, men också tack vare den rika 
tillgången på hålträd i vissa partier. Det gynnsamma klimatet och möjligheterna till 
skydd i stenskravlen bidrar till en rik fauna av grod- och kräldjur, liksom av 
gnagare m.m. Området har sannolikt stor betydelse som övervintringsplats för 
dessa grupper. 

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. 
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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  
9180 Ädellövskog i branter • Arealen ädellövskog i branter ska bibehållas på 

nuvarande nivå.  
• Andelen gran får vara högst x % 
• Antalet levande lindar med en stamhöjd på minst 

2 meter ska vara minst x stycken  
8220 Klippvegetation på silikatrika 
bergsluttningar 
 

• Arealen klippvegetation på silikatrika 
bergssluttningar ska bibehållas på nuvarande nivå.  

• Minst två av de typiska arterna ska förekomma i 
minst x % av provytorna.  

• Trädskiktet ska ha en täckningsgrad på mindre än 
x (10) %. 

• Antalet häckande typiska fågelarter bibehålls eller 
ökar.  

9010 Västlig taiga  • Arealen västlig taiga ska vara minst 43 hektar 
(varav x ha tallskog).  

• 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.) 

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, 2003b). 
 
9180 Ädellövskog i branter 
Nedanför branten, i bergroten finns de ädla lövträden lokaliserade, mestadels 
enstaka träd, men åtminstone hasseln bildar på ett par ställen mindre bestånd. 
Sydväxtfloran är den artrikaste i Dalarna och Jätteklacken är den enda plats som 
hyser samtliga ädla lövträd som är typiska för sydväxtberg. I den artrika floran 
finns flera sällsynta inslag, och två arter - stenros och backförgätmigej - har sina 
enda dalaförekomster här, tillika de nordligaste i landet. Jätteklacken är massivets 
mest utpräglade sydväxtberg och hyser en av länets artrikaste sydbergsfloror med 
förekomst av bl.a. lönn, hassel, alm, sötvedel, kungsljus och getrams.  
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Kryptogamfloran har inte studerats närmare men uppgifter finns om förekomst av 
gränsticka, klubblik trumpetsvamp och grynlav, tre kryptogamer som är upptagna 
på rödlistan för hotade arter. 
 
Karaktärsarter: lönn, alm, ask, vitsippa, harsyra, trolldruva, lind, ek, hassel, 
vitsippa, lundgröe och liljekonvalj. 
 
8220 Klippvegetation på silikatrika bergsluttningar 
Jätteklacken reser sig mycket brant ca 100 m från omgivande mark upp till krönet 
på 275 m.ö.h. Bispbergs klack har en betydligt lägre brant, ca 40 m, men i gengäld 
når toppen 315 m.ö.h. Bispbergsmassivet är uppbyggt av en ung granit av s.k 
Enkullentyp som ligger i omgivande äldre granit. I norr i anslutning till Bispbergs 
gruva består berggrunden av malmförande leptit. I branterna finns nästan bara block 
och stenar om ännu är i rörelse. På sina ställen samlas dock vittringsjord och förna 
så att vegetationen får fotfäste, t.ex. på skyddade klipphyllor. 
 
Jätteklacken hyser den mest utpräglade sydbergsvegetationen vilken är 
koncentrerad till tre v-formade rännor i berget. Dessa består av mestadels 
tallbevuxna hammare och triviala växtarter. Dominerar gör uttorkningstoleranta 
lavar som renlavs-, bägarlavs- och navellavsarter. På klipphyllor i de nedre delarna 
har växtsamhällen utvecklats som påminner om torrängar med ett flertal sydliga 
växter. 
 
Både Jätteklacken och Griggers klack har höga värden som häckningsplats för vissa 
fågelarter, både i de otillgängliga stupen, men också tack vare den rika tillgången 
på hålträd i vissa partier. Det gynnsamma klimatet och möjligheterna till skydd 
bland stenskravlen bidrar till en rik fauna av grod- och kräldjur, och området har 
sannolikt stor betydelse som övervintringsplats för dessa grupper. 
 
Karaktärsväxter: Kärlväxter: gaffelbräken Asplenium septentrionale, stenbräken 
Cystopteris fragilis, kruståtel Deschampsia flexuosa, vårspärgel Spergula 
morisonii,  
 
Lavar: renlavar, bägarlavar mm Cladonia spp,  tuschlav Lasallia pustulata, häll-lav 
Melanelia (Cetraria) hepatizon, filtlavar Peltigera spp., påskrislavar Stereocaulon 
spp., navellavar Umbilicaria spp.  
 
Mossor: blocktrappmossa Anastrophyllum saxicola, sotmossor Andreaea spp., 
grimmior Grimmia spp., fostmossor Gymnomitrion spp., raggmossor Racomitrium 
spp., rostlummermossa Tetralophozia setiformis 
 
9010 *Västlig taiga 
Längst åt väster finns ett bestånd med gammal hällmarkstallskog med träd av 
imponerande ålder och grovlek. Det förekommer rikligt med torrträd. 
 
Österut överväger olikåldrig blandskog av tall och gran och med en del björk. På 
sandområdet finns en gammal tallskog. I sluttningen mellan Jätteklacken och 
Griggers klack växer en grov och hög granskog med trädåldrar runt 150-200 år 
samt ett inte ringa inslag av lågor. Även nedanför Griggers klack växer granskog 
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som är något yngre än föregående bestånd. I Griggers klacks branter är skogen 
närmast naturskogsartad med vresiga, grova tallar på hällarna och vidkroniga 
granar på fuktigare hyllor. Talrika fallna eller stående döda träd förekommer och 
spår av mänsklig påverkan är få. Uppåt Bispbergs klack dominerar tallskog och här 
är skogen mer påverkad, men det finns ändå gott om grova gamla träd. 
Nedanför rasbranten växer en starkt kulturpåverkad blandskog.  
 
A. naturlig, gammal granskog  
B. naturlig, gammal tallskog  
C. naturlig, gammal blandskog 
 
Karaktärsarter: Mycket stor variation av arter, t.ex. tall, gran, björk, asp, lingon, 
ljung, blåbär, kråkbär, kruståtel, harsyra, ekorrbär, skogsstjärna, knärot, väggmossa, 
husmossa, kammossa, kvastmossor, bägarlavar, åtskilliga lavar och svampar knutna 
till lågor och torrakor. 

Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området negativt? 
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens bedömningar av hotbilder hämtade från 
Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket 
Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003, 2003a, 2003b) 
 
9180 Ädellövskog i branter 
Alla former av produktionsinriktat skogsbruk i, eller i anslutning till ett område. 
Större uttag av träd kan även skapa markförstöring, samt leda till uttorkning och 
konkurrensutsättning för många arter. Dock är skogsbruk inte något större hot, 
eftersom naturtypen här förekommer på tekniskt impediment.  

 
8220 Klippvegetation på silikatrika bergsluttningar 
Bergtäkt, substratet är känsligt för slitage från t.ex. friluftsliv. Klättring 
kan hota vegetationen främst lav- och mossfloran samt fågellivet. 
Beskuggning är ett långsiktigt hot mot värmegynnad vegetation. 
 
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 
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typer av exploatering. Klättring är idag inte tillåtet i naturreservatet. För närvarande 
behövs inga ytterligare åtgärder för att skydda naturvärdena i området. 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 
På nationell nivå pågår ett arbete 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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