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Namn: Sälsklinten 

Kommun:  Vansbro 

Områdeskod: SE0620312 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Bergvik skog AB 

Areal (ha): 98,4 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  

Kod Namn Areal (ha) % av yta 
9010 *Västlig taiga 98,4 100 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 

Beskrivning av området 
Sälsklinten är ett av Vansbros i särklass mest värdefulla naturskogsområden. 
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Tillsammans med Natura 2000 områdena Rostberget och Tjärnberget bildar 
Sälsklinten en biologisk enhet. Tack vare det otillgängliga läget och dess 
svårframkomliga terräng har Sälsklinten bevarats från skogsbruk. Området består 
till största delen av högvuxen granskog på näringsrik och översilad mark. Surdråg 
och småkärr bildar mosaik i granskog och det förekommer även små partier med 
hällmarkstallskog, där berget går i dagen och även inslag av lövpartier, särskilt 
märks inslaget av grova sälgar. Terrängen är brant och storblockig. Området 
innehåller stora mängder död ved. Genom det korta avståndet (fågelvägen) bildas 
en biologisk enhet med Tjärnberget och Rostberget, båda Natura 2000-områden. 
Flera sällsynta insektsarter har rapporterats från området.  

Området har tidigare starkt präglats av återkommande bränder. En brandstubbe 
hittades med så många som 8 invallningar efter bränder! I levande tall sågs som 
mest spår efter 3 bränder. Brandljud högt upp på stammarna tyder på ett häftigt 
brandförlopp. Senaste brand uppskattas ha ägt rum för omkring 120 år sedan. 
Gamla tallar upp mot ca 250 år är ställvis vanliga. Lövandelen är relativt stor.  
(Länsstyrelsen 2003, opubl.) 

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 
uppföljning. Även listorna över typiska arter kan komma att justeras. 

9010 Västlig taiga  
• Arealen västlig taiga ska vara minst 98 hektar. 
•  Andelen död ved bör uppgå till minst x m3/ha. Alternativt kan relationen 

död/levande ved naturligt utvecklas till omkring 1/5. 
• Minst två av de typiska arterna ska förekomma i minst x % av provytorna. 

(Typiska arter: Vedsvampar och hänglavar. Kärlväxter: Norna, 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 
baserade på Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom 
nätverket Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003). 
 
9010 *Västlig taiga 
Sälsklinten har tack vare det otillgängliga läget och dess svårframkomliga terräng 
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bevarats från skogsbruk. Området består till största delen av högvuxen granskog på 
näringsrik och översilad mark. Surdråg och småkärr bildar mosaik i granskog och 
det förekommer även små partier med hällmarkstallskog, där berget går i dagen och 
även inslag av lövpartier, särskilt märks inslaget av grova sälgar. Terrängen är brant 
och storblockig. Området innehåller stora mängder död ved. 
 
Området har tidigare starkt präglats av återkommande bränder. En brandstubbe 
hittades med så många som 8 invallningar efter bränder! I levande tall sågs som 
mest spår efter 3 bränder. Brandljud högt upp på stammarna tyder på ett häftigt 
brandförlopp. Gamla tallar upp mot ca 250 år är ställvis vanliga. Lövandelen är 
relativt stor. (Länsstyrelsen 2003, opubl.) 
 
Undergrupper:  
A. naturlig, gammal granskog  
B. naturlig, gammal tallskog  
C. naturlig, gammal blandskog  
D. naturlig, gammal triviallövskog  
 
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 baserade på 
Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket 
Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003). 
 
9010 *Västlig taiga 
Områdets kvalitéer är beroende av att skogen får stå kvar i orört skick.  
 
Största hotet mot Sälsklinten är alla former av produktionsinriktat skogsbruk vilket 
leder till brist på gamla träd och död ved. Sådana skogsbruksåtgärder kan vara 
slutavverkning, gallring, röjning, blädning, plantering etc. (Gäller ej 
naturvårdsinriktade avverkningar enligt bevarandeåtgärder). Transporter och 
markberedning är andra skogsbruksåtgärder som kan medföra att t.ex. hydrologin i 
skogsområdet kan förstöras.  
 
Även byggande av skogsbilvägar kan hota naturtypen och fragmentera området 
samt medföra att hydrologin i skogsområdet kan förstöras.  
 
I de talldominerade delarna kan brist på brand kan ge minskad mängd nybränd ved 
och mark, som är ett hot för många brandberoende arter, samt kan ge en tillväxt av 
humuslagret med efterföljande vegetationsförändringar. Graninvandring kan vara 
ett hot mot flerskiktade tallskogar och lövskogar som tidigare uppkommit efter 
brand. 
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Bevarandeåtgärder med tidplan 
Sälsklinten är ett värdefullt naturskogsområde med intressanta fynd av hotade arter. 
Naturvärdena i skogen utvecklas i huvudsak genom naturlig dynamik, vilket 
omfattar störningar som stormfällningar, insektsangrepp, översvämningar och 
brand. För att brandskapade bestånd och strukturer ska bevaras och nybildas bör en 
regional bränningsstrategi upprättas för Dalarnas län. 
 
Bevarande av naturvärdena i området är inte förenliga med skogsbruk. Stora delar 
av området är utpekade som nyckelbiotoper i markägarens ekologiska 
landskapsplan och markägaren är certifierad enligt FSC. Därmed har markägaren 
tagit på sig ansvaret för att skogen inte avverkas, gallras eller påverkas av 
skogsbruksåtgärder.  

Bevarandestatus idag  
Innan basinventeringen är genomförd vet vi inte om gynnsam 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. 
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