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

Kommun: Vansbro 

Områdeskod: SE0620102 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Staten genom naturvårdsfonden 

Areal (ha): 40 

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

9010 *Västlig taiga 40 100 
 
*prioriterad naturtyp 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 
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Beskrivning av området 
På Snöttubergets sydligaste del i sluttningen ned mot Öradtjärnsbäcken växer en 
biologiskt intressant naturskog. Det är gott om spår både av skogsbränder och 
dimensionsavverkning. Lövandelen är hög. I nordöstra delen står t.ex. ett blandat 
bestånd av grov och lång asp och björk samt tall och yngre gran. 
 
Ovanför brantområdet i söder står en hällmarkstallskog på impediment med flata 
isslipade hällar och spridda stenar och block. I branterna dominerar löv av klenare 
dimensioner. 

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 vara minst 113 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). 
 
9010 *Västlig taiga 
Snöttuberget ingår i ett stort bergsområde med många toppar en dryg mil nordväst 
om Dala-Järna i Vansbro kommun. På bergets sydsluttning står en lövskog, 
dominerad av björk men med ett stort inslag av asp och även tall och gran. Skogen 
har uppkommit efter en blixtantänd skogsbrand som rasade i trakten mellan den 13 
och 22 juli 1914. Längs bergfoten rinner den lilla, vattendraget Öratjärnsbäcken. 
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Efter branden 1914 har skogsbruk varit mycket begränsat i området. Före dess har 
dock dimensionsavverkning påverkat området. De många brandstubbarna är gamla, 
grova och hårt rötangripna. Med största sannolikhet har de avverkats med yxa och 
inte senare än år 1785. När stubbarna fortfarande var levande tallar var det i 
medeltal 24 år mellan skogsbränderna. Därefter har brandintervallen blivit längre. 
En stubbe uppvisar spår av inte mindre än 15 bränder. 
 
Förr var lövbrännor betydligt vanligare i den svenska delen av barrskogsbältet, 
taigan och så är fortfarande fallet i stora delar av den ryska taigan. Lövbrännor står 
för en stor del av variationen i barrskogen och fyller en viktig funktion för en 
mängd växter och djur som på olika sätt drar nytta av den speciella naturmiljön. 
Järpen är ett exempel på arter som hittar lämpliga biotoper i reservatet. Här finns 
också mindre vanliga och hotade, s.k. rödlistade, arter. Nattviol är en typisk 
brandgynnad art vid Snöttuberget. 
 
Den mindre flugsnapparen, som kräver tillgång på högstammiga lövträd, har 
påträffats. Några av Snöttubergets rödlistade lavar, mossor och svampar är 
vulkanlav, korallblylav, lunglav, flera knappnålslavar, vedtrappmossa, mörk 
husmossa, rynkskinn, gränsticka och stjärntagging. 
 
Undergrupper:   
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) 
 
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 
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därför skyddat som naturreservat med föreskrifter som skyddar området från alla 
typer av exploatering. För närvarande behövs inga ytterligare åtgärder för att bevara 
områdets naturvärden. 
 
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. För närvarande krävs inga andra åtgärder för att skydda 
naturvärdena i 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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