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

SE0620265 Blocktjärnåsen 
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Namn: Blocktjärnåsen 

Områdeskod: SE0620265 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Statliga: Sveaskog AB 

Areal (ha): 104 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha)  % av yta 
8220 Klippvegetation på silikatrika bergssluttningar 52 50 
9010 *Västlig taiga 49 47 
3160 Dystrofa sjöar och småvatten 1 1 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära  

kärr och gungflyn 2 2 
 
Även naturtyp 8120 Basiska rasbranter finns sannolikt i området. Bevarandeplanen kommer att 
uppdateras med eventuella ändringar efter att området basinventerats. 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 
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Beskrivning av området 
Blocktjärnsåsen innefattar ett höjdområde väster om Fulan med ett antal distinkt 
avsatta diabasskär och knoppar. Mest uttrycksfull är Falkhammarens nästan 
trädlösa topp som når mer än 750 möh. Kring diabasskären finns ofta granområden, 
gynnade av diabasens rikverkan och pH buffrande egenskaper, medan övriga delar 
domineras av upprepat brunnen tallskog, särskilt vackert utbildad i Blocktjärnsåsen 
i områdets västra delar. (Naturvårdsverket 2004) 
 
Det utpekade Natura 2000-området Blocktjärnsåsen består av två skilda 
delområden, Falkhammaren i norr och Gethammaren i söder. En stor del av 
Falkhammaren och delar av Gethammaren består av klippbranter mot Fulan. 
Klippbranterna består av diabas och skogen i uppskattas i vissa delar ha nått en 
ålder av 500 år (Svenson 1985). Området har inventerats grundligt dels med 
avseende på kryptogamfloran i de diabasrika klippbranterna (Hermansson 2003-
2004, manus) samt i samband med inventeringen av skyddsvärda områden på 
statlig mark (Naturvårdsverket 2004). 
 
Skogen är endast dimensionshuggen. En stig går genom Blocktjärnsåsen västerut. 
Topografin är varierad med små, ofta rika myrar och tjärnar. Granskogarna är 
gamla och innehåller gott om död ved. Här återfinns rödlistearter som rosenticka, 
gränsticka, rynkskinn m.fl. I de areellt dominerande brandpåverkade tallskogarna 
finns ställvis tallticka, varglav, dvärgbägarlav och knottrig blåslav. 
Nyckelbiotopkvaliteten finns genomgående i områdets gamla skogar, både tall och 
gran. Höjdläget med branta kanter och diabasinslag ger stora skillnader i bonitet 
mellan olika delar. (Naturvårdsverket 2004) 
 

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. 
 

• Arealen av ingående naturtyper ska bibehållas på nuvarande nivå. 
 
3160 Dystrofa sjöar och småvatten 

• Täckningsgrad av täta bladvassbestånd på gungflyn är högst x %. 
 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 

• Täta (mer än 50% täckning) bestånd av de negativa indikatorarterna blåtåtel, 
vass, eller älgört större än 100 m2/ha förekommer ej.  
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• Minst tre av de typiska mossarterna (guldskedmossa, guldspärrmossor, 
myruddmossa, kärrkammossa, mässingmossa, röd skorpionmossa, 
uddvitmossa, sotvitmossa, klyvbladsvitmossa, röd glansvitmossa, 
krokvitmossa, knoppvitmossa, blodkrokmossa, kärrkrokmossa, 
purpurkrokmossa) ska förekomma i minst x % av provytorna.  

 
8220  Klippvegetation på silikatrika bergssluttningar 

• Trädskiktet ska ha en täckningsgrad på mindre än x (10) %. 
• Den för området typiska rika lav- och kärlväxtfloran ska även fortsatt finnas 

i området. 
 
9010 *Västlig taiga  

• 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 finnas i minst x % av provytorna. 
(Typiska arter: Vissa hänglavar och vedsvampar. 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 2003a, b, c och d). 

8220 Klippvegetation på silikatrika bergssluttningar 
Naturtypen utgörs av klippvegetation på silikatrika bergssluttningar. 
En stor del av Falkhammaren och delar av Gethammaren består av klippbranter mot 
Fulan. Diabasskären har en ovanligt rik och värdefull kärlväxt- och kryptogamflora. 
I ett geologiskt tidsperspektiv har sådana rikområden spridits ut via moränen bildad 
från rikberget efter varje isavsmältning och fördelats utöver stora områden med 
bl.a. en rik kryptogam- och kärlväxtflora som följd. I slutet av en mellanisperiod, 
som den innevarande, har området med rikverkan från moränskrapet reducerats så 
kraftigt, att området närmast diabasknopparna och skären måste anses som 
reliktområden för denna krävande s.k. rikflora. Lavfloran och kärlväxtfloran, vilka 
är bäst undersökta visar idag entydigt detta. Flera arter ur Lobaria-samhället växer 
ibland direkt på klipporna, där också utpostlokaler för en krävande kärlväxtflora, 
inte minst med fjällarter förekommer, t.ex. taggbräken, fjällarv, fjällbräcka m.fl. 
Sådana reliktområden har generellt högt bevarandevärde och denna aspekt har först 
nu börjat aktualiseras. En undersökning av marksvampfloran skulle visa samma 
sak. (Naturvårdsverket 2004) 
 
Falkhammaren  
I branterna växer gammal granskog medan det kring toppen är gles tall- och 
blandbarrskog. Högsta höjden sticker upp över trädtopparna, är kal från träd och 
påminner om en fjällhed. Branterna är mer eller mindre beskuggade av gammal 
granskog, men det finns en smal remsa med småblock nedanför en del av branten. 
Blocken och lodytorna är av diabas och har en varierande fuktighet. Den 
sydostvända klippväggen är hög och med en djup och hög avsatts under överhäng. 
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Under överhänget är det kalkrikt, detta område utgör den mest intressanta vid 
Falkhammaren. Brandfrekvensen är låg i närheten av branterna. (Hermansson 
2003-2004, manus) 
 
Branten mot norr och öster har Parmeliaceae- och Umbilicareae-samhällen. På 
sydsidan blir lavfloran helt annorlunda, särskilt under överhänget, där Ramalina 
pollinaria förekommer. Orangelavsamhället, som förekommer sparsamt, består av 
Caloplaca saxatilis, Xanthoria elegans och X. sorediata. Anmärkningsvärt mycket 
av Catolechia wahlenbergii på de mossiga, nordexponerade lodytorna. 
(Hermansson 2003-2004, manus) 
 
Gethammaren 
Branterna vid Gethammaren har en gammal granskog medan toppen har en gles 
gammal tall- och blandbarrskog. Nedanför branten ligger stora block i granskogen. 
Det finns många avsatser i branten, varav en är stor och som har en hylla med rik 
vegetation, bland annat hallon. mjölke och ormbunkar. Lodytorna har varierande 
fuktighet. Skogen är mer eller mindre brandrefugium. (Hermansson 2003-2004, 
manus) 
 
Gethammaren har en mycket artrik lavflora genom kalkrikt berg och varierande 
exponering- och fuktighetsgrad. Den djupa och höga hyllan under överhänget är 
extremt rik på Lecanora lojkeana. På helt exponerade ytor, oftast högst upp i 
branten, dominerar Stereocaulon vesuvianum, Parmeliaceae och Umbilicale 
samhällen. Orangelavsamhällen är välutvecklade på sina håll. (Hermansson 2003-
2004, manus) 
 
Karaktärsarter: Ljung, tjärblomster, bergglim, hällebräken, kruståtel, en och tall 
 
9010 *Västlig taiga 
Naturtypen utgörs av naturliga gamla boreala skogar samt yngre successioner som 
utvecklas naturligt. 
 
I Blocktjärnåsen finns både gammal tall och granskog. Granskogarna är gamla och 
innehåller gott om död ved. Här återfinns rödlistearter som rosenticka, gränsticka, 
rynkskinn m.fl. Tallskogarna, som utgör större delen av den västliga taigan i detta 
område, är dels påverkade av brand men även i viss omfattning av skogsbruk. I 
tallskogen påträffas arter som tallticka, varglav, dvärgbägarlav och knottrig blåslav. 
Höjdläget med branta kanter och diabasinslag ger stora skillnader i bonitet mellan 
olika delar. (Naturvårdsverket 2004) 
 
 
Undergrupper:  
A. naturlig, gammal granskog  
B. naturlig, gammal tallskog  
 
Karaktärsarter: Mycket stor variation av arter, t.ex. tall, gran, björk, asp, lingon, 
ljung, blåbär, kråkbär, kruståtel, harsyra, ekorrbär, skogsstjärna, väggmossa, 
husmossa, kammossa, kvastmossor, bägarlavar, åtskilliga lavar och svampar knutna 
till lågor och torrakor  
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3160 Dystrofa sjöar och småvatten 
I Blocktjärnåsen utgörs ca 1 % av ytan av dystrofa sjöar och småvatten. 
 
Naturtypen utgörs av naturliga sjöar och vattensamlingar med av torv eller 
humussyror brunfärgat vatten. Sjöarna omges i regel av gungflyn med såväl 
vertikal som horisontell torvtillväxt och med en zonering i vegetationen. Sjöarna 
har ett lågt pH, ofta pH 3-6 och är naturligt näringsfattiga.  
 
 
Karaktärsarter: Dvärgbläddra, vitag, gäddnate, brunag, dvärgigelknopp, vitmossor, 
vit näckros, nordnäckros, flaskstarr, trådstarr, sileshår-arter. 
 

7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
Naturtypen utgörs av öppna eller mycket glest skogbevuxna myrar av typen svagt 
välvd mosse, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn.  
 
Topografin i Blocktjänåsen är varierad med små, ofta rika myrar och tjärnar. 
(Naturvårdsverket 2004) 
 
Karaktärsarter: Vitmossarter, ängsull, flera arter av starr, kallgräs, vitag, 
vattenklöver, kråkklöver, tranbär, rosling, ljung och tuvsäv. 

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 2003a, b, c och d). 
 
8220 Klippvegetation på silikatrika bergssluttningar 
En bergtäkt eller en alltför intensiv störning orsakat av ovarsamt friluftsliv kan 
utgöra ett direkt hot mot naturtypen. 
 
9010 *Västlig taiga 
Olika former av produktionsinriktat skogsbruk, i eller i anslutning till objekt kan 
hota naturtypen och leda till brist på gamla träd, död ved etc. Exempel på 
skogsbruksåtgärder är avverkningar som slutavverkning, gallring, röjning, blädning 
etc. (Gäller ej naturvårdsinriktade avverkningar enligt skötsel.) Markberedning, 
dikning och plantering kan också utgöra hot mot naturtypen. 
 
Exploatering för samhällsbyggande av olika former kan utgöra ett hot mot 
naturtypen. Även byggande av skogsbilvägar kan hota naturtypen och fragmentera 
området vilket medför att hydrologin i skogsområdet kan förstöras. Fragmentering 
– minskad konnektivitet mellan områden, kan även leda till brist på genflöde 
mellan populationer och negativa kanteffekter i små objekt. 
 
Brist på bränder ger minskad mängd nybränd ved och mark, som är ett hot för 
många brandberoende arter, samt kan ge en tillväxt av humuslagret med 



Blocktjärnsåsen 
Natura 2000-kod   SE0620265 

Diarienr: 511-08073-2005 
Fastställd: 2005-08-12 

 6 

efterföljande vegetationsförändringar. 
 
Graninvandring kan vara ett hot mot flerskiktade tallskogar och lövskogar som 
tidigare uppkommit efter brand. 
 
3160 Dystrofa sjöar och småvatten 
Skogsbruk kan utgöra ett hot mot naturtypen. Vid avverkning av strandskog 
förändras exempelvis hydrologi och struktur i strandzonen. Detta kan orsaka 
grumling och ändrad tillförsel av organiskt material. Även skogsbruk i 
tillrinningsområdet; slutavverkning, markavvattning och skyddsdikning ökar 
avrinningen och därmed risken för erosion och läckage av bland annat 
humusämnen och partiklar. Skogsbruk i tillrinningsområdet kan även medföra 
grumling och igenslamning av bottnar.  
 
Exploatering av strandområden kan utgöra ett hot mot naturtypen.  
 
Vägar/järnvägar och skogsbilvägar - anläggning, underhåll och trafik kan orsaka 
grumling och utsläpp av miljöfarliga ämnen i diken och vattendrag. Broar, trummor 
eller passager över till- eller utflöde kan orsaka vandringshinder.  
 
Reglering kan medföra onaturliga vattennivåer och fluktuationer. Överdämning 
och/eller låga vattenstånd kan leda till erosion, försumpning och/eller igenväxning i 
strandzonen. Regleringskonstruktioner utgör dessutom ofta vandringshinder.  
 
Utsättning av främmande arter, eller fiskstammar kan ändra 
konkurrensförhållanden, sprida smitta och/eller orsaka genetisk kontaminering.  
 
Utsläpp av föroreningar från punktkälla, t ex avlopp, industri, täkt eller annan 
verksamhet kan utgöra ett hot mot naturtypen.  
 
Kalkning av omgivande våtmarker förändrar de fysiska och kemiska 
förutsättningarna för strandmiljöernas naturligt förekommande arter. Kalkning av 
naturligt sura (icke antropogent försurade) tillflöden och sjöar påverkar 
förutsättningarna för de arter som är anpassade till naturligt sura förhållanden.  
 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
Tillkommande ingrepp i form av dikning, byggande av skogsbilvägar och andra 
markavvattnande åtgärder liksom dämning kan påverka habitatets hydrologi och 
hydrokemi på ett negativt sätt, vilket i sin tur kan ge konsekvenser på vegetation 
och torvbildning samt torvnedbrytning. Även markavvattningsföretag och dämning 
i närliggande våtmarks- eller fastmarksmiljöer kan ge en negativ påverkan på 
habitatet.  
 
Ingrepp såsom samhällsbyggande med nya kommunikationsleder, anläggningar etc 
kan också förstöra eller skada habitatet, antingen som en direkt effekt eller genom 
anläggningsarbetet. 
 
Torvbrytning är ett hot mot habitatet i stort idag då det finns en risk för att 
efterfrågan på torv som energikälla och jordförbättringsmedel blir större.   
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Skogsbruk och andra företag som innebär att fastmarksholmar och närliggande 
fastmark avverkas kan innebära är näringsämnen läcker ut på myren och att de 
hydrologiska förhållandena ändras. 
 
Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen i eller i anslutning till 
habitatet ger drastiska förändringar på vegetationens artsammansättning.  

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Blocktjärnåsen är ett värdefullt naturskogsområde med mycket intressanta branter. 
Området bör på grund av sina höga naturvärden erhålla ett varaktigt skydd mot 
skogsbruk och annan exploatering som utgör ett hot mot de utpekade naturtyperna.  

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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