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

Områdeskod: SE0620213 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden : Statliga: Sveaskog AB 

Areal (ha): 43 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % av yta 
7230 Rikkärr 4 9 
9010 *Västlig taiga 32 74 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
1902 Guckusko 

Beskrivning av området  
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Vid östsluttningen av Diftalsberget växer äldre tallskog som endast påverkats vid 
ett tillfälle av dimensionsavverkning (Naturvårdsverket, 2004). Skogen har brunnit 
vid upprepade tillfällen och stubbar med upp till fem brandspår har påträffats.  
Östbranten är blockrik och delvis hällmarksartad med inslag av oländiga 
skravelmarker. Branten är lång och har höga lodytor skuggad av äldre skog. 
Lodytorna varierar mellan släta, ojämna, fuktiga, torra och mer eller mindre 
skuggade. Även överhäng förekommer (Naturvårdsverket, 2004).  
 
Lodytorna med skogen i närheten skapar många miljöer som gynnar olika 
lavsamhällen, vissa partier är även rika på mossor. En ytterligare orsak till de stora 
artförekomsterna är att diabas finns i området vars kalkverkan leder till delvis rika 
miljöer med fynd såsom orkidén guckusko. Längst i öster avverkades på 80-talet 
ett område med förekomst av guckusko. Dock finns uppgifter från Diftalsberget 
(exakta koordinater ej angivna) på fynd av 275 ex. av guckusko från 1990 (Bratt 
et al, 1993).  
 
Vid inventeringen av statliga skogar 2004 hittades de rödlistade arterna 
dvärgbägarlav, skrovellav, broktagel och varglav. Öster om branten finns några 
blockrika och delvis hällmarksartade bergsknoppar med tallnaturskog. Berguv har 
förekommit i området. 
 
Strax norr om utpekat Natura 2000-område ligger ytterligare en ostbrant med höga 
naturvärden som uppmärksammats på grund av att klippväggarna är rika på 
mossor och lavar (Hermansson, 2004). Samma område uppmärksammades också i 
inventeringen Skyddsvärda statliga skogar 2004. En utökad avgränsning finns i 
rapporten. 

Bevarandesyfte  
Det främsta bevarandesyftet för området är att upprätthålla en gynnsam 
bevarandestatus för de naturtyper och arter som legat till grund för utpekandet av 
Diftalsberget 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. 
 
Arter 
• Habitatdirektivsarten guckusko (Cypripedium calceolus) skall finnas kvar i 

området och inte minska i antal eller utbredning. 
 
7230 Rikkärr  
• Arealen rikkärr ska bibehållas eller öka.  
• Täta (mer än 50 % täckning) bestånd av de negativa indikatorarterna blåtåtel, 
vass, eller älgört större än x m2/ha förekommer ej.  



Diftalsberget 
Natura 2000 kod  SE0620213 

Diarienr: 511-08046-2005 
Fastställd: 2005-08-12 

 3 

• Minst två av de typiska kärlväxtarterna (axag, gräsull, ängsstarr, näbbstarr, 
trubbtåg, tagelsäv, björnbrodd, ängsnycklar, sumpnycklar, brudsporre, 
blodnycklar, gulyxne, kärrknipprot, majviva, tätört) ska förekomma i minst x % 
av provytorna i fastmattorna.  
 
9010 Västlig taiga  
• Arealen västlig taiga 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 arterna ska förekomma i minst x % av provytorna. 

(Typiska arter: Vissa hänglavar och vedsvampar. 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 
baserade på Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper 
inom nätverket Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003, 2003a, 2003b). 

7230   Rikkärr 
Ett rikkärr utgörs av öppna eller skogklädda kärr i betydelsen minerotrofa myrar 
med ständig tillförsel av mineralrikt vatten från omgivningen, i detta fall 
diabasförekomsten i branten. pH-värdet är högre än i andra myrtyper, vanligen 6 
eller högre.  
 
9010 *Västlig taiga 
Västlig taiga utgörs av naturliga gamla boreala och hemiboreala skogar samt 
yngre successioner som utvecklas naturligt efter brand eller omfattande 
stormfällningar. Med naturliga, gamla skogar menas skogar som bibehållit en stor 
del av den naturliga skogens artsammansättning, åldersvariation och ekologiska 
funktion. Diftalsberget har en viss mänsklig påverkan genom plockhuggning, men 
det har aldrig omfattats av större kalavverkningar. Berget har tydliga spår efter 
flera bränder och hyser för naturtypen karaktäristiska arter. 
Undergrupp:  
B. naturlig, gammal tallskog  
 
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. 
 
1902 Guckusko 
Arten förekommer nästan enbart i områden med hög kalkhalt i marken, och växer 
helst halvöppet på mark med god näringstillgång. Den är påträffad i flera olika 
typer av skogar, och även i rikare kärr. Tillgång på rörligt markvatten är viktigt.  
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Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området  
7230 Rikkärr 
Tillkommande och existerande ingrepp i form av dikning 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. Markavvattningsföretag och dämning i 
närliggande våtmarks- eller fastmarksmiljöer kan också ge en negativ påverkan på 
habitatet. Även anläggning av skogsbilvägar över eller i närheten av habitatet kan 
leda till att hydrologin och/eller hydrokemin i området förstörs.  
 
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 aska och 
gödningsämnen i habitatet ger drastiska förändringar på vegetationens 
artsammansättning.  
 
9010 *Västlig taiga 
Exploatering för samhällsbyggande av olika former kan hota naturtypen. Olika 
former av produktionsinriktat skogsbruk i eller i anslutning till objektet utgör 
också ett hot och leder till brist på gamla träd, död ved etc. Exempel på 
skogsbruksåtgärder: avverkningar som slutavverkning, gallring, röjning, blädning 
etc. (gäller ej naturvårdsinriktade avverkningar enligt skötsel.). Transporter, 
markberedning, dikning och plantering är andra exempel på verksamheter som 
hotar naturtypen.   
 
Skogsbilvägar kan leda till fragmentering (minskad konnektivitet mellan 
områden), brist på genflöde mellan populationer, kanteffekter i små objekt mm. 
Byggande av skogsbilvägar kan också förstöra områdets hydrologi. 
 
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 
efterföljande vegetationsförändringar.  
 
Graninvandring kan vara ett hot mot flerskiktade tallskogar och lövskogar som 
tidigare uppkommit efter brand. 
 
1902 Guckusko 
Ett normalt skogsbruk med avverkningar öppnar oftast omgivningarna alltför 
drastiskt, och även om inga direkta skador skett på guckuskobestånden så kan 
andra arter får konkurrensfördelar genom den frigjorda näringen och konkurrera 
ut guckuskon. Körskador i samband med skogsbruk kan även lätt ge upphov till 
lokalt ändrad hydrologi som kan vara mycket skadlig på guckuskobestånden.  
 
Människans närvaro kan hota guckuskon dels på grund av att tramp kring 
välbesökta guckuskolokaler kan kompaktera marken så att hydrologin förändras 
på ett negativt sätt, dels på grund av att guckuskon är attraktiv för samlare.  
 
Arten gynnas av en måttlig störning, som håller markerna någorlunda solöppna 
utan att påverka fältskiktet i någon högre grad. Arten sprider sig vegetativt med 
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jordstammar, men även med mycket lätta vindspridda frön.  

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Diftalsberget är ett relativt orört skogs- och kärrområde med branter. Hela 
området hyser höga naturvärden. Området bör på grund av sina höga naturvärden 
erhålla ett varaktigt skydd mot skogsbruk och annan exploatering. 
 
Skogsbränder är ett naturligt och viktigt inslag i den typ av skog som finns i 
området. Vid spontana bränder är det därför enbart positivt om hela eller delar av 
området brinner. Det är dock alltid räddningsledaren som avgör var 
släckningsåtgärder ska sättas in.  
 
För att brandskapade bestånd och strukturer ska bevaras och nybildas bör en 
regional bränningsstrategi upprättas för Dalarnas län. Utifrån denna strategi 
kommer naturvårdsbränningar att utföras i därför lämpade områden. 
 
Området borde utökas till att även innefatta områden norr om den idag utpekade 
avgränsningen eftersom stora naturvärden förekommer utanför avgränsningen (för 
avgränsning se Naturvårdsverkets rapport 5342: Skyddsvärda statliga skogar, 
2004).  

Bevarandestatus idag 
Innan basinventeringen är det osäkert huruvida gynnsam bevarandestatus råder i 
hela området eller inte. 

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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