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

Områdeskod: SE0620007 

Områdestyp/status: SCI 

Kommun: Älvdalen 

Ägarförhållanden : Statliga: Sveaskog AB 

Areal (ha): 336 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  

Kod Namn Areal (ha) % av yta 
9010 *Västlig taiga 336 100 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 
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Beskrivning av området  
Eksjöberget är ett väl synligt berg med ett uppseendeväckande bestånd av gamla 
tallar beläget sydväst om Idre samhälle (Naturvårdsverket 2004). Skogen utgörs 
till största delen av brandpräglad tallnaturskog (några smärre bitar med fuktig 
granskog finns också) med höga eller mycket höga naturvärden. Inslaget av 
mycket gamla tallar (över 300 år) är mycket stort och det ökar mot toppen av 
berget. Död ved både i liggande och stående form finns i större eller mindre 
mängd i hela området. 
 
Det finns ovanligt många tallar med brandljud och några mindre partier har 
brunnit så hårt att det har bildats lövbrännor av glasbjörk. Området innehåller 
även partier med blockimpediment vilket har bidragit till att området delvis har 
varit svårbrukat och det har funnits en skoglig kontinuitet under mycket lång tid. 
(Naturvårdsverket 2004) 
 
Arter som särskilt togs upp i samband med bildandet av Natura 2000 området var 
enligt fågeldirektivet pärluggla, spillkråka och tretåig hackspett. Samtliga arter har 
höga krav på sin miljö då de bland annat kräver boträd som är gamla och grova. 
Förutom fågelarterna har även andra värdefulla arter påträffats i området. Följande 
lavarter noterades under en inventering av Skogsvårdsstyrelsen (Lindenbaum, 
2002): dvärgbägarlav, lunglav, skrovellav, violettgrå tagellav, blanksvart spiklav, 
vedskivlav, kolflarnlavar, vitgrynig nållav, tallticka samt knappnålslaven 
Chaenothecopsis fennica.  

Bevarandesyfte 
Det främsta bevarandesyftet för området är att upprätthålla en gynnsam 
bevarandestatus för de naturtyper och arter som legat till grund för utpekandet av 
Eksjöberget 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 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. )  
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Ingående arter enligt habitatdirektivet 
Inga noterade 

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 
Eksjöberget består till 100% av västlig taiga. Denna naturtyp utgörs av naturliga 
gamla boreala skogar samt yngre successioner som utvecklas naturligt efter brand 
eller omfattande stormfällningar.  
 
Skogen vid Eksjöberget utgörs till största delen av brandpräglad tallnaturskog 
(några smärre bitar med fuktig granskog finns också) med höga eller mycket höga 
naturvärden. Inslaget av mycket gamla tallar (över 300 år) är mycket stort och det 
ökar mot toppen av berget. (Naturvårdsverket 2004) 
 
Det finns ovanligt många tallar med brandljud och några mindre partier har 
brunnit så hårt att det har bildats lövbrännor av glasbjörk. Området innehåller 
även partier med blockimpediment vilket har bidragit till att området delvis har 
varit svårbrukat och det har funnits en skoglig kontinuitet under mycket lång tid. 
Eksjöberget har därför utsatts för skogsbruk endast i liten utsträckning. Död ved 
både i liggande och stående form finns i större eller mindre mängd i hela området. 
(Naturvårdsverket 2004) 
  
Undergrupper: 
A. naturlig, gammal granskog  
B. naturlig, gammal tallskog  
F. yngre successionsstadier som utvecklats efter brand, t.ex. lövbrännor.  

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 
Olika 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 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 samt medföra att hydrologin i skogsområdet kan förstöras. Fragmentering 
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– 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 
efterföljande vegetationsförändringar. 
 
Graninvandring kan vara ett hot mot flerskiktade tallskogar och lövskogar som 
tidigare uppkommit efter brand. 

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Eksjöbergets naturskog är av mycket högt generellt biologiskt värde tack vare hög 
beståndsålder och inslag av mycket gamla träd. Området bör därför 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. 

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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Namn: Hannah Persson 2004-04-03 



 Eksjöberget 
 Natura 2000 -kod SE0620007 

Diarienr: 511-07993-2005 
Fastställd: 2005-08-12 

 6 

�

Underlagskarta lantmäteriet medgivande 96.0352.
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