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Namn: Eländesgraven 

Områdeskod: SE0620255 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Sveaskog/Bergvik skog AB 

Areal (ha): 78 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha)   % av yta 
9010 *Västlig taiga 64,74 83 
8110 Silikatrasbranter 13,26 17 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 

Beskrivning av området 
Området Eländesgraven är beläget mellan naturreservaten Långfjället och Städjan-
Nipfjället i Älvdalens kommun. 
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Eländesgraven är en bäckdal med en huvudravin och en sidoravin. Längst upp är 
rännan grund, endast några meter medan den längre ner når ett djup på 20-30 meter 
(Svenson 1985). Bäcken mynnar en knapp kilometer innan inloppet i Storån direkt 
nedanför Hällsjön och i direkt anslutning till Långfjällets naturreservat. Kraftiga 
flöden vid inlandsisens avsmältning torde ha skulpterat ut dalen. På den tiden nådde 
sannolikt "Storån" ända upp till Eländesgravens mynning. (Naturvårdsverket 2004) 
 
I själva graven växer granskog med enstaka äldre träd och ett ganska stort inslag av 
torrakor. Ställvis finns ett större inslag av björk och tall. (Naturvårdsverket 2004) 
 
Det som har gjort Eländesgraven botaniskt känt är att skogen och klipporna utgör 
växtplats för flera oceaniska lavar som kräver skuggig och fuktig miljö. Två av 
dessa, jättesköldlav och elfenbenslav, betraktas som akut hotade. Även den starkt 
hotade trådbrosklaven förekommer i sällskap med bl.a. rödbrun blekspik, grynlav, 
knottrig blåslav m.fl. Även mossfloran torde vara av mycket stort intresse, men är 
mindre väl undersökt. Nordstjärnmossa, praktklipptuss och vedtrappmossa är några 
exempel på funna rödlistade mossor. (Länsstyrelsen Dalarna 2004, opubl) 
 
Skogen som omger Eländesgraven är synnerligen mager. Den domineras av klen 
och lågvuxen men gammal tallskog på hällmarker. Tallskogen är starkt 
brandpräglad och hyser de för denna skogstyp karakteristiska strukturerna i form av 
torrträd, överståndare och lågor. (Naturvårdsverket 2004) 

I området förekommer även tretåig hackspett och berguv (Nordin 2000, muntl.) 

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. 
 
8110 Silikatrasbranter  

• Arealen silikatrasbranter ska bibehållas på nuvarande nivå. 
• Krontäckningsgrad av träd bör understiga x (30)%. 
• De för området typiska arterna, däribland de många rödlistade lavarna, ska 

finnas kvar i området. 
 
9010 *Västlig taiga  

• Arealen västlig taiga ska bibehållas på nuvarande nivå.  
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• 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 och 2003b). 
 
 9010  *Västlig taiga 
Naturtypen utgörs av naturliga gamla boreala skogar samt yngre successioner som 
utvecklas naturligt. 
 
I själva graven växer granskog med enstaka äldre träd och ett ganska stort inslag av 
torrakor. Ställvis finns ett större inslag av björk och tall. Skogen som omger 
Eländesgraven är synnerligen mager. Den domineras av klen och lågvuxen men 
gammal tallskog på hällmarker. Tallskogen är starkt brandpräglad och hyser de för 
denna skogstyp karakteristiska strukturerna i form av torrträd, överståndare och 
lågor. (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. 
 
8110 Silikatrasbranter 
Naturtypen består av silikatrasbranter i bergsområden. Eländesgraven har bildats på 
naturlig väg vid inlandsisens avsmältning. (Naturvårdsverket 2004) 
 
Det som har gjort Eländesgraven botaniskt känd är att skogen och klipporna utgör 
växtplats för flera oceaniska lavar som kräver skuggig och fuktig miljö. Två av 
dessa, jättesköldlav och elfenbenslav, betraktas som akut hotade. Även ytterligare 
hotade arter finns i området. (Länsstyrelsen Dalarna 2004, opubl.) 

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 och 2003b). 
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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 
efterföljande vegetationsförändringar. 
 
Graninvandring kan vara ett hot mot flerskiktade tallskogar och lövskogar som 
tidigare uppkommit efter brand. 
 
8110 Silikatrasbranter 
Bergtäkt och skogsbruk är verksamheter som direkt kan utgöra ett hot mot 
naturtypen. Insamling samlande och letande efter de sällsynta lavarna kan utgöra ett 
hot. 

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Eländesgraven är ett värdefullt naturskogsområde med 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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