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

SE0620264 Hammarskaftet 
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Namn: Hammarskaftet 

Områdeskod: SE0620264 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Statliga: Sveaskog AB 

Areal (ha): 52 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  

Kod Namn Areal (ha) % av yta 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära 

kärr och gungflyn 2 4 
9010 *Västlig taiga 8 15 
8120 Basiska rasbranter 42 81 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 
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Beskrivning av området 
Väster om Frönberget, ett par mil nordväst om Idre, sträcker sig en sydvänd 
sluttning med ett par långsträckta diabas-kalkklippväggar i den så kallade 
glintkanten med kambrisk berggrund. Hamrarna är den enda kalkbranten av 
sedimentär typ i norra Dalarna. 
 
Den översta branten i Hamrarna har fler mindre skärningar och saknar höga 
lodytor, i jämförelse med den sydligare branten. Kalkrikedomen är dock ställvis 
likartad. Flertalet av lodytorna består av hårda, släta ytor som är skyddade från regn 
genom ett svagt överhäng. Nedanför lodytorna finns en rand av block. I branten står 
en yngre tallskog som har brunnit upprepande gånger (Hermansson 2003-2004, 
manus). 
 

Skogen i branterna består av tallskog med inslag av gamla granar, björkar, aspar 
och sälgar. Intill branterna finns det enstaka, magnifika, stora och grova tallar som 
har öppna brandljud efter många skogsbränder. Tallskogen nedanför branterna är 
tämligen likåldrig och inte anmärkningsvärt gammal och det saknas i stort sett 
lågor. I anslutningen till och ovanför klippväggarna finns det rik skogsmark, 
särskilt där grundvattnet är högt och bäckar rinner fram. 
 
Lavar är grundligt inventerade i området av Hermansson (2003-2004, manus) som 
beskriver området som synnerligen rikt på lavar. Stor ytor är torra, mossrika på 
släta och hårda ytor, vilket gör att Parmeliacea dominerar. Här och där finns även 
lunglav- och skrovellav på lodytorna. I droppzonen under överhänget är det 
ovanligt rikligt med filtlavar. Thelephloraceae samhället består av både loberade 
orangelavar Caloplaca spp. och praktlavar Xantoria spp.  

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. 
 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
• Arealen öppna svagt välvda mossar etc. ska bibehållas eller öka.  
• Täta (mer än 50 % täckning) bestånd av de negativa indikatorarterna blåtåtel, 
vass, eller älgört större än 100 m2/ha förekommer ej.  
• Minst tre av de typiska mossarterna (guldskedmossa, guldspärrmossor, 
myruddmossa, kärrkammossa, mässingmossa, röd skorpionmossa, uddvitmossa, 
sotvitmossa, klyvbladsvitmossa, röd glansvitmossa, krokvitmossa, knoppvitmossa, 
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blodkrokmossa, kärrkrokmossa, purpurkrokmossa) ska förekomma i minst x % av 
provytorna.  
 
8120 Basiska rasbranter 
• Arealen basiska rasbranter ska vara minst 0,9 hektar.  
• Minst tre av de typiska arterna ska förekomma i minst x % av provytorna.  
 
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 2003a, b och c). 

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. I Hammarskaftet utgörs ca 
4 % av ytan av ovanstående naturtyp. Området är beläget mellan de båda 
rasbranterna. 
 
Karaktärsarter: Vitmossarter, ängsull, flera arter av starr, kallgräs, vitag, 
vattenklöver, kråkklöver, tranbär, rosling, ljung och tuvsäv. 
 
9010 *Västlig taiga 
Naturtypen utgörs av äldre och yngre successioner av naturskogsartad skog. Den 
västliga taigan i Hammarskaftet har antagligen utvecklas naturligt efter brand eller 
omfattande stormfällningar, spår av brand finns på flera träd i området 
(Hermansson 2003-2004, manus).  
 
Brand präglade förr i hög grad skogarna i den boreala regionen och många hotade 
arter är beroende av förekomst av död ved och olika successionsstadier.  
 
Undergrupper:  
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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8120 Basiska rasbranter 
I Hammarskaftet finns två basiska rasbranter i ett område med kallt klimat, vilket 
utgör naturtyp 8120. Till typen hör blockrika sluttningar och branter, 
vittringsbranter eller erosionsmarker med s.k. thalus i fjäll- och andra 
bergsområden med lättvittrade bergarter. Floran innehåller ofta sällsynta, 
konkurrenssvaga arter.  
 
I Hammarskaftet har den rika lavfloran särskilt uppmärksammats vid en inventering 
av Hermansson (2003-2004, manus). 

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 och c). 

7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
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.   
 
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 habitatet ger drastiska 
förändringar på vegetationens artsammansättning. Motsvarande spridning av 
kemiska substanser i habitatets närhet kan också skada habitatet genom luftburen 
deposition eller genom transport med tillrinnande vatten.  
 
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. 
 
8120 Basiska rasbranter 
En bergtäkt eller skogsbruk kan utgöra ett direkt hot mot naturtypen. 
 
Utebliven störning av tramp kan leda till igenväxning och utgöra ett hot mot 
naturtypen. Samtidigt kan en alltför intensiv störning orsakat av ovarsamt friluftsliv 
orsaka slitage och störningar som utgör ett hot mot naturtypen.  

Bevarandeåtgärder med tidplan 

Hammarskaftet är ett värdefullt brantområde med mycket synnerligen intressant 
lavflora.  
 
Naturvärdena i skogen utvecklas i huvudsak genom naturlig dynamik, vilket 
omfattar störningar, t.ex. stormfällningar, insektsangrepp, översvämningar och 
brand. Skogen ska inte utsättas för ingrepp utan lämnas för fri utveckling. 
Förutsättningen för rasbranter ska hålla gynnsam bevarandestatus är att rasbranten 
lämnas intakt med endast naturliga störningar såsom ras- eller svallisbildning med 
talusbildning. 
 
Området bör på grund av sina höga naturvärden erhålla ett varaktigt skydd mot 
skogsbruk och annan exploatering som kan skada 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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