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Namn: Naturreservatet Rödbergets domänreservat 

Kommun: Älvdalen 

Områdeskod: SE0620031 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Fortifikationsverket 

Areal (ha): 635 

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

kärr och gungflyn 133 21 
9010 *Västlig taiga 489 77 
9050 Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ 6 1 
 
*prioriterad naturtyp 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 
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Beskrivning av området 
Drygt 40 km sydost om Särna är Rödberget beläget, inom Älvdalens skjutfält inte 
långt från Härjedalsgränsen. Omgivningarna präglas av flacka högplatåer, där 
topparna ofta är av alpin karaktär.  
 
Området är i det stora hela ett mycket typiskt och omväxlande exempel på den 
norrländska barrskogsregionen (Rynéus 1971). Vissa delar som är påverkade av 
diabasen, består av rikare högörtsamhällen, med exempelvis kransrams. I området 
ingår soligena fattig- och intermediärkärr samt mossar. (Rynéus 1971) 
I en beskrivning av områdena Sugnet, Rödberget och Norra Trollegrav beskrivs 
naturvärdena som följer (Rynéus 1971 sid 44):  

I området finns vackra vattendrag med vattenfall, 
urskogsartade trädbestånd, en sydlig fjällbjörkskog, 
mossar och kärr, höjder och dalar inom ett begränsat 
område.  
 

Rödberget är ett av flera Natura 2000-områden inom Älvdalens skjutfält. 
Tillsammans med mellanliggande skogsområden, som också innehåller bestånd 
med höga naturvärden, bildar dessa skyddade områden en landskapsekologisk 
enhet med goda förutsättningar för långsiktigt god bevarandestatus. 
 
Rödberget är av riksintresse för naturvård och har fått högsta urskogsvärde i 
Naturvårdsverkets urskogsinventering 1982. Området avsattes redan 1957 som 
domänreservat och 1995 som naturreservat. (Länsstyrelsen Dalarna 1995)  
 
Älvdalens skjutfält utgör även riksintresse för Försvarsmakten. 

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 vara minst x hektar.  
  • 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.  
 
9010 Västlig taiga  
• Västlig taiga ska täcka minst 70 % av områdets landareal.  
• Andelen talldominerad skog ska vara minst x %. 
•  Relationen död/levande ved ska utvecklas naturligt till minst 1/5. 
• Minst två av de typiska arterna ska förekomma i minst x % av provytorna. 
(Typiska arter: Vissa arter av vedsvampar och hänglavar. Kärlväxter: ryl, mjölkört, 
knärot, linnea, spindelblomster, mattlummer, plattlummer, ögonpyrola, tallört, 
grönpyrola, lappranunkel, hallon.) 
 
9050 Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ 
• Arealen örtrika näringsrika skogar osv. ska vara minst x hektar. 
•  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 kärlväxtarterna (Röd trolldruva, trolldruva, majbräken, 

strävlosta, torta, kärrfibbla, guckusko, tibast, myskmadra, humleblomster, knärot, 
skogsknipprot, blåsippa, vårärt, spindelblomster, strutbräken, skogsbingel, 
harsyra, ormbär, lappranunkel, sårläka, underviol.) ska återfinnas i minst x % av 
provytorna. 

Beskrivning av arter/livsmiljöer 
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens beskrivningar av arter/livsmiljöer 
hämtade från Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper 
inom nätverket Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003a, 2003b, 2003c). 

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.  
 
Rödbergets myrområden beskrivs tillsammans med Storvardens myrområden i 
rapporten Våtmarker i Kopparbergs län (Bratt & Rafstedt 1990). På Storvardens 
västsida ligger ett par stora, öppna och lutande myrar. Myrarna utgörs av alpina, 
lutande rismossar av hjortrontyp samt av fastmatte- och mjukmattekärr. Vid 
Rödberget ingår soligena fattig- och intermediärkärr samt mossar. (Rynéus 1971) 
 
Karaktärsarter: Vitmossarter, ängsull, strängstarr, trådstarr, sumpstarr, dystarr, 
flaskstarr, kallgräs, vitag, vattenklöver, kråkklöver, tranbär, rosling, ljung och 
tuvsäv. 
 
9010 *Västlig taiga 
Rödberget är skyddat som naturreservat tack vare det stora urskogsvärdet 
(Länsstyrelsen 1995). Reservatet innefattar bergets topp, nående 774 meters höjd, 
samt omgivande sluttningar. Berggrunden utgörs av dalagranit, ett mindre område i 
söder består av diabas (Lundqvist 1997).  
 
Rödberget består till största delen av naturtypen västlig taiga. På de övre delarna av 
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berget växer fjällbjörk (Rynéus & Bratt 1988), medan sluttningarna domineras av 
äldre barrskog. I den östra sluttningen finns rena granbestånd, i övrigt förekommer 
både ren tallskog och barrblandskog. Träden är ofta av ansenliga dimensioner, 
vilket till stor del är ett resultat av diabasen i kombination med rörligt grundvatten 
(Rynéus 1971). Vid midsommartid 1902 rasade en storbrand vid Mossibergstrakten 
i Älvdalen varvid 3500-4000 ha eldhärjades. En liten del av denna storbrand 
berörde även västra kanten av Rödbergsreservatet. Dessa marker utgörs nu av yngre 
tallskogar med enstaka äldre överståndare. (Rynéus & Bratt 1988). 
  
Reservatet hyser krävande fågelarter och troligen är urskogen värdefull även ur 
zoologisk synpunkt. Följande fågelarter finns noterade i området (Nordin 1995, 
muntl), stenfalk, tjäder, orre, spillkråka och tretåig hackspett. 
 
Skogen har överlag små spår av mänskliga aktiviteter såsom plockhuggning. Viss 
fäboddrift har ägt rum i området. Med undantag för mindre områden närmast västra 
Rödbergsbäcken har knappast några huggningar förekommit i området (Svenson 
1985). 
 
 
Undergrupper:  
A. naturlig, gammal granskog  
B. naturlig, gammal tallskog  
C. naturlig, gammal blandskog  
E. nyligen brända områden (brandfält)  
F. yngre successionsstadier som utvecklats efter brand  
 
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. 
 
9050 Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ 
Naturtypen definieras som barrskogar eller blandskogar med gran på näringsrika 
jordar. Lokalerna ligger ofta i låglandet, i dalgångar eller på sluttningar med 
finsediment och rörligt markvatten.  
 
Vissa delar av Rödberget är påverkade av diabas i kombination med rörligt 
grundvatten. Detta resulterar i granbestånd av ansenliga dimensioner och rika 
högörtsamhällen, med exempelvis kransrams. (Rynéus 1971) 
 
Karaktärsarter: Skogsviol, harsyra, hässlebrodd, torta, skogsnäva 

Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området negativt? 
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens bedömningar av hotbilder hämtade från 
Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket 
Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003). 
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Underhåll av befintliga anläggningar för friluftslivet utgör inte något hot mot 
områdets värden. 
 
Följande åtgärder kan påverka naturtypen negativt: 
 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
Tillkommande och existerande 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.  
 
Barmarkskörning med terrängfordon kan också skada viktiga markförhållanden 
samt leda till förändrad hydrologi. 
 
Ingrepp såsom samhällsbyggande med nya kommunikationsleder, anläggningar etc 
kan också förstöra eller skada habitatet, antingen som en direkt effekt eller genom 
anläggningsarbetet. 
 
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. Kalkning 
av vattendrag får inte ske utan tillstånd av länsstyrelsen. 
 
9010 *Västlig taiga 
9050 Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ 
Olika former av produktionsinriktat skogsbruk, i eller i anslutning till objekt leder 
till brist på gamla träd, död ved etc. Exempel på skogsbruksåtgärder är 
avverkningar som slutavverkning, gallring, röjning, blädning och plantering etc. 
(Gäller ej åtgärder i naturvårdssyfte enligt bevarandeåtgärder.)  
 
Markberedning, dikning och liknande åtgärder som kan förstöra områdets 
hydrologi. Barmarkskörning med terrängfordon har liknande negativa effekter. 
 
Exploatering för samhällsbyggande av olika former. Även byggande av 
skogsbilvägar kan hota naturtypen genom att fragmentera området och förstöra 
hydrologin i skogsområdet.  
 
I de talldominerade delarna ger brist på bränder minskad mängd nybränd ved och 
mark, som är ett hot för många brandberoende arter. Brist på bränder kan också ge 
en tillväxt av humuslagret med efterföljande vegetationsförändringar. 
 
Graninvandring kan vara ett hot mot flerskiktade tallskogar och lövskogar som 
tidigare uppkommit efter brand. Viltbete hindrar lövföryngringen. 
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Bevarandeåtgärder med tidplan 
Området är skyddat som naturreservat. Reservatets föreskrifter och skötselplan 
bedöms vara tillräckliga för att bevara områdets värden. Området är också utpekat 
som riksintresse för naturvården. 
 
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. 
 
Resultatet av uppföljningen kommer att ge vägledning om ytterligare 
bevarandeåtgärder krävs för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus hos dessa 
naturtyper och arter. 

Bevarandestatus idag  

Innan basinventeringen är genomförd vet vi inte om gynnsam bevarandestatus råder 
i hela området. 

Uppföljning av bevarandemål 
På nationell nivå pågår ett arbete med att utveckla metoder för uppföljning av mål 
för arterna och naturtyperna i Natura 2000. Målet med uppföljningen är att bevaka 
bevarandestatusen hos de naturtyper och arter i Natura 2000 som finns i området. 
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