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Namn: Skärbäckens domänreservat 

Kommun: Älvdalen 

Områdeskod: SE0620263 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Fortifikationsverket 

Areal (ha): 6 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % av yta 

9010 *Västlig taiga 6 100 
 
*prioriterad naturtyp 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 
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Beskrivning av området 
Naturreservatet (f.d. domänreservatet) Skärbäcken är ett litet naturskogsområde 
beläget på Rotälvens västsida på Älvdalens skjutfält. Vegetationen består av 
barrskog av torr-frisk typ. Södra delen av reservatet domineras av gles och grov 
tallskog där träden uppnår en ålder av drygt 300 år. Norrut liksom i branten mot 
älven ökar graninslaget men även här förekommer en del stora tallar. (Länsstyrelsen 
1996) 
 
Skärbäckens domänreservat 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.  
 
Området ingår i riksintresse för naturvård. 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 
basinventering och uppföljning. Även listorna över typiska arter kan komma att 
justeras. 
 
Naturtyp/Art Bevarandemål  
9010 Västlig taiga  
 

 Arealen västlig taiga ska bibehållas (varav x ha 
tallskog).  

 Relationen död/levande ved skall utvecklas naturligt 
mot omkring 1/5. 

 Minst två av de typiska arterna ska förekomma i 
minst x % av provytorna. (Typiska arter: 
Vedsvampar och hänglavar. Kärlväxter: ryl, 
mjölkört, knärot, linnea, spindelblomster, 
mattlummer, plattlummer, ögonpyrola, tallört, 
grönpyrola, lappranunkel, hallon.)  
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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 2003). 

9010 *Västlig taiga 
Vegetationen består av barrskog av torr-frisk typ. Södra delen av reservatet 
domineras av gles och grov tallskog där träden uppnår en ålder av drygt 300 år. 
Norrut liksom i branten mot älven ökar graninslaget men även här förekommer en 
del stora tallar. Området är endast måttligt påverkat av skogsbruk. Den enda form 
av uttag som förekommit i området är avverkning av vindfällen och torra träd. 
(Länsstyrelsen 1996) 
 
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. 

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). 
 
Följande åtgärder kan påverka naturtypen negativt: 

9010 *Västlig taiga 
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.  
 
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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