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Namn: Storbron 

Områdeskod: SE0620220 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Bergvik skog AB 

Areal (ha): 250 

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

9010 *Västlig taiga 225 90 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  

Inga noterade 

Beskrivning av området 
Storbron är beläget på gränsen till Norge mellan Fulufjällets nationalpark och 
Skarsåsfjällens naturreservat i västra delen av Dalarnas län. Området är utpekat som 
Natura 2000-område på grund av sina höga naturskogskvalitéer.  
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Marken i området är ställvis mer eller mindre fuktig och på flera platser rinner 
bäckar fram. Skogen är fuktig, frodvuxen och hög, skiktningen är stor. Gran är 
dominerande trädslag men det finns även inslag av tall och lövträd. 
(Skogsvårdsstyrelsen 1995, muntl.) 
 
Skogen i detta område har utvecklats naturligt och endast i liten omfattning 
påverkats av mänskliga aktiviteter. Höga naturskogskvalitéer såsom grova träd, död 
ved och vindfällen och tillhörande arter finns i området. (Skogsvårdsstyrelsen 1995, 
muntl.) 
 
Många av de arter som påträffats är hotade och ovanliga vilket ger området ett 
mycket högt värde för naturvård. Vid inventeringar som utfördes av 
Skogsvårdsstyrelsen 1995 påträffades följande arter: 
  
Lavar  Violettgrå tagellav Bryoria nadvornikiana 

Brunpudrad nållav Chaenotheca gracillima 
Skrovellav  Lobaria scrobiculata  
Rödbrun blekspik Sclerophora coniophaea  

 
Mossor Vedtrappmossa Anastrophyllum hellerianum 
 
Svampar Lappticka  Amylocystis lapponica  
  Doftskinn  Cystostereum murraii   
  Rosenticka  Fomitopsis rosea  
  Harticka  Inonotus leporinus  
  Gränsticka  Phellinus nigrolimitatus   

Rynkskinn  Phlebia centrifuga  

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. 
 
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, 
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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 2003). 

9010  *Västlig taiga 
Det utpekade området Storbron består till 90 % av naturtypen västlig taiga. Västlig 
taiga utgörs av naturliga gamla boreala skogar samt yngre successioner som 
utvecklas naturligt efter brand eller omfattande stormfällningar 
 
Skogen i Storbron består till största delen av naturligt utvecklad barrskog. Skogen 
är fuktig, frodvuxen och hög, skiktningen är stor. Gran är dominerande trädslag 
men det finns även inslag av tall och lövträd. (Skogsvårdsstyrelsen 1995, muntl.) 
Viss mänsklig påverkan syns i området men området har aldrig omfattats av större 
avverkningar. (Skogsvårdsstyrelsen 1995) 
 
I Storbron finns gott om död ved och vindfällen vilket har lett till en hög 
artrikedom, många sällsynta lavar, mossor och svampar har påträffats 
(Skogsvårdsstyrelsen 1995). 
 
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. 

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 
Områdets kvalitéer är beroende av att skogen får stå kvar i orört skick. Skogsbron 
skulle påverkas mycket negativt av skogsbruksåtgärder, i eller i direkt anslutning 
till objektet. Det 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. 
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Exploatering för samhällsbyggande av olika former kan utgöra ett hot mot 
naturtypen. Byggande av skogsbilvägar kan hota naturtypen och fragmentera 
området samt medföra 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. 

Bevarandeåtgärder med tidplan 

Storbron är ett värdefullt naturskogsområde med intressanta fynd av hotade arter. 
Naturvärdena i skogen utvecklas i huvudsak genom naturlig dynamik, vilket 
omfattar störningar, t.ex. stormfällningar, insektsangrepp, översvämningar och 
brand. Skogen bör inte utsättas för ingrepp utan lämnas för fri utveckling.  
 
Om förutsättningarna för att skogen ska få utvecklas fritt hotas bör området, på 
grund av sina höga naturvärden, erhålla ett varaktigt skydd mot skogsbruk och 
annan exploatering. 

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. 

Referenser 

Skogsvårdsstyrelsen. 1995. Muntligen. Ulf Lindenbaum 

Naturvårdsverket 2003. 9010 *Västlig taiga. Natura 2000, Art och naturtypsvisa 
vägledningar. 2003-02-13 

 
Namn: Hannah Persson 2004-06-22 
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SE0620220 Storbron

Koordinater angivna i rikets nät
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