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

SE0620271 Stupåsen-Hisjöhållan 
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Namn: Stupåsen-Hisjöhållan 

Kommun: Älvdalen 

Områdeskod: SE0620271 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Statliga: Sveaskog AB 

Areal (ha): 21,6 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  

Kod Namn Areal (ha) % av yta 
9050 Näringsrik skog 21,6 100 

Ovanstående angivelse av ingående naturtyper är sannolikt inte korrekt. Troligen finns följande 
naturtyper i området: 9010 Västlig taiga och 7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och 
intermediära kärr och gungflyn. Bevarandeplanen kommer att uppdateras när området 
basinventerats. 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 
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Beskrivning av området 

Stupåsen-Hisjöhållan består av två delområden, ett sydligt respektive nordligt 
område. Båda områden är, förutom att de ingår i nätverket Natura 2000, även 
utpekade som nyckelbiotoper och skyddade som biotopskyddsområden 
(Skogsvårdsstyrelsen 1997a och 1997b).  

Det södra området betecknas enligt Skogsvårdsstyrelsen (1997b) som en 
skyddsvärd ras- eller bergbrant men omgivande barrnaturskog, mestadels tall. 
Skogen består enligt vegetationskartan av barrskog av fuktig eller våt ristyp.  

Det nordliga området är skyddat som örtrikt bäckdråg (Skogsvårdsstyrelsen 1997a). 
Runt det örtrika bäckdråget växer en granskog med naturskogskvalitéer. Enligt 
vegetationskartan finns barrskog av både torr och frisk ristyp samt sumpkärr inom 
området. 

Området ingår delvis i avgränsningen för Valosberget-Bredåsen som beskrivits i 
rapporten Statliga skyddsvärda skogar (Naturvårdsverket 2004). I beskrivningen 
omnämns området som ringa påverkat med rikedom på gamla substrat. Talrika 
brandspår finns på skogen i området.  

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  
9050 Näringsrik granskog • Arealen näringsrik granskog ska bibehållas (varav x 

ha tallskog).  
• 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 kärlväxterna (Röd trolldruva, 
trolldruva, majbräken, strävlosta, torta, kärrfibbla, 
guckusko, tibast, myskmadra, humleblomster, 
knärot, skogsknipprot, blåsippa, vårärt, 
spindelblomster, strutbräken, skogsbingel, harsyra, 
ormbär, lappranunkel, sårläka, underviol.) ska 
förekomma i minst x % av provytorna 
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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). 

9050 Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ 
Naturtypen består av barrskogar eller blandskogar med gran på näringsrika jordar.  
Lokalerna ligger ofta i låglandet, i dalgångar eller på sluttningar med finsediment 
och rörligt markvatten.  
 
Stupåsen-Hisjöhållan är utpekat av Skogsvårdsstyrelsen (1997a) som skyddsvärt 
eftersom det finns ett örtrikt bäckdråg i området och en omgivande granskog med 
naturskogskvalitéer. 
 
Karaktärsarter: blåsippa, skogsviol, harsyra, hässlebrodd, torta, skogsnäva, 
strutbräken och skogsbräsma  

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). 

9050 Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ 
Produktionsskogsbruk är det största hotet mot den beskrivna naturtypen. Värdefulla 
element och strukturer försvinner. Avverkningar och virkeshantering med tunga 
fordon, liksom markberedning och dikning, kan skada för naturtypen viktiga 
markförhållanden, samt leda till förändrad hydrologi. Detta kan i sin tur påverka de 
botaniska värdena negativt, samt innebära onödig konkurrensutsättning för flera av 
dem.  
 
Exempel på skogsbruksåtgärder som hotar naturtypens gynnsamma 
bevarandestatus:  
-Föryngrings- och gallringsavverkningar  
-Uttransport av virke 
-Markberedning, dikning och skogsgödsling 
-Plantering skapar negativa förutsättningar för arter i fält- och bottenskikt.  
-Buskröjning av t.ex. hassel tar bort värdväxter för många mykorrhizasvampar, 
samt förändrar ljusinsläpp  

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Området är idag skyddat som biotopskyddsområde vilket innebär att arbetsföretag 
som kan skada naturmiljön inte får utföras i området. I begreppet arbetsföretag 
inkluderas bland annat verksamheter som föryngringsavverkning, gallring, röjning, 
plockhuggning, uttag av död ved etc (Skogsvårdsstyrelsen 1997). 
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Eftersom biotopskyddet utgör ett skydd mot de verksamheter som är ett hot, är 
området inte aktuellt för naturreservatsbildning utan anses redan ha ett fullgott 
skydd. 
 
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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