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 (enligt 17 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken) 
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Namn: Toxåsen 

Kommun: Älvdalen 

Områdeskod: SE0620317 

Områdestyp/status: pSCI 

Ägarförhållanden: Särna-Idre besparingsskog 

Areal (ha): 17,4 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod     Namn                                                                               Areal  % av yta 
9010 *Västlig taiga 17,4 100 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
1902 Guckusko 

Beskrivning av området 
Denna del av Toxåsens västsluttning utmärker sig genom en kalkpåverkad 
markvattenström som ger upphov till rik flora och en tämligen rik förekomst av 
guckusko (ca 600 ex. vid en räkning 1989). Skogen är örtrik och har sparats genom 
markägarens försorg till guckuskons fromma.  
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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. 
 
Arter 
• Det främsta målet för området är att habitatdirektivsarten guckusko 

(Cypridipedium calceolus) skall finnas kvar i området och inte minska i mängd 
eller utbredning. 

 
9010 Västlig taiga  
• Arealen västlig taiga ska vara minst 17 hektar.  
• Död ved ska finnas med minst x m3/ha.  
• Minst två av de typiska arterna ska förekomma i minst x % av provytorna. 
(Typiska arter: Vedsvampar och hänglavar. Kärlväxter: Norna, 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). 
 
9010 *Västlig taiga 
Naturliga, gamla, boreala och hemiboreala skogar samt yngre successioner som 
utvecklas naturligt efter brand eller omfattande stormfällningar, ”naturskog” eller 
”naturskogsartad skog”. Med naturliga, gamla skogar menas skogar som bibehållit 
en stor del av den naturliga skogens artsammansättning, åldersvariation och 
ekologiska funktion. Dessa skogar kan ha en viss mänsklig påverkan genom 
exempelvis plockhuggning, men de har aldrig omfattats av större kalavverkningar.  
 
Skogarna i Toxåsen omväxlar mellan källpåverkad sumpgranskog och torrare 
tallmarker. (Bratt 2005, muntligen). 
 
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, knärot, väggmossa, 
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husmossa, kammossa, kvastmossor, bägarlavar, åtskilliga lavar och svampar knutna 
till lågor och torrakor. 

1902 Guckusko 
Arten förekommer nästan enbart i områden med hög kalkhalt i marken, och växer 
helst halvöppet på mark med god näringstillgång. Den är påträffad i flera olika 
typer av skogar, och även i rikare kärr. Tillgång på rörligt markvatten är viktigt.  
 
Guckusko är känslig för bete, eller snarare trampet från betande djur. Arten gynnas 
av en måttlig störning, som håller markerna någorlunda solöppna utan att påverka 
fältskiktet i någon högre grad.  
 
Arten sprider sig vegetativt med jordstammar, men även med mycket lätta 
vindspridda frön. En rimlig uppskattning av spridningsavstånd är 100–1000 m. 

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). 
 
9010 *Västlig taiga 
Områdets kvalitéer är beroende av att skogen får stå kvar i orört skick och 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.) 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 
liksom förstöra hydrologin i området. 
 
1902 Guckusko 
Ett normalt skogsbruk med avverkningar öppnar oftast omgivningarna alltför 
drastiskt, och även om inga direkta skador skett på guckuskobestånden så kan andra 
arter får konkurrensfördelar genom den frigjorda näringen och konkurrera ut 
guckuskon.  
 
Körskador i samband med skogsbruk kan lätt ge upphov till lokalt ändrad hydrologi 
som kan vara mycket skadlig på guckuskobestånden.  
 
Tramp kring välbesökta guckuskolokaler kan kompaktera marken så att hydrologin 
förändras samt effektivt hindra arten att spridas vegetativt. Ett för kraftigt bete på 
lokaler med guckusko kan slå ut arten.  



Toxåsen 
Natura 2000 kod SE0620317 

Diarienr: 511-08240-2005 
Fastställd: 2005-08-12 

 4 

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Markägaren har avsatt området för att bevara guckuskon. Därför bedömer 
länsstyrelsen att något ytterligare skydd inte är nödvändigt.  

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

Naturvårdsverket 2002. 1902 Guckusko. Art och naturtypsvisa 
vägledningar. 2002-04-07 

Bratt, Lennart 2005. Muntligen. Länsstyrelsen Dalarna.  

Jenny Sander 
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