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

Områdeskod: SE0620221 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden : Statliga: Sveaskog AB 

Areal (ha): 120 

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

9010 *Västlig taiga 120 100 
 
Sannolikt finns även naturtyperna 7230 Rikkärr samt 8120 Basiska rasbranter i området. 
Bevarandeplanen kommer att uppdateras efter att området basinventerats.   

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 
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Beskrivning av området 
De båda bergstopparna vid Tranuberget utgör geologiskt sett en utpost av 
fjällkedjan (Hjelmqvist 1966). Bergstopparna är uppbyggda av en isolerad skolla 
av fjällkedjans kvartsit. Runt topparna finns endast jotnisk sandsten. 
Kvartsitskollan vilar på kambrisk sandsten och därunder dalasandsten. 
 
Södra Tranuberget är bevuxet med mestadels tallskog, i beståndet finns enstaka 
grövre, äldre tallar och torrakor. Norra Tranubergets nordostsida har däremot en 
senvuxen granskog. Skogarna i omgivningen har en avsevärd påverkan av 
omfattande kalavverkning, men topplatåerna och stora hällmarksartade områden 
på sydsidan har kvar sin gamla skog, även om de har dimensionsavverkats. 
(Svenson 1985) 
 
Tranuberget har en variation av olika typer av klippväggar som inget annat 
brantområde har (Hermansson 2003-2004). De sydexponerade lodytorna 
(koordinater enl. RN Y: 686 53 00, X: 132 52 00) ligger i en hög, örtrik slänt och 
består av både mindre som höga lodytor. Kalkrikedomen är påfallande och ligger 
främst i botten av de höga lodytorna, samt som små skär i slänterna. Här och var 
finns hyllor under höga överhäng. Höga släta väggar med stark kalkutfällning 
förekommer också. Exponeringen är på många ställen mer eller mindre total. 
(Hermansson 2003-2004)  
 
På nordostsidan är förhållandena annorlunda. Där är lodytorna (koordinater enl. 
RN Y: 686 50 00, X: 132 50 00) betydligt mer beskuggade och slätare, men i 
avsatser och med vertikala språng som gör att ytorna vänder sig i olika 
väderstreck. Det finns även här djupa hyllor under överhäng. Myren går nästan 
ända fram till de nedersta lodytorna. (Hermansson 2003-2004) 
 
Den ostexponerade sidan har endast ett antal mindre sandstensskär högt ovanför 
rasmarker i den branta sluttningen. Högsta topparna har gles gammal tallskog på 
hällmark. (Hermansson 2003-2004) 
 
I fråga om lavar är skillnaden mellan den sydvända och den nordostvända branten 
är påtaglig. Den sydvända brantens lavflora består på många ställen av orange- 
och praktlavsamhällen. På hårdare ytor dominerar Parmelilaceae, men det är på 
sådana ställen man finner de sällsyntaste blad- och busklavarna, t ex Pannaria 
conoplea och Heterodermia speciosa. På de mer skuggiga nordostvända branten 
dominerar under överhänget Chrysotherix chlorina och på de släta lodytorna 
rikligt av Bryoria och Rhizocarpon, bland dessa släktersarter finns broktagel 
Bryoria bicolor och falsk skivlav Rhizocarpon leptolepis. (Hermansson 2003-
2004) 
 
Det faktum att Tranubergets sydsida är uppbyggt av särnadiabas skapar i sin tur 
mycket rika miljöer längre ner i området (Naturvårdsverket 2004). I sänkan 
förekommer flera typer av rikkärr, t.ex. klubbstarr/bladvasskärr med inslag av 
torrakor, hällmarkstallskog, granskog i diabasbrant liksom mindre områden av 
gransumpskog i rik miljö. Granskogen är delvis hänglavsrik. Ett flertal hotade 
arter har rapporterats från området, bland annat de missgynnade arterna 
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dvärgbägarlav, knottrig blåslav och skorpgelélav. Från inventeringen 
”Skyddsvärda statliga skogar” (Naturvårdsverket 2004) finns även uppgifter om 
goliatmusseron. 
 
Området är även en viktig lokal för rovfåglar såsom berguv och kungsörn (Nordin 
2001, muntl.). 

Bevarandesyfte  
Det främsta bevarandesyftet för området är att upprätthålla en gynnsam 
bevarandestatus för de naturtyper och arter som legat till grund för utpekandet av 
Tranuberget 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, 
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 
Tranuberget utgörs av naturlig gammal boreal skog samt yngre successioner. Med 
naturliga, gamla skogar menas skogar som bibehållit en stor del av den naturliga 
skogens artsammansättning, åldersvariation och ekologiska funktion.  
 
Södra Tranuberget är bevuxet med mestadels tallskog, i beståndet finns enstaka 
grövre, äldre tallar och torrakor. Norra Tranubergets nordostsida har däremot en 
senvuxen granskog (Naturvårdsverket 2004).  
 
Skogarna i omgivningen har en avsevärd påverkan av omfattande kalavverkning, 
men topplatåerna och stora hällmarksartade områden på sydsidan har kvar sin 
gamla skog, även om de har dimensionsavverkats (Naturvårdsverket 2004). 
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Brand präglade förr i hög grad skogarna i den boreala regionen och många hotade 
arter är beroende av förekomst av död ved och olika successionsstadier.  
 
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 
Olika former av produktionsinriktat skogsbruk, i eller i anslutning till objekt; 
hotar naturtypen, och 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.  
 
Exploatering för samhällsbyggande av olika former kan utgöra ett hot mot 
naturtypen. Även 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.  
 
Graninvandring kan vara ett hot mot flerskiktade tallskogar och lövskogar som 
tidigare uppkommit efter brand. 

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Tranuberget är ett synnerligen värdefullt bergsområde med mycket intressant och 
för trakten ovanlig flora i branterna och kärren. Området är även en mycket 
värdefull lokal för rödlistade arter.  
 
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.  
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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. 
 
Området bör på grund av sina höga naturvärden erhålla ett varaktigt skydd mot 
skogsbruk och annan exploatering. Området bör även eventuellt kompletteras 
med de stora hällmarksartade tallområdena på sydöstsluttningen, som tyvärr 
skurits av genom nyligen utförda kalavverkningar.  

Bevarandestatus idag 
Innan basinventeringen är det osäkert huruvida gynnsam bevarandestatus råder i 
hela området eller inte. 

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. 
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Underlagskarta lantmäteriet medgivande 96.0352.

SE06200221 Tranuberget
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