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Namn: Trygåskölen 

Kommun: Älvdalen 

Områdeskod: SE0620315 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Sveaskog 

Areal (ha): 1128,3 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod     Namn                                                                               Areal (ha)  % av yta 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 497 44 
9010 *Västlig taiga 384 34 
7160 Mineralrika källor och källkärr av fennoskandisk typ 2,3 0,2 
7310 *Aapamyrar 56 5 
7230 Rikkärr 102 9 
3160 Dystrofa sjöar och småvatten 2,3 0,2 
91D0 *Skogbevuxen myr 79 7 
9060 Barrskogar på eller i anslutning till rullstensåsar 4,5 0,4 
3260 Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor 1,1 0,1 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade. 
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Beskrivning av området 
Trygåskölen omfattar ett stort och mycket varierat, väglöst och föga påverkat 
skogs-myrkomplex strax nedanför Vedungsfjällens naturreservat och direkt 
gränsande mot Krakelandets naturreservat. Skog växer på moränkullar eller på 
getryggsåsar samt som sumpskog längs vattendragen. På åsarna är skogen skarp, 
talldominerad och med inslag av mycket gamla träd samt rikligt med torrträd och 
urgamla lågor. Dvärgbägarlaven, som växer på lågor av träd som i många fall 
började gro på 1400-talet, är närmast en karaktärsart för denna del av området. Det 
finns också gott om boträd där bland annat tornseglaren häckar.  
 
Sumpskogarna längs bäckar och myrkanter har ett mycket stor värde tack vare den 
ringa påverkan som skett. En av sumpskogarna har till och med ansetts vara en av 
Sveriges minst påverkade enligt bedriven forskning (Hörnberg et al 1992; 
Segerström et al 1996). Granarna i det objektet ligger på som mest 280 år och på 
torrare mark precis intill finns urgamla tallar. Urskogsprägeln med såväl grova som 
klenare granar och massvis av lågor har resulterat i långa artlistor, t ex lappticka, 
taigaskinn, blackticka, varglav, tallstocksticka och rik förekomst av mindre 
barkplattbagge.  
 
Övrig mark utgörs av omfattande myrområden. Trygåskölen är ett rikkärr med stor 
förekomst av gräsull. Andra mer krävande arter är huvudstarr (Carex capitata) i 
stora bestånd och glansvide. I bottenskiktet finns rikligt med brunmossor, bl.a. 
gyllenmossa. Kärret avvattnas på bred front mot skogen i väster där den övergår i 
gransumpskog. Källorna-Storkölen väster om Dyvelberget ligger i ett drumliniserat 
landskap med tallskog av torr/frisk ristyp med inslag av moränkullar och små åsar. 
Området avvattnas via Dyvelån som går tvärsigenom området omgiven av 
sumpskog.  
 
Trygåskölen är synnerligen skyddsvärt av flera skäl. Våtmarkerna är opåverkade 
och har en mycket stor variation med inslag av sällsynta myrtyper och arter, bl. a 
järnockrakällkärr. Skogarna är till stor del mycket gamla och naturliga med 
likaledes stor spännvidd alltifrån de torraste, magraste tallåsar man kan tänka sig till 
frodiga sumpskogar längs vattendrag. Trädåldrar på uppemot 300 för granar och 
400 till 500 för tall är inte ovanligt. Det är också gott om lågor av såväl gran som 
tall. Ett flertal rödlistade arter påträffas och flera av dem tycks finnas i  goda 
populationer, kanske beroende på att en del av skogarna i dess närhet är intakta. 
Läget i direkt anslutning till Krakelandets naturreservat och närheten till 
Vedungsfjällens naturreservat stärker skyddsvärdet. Forskning bedrivs i ett 
sumpskogsområde. Åsarna är utpekade som geomorfologiskt värdefulla.  
(Bratt mfl. 1993) 

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. 
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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. 
 
Övergripande mål: 
• Arealen av ingående naturtyper ska bibehållas på nuvarande nivå.  
• Andelen död ved bör uppgå till minst x m3/ha i samtliga skogliga naturtyper. 

Alternativt kan relationen död/levande ved vara omkring 1/5. 
• Minst två av de för respektive naturtyp typiska arterna ska förekomma i minst x % 

av provytorna. 
 
Specifika mål för de olika naturtyperna: 
 
3160 Dystrofa sjöar och småvatten 
• Täckningsgrad av täta bladvassbestånd på gungflyn är högst x %. 
 
3260 Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor  
• Totalfosfor och pH-värde ska uppfylla minst tillståndsklass x (2 enl. NV00).  
• Bottenfauna skall ha minst tillståndsklass x (2 enl. NV00).  

7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
  • Täta (mer än 50% täckning) bestånd av de negativa indikatorarterna blåtåtel, 

vass, eller älgört större än 100 m2/ha förekommer ej.  
 
7160 Mineralrika källor och källkärr av fennoskandisk typ 
7230 Rikkärr  
• Täta (mer än 50% täckning) bestånd av de negativa indikatorarterna blåtåtel, vass, 
eller älgört större än 100 m2/ha förekommer ej.  
• Minst två av de typiska kärlväxtarterna (smalfräken, huvud-, tagel-, trind-, och 
hårstarr, sumparv, källdunört, glansvide, dvärgtätört, kung Karls spira, nålstarr, 
fjällskära, ängsnycklar, slåtterblomma) ska förekomma i minst x % av provytorna i 
fastmattorna.  
 
7310 Aapamyrar  
• I habitatet bibehålls eller ökar täckningsgrad av de hydromorfologiska 
strukturerna strängar, lösbottenflarkar, mjukmattegolv, flarkgölar och gölar.  
• Täckningsgrad av träd och buskar är mellan 0 och 20%.  

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 – 2003h). 

7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
Öppna eller mycket glest skogbevuxna myrar av typen svagt välvd mosse, 
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fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn.  
 
Stora delar av området täcks av omfattande myrmarker. Gles gammal myrtallskog 
är typisk för stora delar av Trygåskölens våtmarker. Varglav växer på torrakorna. 
(Naturvårdsverket 2004)  
 
Väster om Dyvelberget finns ett stort myrkomplex som avvattnas västerut via 
Dyvelån. Kring ån växer sumpskog. Myrarna domineras av rismossar av 
hjortrontyp med övergång till höljemossar och mjukmattor, men även till 
tallrismossar. I det lägre partiet finns lösbottenkärr (strängkärr) och mjukmattor, 
liksom övergångar till skogskärr och små blandmyrar. (Bratt mfl. 1993) 
 
Karaktärsarter: Vitmossarter, ängsull, strängstarr, trådstarr, sumpstarr,  
dystarr, flaskstarr, kallgräs, vitag, vattenklöver, kråkklöver, tranbär, rosling, ljung 
och tuvsäv. 
 

9010 *Västlig taiga 
Inom Trygåskölens gränser finns ett antal värdefulla sumpskogar. Sumpskogarna 
inom området ligger nästan uteslutande i anslutning till vattendragen, och de är – 
med ett undantag – grandominerade. En liten kärrskog strax söder om Trygåsvallen 
med stort inslag av löv har i en studie angetts vara Sveriges minst påverkade 
sumpskog (Hörnberg et al 1992; Segerström et al 1996). I denna lilla sumpskog 
söder om Trygåsvallen gjordes 1992 en inventering av mossor. 67 arter hittades 
inom några få hektar, bland annat vedtrappmossa, liten hornflikmossa och liten 
parasollmossa. Även skör kvastmossa, vedflikmossa, purpurmylia och 
fingerbålmossa växer där. (Bratt mfl. 1993) 
 
Längst upp i områdets nordöstra del finns ett litet domänreservat vid namn 
Tennsjöåsen. Det 2,5 hektar stora området fredades av Domänverket redan 1937. 
Skogarna omkring har dock avverkats. Här finns 300-400 år gamla tallar omgivna 
av yngre träd. Furorna är imponerande grova och har gammelträdens typiska 
skorpbark. (Bratt mfl. 1993) Även i andra delar av området växer urgamla tallar 
med åldrar på uppemot 400-500 år. (Naturvårdsverket 2004) 
 
Undergrupper:  
A. naturlig, gammal granskog  
B. naturlig, gammal tallskog  
C. naturlig, gammal blandskog  
D. naturlig, gammal triviallövskog  
 
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. 

7160 Mineralrika källor och källkärr av fennoskandisk typ 
Källor med anslutande kärr som påverkas av mineralrikt källvatten. Till markerna 
är knuten en speciell flora.  
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I Trygåskölens östra delar mynnar på några ställen källor. I svällande mattor av den 
kalkkrävande mossan grov källklomossa växer här en raritet. Det är sumparven, en 
liten vitblommig växt som annars bara ha påträffats på en annan plats i Dalarna, vid 
Öjvasslan några kilometer härifrån. En intressant liten röksvamp med det passande 
namnet sumpröksvamp finns i ganska stor mängd i mossmattorna. Intill källflödena 
växer vidare vackra rosafärgade dunörtsarter, ett risformigt vide vid namn 
glansvide, samt ett par tuvbildande starrarter – tagel- och trindstarr. (Bratt mfl. 
1993) 
 
Karaktärsarter: Vitmossarter, ängsull, strängstarr, trådstarr, sumpstarr, dystarr,  
flaskstarr, kallgräs, vitag, vattenklöver, kråkklöver, tranbär, rosling, ljung och 
tuvsäv. 
 
7310 *Aapamyrar 
Myrkomplex som domineras av kärr i de centrala delarna.  
 
I det stora myrkomplexet väster om Dyvelberget finns några mindre 
flarkgölkomplex. Även inom de centrala delarna av området finns flarkmyrar av 
aapamyrtyp. 
 
Karaktärsarter: nordkråkbär, dvärgbjörk, tuvsäv, tuvull, rostull, flaskstarr, trådstarr, 
rundstarr, strängstarr, vitstarr, kallgräs, blåtåtel, hjortron, ängsnycklar och en stor 
mängd vit- och brunmossor. 
 
7230 Rikkärr 
Trygåskölen är utan motstycke det artrikaste och värdefullaste rikkärret i Särna 
socken. Stor förekomst av gräsull. I bottenskiktet finns rikligt med brunmossor, 
bl.a. gyllenmossa. Bland de arter som påträffas här kan följande nämnas: 
smalfräken, huvud-, tagel-, trind-, och hårstarr, sumparv, källdunört, glansvide, 
dvärgtätört, kung Karls spira, nålstarr, fjällskära, ängsnycklar, slåtterblomma mfl. 
Även i skogsområdet öster om den öppna myren finns rikdråg av stort värde. Här 
bör man särskilt studera de små sänkor mellan träden som hyser många intressanta 
arter, t.ex. trådfräken, björnbrodd, dvärgtätört och gräsull (Bratt mfl. 1993). 
 
Karaktärsarter: Axag, gräsull, ängsstarr, näbbstarr, trubbtåg, tagelsäv, björnbrodd, 
ängsnycklar, sumpnycklar, brudsporre, blodnycklar, gulyxne, kärrknipprot, 
majviva, guldspärrmossa, korvskorpionmossa, späd skorpionmossa, gyllenmossa, 
purpurvitmossa och lockvitmossa. 

3160 Dystrofa sjöar och småvatten 
Naturliga sjöar och vattensamlingar med av torv eller humussyror brunfärgat 
vatten. Sjöarna omges i regel av gungflyn med såväl vertikal som horisontell 
torvtillväxt och med en zonering i vegetationen. Sjöarna har ett lågt pH, ofta pH 3-
6.  
 
Karaktärsarter: Dvärgbläddra, vitag, gäddnate, brunag, dvärgigelknopp, vitmossor, 
vit näckros, nordnäckros, flaskstarr, trådstarr, sileshår-arter. 

91D0 *Skogbevuxen myr 
Vid Trygåstjärnen finns en tallrismosse. Även i områdets nordligaste delar finns 
skogskärr med en del tall. Också de stora myrarna väster om Dyvelberget har inslag 
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av tallrismossar och skogskärr. (Rafstedt & Bratt 1990) 
 
Karaktärsarter: tall, glasbjörk, gran, gråvide, dvärgbjörk, brakved, klotstarr, 
gråstarr, stjärnstarr, hundstarr, flaskstarr, spetståg, blåtåtel, skogsstjärna, kärrviol, 
skvattram, tuvull. 

9060 Barrskogar på eller i anslutning till rullstensåsar 
I området finns geomorfologiskt värdefulla slukåsar. På åsarna är skogen skarp, 
talldominerad och med inslag av mycket gamla träd samt rikligt med torrträd och 
urgamla lågor. Dvärgbägarlaven, som växer på lågor av träd som i många fall  
började gro på 1400-talet, är närmast en karaktärsart för denna del av området. Gott 
om boträd där bland annat tornseglaren häckar. (Naturvårdsverket 2004) 
 
Karaktärsarter: tall, gran, en, lingon, kattfot, getrams, slåtterfibbla, renlavar, 
backskafting, backstarr, backtimjan, vippärt, backglim, nipsippa, mosippa, 
sandviol. 

3260 Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor 
Vattendrag med en vegetation av flytbladsväxter eller akvatiska mossor.  
 
Dyvelån går tvärsigenom området omgiven av sumpskog.  
 
Karaktärsarter: Grodmöja, sköldmöja, hårslinga, vattenmöja, hårsärv, rostnate, 
lånkeväxter, slingeväxter, nateväxter och stor näckmossa. 

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-2003h). 
 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
7160 Mineralrika källor och källkärr av fennoskandisk typ 
7230 Rikkärr 
7310 *Aapamyrar 
Tillkommande ingrepp i form av dikning, byggande av skogsbilvägar och andra 
markavvattnande åtgärder liksom dämning kan påverka habitatets hydrologi och 
hydrokemi på ett negativt sätt, vilket i sin tur kan ge konsekvenser på vegetation 
och torvbildning samt torvnedbrytning. Även markavvattningsföretag och dämning 
i närliggande våtmarks- eller fastmarksmiljöer kan ge en negativ påverkan på 
habitatet.  
 
Samhällsbyggande med nya kommunikationsleder, anläggningar etc. kan också 
förstöra eller skada habitatet, antingen som en direkt effekt eller genom 
anläggningsarbetet. 
 
Genom att anlägga skogsbilvägar över eller i närheten av habitatet kan hydrologin 
och/eller hydrokemin i området förstöras.  
 
Torvbrytning är ett hot mot habitatet i stort idag då det finns en risk för att 
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efterfrågan på torv som energikälla och jordförbättringsmedel blir större.   
 
Skogsbruk och andra företag som innebär att fastmarksholmar och närliggande 
fastmark avverkas kan innebära är näringsämnen läcker ut på myren och att de 
hydrologiska förhållandena ändras. 
 
Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen i eller i anslutning till 
habitatet ger drastiska förändringar på vegetationens artsammansättning. 
Motsvarande spridning av kemiska substanser i habitatets närhet kan också skada 
habitatet genom luftburen deposition eller genom transport med tillrinnande vatten. 
 
Igenväxning av habitatet p.g.a. markavvattning och kvävedeposition kan  
innebära att proportionerna mellan olika arter i botten och fältskikt allvarligt 
förändras och på sikt kan habitatet övergå till skogbevuxen myr (91D0). 
 
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 enligt bevarandeåtgärder.)  
 
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 genom att fragmentera 
området samt förstöra hydrologin i området. 
 
91D0 *Skogbevuxen myr 
Alla former av produktionsskogsbruk i eller i anslutning till ett objekt kan hota 
naturtypen. Större uttag av träd kan skapa markförstöring och förändra hydrologin, 
samt leda till uttorkning och konkurrensutsättning för arter knutna till naturtypen. 
Skogsbruk kan inte bedrivas utan att naturtypens karaktäristiska arter hotas.  
Exempel på skogsbruksåtgärder som kan utgöra ett hot mot naturtypen (för 
samtliga verksamheter gäller att hotet kan gälla då verksamheten utövas i eller i 
angränsning till det enskilda objektet) är avverkningar, plantering, markberedning, 
dikning, dikesrensning, vägbyggen och annat som förändrar hydrologin och 
hydrokemin negativt. Detta kan leda till konsekvenser för vegetation samt 
torvbildning och torvnedbrytning.  
 
Andra åtgärder som kan hota naturtypen är torvutvinning i objektet eller i 
intilliggande öppna myrar, ingrepp i kringliggande vattenytans hydrologi, eller 
förändrad vattenregim i ett vattendrag. Kalkning, gödsling och/eller spridning av 
aska i objektet ger förändringar på vegetationens artsammansättning.  
 
Exploatering i form av kommunikationsleder, anläggningar etc. kan skada objektet, 
antingen som en direkt effekt eller genom anläggningsarbetet. 
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3160 Dystrofa sjöar och småvatten 
Naturtypen kan hotas av skogsbruk i närområdet. Slutavverkningar, markavvattning 
och skyddsdikning i tillrinningsområdet ökar avrinningen och därmed risken för 
erosion och läckage av bland annat humusämnen och partiklar. Detta kan medföra 
grumling och igenslamning av bottnar.  
 
9060 Barrskogar på eller i anslutning till rullstensåsar 
Produktionsinriktat skogsbruk är ett hot mot skogar med höga naturvärden i 
trädskiktet, t.ex brandrefugiala miljöer med gran som bör lämnas till fri utveckling, 
eller naturskogsartade tallområden med äldre träd och död ved där eventuella 
avverkningar endast får vara naturvårdsinriktade.  
 
Slutavverkningar utan tillräcklig naturhänsyn, uttransport av virke med tyngre 
fordon, främst på otjälad mark, då körskador kan förändra hydrologin och 
fältskiktets artsammansättning.  
 
Plantering kan försämra förutsättningar för arter i fält- och bottenskikt.  
 
Markberedning, dikning och annat som kan förändra hydrologin.  
 
Skogsgödsling  
 
Täktverksamheter (grusbrytning, infiltrationsanläggningar för konstgjort 
grundvatten mm). Grundvattentäkter sänker grundvattennivån i åsen.  
 
Vägbyggen och annan exploatering. Det gäller även skogsbilvägar vilka 
fragmenterar området, och kan medföra att hydrologin i skogsområdet förstörs.  
 
Igenväxning med gran i talldominerade bestånd. 
 
3260 Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor 
Reglering av vattenföringen; småskalig utbyggnad i kvarvarande oreglerade 
vattendragssträckor eller fortsatt/ökad påverkan i redan reglerade vatten, t ex sänkt 
minimitappning, ökad korttidsreglering. Reglering kan orsaka störd flödesdynamik, 
fragmentering/vandringshinder, överdämning av våtmarks- och strandområden, 
torrläggning av vattendragssträckor och/eller ändrade näringsförhållanden.  
 
Skogsbruk; avverkning av strandnära skog ger ökad instrålning/temperatur, fysisk 
störning, minskad tillgång på död ved respektive nedfall av organiskt material. 
Markavvattning/skyddsdikning ger ökad avrinning och risk för erosion. Båda 
ingreppen kan orsaka grumling och igenslamning av bottnar samt förändrad 
hydrologi i strandmiljön.  
 
Kanalisering, fördjupning och invallning för att förhindra översvämning. Minskade 
vattenståndsvariationer och jämnare flöde orsakar mer ensartade botten och 
strandmiljöer och minskar förutsättningarna för arter som är beroende av naturlig 
flödesdynamik.  
 
Utsättning av främmande arter, eller fiskstammar kan ändra 
konkurrensförhållanden, sprida smitta och/eller orsaka genetisk kontaminering.  
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Överfiske  
 
Exploatering. Byggande av bostäder och anläggningar inom vattenområdet kan 
innebära ökade krav på översvämningsskydd.  
 
Vägar/järnvägar och skogsbilvägar; anläggning, underhåll och trafik kan orsaka 
grumling och utsläpp av miljöfarliga ämnen i diken och vattendrag. Broar och 
vägtrummor kan utgöra vandringshinder och vara flaskhalsar vid höga flöden (med 
risk för utspolning av vägbankar mm).  
 
Utsläpp av föroreningar från punktkälla, t ex avlopp, industri, täkt eller annan 
verksamhet.  
 
Försämrad vattenkvalitet orsakad av antropogena, diffusa källor – försurning, 
miljögifter (inklusive metaller) och eutrofiering.  
 
Kalkning av omgivande stränder och våtmarker förändrar de fysiska och kemiska 
förutsättningarna för strandmiljöernas naturligt förekommande arter. Kalkning av 
naturligt sura (icke antropogent försurade) vattendrag påverkar förutsättningarna för 
de arter som är anpassade till naturligt sura förhållanden. 

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Området bör undantas från skogsbruk.   
 
Staten och statligt ägda bolag har ett stort ansvar att komplettera det formella 
skyddet av urskogsartade områden med frivilliga avsättningar. Detta har också varit 
en av förutsättningarna vid beräkningarna av de länsvisa arealmålen för formellt 
skydd. (Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen 2005) Länsstyrelsen bedömer att 
bevarandet av detta områdes värden bör rymmas inom markägarens ansvar. Enligt 
information från Sveaskog kommer området ingå i blivande Ekopark Fjätälven. 
 
Dyvelån som rinner genom området omfattas av MB 4 kap 6§, vilket innebär att 
vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraft-ändamål inte 
får utföras i vattendraget, om det inte kan anses förorsaka endast obetydlig 
miljöpåverkan. 

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 
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uppföljning att ske mot uppställda mål. Skötselåtgärder kommer att utföras för att 
nå fastställda mål. 

Referenser 

Bratt, L, Cederberg, B, Hermansson, J, Lundqvist, R, Nordin, A, Oldhammer, 
B, 1993. Särnaprojektet- Inventeringsrapport från en landskapsekologisk 
planering. Specialnummer av Dala-Natur. Naturskyddsföreningen i Dalarna.  

Hörnberg, G, Ohlsson & Zackrisson, O, 1992. Struktur och dynamik i 
naturliga sumpskogsekosystem. SLU.  

Lundqvist, R 1997. Dalarnas urskogar. Länsstyrelsen i Dalarnas län, 
miljövårdsenheten. Rapport nr 1997:4. 

Länsstyrelsen 2005. Opublicerat. Hotflex – databas för rödlistade arter. 
Länsstyrelsen i Dalarna. 

Naturvårdsverket 2003a. 7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och 
intermediära kärr och gungflyn. Natura 2000, Art och naturtypsvisa vägledningar. 
2003-05-22 

Naturvårdsverket 2003b. 7310 *Aapamyrar. Natura 2000, Art och naturtypsvisa 
vägledningar. 2003-05-22 

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

Naturvårdsverket 2003d.7230 Rikkärr. Natura 2000, Art och naturtypsvisa 
vägledningar. 2003-05-22 

Naturvårdsverket 2003e. 91D0 *Skogbevuxen myr. Natura 2000, Art och 
naturtypsvisa vägledningar. 2003-07-10 

Naturvårdsverket 2003f. 3160 Dystrofa sjöar och småvatten. Natura 2000, Art- och 
naturtypsvisa vägledningar. 2003-06-06 

Naturvårdsverket 2003g. 7160 Mineralrika källor och källkärr av fennoskandisk 
typ. Natura 2000, Art- och naturtypsvisa vägledningar. 2003-05-22 

Naturvårdsverket 2004. Skyddsvärda statliga skogar. Dalarnas, Gävleborgs och 
Västernorrlands län. Naturvårdsverkets rapport 5342. 

Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen 2005. Nationell strategi för formellt skydd av 
skog. 

Rafstedt T, Bratt L, 1990. Våtmarker i Kopparbergs län. Miljövårdsenheten 
1990:2. Länsstyrelsen i Kopparbergs län. Falun. 
Segerström, U, Hörnberg, G & Bradshaw, R 1996. The 9000-year 
history of vegetation development and disturbance patterns of a swamp-
forest in Dalarna, northern Sweden. The Holocene 6, 1 (sid. 37-48). 

 

Jenny Sander 



Trygåskölen 
Natura 2000 kod SE0620315 

Diarienr: 511-08238-2005 
Fastställd: 2005-08-12 

 11 

 

�

Underlagskarta lantmäteriet medgivande 96.0352.

SE0620315 Trygåskölen

Koordinater angivna i rikes nät0 1000 2000 3000 meter

 


