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

Områdeskod: SE0620018 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden : Bergvik Skog AB 

Areal (ha): 13 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  

Kod Namn Areal (ha) % av yta 
9010 *Västlig taiga 13 100 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 

Beskrivning av området 
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Tvärhugget är ett berg som når en höjd över havet av 668 m. Sydvästsidan är 
avsatt som urskogsreservat av markägaren och det är denna del av berget som 
även utpekats som Natura 2000 område. Skogen är olikåldrig med en äldre 
tallgeneration vars ålder är 250-300 år. Många av de gamla träden har en ansenlig 
grovlek. Spår av brand finns i området och som följd av detta är skogen skiktad. 
Spår finns även av någon enstaka avverkning. Det finns gott om torrakor, lågor 
och hålträd vilket ger området ett visst zoologiskt värde. (Svenson 1985)  
 
Området har en markerad stigslinga som börjar vid en parkeringsplats vid vägen. 
Information om området finns på skyltar längs stigen (Svenson 1985).  

Det idag utpekade området utgör endast en del av berget Tvärhugget och det har 
sedan länge funnits en önskan att utöka avgränsningen eftersom även resten av 
berget har höga naturvärden (Svenson 1985). 

Bevarandesyfte  
Det främsta bevarandesyftet för området är att upprätthålla en gynnsam 
bevarandestatus för de naturtyper och arter som legat till grund för utpekandet av 
Tvärhugget 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 
Tvärhugget utgörs av naturlig gammal boreal skog samt yngre successioner som 
utvecklats naturligt efter brand. Skogen är olikåldrig med en äldre tallgeneration 
vars ålder är 250-300 år. Många av de gamla träden har en ansenlig grovlek. Spår 
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av brand finns i området och som följd av detta är skogen skiktad. Spår finns även 
av någon enstaka avverkning. Det finns gott om torrakor, lågor och hålträd vilket 
ger området ett visst zoologiskt värde. (Svenson 1985)  
 
En viss mänsklig påverkan finns i området i form av någon enstaka äldre 
avverkning men området har aldrig omfattats av någon större kalavverkning 
(Svenson 1985).  
 
Undergrupper:  
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 samt åtskilliga lavar och svampar 
knutna till lågor och torrakor. 

Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området  
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens beskrivningar av hotbilder baserade på 
Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket 
Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003). 

9010 *Västlig taiga 
Eftersom Tvärhugget är ett litet område, ca 13 ha, hotas naturtypen redan vid små 
ingrepp.  
 
Inledningsvis utgör exploatering för samhällsbyggande av olika former ett hot för 
naturtypen. Olika former av produktionsinriktat skogsbruk, i eller i anslutning till 
objektet utgör också ett hot 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.). 
Transporter, markberedning, dikning och plantering är andra exempel på 
verksamheter som hotar naturtypen. 
 
Skogsbilvägar kan leda till fragmentering (minskad konnektivitet mellan 
områden), brist på genflöde mellan populationer och kanteffekt vilket är särskilt 
riskabelt i små områden. 
 
I Tvärhugget finns uppgifter om graninvandring vilket kan vara ett hot mot 
flerskiktade tallskogar och lövskogar som tidigare uppkommit efter brand. 

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Den sydvästliga delen av Tvärhugget utgör ett relativt orört skogsområde med 
förekomst av mycket gamla tallar. Området hyser höga naturvärden. Området bör 
på grund av sina höga naturvärden erhålla ett varaktigt skydd mot skogsbruk och 
annan exploatering. 
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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.  
 
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. Om 
naturvårdsbränning ej bedöms vara lämpligt i detta område kan 
bränningsefterliknande åtgärder kan vara aktuellt. 
 
Graninvandring utgör ett hot mot naturtypen och ska bekämpas. 
 
Omgivande skog bör inventeras med syfte att revidera den schablonmässiga 
avgränsningen. Redan i rapporten ”Översiktlig naturinventering Älvdalens 
kommun” som skrevs 1985 påtalades en utökning av skyddsvärt område. 

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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