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F Ö R O R D
Ludvika kommun ligger på gränsen mellan eklandskapet i söder och de stora 
barrskogarna i norr. Här finns milsvida skogar, stora myrområden, finnbyar 
med milsvida utsikter och stort antal sjöar och vattendrag. Ingenstädes är det 
särskilt långt till en badsjö och vintertid finns det garanterat skidspår på de 
höga höjderna. Tätortsnära natur, med höga naturvärden och äldre skog, lig-
ger endast på promenadavstånd från bostadsområdena.

Mesta delen av odlingslandskapet är koncentrerat till de vackra slättbyg-
derna kring Bysjön och Grangärdetrakten, som också har en lång tradition 
inom turismen.

Närheten till flera storstäder och kontinenten gör att kommunen har ett 
stort ansvar att förvalta natur- och friluftslivsvärdena, inte minst till kom-
mande generationer.

Ludvika kommun har arbetat med naturvård under många år. Den första 
planen för natur- och friluftsvärdena antogs redan 1976. En milstolpe för 
kommunen var boken “Strövtåg i Ludvika”, som också har blivit något av en 
bestseller.

Genom det nya naturvårdsprogrammet tar naturvården ännu ett steg 
framåt. Naturvårdsprogrammet ska användas såväl som kunskapsbas och styr-
medel i den kommunala organisationen som av länsstyrelsen, företag, markä-
gare, föreningar och den naturintresserade allmänheten. Denna del av na-
turvårdsprogrammet är faktaunderlaget som beskriver kommunens natur och 
friluftslivet utifrån så många aspekter som möjligt. Situationen för biologisk 
mångfald, det vill säga fauna och flora och deras livsmiljöer, är allvarlig i både 
ett kommunalt och globalt perspektiv. Människan är beroende av naturen och 
dess mångfald. Om vi inte nyttjar den på ett långsiktigt hållbart sätt riskerar 
vi att försämra vår egen situation. Kunskap och hänsyn till naturen och dess 
värden är en förutsättning för att vi ska nå en långsiktig hållbar utveckling och 
bevara och förstärka den biologiska mångfalden. Ludvika kommunen tänker 
dra sitt strå till stacken, vilket framkommer i första delen av naturvårdspro-
grammet ”Mål och åtgärder”. 

Ingrid Holmström  Louise Magnusson
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n A T U R V å R D e n S  V A G G A
Tankarna om att vårda naturen är inte mer än sekelgamla och handlade först 
om att skydda orörda och ursprungliga naturområden. Den första naturvårds-
lagstiftningen kom 1909 och samma år avsattes våra första nationalparker. Sve-
rige var tidigt ute med att inrätta nationalparker. Idén att skydda natur och att 
bilda nationalparker kom från USA och man valde inte bara områden för att 
bevara ursprunglig natur utan också för att de var vackra och attraktiva som 
turistmål. Intresset för friluftsliv i orörd natur uppstod i slutet av 1800-talet och 
Svenska Turistföreningen bildades 1885. En viktig inspirationskälla var de na-
tionalromantiska strömningar som också låg bakom hembygdsrörelsen. Nord-
iska, Naturhistoriska och Skansen skapades ungefär vid samma tid. Karl-Erik 
Forsslund, som startade Brunnsvik folkhögskola, var en av drivande personerna 
för ökat intresse för naturskydd och kulturminnesvård i landet och inte minst 
regionalt och lokalt. 

Allemansrätten, som inte är lagfäst, tillåter envar att vistas på annans mark, 
gav möjligheter för gemene mans aktiviteter i det fria. Detta ger invånarna 
större rörelsefrihet i markerna än i de flesta andra länder.

Mycket har hänt sedan dess; forskning har ökat medvetandet hos både be-
slutsfattare och allmänhet, lagstiftningen har skärpts och organisationen för 
naturvård har utvecklats. Bakom den ökade medvetenheten under de senaste 
decennierna ligger främst de vetenskapliga framstegen inom ekologi och annan 
naturvetenskap.

Sedan Rachel Carson skrev sin bok ”Tyst vår” 1962, som handlar om män-
niskans påverkan på miljön, har intresset för miljövård stigit explosionsartat 
samtidigt med oron för hoten mot den biologiska mångfalden.

Viktiga händelser för naturvården under senare tid har varit införandet av 
miljöbalken med skärpt naturvårdslagstiftning, Riokonferensen 1992 med dess 

Föregående sida:En gång i tiden var skogsbo-
lagen villiga att på frivillig väg skydda enstaka 
gamla träd.  /JH

D e f i n i t i o n  a v  b i o l o g i s k 
m å n g f a l d  e n l i g t  a r t i k e l  2  i 
K o n v e n t i o n e n  o m  b i o l o g i s k 
m å n g f a l d :  ” B i o l o g i s k  m å n g -
f a l d  ä r  v a r i a t i o n s r i k e d o m e n 
b l a n d  l e v a n d e  o r g a n i s m e r 
a v  a l l a  u r s p r u n g ,  i n k l u s i v e 
f r å n  b l a n d  a n n a t  l a n d e k o -
s y s t e m  o c h  m a r i n a  o c h  a n -
d r a  v a t t e n e k o s y s t e m  o c h  d e 
e k o l o g i s k a  k o m p l e x  i  v i l k a 
d e s s a  o r g a n i s m e r  i n g å r ;  d e t -
t a  i n n e f a t t a r  m å n g f a l d  i n o m 
a r t e r ,  m e l l a n  a r t e r  o c h  a v 
e k o s y s t e m . ”

I Nybrännbergets naturreservat finns kanske 
kommunens enda ”urskog”.  /RL
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inriktning på hållbar utveckling med Agenda 21, forskning om hotade arter 
och miljöer och mer ekonomiska resurser för skydd av naturen. 

Vården av den yttre miljön har traditionellt indelats i miljöskydd och ”grön” 
naturvård. Miljöskyddet syftar främst till att begränsa utsläpp av föroreningar 
till luft, mark och vatten medan naturvården fokuserar på alla de övriga åtgär-
der som behövs för att bevara arter av växter och djur, naturtyper och ett rikt 
och varierat landskap, till gagn såväl för människan som för övriga delar av den 
biologiska mångfalden.

Naturvård handlar i sin vidaste bemärkelse om att bevara grunden för allt 
levande. En förutsättning för detta är att den biologiska mångfalden bevaras. 
Det kan åstadkommas genom skydd av växt- och djurarter, skydd av särskilt 
värdefulla naturtyper eller landskap och genom att alla samhällssektorer visar 
hänsyn i sitt nyttjande av naturresurserna.

Vistelse och upplevelser i naturen ger oss bättre fysisk och psykisk hälsa. 
Det kan också leda till att människor får bättre kunskap och förståelse för hur 
naturen fungerar och därmed känner ett engagemang och ansvar för miljön 
som helhet. Båda dessa effekter skapar goda förutsättningar för ett långsiktigt 
hållbart samhälle.

n å G O T  O M  D e n  G l O B A l A  S I T U A -
T I O n e n
Världen har förändrats dramatiskt. För första gången bor det fler människor 
i de 1 procent som städernas areal utgör, än på landsbygden. Antalet män-
niskor på jorden har ökat från 1 miljard i början av 1800-talet till idag cirka 
7 miljarder, och man räknar med att jorden kommer att befolkas av mer än 9 
miljarder innan antalet planar ut. Anledningen är att befolkningen blir äldre 
och barnafödandet minskar, båda beroende av överlevnaden ökar med högre 
levnadsstandard. Ekonomin i världen har tiofaldigast sedan andra världskriget. 
Konsumtionen ökar lavinartat. Trycket på naturresurserna är stort och ökande. 
Samtidigt har biologiska mångfalden utarmats i skala som utan motstycke un-
der jordens utveckling. Det är inte förrän under de senaste åren som vi börjat 
få kunskap om hur situationen är på jorden och hur mycket jordens mark och 
vatten tål. De nio värsta miljöhoten är kartlagda, av vilka två direkt berör natur-
vården; förändrad markanvändning och förlust av biologisk mångfald. Gräns-
värden måste sättas för att det ska bli möjligt att få en hållbar utveckling. Två 
tredjedelar av de viktigaste ekosystemen utnyttjas mer än vad som är långsiktigt 
hållbart. Detta medför enorma ekonomiska förluster, som dessutom inte är 
möjliga att reparera om det går för långt.

Klimatförändringen är ett exempel på ett reellt hot, men det är inte det enda 
hotet. Försvinnandet av arter och livsmiljöer är oåterkalleligt och man räknar 
med att mer än 40 % av jordens livsmiljöer för fauna och flora är förlorade. 
Redan idag används all bra odlingsmark på jorden och den omfattar cirka 40 
% av jordens landareal. Det finns ingen mer bra odlingsmark att ta till. Jord-
bruket står redan för det enskilt största hotet mot biologisk mångfald, efter-
som de naturliga livsmiljöerna har gått förlorade vid uppodlingen. Till detta 
kommer stora bidrag till växthusgasernas globala uppvärmning. Inte mindre än 

B r u n d t l a n d k o m m i s i o n e n s 
d e f i n i t i o n  a v  ” h å l l b a r  u t -
v e c k l i n g ” :

” H å l l b a r  u t v e c k l i n g  ä r  e n  u t -
v e c k l i n g  s o m  t i l l f r e d s s t ä l -
l e r  d a g e n s  b e h o v  u t a n  a t t 
ä v e n t y r a  k o m m a n d e  g e n e r a -
t i o n e r s  m ö j l i g h e t e r  a t t  t i l l -
f r e d s s t ä l l a  s i n a  b e h o v . ”

1
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en tredjedel av växthusgaserna kommer från odling och boskapsuppfödning. 
Jordbruket använder 85 % av jordens färskvatten och är stor källa till utsläpp 
och föroreningar från bl.a. konstgödsel. Jordbruket måste bli effektivare på den 
areal som finns tillgänglig och på ett sådant sätt att de naturliga ekosystemtjäns-
terna restaureras. I stället för monokulturer måste man få en mångformigare 
jordbrukslandskap och allt tyder på att därmed ökar produktionen även på 
fälten. Vi står inför en global jordbrukskris.

Ungefär en fjärdel av jordens landmassa täcks av skog. På många ställen på 
jorden är skogen hotad. Avskogningen står för lika mycket utsläpp av växthus-
gaser som jordbruket. Trycket på skogen ökar överallt på jorden; expansion av 
odling- och betesmark, energibränsle, pappers- och trävaruproduktion, särskilt 
när detta sker i kortsiktiga ekonomiska intressen. Intresset för den boreala sko-
gen, tall och granskog, från olika intressenter gör att skogen inte räcker till för 
alla om man dessutom ska klara livskraftig biologisk mångfald. Skogsbruket har 
en nyckelroll även i kommunalt perspektiv. 1993 betonade politikerna skogs-
sektorns ansvar för natur- och miljövård.

Hur länge ska haven klara föroreningar och utarmning av biologisk mång-
fald. Ungefär en halv miljoner arter är kända, men man räknar med att det 
finns flera miljoner arter. Arter som aldrig kommer att upptäckas innan de dör 
ut. Detta är inget som är speciellt för haven utan gäller inom alla ekosystem.

Försurningen av haven pågår och har nått oroväckande omfattning. Ytter-
ligare lägre pH kommer att leda till kollaps för ekosystem i haven, med följd 
att t.ex. korallreven försvinner, fisket försämras och viktig jordbruksmark över-
svämmas. 

Det behövs en annan värdegrund än dagens, för att klara de utmaningar 
som ligger framöver. Man ska se kommunens miljö- och naturvårdsarbete i 
detta perspektiv. Resurserna är små och begränsar möjligheterna att långsiktigt 
förändra den globala situationen, men de lokala miljöproblemen är en del i ett 
större sammanhang.

Kvarvarande större naturskogar i norra Europa. 
Enl. Taiga Rescoue.

1
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n A T U R V å R D S P O l I T I K
Ytterst vilar samhället och dess utveckling på fungerande ekosystem och na-
turvården är en hörnsten i arbetet mot det hållbara samhället. I Regeringens 
skrivelse 2001/02:173 “En samlad naturvårdspolitik” anges följande motiv för 
naturvårdsarbetet:

“…Även om synen på “naturen” varierar från individ till individ finns gemen-
samma värderingar som omfattas av många. Vissa har sin grund i känslor och kär-
lek till naturen, andra kan ha en mer vetenskaplig förankring”. I sammanfattning 
är regeringens motiv:

Naturen har ett inneboende värde, oavsett om den är lönsam för oss eller 
inte. Det är en etisk plikt att bevara variationsrikedomen och skönheten i vår 
natur. Det handlar också om att upprätthålla reella möjligheter till utveckling 
för framtida generationer så att dessa kan välja efter de värderingar som råder 
då. Ytterligare ett etiskt motiv är internationell solidaritet, att stödja de länder 
som med knappare resurser än våra försöker bevara biologisk mångfald och 
etablera ett långsiktigt hållbart utnyttjande.

Två grundläggande element i naturvården är  
1) att upprätthålla fungerande ekosystem inklusive att bevara växt- och 

djursamhällen, livsmiljöer, arter och geologiska underlag och formelement som 
hör till dessa, och

2) att upprätthålla goda förutsättningar för friluftsliv och rika naturupple-
velser i den svenska naturen.

Naturskyddet fick en nystart på 1960-talet. År 1962 konstaterade en statlig 
naturvårdsutredning att de flesta skyddade områdena var ”rester som förblivit 
outnyttjade på grund av avlägset läge, ringa ekonomiskt värde vid avsättandet 
och andra för skyddsvärdet strängt taget ovidkommande skäl”. Grundproble-
met var att naturskyddet dittills hade haft ytterligt små ekonomiska resurser. 
Naturskyddsföreningarna fick samtidigt ett uppsving av sällan skådat slag och 
bidrog säkerligen till att naturvården fick högre politisk status. Men inte förrän 
Miljökvalitetsmålen antogs 1999, ökade den Socialdemokratiska regeringen det 
ekonomiska anslaget till naturskydd så att det var möjligt att planera och aktivt 
bilda nationalparker och naturreservat. Med borgerlig regering sedan 2006 har 
anslaget till naturskydd minskat, bl.a. orsakat av högre markpriser och högre 
ersättning till markägare. Dessutom annorlunda inriktning, där markägare får 
större inflytande i bevarandearbetet. ”Den svenska modellen” har ambitionen 
att bruka utan att förbruka.

Allan Edwall sammanfattar svårigheterna mellan olika intressen i låten ”Be-
stäm dig”: ”Man kan inte få både – och ska du veta så gäller det att bestämma sig. 
Alltså hur vill du ha det? Vill du ha gulsparvar och ogräs på banvallen eller ogräs-
fritt och gulsparvsfritt? Det är bara att välja. Och vill du att älvarna ska rinna som 
dom gör och alltid gjort eller vill du ha stillastående dammar men fler torkskåp och 
ännu större neonskyltar och vill du ha levande tallar som står i skogen och susar eller 
vill du ha flera Damernas värld? Hur vill du ha det? Det är bara att bestämma sig.”

1
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Nedre delen av torrakan från Nybrännberget vi-
sar att det har brunnit flera gånger i skogen. På 
bilden syns i alla fall 5-6 bränder, men de kan 
vara fler till antalet. En stor brand var det på 
1850-talet.                /RLu

1



7

    2 .n A T U R V Ä R D e n
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S Y F T e  M e D  e T T  n A T U R V å R D S -
P R O G R A M
Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan som om-
fattar hela kommunen. Översiktsplanen är ett samlat beslutsunderlag, som 
belyser allmänna intressen och kommunens miljösituation. Den är också ett 
handlingsprogram, som bland annat visar hur kommunen ser på mark- och 
vattenanvändningen. Det kan också vara en del av länsstyrelsens långsiktiga 
handlingsprogram för skydd och vård av särskilt värdefull natur.

Kommunen har också antagit en miljöpolicy, en strategi för hållbar utveck-
ling och lokala miljömål. I alla dessa dokument betonas betydelsen av biologisk 
mångfald. 

A n V Ä n D n I n G S O M R å D e
Naturvårdsprogrammet är ett fristående och kompletterande program, men 
framför allt en fördjupning i naturvårdsintressena i kommunen. Det ska vara 
det samlade långsiktiga policydokumentet avseende naturvården och utgöra 
underlag för:

• översiktsplanering
• fysisk planering
• tillämpning av miljöbalkens och plan- och bygglagens bestäm- 

 melser i  tillämpliga delar, naturvårdslagen, skogsvårdslagen och  
 kulturminneslagen.

• säkerställande med stöd av naturvårdslagen
• ställningstaganden i enskilda naturvårdsärenden
• samordning och styrning av samhällets olika ekonomiska in- 

 satser till vård av värdefulla objekt
• verksamhetsplanering och anslagsframställning
• information och råd till markägare, brukare och allmänheten

B e D Ö M n I n G S G R U n D e R
Bedömningsgrunder och underlagsmaterialet till naturvårdsprogrammet är 
hämtat och sammanställt från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Ludvika kom-
mun och visar värdefulla natur- och friluftsområden, samt rödlistade arter. 

Kriterierna kan fylla olika funktioner i olika sammanhang. I samband med 
naturvårds¬planering är det oftast fråga om kriterierna för: urval av områden, 
t.ex. skydd och vård naturvärdesbedömning (värdering) och klassning av om-
råden.

Bland kriterierna kan i huvudsak urskiljas två grupper - vetenskapliga och 
sociala. De vetenskapliga utgår från naturen själv medan de sociala kan betrak-
tas som instrument för att värdera naturen från samhällets behov.

2.3.1 

Föregående sida: Vätteros Lathraea squamaria, 
funnen en gång på 1950-talet på Högberget.                                               
                   /JH
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K r i t e r i e r  f ö r  b i o l o g i s k  m å n g f a l d
Biologisk mångfald handlar inte bara om naturen i avsaknad av människan. 
Människans hanterare av, och kanske nyttjande av biologisk mångfald är också 
viktig för vår syn på värdering av den biologiska mångfalden.

B e t y d e l s e  s o m  g e n b a n k
Områden där det finns arter eller populationer som är betydelsefulla för den 
genetiska variationen, t.ex. områden som hyser genetiskt särpräglade popula-
tioner. 

E k o l o g i s k  f u n k t i o n
Med funktion avses t.ex. spridning, reproduktion, produktion, födosök och 
rastning. Ett annat exempel är insekternas pollinering. Exempel på områden 
kan vara grunda mjukbottnar, åmynningar, vissa stränder. Funktionen hör 
ihop med storleken, mångformigheten, orördheten, kontinuiteten. Arters fort-
levande är bl.a. beroende av närhet och samband mellan biotoper, men även 
dess storlek. Ju fler samband det finns med liknande områden i närheten, desto 
större värde.

K o n t i n u i t e t
Kontinuerlig utveckling av landskap och natur, utan avbrott, antingen genom 
ingrepp eller upphörd hävd. Kontinuiteten gäller även tillgång på substrat i 
form av ved, träd o s v. Generellt gäller ju längre kontinuitet området har som 
markslag, naturtyp mm. desto värdefullare är det.

K ä n s l i g h e t
Kriteriet används i naturresurslagens begrepp ”ekologiskt särskilt känsliga om-
råden”. Det kan även gälla områdets återhämtningsförmåga för att möta för-
ändringar utan att övergå till något annat tillstånd. Kunskapen om ”ekosystem-
känslighet” är bristfällig. 

M å n g f o r m i g h e t  ( d i v e r s i t e t )
Mångfald av naturtyper eller arter, beroende på områdets storlek, landskapstyp, 
terräng, vegetation. Ju större art- eller formrikedom området uppvisar, desto 
mångsidigare är, desto högre naturvärde har det. 

O r ö r d h e t / n a t u r l i g h e t
Frånvaro av ingrepp och artificiella störningar som påverkar naturmiljön. In-
grepp kan vara svag till stark påverkan, vara reversibla eller irreversibla. Ju min-
dre påverkan området har av ingrepp, desto större värde. Naturligtvis gäller inte 
detta ekologiska processer utan till frånvaro av mänskliga påverkan. Numera är 
antalet värdekärnor ett begrepp som är viktig i ett landskapsperspektiv. 

Regelbunden våröversvämning har stor betydelse 
för vattendragens stränders utseende och för en 
artrik miljö.  /JH

Naturlig och orörd skog med lång kontinuitet.          
  /JH
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R ö d l i s t a d e  a r t e r
Rödlistade arter och andra skyddsvärda arter, där det finns strukturer och funk-
tioner som innebär att det finns förutsättningar för höga naturvärden. Doku-
menterade förekomst av hotade arter (Akut hotad, Starkt hotad och Sårbar) är 
starkt motiv för högt bevarande värde.

P r o d u k t i v i t e t
Kriteriet är ett mått på den biologiska produktionen inom ett visst område eller 
ekosystem. I främst akvatiska miljöer betraktas ofta ett område med hög pro-
duktion som värdefullare än ett med lägre produktion. Detta säger dock inget 
om värdet för naturvården. 

R a r i t e t
Raritet (sällsynthet) är i praktiken ett frekvensmått. Förekomsten av t.ex en 
population, ett växtsamhälle, en naturtyp bedöms inom mindre område med 
förhållande till den totala populationen/förekomsten i ett större område. Man 
kan tala om rariteter på lokal, regional, nationell och global nivå. Ju fler raritets-
kriterier och desto större raritet, desto högre naturvärde. 

R e p r e s e n t a t i v i t e t
För den naturgeografiska regionen typiska karaktärer med tydligt utbildade och 
karakteristiska drag, som väl belyser landskapets utveckling och utformning. 
Ju mer representativt området är i sin helhet, desto större värde har området. 

S t o r l e k
Ju större området är desto större värde har det. Det är angeläget att konstatera 

Gultoppad fingersvamp Ramaria testaceoflava är 
sällsynt i kommunen. Den växer bara i kalkbarr-
skog.                /JHn
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vilken minsta yta som behövs för att bevarandeintresset ska kunna tillgodoses, 
t.ex. den yta en arts population kräver för alla sina livsfunktioner. Även som 
”mottagerbiotoper” kan ett större områden bli viktiga i framtiden när klimatet 
förändras.

S ä r e g e n h e t ,  m ä r k l i g  b e s k a f f e n h e t
Området är av säregen och märklig beskaffenhet och som avviker från de för 
regionen typiska karaktärsdragen. 

K r i t e r i e r  f ö r  s o c i a l a  v ä r d e n 

F o r s k n i n g s i n t r e s s e
Ju större investering i form av vetenskaplig forskning som skett i området eller 
ju större intresse som referensområde för forskning, desto större värde.

R e k r e a t i o n s m ö j l i g h e t
Fysiska och ekologiska förutsättningar, sannolikhet för olika slag av upplevel-
ser, tillgänglighet, anläggningar, mångsidighet, framkomlighet, störningsfrihet 
m m. Ju fler positiva faktorer, desto större värde. Även natur- och kulturgivna 
förutsättningar för vissa aktiviteter, t.ex. sandstrand och naturhamn.

S k ö n h e t
Landskapets skönhet är kopplat till bl.a. särprägel, överblickbarhet, omväxling, 
visuell kontakt med vatten, m m.

S t u d i e i n t r e s s e

Fritidsfisket är en mest uppskattade naturupplevel-
serna.   /UR

Platsens skönhet är viktig för upplevelsen. Tel-
ningsberg.                                                      /JH
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Ju intensivare området utnyttjas som studieobjekt vid vetenskaplig eller peda-
gogisk verksamhet, desto större värde har det.

n A T U R V Ä R D e S B e D Ö M n I n G
Vid värderingen har alla de förekommande intresseaspekterna/värdena vägts 
samman, biologiska, geologiska, landskapsbild och friluftsliv. Värderingen har 
utgått från geografiska referensramar. Naturvårdsverket och länsstyrelsen har 
redan värderat områden inom sina ansvarsområden. Områden av riksintresse 
har högt naturvärde i ett nationellt perspektiv, motsvarande länsintresse har 
värderat utifrån länets förhållanden. Länsstyrelsen har klassat femtio natur-
objekten i kommunen i Naturvårdsprogrammet 1988, där ibland några som 
kommunalt intresse. Objekt med höga naturvärden i ett kommunalt perspektiv 
är alla områden som länsstyrelsen inte arbetar med inom ramen för områdes- 
och artskydd. Det kan vara så att ett objekt av kommunalt värde egentligen 
hör hemma bland som har länsintresse, på grund av t.ex. att kunskapen om 
naturvärdena inte är tillräckliga, området passar inte in i gällande planer el-
ler att man inte har tagit ställning. Områden av riksintresse har reviderats av 
naturvårdsverket 1996-1999. Värderingarna av ängs- och hagmarksobjekten 
och våtmarkerna kommer från nationella inventeringar, där ett poängsystem 
använts för att värdera naturvärdena. 

Värderingarna har betydande subjektiva inslag, och det är något man för 
närvarande inte kan undvika. Kunskapen varierar kraftigt mellan områdena 
och de kriterier som används kan i många fall vara näst intill omöjliga att sam-
manfatta till en klassificering. Dessutom omvärderas naturvärdenas betydelse 
med tiden. En fyllig och bra beskrivning av värdena i respektive område har 
betydelse vid förståelsen av värderingen. Detta är viktigt, inte minst för avnäm-
nare av naturvårdsprogrammet. 

N a t u r v ä r d e k l a s s e r
• Värdeklass I (Riks/nationellt intresse): Områden av högt natur-
värde i ett nationellt perspektiv. Klassas av: Naturvårdsverket efter 
samråd med länsstyrelsen. Mycket starkt bevarandeintresse.
• Värdeklass II (Läns/regionalt intresse): Områden av högt natur-
värde i ett länsperspektiv. Klassas av: Länsstyrelsen (oftast). Starkt  
bevarandeintresse.
• Värdeklass III: Områden av högt naturvärde i ett kommunalt/
lokalt perspektiv. Vanligaste är oklassade områden av mer eller 
mindre starkt  bevarandeintresse.

O m r å d e n  m e d  i n t e r n a t i o n e l l  s t a t u s
Områden som har erhållit internationell status är i normalfallet redan klas-
sade som områden av högt naturvärde i ett nationellt perspektiv. Exempel på 
områden med internationell status som kan beröra kommunen (undtaget är 
konventioner som berör havsmiljöer):

Flora och fauna är begrepp som använts 
länge. Inom floran räknar man även in 
mossor och lavar, trots att de har inget 
med växter att göra. Mossor skiljer sig 
från växterna att de saknar rötter och har 
förhållandevis okomplicerad byggnad. La-
var är dubbelorganism som tillhör svam-
priket, för att det är svampen i laven som 
står för den könliga förökningen. Alg och 
svamp formar dock tillsammans art. 

Svampriket kallas Funga vetenskapligt 
och det används här när man betonar 
att svamparna har betydande roll vid na-
turvärdesbedömningen. Svampflora låter 
märkligt, fastän man ser uttrycket ibland. 

Numera används kryptogamer, d v s mos-
sor, lavar och svampar, mest när man ska 
bedöma naturvärden i skog.

2
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• Ramsarområden ( CW-områden i enlighet med våtmarks- och 
 Ramsarkonventionen).
• Natura 2000-områden (beslutas av EU-kommissionen).
• Europarådets biogenetiska reservat.
• Världsarvsområden (beslutas av UNESCO).
• Biosfärsområden (beslutas av UNESCO).

R e d o v i s n i n g  a v  o m r å d e n  m e d  h ö g a 
n a t u r v ä r d e n
Områdeskatalogen bygger på ett omfattande underlagsmaterial i form av olika 
inventeringar, rapporter mm. Det mest omfattande är ändock uppgifter från 
naturintresserade personer vars uppmärksamhet på intressanta områden har 
blivit kända genom t.ex. Naturskyddsföreningen. Som underlag finns några 
viktiga inventeringar. 

• Ängs- och hagmarksinventeringen
• Urskogsinventeringen
• Nyckelbiotopsinventering
• Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅPG)
• Våtmarksinventeringen
• Grusregister
• Översiktliga naturinventeringar
• Översiktsplanen

Områden av riksintresse enligt 3 kapitlet miljöbalken, är utpekade av stat-
liga sektorsmyndigheter. Riksintressen enligt 4 kapitlet redovisas i lagtexten el-
ler i särskild förteckning. De är utpekade p.g.a. deras natur- och kulturvärden 
samt deras betydelse för turism och friluftsliv. Kommunen ska redovisas särskilt 
i översiktsplanen och där ska det framgå hur intresset tillgodoses.

Alla områden i kommunen med höga natur- och friluftslivsvärden behöver 
fortlöpande kompletteras med aktuell kunskap om områdenas värden och de 
förändringar som sker.

S t o r a  o p å v e r k a d e  o m r å d e n
Enligt 3 kap. 2 § Miljöbalken ska stora mark- och vattenområden som inte alls 
eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp 
i miljön så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka 
områdenas karaktär. Någon definierad areal på de områdena som avses finns 
inte. 

E k o l o g i s k  s ä r s k i l t  k ä n s l i g a  o m r å -
d e n
Enligt 3 kap. 3 § Miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt 
känsliga från ekologisk synpunkt så långt som möjligt skyddas från åtgärder 
som kan skada naturmiljön. Kriterier för att välja ut områdena som ska betrak-

2



14

tas som särskilt känsliga från ekologisk synpunkt kan vara följande:

• Ekosystemen befinner sig i instabila eller lättpåverkade faser.
• Ekosystemen är hotade eller hyser hotade eller sällsynta arter.
• Nyckelarter förekommer.
• Områdena har speciellt viktiga nyckelfunktioner.

För att kunna tillämpa § 3 effektivt och relevant i planeringen har det varit 
viktigt att precisera på vilket sätt ett område kan vara känsligt, t ex:

• Övergödning
• Försurning
• Hydrologisk påverkan (dikning, dämning)
• Mekanisk påverkan (slitage, erosion, bebyggning)
• Biologisk påverkan (skogsbruk, skötselåtgärder)
• Övrig påverkan

Ekologiskt särskilt känsliga områden kan alltså omfatta såväl områden med 
höga naturvärden som områden med hög belastning av föroreningar. Områ-
dena redovisas separat, men nämns i texten under varje enskilt område.

K a r t r e d o v i s n i n g
På medföljande karta över särskilt värdefulla natur- och friluftsområden fram-
går vikten av områdena. (Kriterierna sid. XX)

• Områden som värderats vara av nationellt intresse - röd färg
• Områden som värderats vara av regionalt intresse - orange färg
• Områden som värderats vara av lokalt intresse - gul färg

Stora Kullerberget i slutet av 1980-talet. 
Toppen är 552 m ö h, vilket är kommunens 
högsta berg.                /JH
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R e D O V I S n I n G S S Ä T T
Naturvårdsprogrammet består av tre delar, programdel, naturområdeskatolog 
och denna del som beskriver bakgrunden. Den tar upp allmänt om naturvår-
dens förutsättningar, från internationella överenskommelser till kommunal 
verksamhet. Programdelen utgör själva ”naturvårdsprogrammet” och här redo-
visas målen för kommunens naturvårdsarbete och åtgärdsförslag. I programde-
len finns även delar av de nationella miljökvalitetsmålen som berör naturvården 
och det rörliga friluftslivet. Övergripande mål som anges visar viljeinriktningen. 
Mer detaljerade mål är de naturvårdsfrågor som Ludvika kommun ska sträva 
efter till år 2014. Föreslagna åtgärder ska göra det möjligt för kommunen att 
uppnå de lokala miljömålen.

Viktig del i redovisningen är den medföljande kommunkartan som visar var 
områden med höga natur- och friluftsvärden är belägna. Dessutom framgår de 
olika naturvärdesklassningarna på ett tydligt sätt. På kartan finns även andras 
utpekande av höga naturvärden, t.ex. nyckelbiotoper och naturreservat. 

Ett omfattande arbete har nedlagts på utförliga beskrivningar av områden 
med höga natur- och friluftsvärden och noggrann avgränsning på karta. Tan-
ken bakom detta är att få ett långsiktigt bra underlag för löpande ärenden i 
markanvändningsfrågor. Dessutom är syftet att göra kommunens naturområ-
den kända, spridda och inspirera till besök. Tyvärr kan inte de utförliga områ-
desbeskrivningarna medfölja den tryckta versionen av naturvårdsprogrammet 
på grund av utrymmesskäl. Så småningom kommer beskrivningarna att vara 
tillgängliga via kommunens webb-plats. 

Samråd och kompromisser genomsyrar naturvår-
den. /JH

2



16

2

n A T U R V å R D e n S  O R G A n I S A T I O n
Regeringen har ett övergripande ansvar för hållbar samhällsutveckling inom 
landet. De flesta myndigheter har fått ett sektorsansvar för arbetet för en håll-
bar utveckling inom sina verksamhetsområden. För naturvården är det främst 
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen som bär ansvaret.

I kommunen har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för natur-
vårdsarbetet, liksom också för den fysiska planeringen som ju i hög grad på-
verkar naturmiljön. Dessa frågor handläggs på kommunledningskontorets 
mark- och planeringsenhet. Till enhetens verksamhetsområden hör också för-
valtningen av kommunens mark, vilket innefattar skötseln av kommunägd 
skogs- och hagmark.

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för hållbar utveckling (tidigare be-
nämnt Agenda 21). Verksamheten berör miljö-, klimat- och kretsloppsfrågor 
med inriktning på hållbar samhällsutveckling.

Tekniska nämnden ansvarar för den tillämpade naturvården som innebär 
skydd och skötsel av kommunägd mark.

Miljö- och byggnämnden, kultur- och fritidsnämnden och Ludvika Smed-
jebacken Turism hanterar frågor som i många fall berör naturvården. Kom-
munstyrelsens beredningsorgan i naturvårdsfrågor är naturvårdsberedningen 
där förtroendevalda för kommunstyrelsen, miljö- och byggnämnden, tekniska 
nämnden och kultur- och fritidsnämnden är ledamöter.

Kunskap om naturvård behövs vid all verksamhet som påverkar naturmil-
jön. Samråd om frågor som berör naturvården sker kontinuerligt i olika former 
och sammanhang.

l O K A l A  n A T U R -              
V å R D S S A T S n I n G e n  ( l O n A )
Den lokala naturvårdssatsningen (LONA), har sin bakgrund i regeringens skri-
velse 2001 (En samlad naturvårdspolitik). De övergripande målen med LONA 
är att ge ökat engagemang för naturvårdsfrågor, ökad tillgänglighet, lokal för-
ankring, skydd av tätortsnära natur samt att fler kommuner ska arbeta med 
naturvård. 2004 började satsningen. Projekten ska bidra till att uppfylla ett 
eller flera av riksdagens antagna miljökvalitetsmål som berör naturvård och fri-
luftsliv. 

Kommunen, föreningar och lokala aktörer med icke vinstdrivande verksam-
het, kan söka. Alla ansökningar ska gå via kommunen. Kommunen har sökt 
medel för flera projekt, t.ex. Ludvikas pärlor, naturvårdsprogrammet och kom-
munala naturreservat. 

För kommunerna är LONA och markåtkomstbidraget de viktigaste resur-
serna i arbetet med områdesskydd. 
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n A T I O n e l l  M I l J Ö l A G S T I F T n I n G
Miljöbalken är den samlade svenska miljölagstiftningen. Miljöbalken ersatte 
16 lagar. Den gäller i princip för allt som har betydelse för hälsan, natur- och 
kulturmiljöer, biologisk mångfald, långsiktigt god hushållning med mark, vat-
ten och den fysiska miljön och råvaror och energi. Balken gäller för alla som 
gör eller ska göra något som faller inom miljöbalkens ramar. Dessutom gäller 
reglerna parallellt andra lagar och kopplingen till flera ämneslagar, t.ex. Väg-
lagen och Plan- och Bygglagen. Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 
Bestämmelserna skyddar främst mark som dessa näringar tar i anspråk och om-
rådesskyddet måste användas för att förhindra detta.

Miljölagstiftningen har i stort sina grunder i behovet att lindra sanitära olä-
genheter i städer och säkerställa tillgången på vatten som kraftkälla och råvara. 
Det ökande intresset för hembygden och naturen som kom kring förra sekel-
skiftet gjorde att de första naturskyddslagarna kom 1909. 

Ökad kunskap om kemikalierna, särskilt efter upptäckten att kvicksilverbe-
tat utsäde höll på att nationellt utrota flera fågelarter. Ännu har vissa arter inte 
återhämtat sig. Den första, viktiga strandlagen kom 1952. I slutet av 1980-talet 
kom Plan- och bygglagen. I lagen var det tänkt att kommunerna och staten 
enklare skulle kunna skydda områden av allmänt samhällsintresse. Av detta blev 
intet, men plan- och bygglagen ger vissa möjligheter i naturvårdens- och friluft-
livets intressen. FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro 1992 blev en milstolpe 
om hållbar utveckling med avseende på skog, klimat och biologisk mångfald. 
1995 blir Sverige medlem i EU. EU:s regler medför krav på förändringar av 
Sveriges miljö- och naturvårdslagstiftning. För naturvården har Natura 2000 
nätverket varit betydelsefullt.

M I l J Ö M å l e n
Den 29 april 1999 antog riksdagen 15 övergripande miljökvalitetsmål och 
senare det 16 miljökvalitetsmål. Det finns delmål i miljökvalitetsmålen. Mil-
jökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i miljön som måste uppnås för att en 
hållbar utveckling kan bli möjlig. Målet är att de stora miljöproblemen ska vara 
lösta till nästa generation. Målen bör vara uppfyllda till 2020. Ett miljömålsråd 
ska samordna de olika myndigheternas resurser, följa upp och utvärdera utveck-
lingen mot miljökvalitetsmålen mm. Regeringen har utsett ansvarig myndighet 
för var och ett av de 16 miljökvalitetsmålen. Länsstyrelserna har en övergri-
pande och samordnande roll som regionala miljömyndigheter. Länsstyrelsen 
ansvarar för uppföljning på regional nivå. Dessutom ska de ge kommunerna 
underlag och stöd när det gäller lokala mål. Kommunernas planering är viktig 
för att miljökvalitetsmålen ska nås. Hållbar utveckling ska vara ett viktigt tema 
i utbildningen.

Så såg det ut till hösten 2010, då regeringen och riksdag beslutade om 
förändringar i miljömålsystemet. Naturvårdsverket blev samordnare av mil-
jömålsuppföljningen. Istället för Miljömålsrådet, som lades ned, bildades 
en parlamentarisk Miljömålsberedning. Strukturen har nu tre nivåer: ett ge-
nerationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt etappmål. Etappmålen ska tas fram 
av Miljömålsberedningen. Delmålen har slutrapporterats och de ersätts med 
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preciseringar av miljökvalitetsmålen. Beredningen betonar kommunernas, nä-
ringslivets och det civila samhällets viktiga roll. 

I det nya miljömålssystemet har preciseringarna fått en viktig roll, de ska 
ange miljökvalitetsmålens innebörd. Förslag till nya preciseringar har tagits 
fram av respektive målansvarig myndighet. Preciseringarna ska förtydliga vad 
miljökvalitetsmål innebär och vad som behövs för att målet ska anses vara upp-
nått. Exempel på preciseringar som ska tas fram för miljökvalitetsmål, är inom 
t.ex. biologisk mångfald, friluftsliv och ekosystemtjänster.

Framtagandet av strategier som kan vägleda miljöpolitiken och anses vara 
viktiga utgångspunkter för Miljöberednings arbete, ska ske inom några viktiga 
aktuella frågor:

• Ekosystemansatsen
• Ekosystemtjänster
• Konsumtionens betydelse för miljön
• Resurseffektivisering
• Sveriges rådighet över miljöuppfyllelsen
• Harmonisering av europeisk miljöpolitik
• Miljöpolitikens styrning i lager på lager

G e n e r a t i o n s m å l
Generationsmålet ska vara vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhäl-
let. Övergripande målet är att till nästa generation lämna över ett samhälle där 
de stora miljöproblem i Sverige är lösta och miljöpolitiken ska inriktas mot att:

• Ekosystemen har återhämtat sig, eller på väg att återhämta sig, och att  
 deras förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad.

• Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras,   
 främjas och nyttjas hållbart.

• Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan 
 samtidigt som miljöns positiva inverkan på människans hälsa främjas.
• Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från 
 farliga ämnen.
• En god hushållning sker med naturresurserna.
• Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv  

 med minimal påverkan på miljön.
• Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö-   

 och hälsoproblem som möjligt.

M i l j ö k v a l i t e t s m å l
Sveriges riksdag har antagit 16 målkvalitetsmål, som utgör grunden för den na-
tionella miljöpolitiken. Myndigheterna ansvarar för miljökvalitetsmålen, varav 
Naturvårdsverket har ansvar för sju. Myndigheterna ansvarar även för samord-
ning av uppföljning och utvärdering.

De 16 miljömålen är följande:

Miljövårdsberedningen är parlamenta-
risk sammansatt beredning, biträdd av 
regeringen, utsedda experter och sak-
kunniga. De ska fokusera på områden 
som är särskilt svåra och kräver politiska 
avvägningar. Beredningen ska lämna för-
slag till regeringen om hur miljökvalitets-
målen och generationsmålen kan nås 
och föreslå miljöstrategier. Beredningens 
arbete ska utvärderas 2015.
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Nya symboler ska tas fram för det nya miljömålsystemet.
Nya bedömningsgrunder för om miljökvalitetsmålen ska anses vara upp-

nådda innebär att de ska vara uppnådda inom en generation. 
Ett miljökvalitetsmål bedöms vara nått om analys visar att tillståndet i mil-

jön och det som anges i miljökvalitetsmålets preciseringar bedöms kunna nås 
till 2020 eller att tillräckliga åtgärder är beslutade och kan förväntas vara ge-
nomförda till 2020. Även internationella åtgärder kan räknas.

E t a p p m å l
För att underlätta möjligheterna att nå generationsmål och miljökvalitetsmål 
fastställer regeringen etappmål inom prioriterade områden. Etappmålen ska i 
större utsträckning vara målövergripande och mer inriktade på den samhälls-
omställning som behövs i ett generationsperspektiv. De kan ange att en viss 
omställning ska vara genomförd eller att en viss kvalitet ska vara uppnådd. 
Målen ska vara ambitiösa men möjliga att uppnå. Etappmålen ska också vara 
kopplade till styrmedel och åtgärder, identifiera en önskad samhällsorientering 
och inte ett önskat miljötillstånd, samt ha tidsetapper på vägen mot 2020.

Nästan alla miljömål berör naturvård, men somliga mål ligger geografiskt 
utanför kommunen. I naturvårdsprogrammet tas 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15 
och 16 upp direkt eller indirekt.
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M I l J Ö B A l K e n
Miljöbalken trädde i kraft 1999. Huvudsyftet är att främja hållbar utveckling 
för att försäkra en god miljö till kommande generationer. Övergripande målet 
för hållbar utveckling är att skydda människors hälsa, bevara den biologiska 
mångfalden, hushålla med naturresurserna så att de kan nyttjas långsiktigt och 
skydda natur och kulturlandskap. För verksamhetsutövare innebär detta att det 
inte är tillräckligt med att ha ett tillstånd enligt en speciallag utanför miljöbal-
ken. Miljöbalken gäller överallt om annat inte föreskrivs. Kopplingen till mil-
jöbalken varierar, men flera ämneslagar är direkt knutna till balken. Skogsbruk 
är ett exempel som inte regleras av miljöbalken, utan av skogsvårdslagen. Inom 
EU finns mer än 200 rättsakter som rör miljön. 

Nedan följer det som berör naturvården i Miljöbalken:

A l l m ä n n a  h ä n s y n s r e g l e r
Syftet med allmänna hänsynsregler är att förebygga negativa effekter och att 
få miljöhänsynen att öka. Vid alla tillfällen ska hänsynsreglerna tillämpas. Det 
är den som utför eller planerar att utföra något som påverkar, eller riskerar att 
påverka miljön eller människans hälsa, som ansvarar för att reglerna följs och 
som ska stå för eventuella kostnader. I samband med prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken, är exploatören skyldiga att vissa regler följs.

• BEVISBÖRDEREGELN - verksamhetsutövaren ska visa att  
 reglena följs.

• KUNSKAPSKRAVET - man ska ha tillräcklig kunskap om  
 hur miljö och människors hälsa påverkas och ska skyddas.

• FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN - redan risken för negativ 
 påverkan medför en skyldighet att vidta skyddsåtgärder och  

 andra försiktighetsmått.
• FÖRORENAREN BETALAR - den som orsakar eller riskerar  

 att orsaka en skada bekostar förebyggande eller avhjälpande åt 
 gärder.

• BÄSTA TEKNIK - för yrkesmässig verksamhet ska bästa tek- 
 nik användas för att förebygga skador.

• LOKALISERINGSPRINCIPEN - man ska välja den plats   
 som är lämpligast ur miljösynpunkt.

• HUSHÅLLNINGS- OCH KRETSLOPPSPRINCIPEN   
 - råvaror och energi ska användas så effektivt som möjligt och  
 det som utvinns  ur naturen ska användas uthålligt    
 med minimal resursförbrukning.

• PRODUKTVALSPRINCIPEN - kemiska och biotekniska 
 produkter ska väljas som ger minsta skador på miljön. Om en 
 produkt kan ersättas med en mindre farlig så ska det göras
• SKÄLIGHETSREGELN - krav på hänsyn ska vara miljömäs- 

 sigt motiverade utan att vara omöjliga att uppfylla.
• ANSVAR FÖR ATT AVHJÄLPA SKADOR - den som orsa- 

 kat en skada på miljön ansvarar för att skadan blir avhjälpt.
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• STOPPREGELN – verksamheter och åtgärder som orsakar 
 eller riskerar att orsaka skada av väsentlig betydelse kan förbju- 

 das.
• MÖJLIGHETER TILL DISPENS – bara regeringen kan ge  

 dispens  och endast i speciella fall.

H u s h å l l n i n g  m e d  m a r k -  o c h  v a t t e n -
o m r å d e n
Hushållningsbestämmelserna beskriver hur hänsynen ska visas till allmänna in-
tressen när ett områdes användning ändras. Det grundläggande är att särskilt 
känsliga områden från ekologisk synpunkt skyddas. 

G r u n d l ä g g a n d e  b e s t ä m m e l s e r
Redovisar vilka allmänna intressen som kan behöva beaktas vid avvägning mel-
lan olika önskemål till användningen av mark- och vattenområden.

S ä r s k i l d a  b e s t ä m m e l s e r
Gäller för utpekade områen med höga natur- och kulturvärden. I områden av 
riksintresse får exploatering bara ske under vissa förutsättningar.

Definitioner som är viktiga att känna till och som återkommer i paragra-
ferna: ”Så långt möjligt skyddas mot” – innebär att man ska göra avvägning 
mellan skyddet och motstående intressen. Allmänna intressen ska skyddas. 
Ekonomiskt hänsynstagande får inte äventyra värden som bestämmelsen ska 
skydda. Mark- och vattenområden ska användas för lämpligast ändamål. 

B e v a r a n d e i n t r e s s e n
Bevarandeintressen har samhället för sitt behov av tillgång till mark och vatten 
och andra resurser för utveckling och verksamhet. Natur- och kulturområden 
behövs för sociala, kulturella eller vetenskapliga behov. Stora opåverkade el-
ler obetydligt påverkade av exploatering eller andra ingrepp i miljön ska så 
långt möjligt skyddas. Områden särskilt känsliga från ekologisk synpunkt ska 
så långt möjligt skyddas. Syftet är att slå vakt om den biologiska mångfalden. 
Områden med natur- och kulturvärden och med särskilt värde för friluftslivet 
ska skyddas. Värden kan t.ex. vara rikt fågelliv, ovanlig flora, goda badmöjlig-
heter, fritt vandrande mm. 

N y t t j a n d e i n t r e s s e n
Nyttjandeintressen, menas de grundläggande hushållningsbestämmelserna när 
det gäller mark och vatten som har särskilt betydelse för en hållbar utveckling. 
Jord- och skogsbuk är av nationell betydelse och bestämmelserna skyddar i 
första hand marken näringarna tar i anspråk. Skydd gäller även för områden av 
betydelse för rennäring, yrkesfiske eller vattenbruk, men de har mycket olika 
förutsättningar. Skyddet för ämnen eller material syftar på värdefull råvaru-
förekomst i marken eller under sjö- och havsbotten. Bestämmelserna ska ge 
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möjligheter till framtida utvinning. Lämpliga lägesbundna anläggningar, t.ex. 
industriell produktion, energiproduktion, kommunikationer mm är skyddade 
för att bibehålla möjligheterna att utnyttja området och säkerställa driften. Ex-
empelvis skydda grundvattentäkter mot bebyggelse och industrietablering.

O m r å d e n  a v  r i k s i n t r e s s e
Alla områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövården och friluftsin-
tresse är skyddade enligt Miljöbalken 3 kapitel 6:e paragraf. De reviderades 
senast 2000. Områdenas status kan inte ändras på annat sätt än genom riks-
dagsbeslut. Särskilt utpekade områden för: turism och friluftsliv, obrutna kus-
ter, exploaterade kuster, obrutna fjäll, vattendrag, nationalstadsparker, Natura 
2000 områden finns i Miljöbalken 4 kapitel 1:a och 2:a paragraf. Ett antal 
områdena som geografiskt namnges för särskilda bestämmelser för hushållning 
med mark och vatten för vissa områden i landet. Ludvika kommun berörs av 
området Malingsbo-Kloten. 

Riksintressant för naturvård och friluftsliv, är områden som representerar 
huvuddragen av den svenska naturen, vilket också innebär att områdena har ett 
begränsat skydd som påtagligt kan skada natur-, rekreation och kulturmiljön. 
Nio Natura 2000 områden är också riksintresse. 

Kommunen har 16 områden av riksintresse för naturvård (MB 3:6) 
Aspfallet     myr längs Gräftån 
Bysjön     Nittenmossen
Frösaråsen     Nybrännberget  
Gamla Finntorpet    Palahöjden
Grangärdes Hästberg    Persbo däljor
Halvars     Skattlösbergs by
Markusfallet     Skattlösbergs Stormosse 
myr längs Burån    Tomossen 

Områden av riksintresse för friluftslivet (MB 3:6, 4:2) 
Gyllbergen      Säfsnäs-Grangärde
Malingsbo-Kloten

I områden av riksintresse får verksamheter eller åtgärder påbörjas först efter 
det att man förvissat sig om att bevarandet av arterna och livsmiljöerna inte 
äventyras. Om en verksamhet eller åtgärd kan antas påverka miljön på ett bety-
dande sätt måste tillstånd sökas. 

Nedan följer kort beskrivning av områden som är av riksintresse för na-
turvården och friluftslivet enligt 3 och 4 kap. i Miljöbalken, men som inte är 
Natura 2000-områden eller har områdesskyddad enligt miljöbalken.

B y s j ö n
Runt Bysjön finns vackra och representativa odlings- och kulturbygder. Löv-
skogsdungar och barrskogspartier bidrar till värdefull variation och Bysjön med 
dess stränder har stora värden för fågellivet. Särskilt kring inloppet av Norrboån 
är löv- och buskmarker värdefulla för faunan. I de stora odlingsbygderna kring 
Bysjön är Kyrkvärdsgården i Norra Västansjö den enda gården i Grangärdes 
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gamla låglandsbygd som har kvar hävdad ängsmark och naturliga beteshagar. 
I området finns också ett artrikt sydväxtberg. Under sträckperioderna rastar 
ovanligt mycket fågel på fälten vid Sunnansjö. Lillön/Lisselön i norra delen av 
sjön är med stöd av MB 7 kap 10 § avsatt som naturminne där tillträdesförbud 
gäller under häckningstid.

G r a n g ä r d e s  H ä s t b e r g
Representativ naturbetesmark och naturlig slåttermark, med förekomst av 
hackslåtter med lång kontinuitet. Bitvis art- och individrika växtsamhällen med 
arter som brudsporre Gymnadenia conopsea, jungfrulin Polygala vulgaris och 
knägräs Danthonia decumbens. Om de unika ängarnas flora ska kunna bevaras, 
fordras fortsatt lieslåtter. Slåttern, eller annars betet, kan gärna utökas till idag 
övergivna ängsmarker.

H a l v a r s
Representativ naturlig slåttermark med lång kontinuitet och med förekomst av 
hackslåtter. Bitvis art- och individrika växtsamhällen med arter som darrgräs 
Briza media, ormrot Bistorta vivipara och pillerstarr Carex pilulifera.  

Slåtterängen i Halvars var en gång en av såväl Ludvikas som Dalarnas art-
rikaste och mest välutbildade ängsmarker. Det är ett ovärderligt botaniskt och 
odlingshistoriskt dokument som har gått förlorat, men som är möjligt att åter-
skapa om markägare och kommunen är villiga till att förändra negativa utveck-
lingen. Förekomsten av grönvit nattviol Platanthera chlorantha är dessutom av 
stort intresse.

M y r  l ä n g s  B u r å n
Burån-Burängen är ett märkligt och varierat våtmarksområde med höga ornito-
logiska värden. Burån flyter bred och lugn men vattennivån kan tidvis bli hög 
med översvämmade madmarker som resultat. Detta område kallas för Buräng-
en och är ett för länet ovanligt stort limnogent starrkärr där åns översvämningar 
bidrar till mineralmaterial till torven. Längsmed Burån stäcker sig höga men 
smala rullstensåsar. Ovanligt mycket gamla björkar växer i åns närhet. Repre-
sentativitetsvärden är de välutbildade myrarna och raritetsvärden i den ovanliga 
mossen vid Brunnklacken. Områdets naturvärde förstärktes av den stora skogs-
branden 2008. Området är med i länets våtmarksinventering (objekt 37) och 
klassad i högsta värdeklassen (I).

M y r  l ä n g s  G r ä f t å n
Det stora myrkomplexet (Olsjömossen) längs Gräftån inrymmer stora biolo-
giska värden bl a genom förekomst av vattendrag, blötmyrar och sumpskogar. 
Representativa värden finns i de välutbildade myrtyperna. Området ingår i lä-
nets våtmarksinventering (objekt 41) och är klassat i högsta värdeklass (I).

P e r s b o  D ä l j o r
Persbo däljor är ett storslaget ravinkomplex, ett system av smådalar som har bil-
dats i samband med landisens avsmältning. De består av två rännsystem, i det 
större systemet ligger rännorna nästan parallellt med höjdkurvorna och mynnar 
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ca 192 m ö h, d v s strax ovan högsta kustlinjen.

S ä f s n ä s  s o c k e n
Säfsnäs-Grangärde området utgörs av ett större glesbefolkat skogsområde. Om-
rådet präglas av bergkullterräng vars högsta toppar når 550 meter över havet. 
Inom området finns varierande natur med bl.a. stora myrar, sand- och grusfält 
och rikligt med sjöar och vattendrag. Flera naturreservat av skilda slag ligger 
inom området. Finnbygden är mestadels inom detta område. Turistanläggning-
arna i Fredriksberg hyser bl.a. alpin anläggning, stugby, camping, sporthall och 
hotell. I området besöks årligen av tiotusentals turister. Områdets friluftsvärden 
ska bibehållas.

M a l i n g s b o - K l o t e n
Området berör tre län och är grovt avgränsat. Utanför Ludvika kommun lig-
ger de centrala delarna av riksintresseområdet som ett naturvårdsområde. Sjöar 
och vattendrag nyttjas för fiske, bad, båt och kanotfärder. Serviceanläggningar 
omfattar uthyrningsstugor, campingplatser, pensionat och stort antal spår, leder 
och rastplatser. Besöksantalet är flera hundra tusen människor per år och når 
inom en 3 timmars radie mer än 3,5 miljoner människor. Riksintresseområdet 
som är avgränsat in i Ludvika kommun är upptaget i 4 kapitel i Miljöbalken. 
För naturvården bör detta innebära att några större områden med höga na-
turvärden prioriteras i arbetet med områdesskydd. Gränsdragningen av riksin-
tresseområdet bör ses över så att det inte omfattar detaljplanelagda områden i 
Ludvika stad.

R e d o v i s n i n g  o c h  p r ö v n i n g
 – sker av kommunen och länsstyrelsen. Kommunen ska redovisa allmänna 
intressen i översiktsplanen. Kommunen har också ansvar för att planlägga an-
vändningen av mark och vatten. Länsstyrelsen bevakar statens intressen i plane-
ringen och att riksintressena tillgodoses i den fysiska planeringen. 

M i l j ö k v a l i t e t s n o r m e r
Det handlar om föreskrifter om viss lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft 
eller miljö i övrigt inom ett geografiskt område. Området kan vara en sjö, vat-
tendrag, en del av kommun eller en hel kommun, flera kommuner till ett helt 
land. Syftet är att följa en viss norm för att komma tillrätta med faktiska eller 
framtida miljöproblem, t.ex. genom att uppfylla ett visst EU-direktiv. Nivåerna 
fastställs utifrån vetenskapliga kriterier. Nivån bestäms av den känsligaste delen 
av befolkningen och vad de mest känsliga ekosystemen kan utsättas för utan att 
ta skada. Krav på konsekvensanalys kan krävas. 

M i l j ö k o n s e k v e n s b e s k r i v n i n g a r
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är en handling som upprättas av verk-
samhetsutövaren före en ansökan och som ska ingå i denna. Syftet med MKB är 
att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekterna som en planerad 
verksamhet eller åtgärd leder till på människor, djur- och växter, vatten, mark 
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mm, i förhållande till samhälleliga intressen.
MKB krävs vid viss ansökan om tillstånd, t.ex. vattenverksamhet, täkt, vilt-

hägn, samt vid ansökan om tillstånd i särskilt skydds- och bevarandeområden. 
Regeringen kan föreskriva MKB i särskilda ärenden, samt bevilja undantag. 

O m r å d e s s k y d d
I områdesskydd ligger allt som har med officiella reservat att göra. Områdena 
förvärvas för allmänt ägande, vilka kan vara staten eller kommun. Fridlysta 
växter och djur, samt allemansrätten är inget områdesskydd.

A l l e m a n s r ä t t e n
Sedan 1994 är allemansrätten inskriven i grundlagen. I regeringsformens ka-
pitel om grundläggande fri- och rättigheter står att “Alla ska ha tillgång till 
naturen enligt allemansrätten”. Men allemansrätten i sig är ingen lag, och inte 
i någon lag står det vad allemansrätten innehåller. Däremot regler om vad man 
får och inte får göra i naturen - var man får gå, cykla, rida, åka båt, gå iland, 
tälta, fiska, vad man får plocka, hur man får elda o.s.v. Var man inte får passera, 
köra motorfordon, hur man inte får elda, skräpa ned, jaga, störa eller skada 
djur, skada träd och buskar, var man inte får plocka frukt, bär och grönsaker, 
var man inte får fiska, när man inte får släppa hunden lös m.m. Den som vistas 
i naturen ska visa hänsyn och varsamhet med naturen. Naturen ska nyttjas, inte 
utnyttjas och förstöras. Naturen på ägarens fastighet får inte tillfogas nämnvärd 
skada eller olägenhet. Ett områdesskydd kan innebära inskränkningar av al-
lemansrätten. Områden av betydelse för allmänheten kan inte stängslas eller 
dikas så att friluftsliv försvåras.

R e s e r v a t  o c h  s k y d d s o m r å d e n
Områdesskyddet innebär att det som finns inom området ska skyddas från på-
verkan som kan skada det som är skyddsvärt. Enligt miljöbalken kan områden 
skyddas som: 
 

• Nationalpark
• Naturreservat
• Kulturreservat
• Naturminne
• Biotopskyddsområde
• Djur- och växtskyddsområde
• Strandskyddsområde
• Miljöskyddsområde
• Vattenskyddsområde
• Särskilt skydds- och bevarandeområde

När myndighet eller kommun planerar att skydda ett område måste man ta 
hänsyn till både skyddsintresset och till enskilda intressen. Inga områden kan 
inte skyddas omedelbart. Om det finns en överhängande risk, att det aktuella 
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området som ska skyddas skadas innan laga kraft, kan förbud mot skadliga åt-
gärder ske utan tillstånd, s.k. interimistiskt förbud. Förbudet får vanligtvis gälla 
i högst tre år. Länsstyrelsen och Naturvårdsverket ska föra ett register över skyd-
dade områden. Markägaren har rätt till ersättning för intrång. Ersättningen 
betalas av den som beslutar om skyddet.

N a t i o n a l p a r k  o c h  n a t i o n a l s t a d s p a r k
Statligt ägda mark- och vattenområden med stora naturvärden kan förklaras 
som nationalpark. 

N a t u r -  o c h  k u l t u r r e s e r v a t
Marken i natur- och kulturreservat kan vara statligt, kommunalt eller privat 
ägd. Reservat bildas genom beslut i Länsstyrelse eller kommun. De vanligaste 
skälen till att bilda naturreservat är att bevara biologisk mångfald och vårda 
och bevara värdefulla naturmiljöer. Varje reservat har ett speciellt syfte och re-
servatsbestämmelserna reglerar vad som är tillåtet och ej inom området. En 
skötselplan ska tala om hur området ska skötas för att bevara naturvärdena 
och hur det ska vara ordnat med stigar, skyltar och liknande. Den tidigare 
skyddsformen naturvårdsområde är nu naturreservat. Naturreservat ett av de 
viktigaste och vanligaste sätten att skydda värdefull natur på ett långsiktigt sätt.

I Ludvika kommun finns 13 naturreservat, varav ett kommunalt. Flera är 
planerade. För närvarande upptar naturreservaten ca 1 600 ha mark, vilket är 
cirka 1 % av kommunens areal. 

G r a n ö n  i  V ä s m a n
Värde: Gammal lövrik barrskog. Areal: 13 ha.

Granön är ett kommunalt naturreservat som bildades 2006. Syftet är att bevara 
en mångformig natur med höga naturvärden på nära avstånd från Ludvika. 
Skogen på ön är synnerligen skiftande. Över hela ön finns det gamla lövträd, 
somliga grova och högvuxna. Mitt på ön står imponerande högvuxen gran-

Utifrån vattnet ser man att på Granön finns 
äldre lövträd, vilket blir tydligt när man går i 
land.  /JH
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skog som nästan har parkliknande utseende. På hällmarkerna är det tallskog 
med gamla björkar som har vuxit upp efter en mindre skogsbrand. Fågellivet är 
rikt trots att öns inte är speciellt stor. I framtiden ska träd få torka och falla till 
marken, allt för att gynna vedlevande svampar och insekter. Kommunen har till-
rättalagt rastplatser med tillhörande eldstad. Det finns en brygga för att säkert 
komma in till land, för kring ön är vattnen steniga. 

G y l l b e r g e n
Värde: Vildmarksartat område som är viktigt rekreationsområde. Areal:   

 XXXX ha. Natura 2000 100 %: väslig taiga mm, SE0620142.   
 Riksintresse för friluftslivet.
Naturreservatet omfattar Ludvika, Borlänge och Gagnef kommun och är på 
1700 ha. Naturreservatet utökades i Ludvika kommun 2009. Gyllbergens 
bergsplatå utgörs av en mosaik av skog, ljunghed, kalt berg och myr. Skogen 
är till stor del grovstammig med gles, lågproduktiv av höjdlägeskaraktär, i viss 
mån resultat efter avverkningar som gjordes under 1800-talet. Skogen är inte 
påverkad av skogsbruk sedan dess, men det finns också mindre bestånd av opå-
verkad gammelskog. Vegetationen är artfattig och präglad av den näringsfattiga 
miljön. Varglav är funnen på torrakor i området. Området är vildmarksartat och 
myrarna är orörda.

H å n
Värde: Typisk finnbykaraktär med mager ängs- och betesmark. Areal: 53 ha.  

 Natura 2000 65 %: artrik torr-frisk låglandsgräsmark och slåtteräng, 
 SE xxxx.

Naturreservat som bildades xxxx. Kommunen var tidigare markägare. Finnbyn 
Hån ligger i västsluttning mot sjön Hån. Odlingslandskapet är ålderdomligt 
med stora rösen och gärdesgårdar. Stora, blockrika och trädskuggade hagmarker 
sträcker sig nedåt sjön. De vidsträckta björkhagarna omfattar storsteniga f d 
hackslogar och små åkerlappar som är tydligt läsbara i den hårdsnaggade svå-
len. Dungar av blandskog avskärmar delvis de öppna ytorna från varandra. De 
öppna ytorna har en typisk betespräglad rödvenäng/rödven-hedvegetation utan 
särpräglade florainslag. 

Skogen på Granön är mycket variationsrik, bl.a. 
med gamla aspar och barrträd.  /JH

H ä s t b e r g s k l a c k
Värde: Hällarna på toppen av berget har ristningar efter vallpojkar, de äldsta  

 från 1600-talet. Areal: 1,2 ha.
Reservatet upprättades av dåvarande Skogsstyrelsen 1933 och fastställdes av 
Länsstyrelsen 1979 som naturreservat. Det är bara hällmarken med ristningar 
som är naturreservat, men berget sätter prägel på landskapsbilden med sin top-
piga form. På hällmarken är vegetationen sparsam och det är ett bra ställe för att 
se vår största fjäril makaon. Kring hällmarken finns gamla lövträd, bl.a. asp, i en 
glest trädbevuxen sluttningen med rik flora. Ett parti slåttras årligen. Ett större 
område med gammal skog är bevarat genom naturvårdsavtal. Hästbergs klack är 
ett uppskattat utflyktsmål med vid utsikt. Från parkeringsplatsen finns en stig 
till klackens topp.

M a l i n g a r n a
Värde: Slingrande rullstensås som delar sjön i två bassänger. Areal: 224 ha.

Malingarna bildades som ett naturvårdsområde 1978 och omvandlades till na-
turreservat 2003. Omväxlande stränder med strandklippor och långa sträckor 
med sandstrand. På rullstensåsarna och omkring sjön dominerar tallskog med 
mattor av lavar och mossor. Mosippa Pulsatilla vernalis förekommer på några 
mindre ytor. Andra rara växter är Kung Karls spira Pedicularis sceptrum-caroli-
num och fjällnejlika Lychnis alpina. På ena sidan av sjön finns klippor och små 
kanjons och där finns några hotade arter av lavar. En karaktärsfågel för sjöarna 
är storlom Gavia arctica. Reservatet är välbesökt av resenärer längs väg 247. 
Området är attraktivt för bad och friluftsliv. Längs med vägen finns iordning-
ställda platser för rast och camping.

N a c k a r b e r g e t
Värde: Naturbarrskog. N2000 89 %: Västlig taiga, 12E0620261. 
 Areal: 76 ha.

Nackarberg är en liten finnbosättning på gränsen mellan Säfsnäs och Grangärde 
socknar. Området är beläget på Nackarbergets ost- och sydsluttning. Naturre-
servatet ligger i typiskt lidläge med små odlingsmarker närmast husen. 
Odlingsmarken har inte brukats under lång tid och spår av odlingsmarken syns 
som smärre trädlösa ytor i närheten av där bosättningen fanns. Området domi-
neras av barrskog av olika karaktär, till stora delar av naturskogskaraktär. Endast 
smärre uttag av träd och vindfällen, har gjorts av tidigare markägare. Inslag av 
stor mängd gamla barrträd, grov asp och död ved gör området biologiskt vär-
defullt. 

N i t t e n m o s s e n
Värde: Variationsrik, orörd högmosse. Natura 2000 91 %: högmossar och dys 

 tofa sjöar och småvatten, SE 0620136. Areal: 78 ha.
Naturreservatet bildades 2011. Nittenmossen är en mycket regelmässig hög-
mosse. I normala fall förekommer högmossar knappt så långt mot nordväst. 
I området ingår även en större och typiskt utformad excentrisk mosse med ett 
flertal gölar. Även koncentriska mossar och limnogena strandkärr ingår i ob-
jektet. Av pedagogiskt intresse är lättheten i att studera skillnaden mellan olika Hästbergsklack från andra sidan Fäbodsjön i 

Grangärde Hästberg.  /JH
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H ä s t b e r g s k l a c k
Värde: Hällarna på toppen av berget har ristningar efter vallpojkar, de äldsta  

 från 1600-talet. Areal: 1,2 ha.
Reservatet upprättades av dåvarande Skogsstyrelsen 1933 och fastställdes av 
Länsstyrelsen 1979 som naturreservat. Det är bara hällmarken med ristningar 
som är naturreservat, men berget sätter prägel på landskapsbilden med sin top-
piga form. På hällmarken är vegetationen sparsam och det är ett bra ställe för att 
se vår största fjäril makaon. Kring hällmarken finns gamla lövträd, bl.a. asp, i en 
glest trädbevuxen sluttningen med rik flora. Ett parti slåttras årligen. Ett större 
område med gammal skog är bevarat genom naturvårdsavtal. Hästbergs klack är 
ett uppskattat utflyktsmål med vid utsikt. Från parkeringsplatsen finns en stig 
till klackens topp.

M a l i n g a r n a
Värde: Slingrande rullstensås som delar sjön i två bassänger. Areal: 224 ha.

Malingarna bildades som ett naturvårdsområde 1978 och omvandlades till na-
turreservat 2003. Omväxlande stränder med strandklippor och långa sträckor 
med sandstrand. På rullstensåsarna och omkring sjön dominerar tallskog med 
mattor av lavar och mossor. Mosippa Pulsatilla vernalis förekommer på några 
mindre ytor. Andra rara växter är Kung Karls spira Pedicularis sceptrum-caroli-
num och fjällnejlika Lychnis alpina. På ena sidan av sjön finns klippor och små 
kanjons och där finns några hotade arter av lavar. En karaktärsfågel för sjöarna 
är storlom Gavia arctica. Reservatet är välbesökt av resenärer längs väg 247. 
Området är attraktivt för bad och friluftsliv. Längs med vägen finns iordning-
ställda platser för rast och camping.

N a c k a r b e r g e t
Värde: Naturbarrskog. N2000 89 %: Västlig taiga, 12E0620261. 
 Areal: 76 ha.

Nackarberg är en liten finnbosättning på gränsen mellan Säfsnäs och Grangärde 
socknar. Området är beläget på Nackarbergets ost- och sydsluttning. Naturre-
servatet ligger i typiskt lidläge med små odlingsmarker närmast husen. 
Odlingsmarken har inte brukats under lång tid och spår av odlingsmarken syns 
som smärre trädlösa ytor i närheten av där bosättningen fanns. Området domi-
neras av barrskog av olika karaktär, till stora delar av naturskogskaraktär. Endast 
smärre uttag av träd och vindfällen, har gjorts av tidigare markägare. Inslag av 
stor mängd gamla barrträd, grov asp och död ved gör området biologiskt vär-
defullt. 

N i t t e n m o s s e n
Värde: Variationsrik, orörd högmosse. Natura 2000 91 %: högmossar och dys 

 tofa sjöar och småvatten, SE 0620136. Areal: 78 ha.
Naturreservatet bildades 2011. Nittenmossen är en mycket regelmässig hög-
mosse. I normala fall förekommer högmossar knappt så långt mot nordväst. 
I området ingår även en större och typiskt utformad excentrisk mosse med ett 
flertal gölar. Även koncentriska mossar och limnogena strandkärr ingår i ob-
jektet. Av pedagogiskt intresse är lättheten i att studera skillnaden mellan olika Hästbergsklack från andra sidan Fäbodsjön i 
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mossars uppbyggnad. Fågellivet är förhållandevis rikt. 

N y b r ä n n b e r g e t
Värde: Naturbarrskog. N2000: västlig taiga, SE0620130. Areal: 171 ha.

Området avsattes 1989 som naturreservat. Nybrännberget och angränsande 
berg, är ett naturskogsområde som har varit opåverkat av människan under 
mycket lång tid. I gammeltallar på över 400 år finns spår av flera skogsbränder. 
Det förekommer rikligt med grova torrakor och högstubbar som kan fungera 
som boträd för hålbyggande fåglar. Artinventeringar har visat på stor mångfald 
och artrikedom bland urskogsindikerande insekter, mossor, svampar och lavar. 
Grova gamla aspar och björkar bidrar till skogens stora variation och därmed 
artrikedom.

O l k o s r ö j n i n g e n
Värde: Myr- och skogsmosaik av gammal lövrik barrskog. Areal: 57,9 ha.

7 kilometer väster om Grängesberg ligger naturreservatet Olkosröjningen och 
det bildades 2006. Området består av granskog och myrmark, beläget i en 
västsluttning på mark med grundvattenytan nära marknivå. Några smärre berg-
hällar öppnar upp den slutna skogen. Grundvattnet tränger upp i källor på 
flera ställen i området och översilar marken. En bäck som förgrenar sig i flera 
sidobäckar letar sig fram genom området och längs denna växer sumpskog. I 
väster övergår området från granskog till öppen myrmark med myrgölar i de 
centrala delarna. 2008 brann en del av skogen I reservatet, vilket var positivt. 
Skogsområdet omgärdas, förutom av myren, av ungskog och nya hyggen. På 
frisk mark står granen högvuxen och den har verkligen en imponerande höjd. 
I sumpskogen finns även tämligen grova, trädliknande enar. Torrträd och lågor 
finns sparsamt inom hela skogen och en del av dessa är grövre lågor. Skogen är 
värdefull för den lägre faunan och fågellivet.

S k a t t l ö s b e r g s  b y

Nittenmossen med dess många små tjärnar.  /JH
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Värde: Gammal finnby med ålderdomligt odlingslandskap. N2000: artrik si  
 likatgräsmarker och slåtterängar i låglandet, SE0620133. Areal: 47 ha.
En stor del av byns område skyddades som naturreservat 1978. På 1600-ta-
let grundlades Skattlösbergs by i Grangärde finnmark. Den består av ett tiotal 
smågårdar, grupperade på ett typiskt sätt på en höjd med milsvid utsikt. Stort 
intresse utgör de gamla slåtterängarna och deras artrika flora. 

V ä n d l e b e r g e t
Värde: Gammal lövrik barrskog. Areal: 70,9 ha.

Vändleberget bildades som ett naturreservat 2006. Naturreservatet ligger inom 
ett större kuperat bergsområde som är en utlöpare från norr. Terrängen är ku-
perad och den branta östsluttningen mot Pellasbäcken är ställvis storblockig. På 
ett par ställen reser sig större klippväggar i skogen. Hög och jämn luftfuktighet 
råder i ostsluttningen. Området domineras av lövrik granskog med även andra 
naturtyper finns i området. Längs Pellasbäcken, i öster, växer sumpskog, i öst-
sluttningen växer lövskog och överst i sluttningen står riktigt grova tallar och 
aspar. Det finns gott om brandpåverkade torrakor och tallar med brandljud. I 
samband med naturreservatsbildandet naturvårdsbrändes en del arealen för att 
öka lövandelen och gynna brandberoende insekter.

L ö v f a l l s b e r g e t
Värde: Örtrik naturbarrskog. Areal xxxx ha. 

Området blev naturreservat 2011. I Lövfallsbergets branta näringsrika väst-
sluttning står det en lövrik barrskog, med aspar. Granen är lång och grov. Några 
gamla tallar förekommer, troligen med en ålder av minst 200 år. De torde här-
stamma från en tidigare skogsgeneration. Terrängen i sluttningen är småböl-
jande. Spår efter bränder finns i de tallstubbar som är kvar efter dimensionsav-
verkningens tid. Närheten till finnbosättningar gör att skogen utnyttjades som 
bete. Den näringsrika jordmånen ger också högörter. Typiska högörtsväxter är 
skogssallad, torta, trollduva, medan kransrams är en sällsynthet. Antalet lövt-
rädslågor är imponerade stort, liksom lågornas tillhörande högstubbar och en 
annan barrträdslåga. Lövfallsberget torde vara mycket intressant både för den 
lägre faunan och för fågellivet. Spår efter tretåig hackspett på gran och i vårnat-
ten hörs pärlugglan ropa från skogen. Bördiga granskogar som får utvecklas 
fritt och är skyddade från skogsbruk utgör mycket liten areal. Mycket höga 
naturvärden förväntas i framtiden.

N i t t ä l v s d a l e n
Värde: Variationsrik dalgång med gammal skog. Areal: xx ha.

Naturreservatet bildades 2011 och består av kommunens sträcka av Nittälven 
mellan Nittkvarn och länsgränsen. Naturreservatet fortsätter i Örebro län. 
Nittälven rinner upp från Stora Nitten och sjöar och tjärnar som ligger som 
på ett pärlband. Först rinner den lugnt, meandrande i omgivande myrmark. 
Sedan i en allt djupare dalgång med dramatiska fall och forsar. I dalgången är 
klippigt och blockigt, men det finns bra stigar. I sluttningarna är det granskog 
och blandbarrskog, men med större inslag av tall i den västra sluttningen. Väs-
tra sidan har yngre kulturskog än östra sidan. I botten av dalgången är det mest 
tallskog på hällmarken. Omväxlande strömmande och lugnt flytande vattnet 
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gör det attraktivt för forsärla och strömstare. På diabasstenen (grönsten) är det 
anmärkningsvärt rikt på lavar som trivs i vattenbrynet. Utan djupare efterforsk-
ning ser man spår efter äldre tiders kultur, t.ex. rester efter kvarn. 

N a t u r m i n n e n
Naturföremål som enstaka träd, flyttblock, jättegrytor och liknande kan skyd-
das som naturminne. Markägaren eller nyttjanderättsinnehavare förpliktas tåla 
intrånget. I Ludvika kommun finns 12 naturminnen:

• En trolltall vid Lågnäset, Sunnansjö
• En alm, Norrviks by
• En jättetall vid sjön Tjåken
• Den så kallade Gungholmen vid Vännebo
• En pelargran i Norrvik
• En ormgran mellan Gasenbergets fäbod och byn Kullen
• Flyttblocket ”Stångmyrhällan” eller ”Jättesten” mellan Laxsjö  

 och Storslätten
•     Ett hasselbestånd i Dagkarlsbo 1:1
•     Grotta och klippformation vid Ludvika gård
•     En ”smöjtall”, Rämshytte bruks mark
•     En obelisk gran i Snöklinten
• En ö i Bysjön

B i o t o p s k y d d s o m r å d e n
Inom vissa typer av mark- och vattenområden finns speciella förutsättningar 
för att särskilda djur och växter ska kunna leva där. Även små biotoper kan ha 
stor betydelse för den biologiska mångfalden. Vissa av dessa mindre biotoper 
har generellt så höga naturvärden att alla sådana biotoper omfattas av biotop-
skyddet. 
Följande typer omfattas av generellt biotopskydd:

• Alléer
• Källor med omgivande våtmark i jordbruksmark
• Odlingsrösen i jordbruksmark
• Pilevallar
• Småvatten och våtmarker i jordbruksmark
• Stenmurar i jordbruksmark
• Åkerholmar

Andra biotoper kan skyddas genom beslut av länsstyrelsen, skogsvårdsstyrelsen 
och kommunen. Länsstyrelsen har möjligheter att förklara rik- och kalkkärr, 
ängar eller naturbetesmarker, naturliga bäckfåror och ras- eller bergsbranter 
som biotopskyddsområde, men de får inte omfattas av skogsvårdslagen.

Skogsstyrelsen kan förklara en rad av olika biotoper på skogsmark, t.ex. 
brandfält, örtrika allundar, skogsbeten, alkärr, hassellundar etc. Skogsområden 
som anses för små för naturreservat ska Skogsstyrelsen göra till biotopskydds-

Naturminnet almen i Norrvik 2013.   /JH
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område. Vård och skydd ska ske på samma sätt som för naturreservat. Länssty-
relsen kan ge dispens till upphävande av biotopskyddet. Oftast gäller biotop-
skyddet mindre skogsområden med höga naturvärden. 2011 finns i Ludvika 
kommun 9 biotopskyddsområden på sammanlagt 31,4 hektar.

Kommunen håller på att inventera var alléerna finns och koordinatsätta 
dem.

N a t u r v å r d s a v t a l
Ibland finns det önskemål från markägare att behålla rätten till marken men 

ändå bevara höga natur-, kultur- eller friluftslivsvärden. Ett civilrättsligt natur-
vårdsavtal kan vara en bra lösning, då avtalet är flexibelt men tidsbegränsat till 
maximalt 50 år. Avtalet kan tecknas mellan staten eller en kommun och en fast-
ighetsägare. Enligt 7 kapitlet 3 § jordabalken ska avtalet skrivas in i fastighets-
registet. Markägaren får ekonomisk ersättning för de begränsningar brukandet 
som avtalet medför. Syftet med avtalet är att bevara och utveckla området. Med 
avtalet följer en skötselplan, som kan gälla fri utveckling eller någon form av 
skötsel som ska gynna bevarandevärdena. I kommunen har det tillkommit fram 
till 2011 tecknats 7 naturvårdsavtal på sammanlagt 44,7 hektar.

D j u r -  o c h  v ä x t s k y d d s o m r å d e
Hotade djur- och växter kan skyddas med stöd av kap 8 i miljöbalken. Det finns 
behov att låta en eller flera arter inom ett visst område vara i fred under hela 
eller delar av året för att de ska kunna fortsätta leva där, t ex under häcknings-
säsongen. Länsstyrelsen och kommunen kan inskränka allemansrätten, rätten 
till jakt, fiske eller allmänhetens eller markägarens rätt att uppehålla sig inom 
området. Det finns ett antal benämningar på djur- och växtskyddsområden, 
t.ex. sälskydds- och fågelskyddsområde. I kommunen finns ett fågelskyddsom-
råde, men kommunen har rätt av vid behov instifta ett landstigningsförbud på 
Granökalven i Granöns naturreservat.

G l a n i n g e n
Besöksförbud mellan den 1 april och 15 augusti. Gäller den södra delen av sjön. 
Orsaken är att området är ett fågelskyddsområde som har till syfte att skydda 
häckande- och rastande fåglar. Det finns möjligheter att besöka området om 
man använder sig av markerad stig och spång till fågeltornet. Jaktförbud gäller 
inom fågelskyddsområdet, som också omfattar vatten.

S t r a n d s k y d d
Det land- och vattenområde som ligger inom 100 meters avstånd från strand-
linjen vid normalt medelvattenstånd omfattas av strandskydd. Undantag är 
strandområden som den 30 juni 1975 ingick i fastställd generalplan, stadsplan 
eller byggnadsplan eller i andra planlagda områden som länsstyrelsen beslutat 
ska undantas. Länsstyrelsen kan utvidga strandskyddet till högst 300 meter från 
strandlinjen om det behövs. Från 1950-talet finns ett utökat strandskydd på 
300 meter runt vissa sjöar och vattendrag i kommunen. Frågan är oklar vilken 
juridisk status beslutet har idag. Strandskyddet är ett generellt byggnads- och 

Å t g ä r d s f ö r s l a g :  U t v ä r d e r a 
o c h  u t r e d a ,  t i l l s a m m a n s  m e d 
l ä n s s t y r e l s e n ,  f ö r b ä t t r i n g 
o c h  a n s v a r  f ö r  f å g e l s k y d d s -
o m r å d e t  i  G l a n i n g e n .  ( k l a r 
2 0 1 2 ,  K o m m u n l e d n i n g s k o n -
t o r e t )
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anläggningsförbud.
Syftet med strandskyddet är dels att trygga förutsättningarna för allmän-

hetens friluftsliv och dels att bevara goda livsvillkor för växter och djur. Inom 
strandskyddsområde får man inte bygga nytt eller bygga om hus så att de kan 
användas till annat ändamål. Man får inte heller göra andra arbeten eller andra 
anläggningar som utestänger allmänheten. Dessutom får man inte väsentligt 
försämra livsvillkoren för djur- eller växtarter genom att t ex gräva, fälla träd 
eller gödsla. Strandskyddet gäller för bostäder, men inte för byggnader eller 
åtgärder som behövs för jordbruket, fisket eller skogsbruket. Länsstyrelsen eller 
kommunen kan ge dispens från strandskyddet. Undantag från strandskyddet 
gäller byggnader, inte bostäder, som behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket 
eller renskötseln. Kompletterande byggnader som inte ligger närmare stranden 
än vad huvudbyggnaden gör, kan också undantas.

I juli 2009 började nya bestämmelser att gälla strandskyddet. Kommunerna 
fick rätt att redovisa lämpliga områden för landsbygdsutveckling i sin över-
siktsplan. Planer ska prövas från fall till fall i samråd mellan kommunen och 
länsstyrelsen.

Förutsättningen för att bedöma naturvärdena i strandskyddsärenden och 
vid planer är att bred biologisk kompetens finns att tillgå.

S t r a n d s k y d d s d i s p e n s
Dispens kan medges om särskilda skäl finns. Följande särskilda skäl kan 
komma ifråga:
 

• På redan ianspråktagen mark
• Uppförande av komplementbyggnad
• Uppförande av ersättningsbyggnad.
• Aktuell plats som är avskuren från stranden av t.ex.    

 järnväg och som 
• saknar betydelse för allmänt friluftsliv.
• Anläggning som är avsedd för rörliga friluftslivet och    

 som inte inskränker möjligheterna att utnyttja stran-   
 den.

• Båthamn, bryggor, båthus, pirar m.m. bör inte upp-
 föras inom områden med stort rekreationsvärde. 
• Försvarsanläggningar och vägar som med hänsyn till    

 sin funktion.

I och med nya bestämmelser har det inte blivit lättare för enskilda att få 
dispens.

N a t u r a  2 0 0 0
Natura 2000 är ett nätverk av skyddade naturområden inom EU. Urvalet av 
områden kommer från det s.k. fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet. 
Varje land föreslår vilka områden som ska ingå i Natura 2000. Förteckning, 
beskrivning och kartor finns på respektive länsstyrelse. De flesta Natura 2000 
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områden är eller ska skyddas enligt miljöbalken som naturreservat. Ännu inte 
skyddade områden ska prioriteras. 

För verksamhet som på ett betydande sätt påverkar ett Natura 2000 område 
krävs ett särskilt tillstånd. Ett tillstånd kan villkoras av t.ex. kompensation. Vid 
avslag på ansökan kan sökande begära ersättning. Samtliga Natura 2000 områ-
den har förklarats som riksintresse enligt Miljöbalken 4:8. 

I kommunen finns det 21 Natura 2000 områden:
Aspfallet      Frösaråsen
Gamla Finntorpet     Gyllbergen
Gänsberget      Holmtjärn
Hån     Kanaberget
Kullerbergen     Lejberget
Limberget-Sörvik     Långmyran
Markusfallet     Nackarberg
Nittenmossen     Nybrännberget
Palahöjden      Predikstolen
Skattlösbergs by     Skattlösbergs Stormosse
Tomossen

Nedan följer kort presentation över områdena som inte är naturreservat. 

A s p f a l l e t
Naturtyper: Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ, artrik stagg-gräs  

 mark. SE0620135. Areal: 6,6 ha.
Ensamgården Aspfallet har representativ naturbetesmark och naturlig slåtter-
mark med hackslåtter och med lång kontinuitet. Bitvis art- och individrika 
växtsamhällen med arter som darrgräs, stagg Nurdus stricta och slåtterfibbla Hy-
pochoeris maculata. Flera rödlistade svampar som är hävdgynnade är påträffade.

F r ö s a r å s e n
Naturtyper: Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ.   

 SE0620303. Areal: 12,5 ha.
Frösaråsen är en gammal finngård norr om Fredriksberg. Kulturlämningar i 
form av rösen, murar, vägar, gamla åkerlappar, hässjor med mera är talrika och 
genom bete bevaras de synliga och ger landskapet en säregen karaktär. Dessa 
magra, karga, steniga och småskaliga marker är typiska för gamla finnmiljöer 
och representerar ett stort historiskt värde. Betesmarken utgörs av både gamla 
slåttermarker och extremt utmagrade åkermarker. Floran är inte extremt artrik, 
men ändå säregen i sin karghet. Höstskallran är en karaktärsart i vägdikena.

Arealen artrika torra-friska gräsmarker etc. ska vara minst 6,25 hektar. Ved-
artad igenväxningsvegetation ska inte förekomma. Betesmarkerna sköts med 
fortsatt bete där tillskottsutfodring av betesdjuren inte får ske. Markerna ska 
vara öppna och igenväxning ska förhindras genom röjning, fortsatt utglesning 
av trädskikt och tillräckligt betestryck. Stora delar av markerna är under res-
taurering.

G a m l a  f i n n t o r p e t
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Naturtyper: artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ   
 och artrika stagg-gräsmarker. SE0620142. Areal: 7,2 ha.
Ensamgården Gamla Finntorpet ligger på en mindre moränås i skogslandska-
pet norr om sjön Väsman. En bäck passerar genom den öppna lilla täkten, som 
är småkuperad och vacker med hackslåtterkantade smååkrar och en skogshage. 
Markerna är mycket variationsrika, med en mosaik av olika ängstyper. Artrike-
domen i slåttermarken kring gården är påfallande stor. Med så höga kultur- och 
naturvärden måste Gamla Finntorpet räknas till de förnämsta kulturlandskaps-
relikterna i länet. Arealen av respektive naturtyp ska bevaras eller öka. Fortsatt 
jordbruk med åkerbruk, ängsbruk och skötsel av landskapselement är önskvärt. 
Minskat eller upphört slåtter leder på sikt till igenväxning av buskar och träd. 
Det finns tidigare hävdade arealer där hävden upphört och som hotas av igen-
växning. 

G ä n s b e r g e t
Naturtyper: Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ och  

 rikkärr. SE0620306. Areal: 49,1 ha.
Området är känt sedan gammalt som växtplats för guckusko, som är Natura 
2000 art. Gänsberget ligger strax innan man kommer fram till byn Gänsberget. 
Det är en gransluttning med näringsrikt översilande vatten. Sannolikt döljer 
sig urkalksten i berggrunden. Ett par olika naturtyper kan urskiljas, nämligen 
örtrik kalkgranskog och rikkärr. Blåsippa Hepatica nobilis är karaktärsart. Na-
turtyperna övergår utan skarpa gränser i varandra. Men här finns också en rad 
andra krävande och sällsynta växter och svampar. Delar av Gänsberget är ett 
samrådsområde enligt gamla naturvårdslagen.

H o l m t j ä r n
Naturtyper: Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ   

 och slåtterängar i låglandet. SE0620262. Areal: 5,2 ha.
Strax öster om Palahöjden ligger finnhemmanet Holmtjärn vackert beläget 
mellan Holmtjärnen och Hälltjärnen. Bäcken mellan tjärnarna rinner via några 
små dammar fram över den öppna och småkuperade täkten, där björkhagar, 
öppna smååkrar och välputsade hackslogar och kantzoner omgärdar det lilla 
torpet. Hackslåttermarken och delar av beteshagarna uppvisar en artrik örtrik 
friskäng. Den fårbetade hagen hyser svagbetade fuktpartier med högörtsäng, 
medan torra partier med rödvenhed är snaggade. Beteshagen i nordost vid 
Holmtjärn är öppen i söder och mot norr alltmer bevuxen med tall och björk 
som nyligen glesats ut. Fuktig staggdominerad vegetation överväger i söder, och 
denna tillhör länets allra mest intressanta kvarvarande exempel på denna typ av 
”sydvästvegetation” typisk för Västerbergslagen. Här finns en artrik flora och 
intressanta svampar.

K a n a b e r g e t
Naturtyper: Västlig taiga, svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr  

 och gungflyn. SE0620305. Areal: 91 ha.
Området omfattar flera exklusivt fina exempel på värdefull skog av mycket 

skiftande typ. Fina gammeltallmarker växlas med ren granskog och en fantas-
tisk sprickdal. Tall dominerar på de hällmarksartade partierna av Kanaberget, i 

Holmtjärn, en liten fin finnmarks bosättning. 
Sannolikt har man betas och slagit ängarna och 
hagarna i flera hundra år. /JH
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övrigt mest gran som ofta är lågvuxen och toppbruten. Tallarna är ofta gamla, 
cirka 300 år, trots ringa storlek. En del lärk påträffas. Kraftigt nedmurknade 
avverkningsstubbar påträffas inom hela området, men huggningsgraden är 
måttlig. Inslaget av äldre och döda träd är positivt för fauna och flora. Kombi-
nationen av dessa skiftande biotoper som är påverkade i så liten grad i ett sam-
manhängande område är slående. 

K u l l e r b e r g e n
Naturtyper: Västlig taiga, dystrofa sjöar och småvatten, öppna, svagt välvda   

 mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn. SE0620304. Areal:  
 627,6 ha.
Området är kuperat och höglänt med flera bergtoppar. Stora Kullerberget når 
högst med sina 552 m. I nordväst breder Kullermossen ut sig på en högplatå 
mellan fyra bergshöjder. Rätt stora hällmarker och flera tjärnar ingår. I några 
områden förekommer flera krävande och hotade lavarter. På några ställen växer 
ormbunken kambräken. Skogen är varierande, mellan hällmarksartad tallskog 
och bördigare höjdlägesgranskog. Inslag av gamla lärkträd vittnar om att sko-
gen ställvis är sådd. På högsta toppen finns raststuga till vilken en skoterled 
leder. Död ved skall naturligt öka genom fri utveckling.

L e j b e r g e t
Naturtyper: Västlig taiga, dystrofa sjöar och småvatten, öppna, svagt välvda   

 mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn. SE0620307. Areal:  
 622,6 ha.
Området består av två markerade höjder, Lejberget i väster och Kanraberget 
i öster, vilka båda når mer än 500 meter över havet. Mitt på Lejberget ligger 
den vackra sjön Lejbergstjärnen. Något över 500 meters nivån bildar Lejberget 
en höjdplatå med branta sluttningar runtom. Uppe på platån ligger, förutom 
Lejbergstjärnen, några större myrar, flera smala myrstråk och några höjdryggar 

På Stora Kullerberget finns en av kommunens 
äldsta och minst påverkade tallbestånd.   / J H 
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med fina utsiktspunkter samt berg i dagen och blockanhopningar. Skogen i 
området växlar mellan gles gammal tallskog och svaga granbestånd till mer el-
ler mindre öppna ljunghedar. Norr om Lejbergstjärnen finns inslag av krokiga 
björkar. Enstaka lärkträd förekommer här och var. Förvånansvärt få bränder har 
rasat i området. Naturen på Lejberget har fina kvalitéer för ett vildmarksbeto-
nat friluftsliv. Naturskogsprägeln är biologiskt värdefull. Skogarna i området är 
till största delen opåverkade av modernt skogsbruk. Den största delen av områ-
det är dock påverkat av dimensionsavverkning under 1800-talet. Ganska stora 
delar är troligen också påverkade av kolvedshuggning. Död ved skall utvecklas 
naturligt genom fri utveckling.

L i m b e r g e t  i  S ö r v i k
Naturtyper: Saknar naturtyp ingående i habitatdirektivet. SE0620254. 
Areal: 2,2 ha.

Området är Natura 2000 för att på kalkrik jord på hällarna och i slänterna fö-
rekommer trubbklockmossa Encalypta mutica. Arten ingår bland arterna i Eu:s 
habitatdirektiv, men även grön sköldmossa Buxbaumia viridis som är funnen 
senare. Området ligger öster om Sörviks samhälle och är ett gammalt nedlagt 
kalkbrott, Späckla kalkbrott, som stängdes för mer än 80 år sedan. Efter bryt-
ningarna blev det forna berget till större delen en ravinliknande formation. 
Väggarna är höga med kraftigt överhäng. Naturliga orörda lodytor förekommer 
också. På det tunna jordtäcket har lövskog med inslag av gran etablerat sig. 
Fältskiktet är örtrikt ofta med stort inslag av mjölon och lingon. Naturliga tor-
rängar finns på kalkhällarna. Det finns skyddsvärda lavar och rödlistade svam-
par i området. 

L å n g m y r a n
Naturtyper: Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ.   

 SE0620187. Areal: 6,1 ha.
Långmyran ligger i en sluttning ned mot Saxhytteån. I den sydvästra delen av 

Vid Lejbergstjärnen på Lejberget finns det en 
liten lövbränna uppkommen efter skogsbrand. 
/JH 
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området, närmast skogsbilvägen växer guckusko Cypripedium calceolus, som 
är Natura 2000 art. Översilning och kalkinfluens har gett upphov till en in-
tressant flora och vegetation, bl.a. växtplats för många orkidéarter. Tre växt-
samhällen kan urskiljas: medelrikkärr, högörtgranskog på översilningsmark och 
lågörtsgranskog. Granskogen är gammal och opåverkad av modernt skogsbruk. 
Ett större klibbalkärr med riktigt gamla träd finns vid bäckdrågets källa. Platsen 
är skyltad med en informationstavla om orkidéer. Kommun har byggt spänger 
för att minska trampet runt orkidéerna. Långmyran är ett samrådsområde en-
ligt gamla naturvårdslagen.

M a r k u s f a l l e t
Naturtyper: Artrik stagg-gräsmarker och trädklädda betesmarker av fenno-
skandisk typ. Areal: 6,9 ha.

Representativ naturbetesmark och naturlig slåttermark med hackslåtter och 
med lång kontinuitet. Art- och individrika växtsamhällen med arter som vår-
brodd Anthoxanthum odoratum, darrgräs och höskallra Rhinanthus serotinus. 
Markusfallet hör till de allra bäst bevarade finngårdsmiljöerna i länet, med en 
genuin kulturmiljö i kombination med en så gott som intakt slåtterhävd. 

P a l a h ö j d e n
Naturtyper: Slåtterängar, i låglandet, torra-friska låglandsgräsmarker och   

 fuktängar med blåtåtel och starr. Areal: 15,7 ha. SE0620124.
Representativt odlingslandskap med lång kontinuitet och med inslag av äng 
med hackslåtter. Slåtterängarna tillhör Dalarnas allra förnämsta med mycket 
stor artrikedom av slåttergynnade växter samt hotade och sällsynta svampar. De 
artrika kalkfuktängarna är den enda i sitt slag i kommunen. Områdets rätta läge 
och namn är Övre Lövtjärn.

P r e d i k s t o l e n

Markusfallet omkring 1990. Som så många andra 
finnbosättningar har ängarna och hagarna brukats 
mycket länge. /JH
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Naturtyper: Västlig taiga och klippvegetation på silikatrika bergsluttningar.   
 Areal: 32 ha. SE0620188.
Predikstolen ansluter till naturreservatet Tansväggen i Gagnefs kommun. Tans-
väggarna kallas en hög, delvis lodrät bergbranterna som vetter åt öster. Bergs-
branten är dessutom synliga på långt avstånd och de ger profil åt landskapet. Av 
botaniskt intresse är den s.k. sydväxtbergsfloran. På bergsväggarna finns en rik 
lav- och mossflora med sällsynta inslag. Även granskogen nedanför är biologiskt 
värdefull genom inslaget av grova aspar och xxxxxxxxxxxxx

S k a t t l ö s b e r g s  S t o r m o s s e
Naturtyper: Högmossar, aapamyrar, västlig taiga, skogsbevuxen myr, dystrofa  

 sjöar och småvatten. Areal: 1318 ha.
Skattlösbergs Stormosse är ett av Bergslagens större och mest representativa 
myrområden med ett komplex av kärr och mossar samt en komplicerad hydro-
logi. Vegetationen upptar hela skalan från mosse och fattigkärr till rikkärr. Det 
stora antalet biotoper medför att artantalet är högt. Skattlösbergs Stormossen 
är vetenskapligt väl dokumenterad och upptagen i Europarådets förteckning 
över biogenetiska reservat. Arbetet med att inrätta naturreservat pågår hos läns-
styrelsen. 

T o m o s s e n
Naturtyper: Rikkärr och västlig taiga. Areal: 68 ha. SE0620131.

Tomossen är ett extremrikkärr med en exklusiv flora. Här finns flera kalkkrä-
vande arter som t.ex. axag Schoenus ferrugineus, björnbrodd Tofieldia pusilla 
och sumpnycklar Dactylorhiza traunsteineri. Skogsbeklädda myrholmar och 
angränsande barrskog till myren har höga naturvärden. Tomossen är också ett 
samrådsområde enligt miljöbalken.

S k y d d  a v  d j u r -  o c h  v ä x t a r t e r

Predikstolen, del av Tansväggen, är en av få stör-
re bergsbranter i kommunen.   /JH
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Vilda arter, djur och växter, skyddas genom miljöbalkens allmänna hänsynsreg-
ler. För vissa djur är inte skyddet absolut eftersom de under vissa perioder får 
jagas. 

F r i d l y s t a  d j u r -  o c h  v ä x t a r t e r
Växter och djur kan fridlysas. Detta gäller särskilt arter som riskerar att för-
svinna från landet eller regionalt på grund av markanvändning. Även risken för 
att en art ska utsättas för plundring, kan vara ett skäl till skydd. Internationella 
åtagande om skydd av art, kan t.ex. gälla EU-bestämmelse. Sådana arter behöver 
inte vara hotade inom Sverige.

Sällsynta eller hotade växt- eller djurarter kan fridlysas enligt miljöbalken. 
Omkring 300 arter är fridlysta i hela landet, t ex samtliga grodor, ormar, ödlor 
och orkidéer. Fridlysning gäller inte fåglar eller däggdjur, utan de räknas som vilt 
och skyddas av jaktlagstiftningen. 

Ibland händer det att fridlysta djur ställer till problem och att skyddet av det 
djur som det gäller inte kan avlivas hur som helst. Fladdermöss kan övervintra 
och hålla till i hus, oftast vindsutrymmen. De kan bli många och deras avföring 
träcka ner golv, annars bör de inte ställa till med några större problem. Om hu-
set är en permanent hem kan möjligen vissa ljud störa. Man får alltså inte avliva 
fladdermöss, man får inte ens störa dem. Kontakta alltid länsstyrelsen om man 
finner fladdermöss i ens hus eller annan byggnad för att få råd. 

Långörad fladdermus Plecotus auritus kan som 
de flesta fladdermöss komma i hus. Man får inte 
störa dem även om de håller till i huset.  /UR
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Hackspettar, oftast större hackspett Dendrocopos major eller spillkråka Dryo-
copus martius, kan börja hacka på hus, vanligtvis brädfodrade fasader. De gör 
onekligen skada genom de hål de spettar upp. Anledningen till detta beteende 
är oklart, men det kan vara hästmyra i väggarna, men det kan också bara vara 
ett tickande väggur. Det är förbjudet att avliva hackspetten, utan särskilt till-
stånd från länsstyrelsen. Kontakta länsstyrelsen och de kan även ha andra lös-
ningar än avlivning.

Huggorm på tomt kan vara för många obehagligt. Alla ormar är nyttiga 
djur som håller efter sorkar och möss. När huggorm påträffas på tomten får 
den infångas och flyttas. För att undvika orm kan man bl.a. avlägsna rishö-
gar, håll gräset kortklippt, komposthögar långt från huset och sätt nät för hål i 
husgrunden. 

Fridlysta växter och svampar är det förbjudet att plocka eller gräva upp eller 
på annat sätt ta bort eller skada levande exemplar, samt ta bort eller skada frön 
eller andra delar av växten. 

Fridlysta växter och svampar i Dalarnas län och som finns i Ludvika kom-
mun är:  

• dvärglåsbräken Botrychium simplex
• finnklint Centaurea phrygia
• höstlåsbräken Botrychium multifidum

3

Nattviol Platanthera bifolia är fridlyst, liksom 
alla övriga orkidéer.  /JH
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• knölvial* Lathyrus tuberosus
• mosippa
• rutlåsbräken Botrychium matricariifolium
• rysk drakblomma* Dracocephalum thymiflorum
• stor låsbräken Botrychium virginianum
• alla orkidéer
• grön sköldmossa Buxbaumia viridis
• varglav Letharia vulpina
• doftticka Haploporus odorus

* sannolikt försvunnen  från kommun

Utöver de rena skyddsbestämmelserna finns bestämmelser för miljöhänsyn i 
jordbruket för att minska läckaget av växtnäringsämnen till vatten och luft från 
stallgödselhantering och växtodling. Regler om gödsling finns och föreskrifter 
om hänsyn till natur- och kulturvärden.

S k y d d  m o t  f r ä m m a n d e  a r t e r
Arter som planteras in utanför sitt naturliga utbredningsområde kan medföra 
risker för den naturliga floran och faunan. För att skydda vilt levande djur- och 
växtarter i deras naturmiljöer, finns möjligheter att förbjuda utplantering eller 
utsättning av djur- och växtarter. I vissa fall kan utsättandet förenas med sär-
skilda villkor. När det gäller genetiskt modifierade organismer finns särskilda 
bestämmelser. BILD CONTORTA?

H a n d e l  m e d  a r t e r
Sverige är bundet till flera internationella överenskommelser som syftar till att 
hindra illegal och laglig handel med utrotningshotade arter. Föreskrifterna om-
fattar regler för import, export, förvaring, handel, preparering och förevisning 
av djur, växter, ägg, rom, bon eller andra produkter som har utvunnits av djur 
eller växter. Det är inte tillåtet att sälja, erbjuda eller förvara till försäljning, 
köpa eller byta levande eller döda fåglar som lever vilt inom EU:s territorium. 
Tillstånd krävs från länsstyrelsen för att yrkesmässigt eller i förvärvssyfte prepa-
rera vissa fågel- och djurarter samt att bedriva handel. Miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd.

Miljöfarlig verksamhet är ett vidsträckt begrepp. Utsläpp och föroreningar 
medför naturligtvis påverkan på livsmiljö och arter. I miljöbalken är detta inte 
nämnt i konkreta termer. Olägenheten och riskerna ska begränsas av t.ex. de 
allmänna hänsynsreglerna och gällande kvalitetsnormer. Det finns kommunala 
hälsoskyddsbestämmelser. De behövs för att hindra olägenheter för människors 
hälsa inom kommunen. Exempel på detta är: tomgångskörningsförbud, skydd 
för ytvattentäckter, tillfälligt förbud mot eldning, camping m.m.

F ö r o r e n a d e  o m r å d e n
Lagen gäller för alla områden som är farligt förorenade. Bestämmelserna gäller 
för bl.a. föroreningar som finns i mark, grundvatten, vattenområden, sediment, 
samt byggnader eller anläggningar. Även upplag av gruvvarp, oavsett om upp-
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läggningen är flera hundra år gammal, preskriberas inte. Miljöriskområden kan 
innebära inskränkningar i markanvändningen.  

För naturvårdens intressen, t.ex. att bevara hotade arter eller sällsynta arter 
som lever i specifik livsmiljö, kan miljöbalkens lagar om förorenade områden 
hamna i konflikt situationer. Exempelvid kan övergiven gruvmark eller upplag 
av gruvvarp skapa värdefulla livsmiljöer för arter inom många olika grupper. 
Naturligtvis är det miljöer som efterliknar naturliga livsmiljöer, t.ex. fjällhed.

V a t t e n v e r k s a m h e t
De grundläggande reglerna för all vattenverksamhet är de allmänna hänsyns-
reglerna. Även bestämmelser för täkter och miljöfarlig verksamhet innehåller 
regler som kan ha betydelse för vattenverksamhet. Det fria vattnet i naturen 
är i ständigt kretslopp och är inte föremål för äganderätt i vanlig mening. Den 
generella rådigheten gäller fastigheten där vattnet finns. 

Vattenverksamhet är ett sammanfattande begrepp på verksamheter i och 
med vatten. Allt som har med förändringar av vattnets djup och läge är verk-
samhet. Åtgärder som får bedrivas ska vara samhällsekonomiskt motiverade. 
Åtgärderna får heller inte försvåra annan verksamhet. Fisket ska kompenseras.

Det krävs alltid tillstånd för vattenverksamhet. Miljödomstolen prövar vat-
tenverksamhet. Att utföra rensningar för att bibehålla vattnets djup eller läge 
kräver inte tillstånd. Förändring som fått bestående karaktär, kräver tillstånd. 

Markavvattning är tillståndspliktigt. Undantag är dränering av jordbruks-
mark. 

T ä k t e r ,  v i l t h ä g n ,  s a m r å d  o c h  j o r d -
b r u k

TÄKTVERKSAMHET är tillståndspliktig. För att bedriva täkt av berg, 
sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter krävs särskilt tillstånd från 
länsstyrelsen. Mindre hushållstäkter på egen mark är undertagna. Det krävs t 
o m miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och ekonomisk säkerhet för efterbe-
handling. Vid prövning om tillstånd av täktverksamhet ska länsstyrelsen väga 
den mot skador på djur- och växtlivet, samt miljön i övrigt. Vissa täkter kan 
likna naturliga störningar i naturen och därmed berika biologisk mångfald på 
lokal nivå. Efterbehandlingen kan betyda att arter som gynnades av verksam-
heten försvinner.  

VILTHÄGN, d.v.s. hägn för djur som t.ex. hjortar och vildsvin, på områ-
den där allmänheten får vistas, får inte uppföras utan tillstånd av länsstyrelsen. 
Behovet av skydd för friluftslivet och naturmiljön, gör att krav ställs på tillträde.
För naturvårdens intresse sätts hägn upp för att utestänga vilda djur, särskilt älg. 
Även hägn för detta syfte kräver tillstånd och krav att det är möjligt för allmän-
heten att få tillträde inom stängslingen. På ett ställe i kommunen omgärdar 
stängslet cirka 50 hektar.

SAMRÅD krävs om en verksamhet eller åtgärd, som inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig, kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. Exempel på 
sådana som kan vara anmälningspliktiga för samråd: 
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• Större schaktningar och dräneringar
• Upptagande av ledningsgator
• Omvandling åkermark till skogsmark
• Uppförande av radio- och telemaster
• Anläggande av vägar som inte prövats på annat sätt
• Organiserat friluftsliv
• Tippning av schaktmassor
• Allmän skoterled
• Bedriva undersökning enligt minerallagen
• Anordna renstängsel

S a m r å d s o m r å d e n
Viss verksamhet som kan medföra skada på naturmiljön måste alltid anmälas 
för samråd till länsstyrelsen eller skogsstyrelsen. Kommunen är i vissa fall med-
verkande i samrådet.

Verksamheter som alltid är anmälningspliktiga är t.ex. utförande av allmän 
skoterled eller annan anläggning för skotertrafik. Kommunen samråder mer 
eller mindre regelbundet om, t.ex. skogsbrukets gödsling av skogsmark, master, 
vindkraftverk, genomförande av större tävlingar, täkter och tippningar.

Inom så kallade samrådsområden finns speciella bestämmelser, samråd som 
gäller för vissa natur- och friluftsområden där varje enskilt fall ska bedömas 
tillåtas och om eventuella villkor och restriktioner krävs. I Ludvika kommun 
finns fyra samrådsområden och dess är Gänsberget, Långmyran, Tomossen och 
Persbo däljor. Några nya samrådsområden är inte möjliga att bilda eftersom 
den delen i gamla naturvårdslagen är borttagen i miljöbalken.

Miljöhänsyn i jordbruket avser i de flesta fall åkermark eller betesmark som 
ingår i lantbruksenhet. Förordningen innehåller bestämmelser om gödselhan-
tering och växtodling, som syftar till att minska läckage av näringsämnen till 
vatten och luft. I föreskrifterna finns också hänsyn till natur- och kulturvärden 
i samband med brukandet. Föreskrifterna om hänsyn får inte göra att pågående 
markanvändning avsevärt försvåras. Plantering av skog på jordbruksmark är 
anmälningspliktig till länsstyrelsen.

G e n t e k n i k
Bioteknik innebär att man använder organismer som kan föröka sig eller föra 
över genetiskt material för att producera eller förbättra varor och tjänster. Inom 
gentekniken förändrar man avsiktligt arvsmassan. Gentekniken regleras mest 
genom EU-direktiv. Det krävs tillstånd för att genomföra avsiktlig utsättning 
av genetiskt modifierade organismer eller för att släppa ut en produkt som 
innehåller sådana organismer på marknaden.

Genetiskt modifierade organismer eller växter kan ge allvarliga störningar 
i de ekologiska systemen. Effekterna kan ta mycket lång tid på sig innan de 
upptäcks.

Kemiska produkter och kemiskt bekämpningsmedel ska vara ett ämne som 
hanteras av människor. Bekämpningsmedel är avsedda att förebygga eller mot-
verka djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsaka ohälsa för 
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människor eller skada på egendom. När det gäller kemiska och biologiska be-
kämpningsmedel finns mängder av detaljerade regler. Vissa bekämpningsmedel 
förbjuds och försvinner, andra tillkommer. Globalt tycks inga restriktioner fin-
nas även för de allra farligaste. Spridningen är så omfattande att spår finns i 
varje levande organism, inklusive människan.

För biologisk mångfald har och är otal kemiska produkter och bekämp-
ningsmedel ett ständigt pågående hot.

A v f a l l  o c h  p r o d u c e n t a n s v a r
Åtgärder som berör avfall, det vill säga uppkomst, insamling, transport, åter-
vinning och bortskaffande, kan på olika sätt riskera påverka människors hälsa 
och miljön negativt. 

Med avfall avses alla föremål, alla ämnen eller alla substanser som inne-
havaren gör sig av med. För naturvården är hanteringen av avfall viktig. Kor-
rekt hantering av avfall ska minimera påverkan på hälsa och miljö, men detta 
uppfylls inte alltid. När avfall hamnar på fel plats utgör den i de allra flesta fall 
någon typ av olägenhet. Det är förbjudet att skräpa ned utomhus. Dumpning 
av avfall sker i naturen och ibland även i naturreservat. I tätortsnära områden 
kan trädgårdsavfallet dumpas i känsliga biotoper, t.ex. kärr och raviner. Det 
vore önskvärt om trädgårdsavfallet komposterades. 

Prövning, tillstånd, tillsyn m.m. i miljöbalken berör naturvård och frilufts-
livet indirekt.

S k o g s v å r d s l a g e n
Enligt den skogsvårdslag som gäller från 1993 ska miljökraven på skogsbruket 
vara jämställda med avkastningskraven. Skogen är en nationell tillgång som 
ska skötas så att den uthålligt ger god avkastning samtidigt som den biologiska 
mångfalden säkras. Skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga ska bevaras 
och skogen utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att den ger uthålligt god av-
kastning. Samtidigt ska växt- och djurarter som naturligt hör hemma i skogen 
ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga be-
stånd. På mark som inte kan producera 1 m3 virke eller mer per hektar och år, 
s.k. impediment, är det förbud mot avverkning, skogsvårdsåtgärder och göds-
ling.

I paragraf 30 om ”Hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens 
intressen”får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer med-
dela föreskrifter om dessa hänsyn vid skötsel av skog. 30 § Föreskrifter medde-
las av Skogsstyrelsen efter samråd med centrala myndigheter som kan beröras. 
Skogsstyrelsen ska samråda med kommunen i frågor av särskild vikt med hän-
syn till lokala förhållanden.

Allmänna föreskrifter gäller ”skador ska undvikas eller begränsas” inom ra-
men för intrångsbegränsningen. I första hand ska hänsyn tas till de arter som 
är rödlistade. Även regionalt ovanliga växt- och djurarter kan komma ifråga, 
t.ex tibast. Hänsynen ska utformas så att den biologiska mångfalden gynnas så 
mycket som möjligt. Stigar ska rensas från avverkningsrester och lagas om det 
behövs för framkomligheten. Kraven på hänsynen i allmänna råd kan innebära 
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att produktiv skog av liten ekonomisk betydelse undantas, i normalfall upp till 
0,5 – 1 hektars storlek. 

För övrigt finns det föreskrifter för skyddszoner, träd, trädsamlingar och 
döda träd, hyggen, skador på mark och i vatten och skogsbilvägar.

P l a n -  o c h  b y g g l a g e n
När mark eller vatten tas i anspråk för bebyggelse tas stora naturresurser i an-
språk, och många parter berörs. Planläggning ska garantera att olika intressen 
beaktas.

Översiktsplanen ska omfatta hela kommunen. Där ska redovisas allmänna 
intressen och de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas innan beslut fattas om 
användningen av mark och vatten. Den är inte juridiskt bindande, men ska visa 
grunddragen i användningen av mark- och vattenområden och i bebyggelseut-
vecklingen samt hur riksintressen enligt miljöbalken ska tillgodoses. 

Detaljplanerna reglerar markens användning och bebyggelsen inom kom-
munen. Om detaljplanen medger en användning av mark som innebär en bety-
dande påverkan på miljön ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillföras 
för att möjliggöra en samlad bedömning av inverkan på miljön, hälsan och hus-
hållningen med mark, vatten och andra resurser. Det är kommunen som avgör 
om det behövs eller inte. En del kommuner har som rutin att alltid göra MKB 
för alla detaljplaner. Ludvika kommun låter nästan alltid göra en översiktlig 
naturvärdesinventering, någon gång under planarbetets gång. Det är viktigt att 
MKB får en tydligare nationella riktlinjer så att målen med MKB kan uppfylla 
Miljöbalkens krav på att möjligöra en samlad bedömning av effekterna på mil-
jön och biologisk mångfald. 

V ä g l a g e n
Vid ärendeprövning enligt väglagen gäller miljöbalkens bestämmelser om hän-
synsregler, hushållning med mark och vatten, miljökvalitetsnormer och miljö-
konsekvensbeskrivningar. Vid vägbyggnad och väghållning ska hänsyn tas till 
enskilda och allmänna intressen som trafiksäkerhet, miljöskydd, naturvård och 
kulturmiljö.

F i s k e l a g e n
Fiskelag innehåller bestämmelser om fisk, fiske och yrkesmässigt fiske, samt fis-
kevård. Varje svensk medborgare får fiska i allmänt vatten. Utländska medbor-
gare får fiska med handredskap. Fiske och fiskevård påverkar biologisk mång-
fald i vatten.

J a k t l a g e n
Jaktlagstiftningen innehåller bestämmelser om jakttider och fridlysning av fåg-
lar och däggdjur liksom deras bon, ägg och ungar. Den som bor på en gård eller 
har en trädgård kan där, trots  att det saknas  jakträtt , döda eller fånga vissa 
djur., t.ex. räv, ekorre, sorkar, duvhök, kråka och gråsparv. Vid yrkesmässig 
anläggningar, t.ex. handelsträdgård, har man rätt att döda hare. Många arter 
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tillfaller staten och de ska lämnas in hos polismyndigheten. Man får heller inte 
omhänderta skadade djur utan att få särskilt tillstånd.

T e r r ä n g k ö r n i n g s l a g e n
Här regleras körning i terräng med motordrivet fordon. På barmark är detta 
förbjudet för annat ändamål än jord- eller skogsbruk. På snötäckt mark är det 
förbjudet på skogsmark med plant eller ungskog och jordbruksmark om det 
inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på marken.

S e k r e t e s s l a g e n
Från och med 2013 att man inte får röja växt- och boplatser för djur- och 

växtart som ”är i behov av skydd och som det finns ett intresse av att bevara i ett 
livskraftigt bestånd”. Gemensam policy för länsstyrelserna och ArtDatabanken 
är ute på remiss.

I n t e r n a t i o n e l l a  d i r e k t i v
Samhällsplaneringen måste baseras på kunskap och erfarenhet från olika sekto-
rer som ekologi, ekonomi, sociologi och juridik. En långsiktig hållbar utveck-
ling av samhället måste ske i samklang med naturen grundat på en helhetssyn 
utifrån ekologiska värderingar.

Mänskligheten har aldrig haft större kunskap om naturen och miljöpro-
blemen som nu. Det borde gå att förutse och hindra, istället för att hela tiden 
reparera. Miljöproblemen skall förebyggas, vilket också många gånger speglar 
miljölagarna. Ändå upptäcks miljöproblem i efterhand och reparationsinsat-
serna blir kostsamma. I många fall är skadorna på naturen irreversibla, t.ex. går 
det inte återskapa försvunna arter och livsmiljöer. Så gott som varje avsiktlig 
handling får oavsedda biverkningar. 

Vad är ekologiskt nödvändigt och vad är politiskt möjligt? Ofta står eko-
nomisk nytta på kort sikt mot befarade miljöhot på lång sikt. Nya problem 
kommer att upptäckas, gamla kommer att göra sig gällande på nytt. Ett försök 
att hantera problemen allt eftersom de dyker upp krävs allt större internationell 
handlingskraft. Problemen med biologisk mångfald och andra miljöproblem 
tenderar att alltmer bli globala, utan hänsyn till nationella gränsdragningar. 
Försvinnandet av arter och livsmiljöer, det vill säga utarmning av natur och 
dess resurser, går allt snabbare. Idag är hastigheten svindlande, i stort sett den 
snabbaste sedan tillkomsten av högre liv på jorden och väsentligaste är på grund 
av mänsklig aktivitet.

Många små, gradvisa förändringar under normala omständigheter det bästa 
sättet att åstadkomma stora förändringar. Trots kunskap, syns inte alla problem 
eller bryr vi oss? Som vi inte tycks vilja veta? Människor tror i regel inte på var-
ningar förrän de sett spåren efter katastrofen. 

F N - k o n v e n t i o n e n  o m  b i o l o g i s k 
m å n g f a l d
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Konventionens övergripande mål är, kortfattat att bevara biologisk mångfald, 
att nyttja dess beståndsdelar på ett hållbart sätt, samt att rättvist fördela den 
nytta som uppstår vid utnyttjandet av genetiska resurser 

Syftet med konventionen är att ta ett helhetsgrepp på problem som uppstår 
i samband med nyttjandet av levande naturresurser. Det finns ett stort antal 
avtal och konventioner som berör bevarandet av specifika naturtyper, vissa geo-
grafiska regioner eller kategorier av arter. Konventionen för biologisk mångfald 
har som roll att vara ett ramverk för övergripande diskussioner och åtgärder på 
naturvårdsområdet.

Genom att den griper djupt in i sociala och ekonomiska frågor, har den en 
politisk sprängkraft som andra naturvårdskonventioner saknar. Dess styrka är 
att den kopplar bevarandet till utvecklings- och fattigdomsfrågor, vilket har 
ökat naturvårdens politiska status inom FN.

E U : s  f å g e l  o c h  a r t -  o c h  h a b i t a t d i -
r e k t i v
Fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet är de centrala naturskyddsförord-
nadena inom Europeiska unionen. Fågeldirektivet gäller de vilda fåglarna i Eu-
ropa och habitatdirektivet den vilda faunan, floran och naturtyperna.

Fågeldirektivets allmänna syfte är att för vissa fågelstammar uppnå och be-
vara en nivå som uppfyller de ekologiska, vetenskapliga och kulturella kraven.

Art- och habitatdirektivet syftar till att uppnå och bevara en gynnsam 
skyddsnivå för vissa arter och naturtyper. Arten skall kunna fortleva i sin natur-
liga omgivning på lång sikt och dess naturliga utbredningsområde får inte de-
cimeras. Antalet sådana livsmiljöer som behövs trygga populationens framtida 
livskraft bör också vara tillräckligt stort.

Art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet förutsätter att såväl arterna 
som deras livsmiljöer skyddas. Direktiven innehåller också bestämmelser om 
jakt, förbjudna fångst- och avlivningsmetoder samt handel med arterna.

I enlighet med art- och habitat- och fågeldirektiven är det förbjudet att 
avsiktligt döda, fånga, särskilt under fortplantningstiden störa samt i kommer-
siellt syfte nyttja djur av de arter som förtecknats i direktiven. Enligt habitatdi-
rektivet är det dessutom förbjudet att utrota, samla eller idka därmed jämförbar 
verksamhet samt i kommersiellt syfte nyttja vissa växtarter.

Art- och habitatdirektivet förutsätter också att vissa djurarters fortplant-
nings- och rastplatser inte får förstöras eller försvagas.

Nedan följer förteckning över naturtyper i Art- och habitatdirektivet bilaga 
1 som förekommer i Ludvika kommun:

Naturtypskod Naturtyp
3210  Naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ*
3260  Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska   

   mossor
6230  Artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat
6270  Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskan 

   disk typ
6410  Fuktängar med blåtåtel och starr
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6510  Slåtterängar i låglandet
7110  Högmossar
7160  Mineralrika källor och källkärr av fennoskandisk typ
7210  Kalkkärr med ag
7230  Rikkärr
8110  Silikat-rasbranter
8220  Klippvegetation på silikatrika bergssluttningar
9010  Västlig taiga
9060  Barrskogar på eller i anslutning till rullstensåsar
9070  Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ
91D0  Skogsbevuxen myr
91E0  Alluviala lövskogar, som tidvis är översvämmade

Nedan följer förteckning över arter i Art- och habitatdirektivet bilaga 2 (* 
prioriterad art) som regelbundet förekommer i Ludvika kommun:

Artkod Artnamn – svenskt Artnamn – vetenskapligt
1933 Allmän ängssmygare Hesperia comma catena
1419 Dvärglåsbräken  Botrychium simplex
1029 Flodpärlmussla  Margaritifera margaritifera
1386 Grön sköldmossa Buxbaumia viridis
1902 Guckosko  Cypripedium calcaeolus
1912 Järv*   Gulo gulo
1361 Lodjur   Lynx lynx
1166 Större vattensalamander Triturus cristatus
1982 Trubbklockmossa Encalypta mutica
1352 Varg*   Canis lupus
1355 Utter   Lutra lutra

Arter som är kriterier för val av områden av särskilda bevarandeintressen. 
Nedan följer förteckning över arter som förekommer i kommunen (undan-
tagna de som redan är listade enligt bilaga 2):

Artkod Artnamn – svenskt Artnamn – vetenskapligt
1313 Nordisk fladdermus Eptesticus nilssonii
1320 Brandts fladdermus Myotis brandtii
1314 Vattenfladdermus Myotis daubentonii
1322 Fransfladdermus  Myotis nattereri
1326 Långörad fladdermus Plecotus auritus
1214 Åkergroda  Rana arvalis
1070 Brun gräsfjäril  Coenonympha hero
*De fem arterna av fladdermus är de vanligaste i landet och samtliga bör 

vara stationära i kommunen.

Djur- och växtarter, som förekommer i kommunen, för vilka insamling i 
naturen och exploatering kan bli föremål för förvaltningsåtgärder. 

Artkod Artnamn – svenskt Artnamn – vetenskapligt

G y n n s a m  b e v a r a n d e s t a t u s

G y n n s a m  b e v a r a n d e s t a t u s  ä r 
e t t  n y c k e l b e g r e p p  i  E U : s  a r t - 
o c h  h a b i t a t d i r e k t i v .  B e v a -
r a n d e s t a t u s e n  a n s e s  g y n n -
s a m  n ä r : 

” -  u p p g i f t e r  o m  d e n  b e r ö r d a 
a r t e n s  p o p u l a t i o n s u t v e c k -
l i n g  v i s a r  a t t  a r t e n  p å  l å n g 
s i k t  k o m m e r  a t t  f ö r b l i  e n 
l i v s k r a f t i g  d e l  a v  s i n  l i v s -
m i l j ö ”  o c h

” -  a r t e n s  n a t u r l i g a  u t b r e d -
n i n g s o m r å d e  v a r k e n  m i n s k a r 
e l l e r  s a n n o l i k t  k o m m e r  a t t 
m i n s k a  i n o m  e n  ö v e r s k å d l i g 
f r a m t i d ”  o c h

” -  d e t  f i n n s ,  o c h  s a n n o l i k t 
k o m m e r  a t t  f i n n a s ,  e n  t i l l -
r ä c k l i g t  s t o r  l i v s m i l j ö  f ö r  a t t 
a r t e n s  p o p u l a t i o n e r  s k a l l 
b e h å l l a s  p å  l å n g  s i k t ” -
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1352 Varg   Canis lupus
1337 Bäver   Castor fiber
1334 Skogshare  Lepus timidus
1357 Mård   Martes martes
2494 Sik   Coregonus lavaretus
1213 Vanlig groda  Rana temporaria
1091 Flodkräfta  Astacus astacus
1413 Lumrar   Lycodiaceae
  Strandlummer  Lycopodiella inundata
5113 Renlavar  Cladonia usl. Cladina
1409 Vitmossor  Sphagnum spp.

I kommunen regelbundet förekommande fågelarter som omfattas av Fågel-
direktivet, för vilka särskilda skyddsområden skall avsättas:

Artkod Artnamn – svenskt Artnamn – vetenskapligt
A215 Berguv   Bubo bubo
A072 Bivråk   Pernis apivorus
A151 Brushane  Philomachus pugnax
A193 Fisktärna  Sterna hirundo
A234 Gråspett  Picus canus
A166 Grönbena  Tringa glareola
A104 Järpe   Bonassa bonasia
A140 Ljungpipare  Pluvialis apricaria
A224 Nattskärra  Caprimulgus europaeus
A409 Orre   Tatrao tetrix
A223 Pärluggla  Aegolius funereus
A220 Slaguggla  Strix uralensis
A001 Smålom   Gavia stellata
A217 Sparvuggla  Glaucidium passerinum
A236 Spillkråka  Dryocopus martius

Slagugglan är skyddad enligt EU:s artdirek-
tiv. Här har någon sågat ned bostubben för en 
slaguggla. Den häckade många år i stubben. Att 
finna en liknande stubbe i bergslagsskogarna är 
inte lätt.   /UR
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A002 Storlom   Gavia arctica
A007 Svarthakedopping Podiceps auritus
A038 Sångsvan  Cygnus cygnus
A108 Tjäder   Tetrao urogallus
A127 Trana   Grus grus
A241 Tretåig hackspett Picoides tridactylus
A338 Törnskata  Lanius collurio
A239 Vitryggig hackspett Dendrocopus leucotos

Natura 2000 är namnet på EU:s nätverk av värdefulla naturområden som 
syftar till att bevara arter och naturmiljöer som är skyddsvärda i ett europeiskt 
perspektiv. De områden som valts ut innehåller naturtyper eller arter som listas 
i fågel- eller habitatdirektivet. Varje medlemsland ansvarar för att skydda och 
vårda sina Natura 2000-områden, som automatiskt är klassade som riksintres-
sen för naturvården.

R a m d i r e k t i v e t  f ö r  v a t t e n
EU har 2000 beslutat om upprättande av en ram för gemensamma åtgärder 
för vatten. Detta innebär att vattendrag ska kartläggas och analyseras. Mål och 
krav ska redovisas i åtgärdsprogram. Alla vatten större än en kvadratkilometer 
berörs. Sverige har införlivat direktivet i svensk lagstiftning i huvudsak i 5 kap 
miljöbalken. Där framgår att kvaliteten på vattenmiljöer ska förvaltas av fem 
vattendistrikt. Distrikten avgränsar utifrån tillrinningsområden, vilket betyder 
att flera län ingår i ett distrikt. Ludvika kommun berörs av tre vattendistrikt, 
Norra Östersjön (Arbogaån och Kolbäcksån), Bottenhavet (Dalälven) och Väs-
terhavet (Svartälven). Länsstyrelserna är huvudansvariga. Vattenmyndigheten 
beslutar om miljökonsekvensnormer för vatten inom vattendistrikten. Miljö-
kvalitetsnormen för vatten är juridiskt bindande kvalitetskrav. Normerna kan 
omprövas, åtminstone vart sjätte år.

Kvalitetskraven för yt- och grundvatten ska fastställas så att tillståndet inte 
försämras. Alla utpekade vatten ska ha god status senast 2015. Fågeldirektivet 
anses strängare än vattendirektivet, t.ex. när det gäller fågelsjöar.

B e r n k o n v e n t i o n e n
En regional naturvårdskonvention för Europa om att genom bättre samarbete 
skydda vilda djur och växter och deras naturliga miljöer. Konventionen har 
arbetats fram inom Europarådet och omfattar de länder som är medlemmar 
av rådet. Till konventionen hör listor över strikt skyddade växtarter och strikt 
skyddade djurarter, liksom skyddade djurarter och förbjudna metoder för att 
döda, fånga eller på annat sätt exploatera arter. 

Bonnkonventionen har sitt ursprung i FN-konferensen om livsmiljön 
1972. Syftar till att skydda de arter som flyttar över landgränser och hav över 
hela deras migrationsområden.

R a m s a r k o n v e n t i o n e n
Konventionen antogs 1971 i Ramsar i Iran för att skydda internationellt värde-
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fulla våtmarker. Den var först inriktad på fågellivet, men omfattar nu också de 
grunda vattnen och deras skydd för fisk- och insektsfaunan.

C I T E S - k o n v e n t i o n e n
Reglerar handel med vilda djur och v äxter.

V ä r l d s a r v s k o n v e n t i o n e n
Konventionen antogs 1972 av Unesco till skydd av världens kultur- och natur-
arv, och syftar till att skydda objekt av universellt värde inom de länder som 
undertecknat konventionen. Objekten som tas upp på världsarvlistan ska vara 
så värdefulla att deras skydd är viktigt för hela mänskligheten.

å T A G A n D e n
Sveriges regeringar har under åren tagit på sig åtaganden inom naturvårdens 
ramar. Åtagandena skiljer sig något från konventioner genom att ..........

A g e n d a  2 1
Agenda 21, som betyder “dagordning för det 21:a århundradet” är FN:s globala 
handlingsprogram för hållbar utveckling som tillfredsställer dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter till att tillfredsställa sina be-
hov. Handlingsprogrammet antogs vid en konferens i Rio de Janeiro 1992 och 
anger långsiktiga mål och riktlinjer för att uppnå hållbar utveckling genom att 
utrota fattigdom och undanröja hoten mot miljön. Världens regeringar, kom-
muner och viktiga samhällsgrupper ska arbeta för att skapa en hållbar utveck-
ling ur ekologisk, social och ekonomisk synpunkt. Ludvika kommun antog 
2009 en övergripande strategi för hållbar utveckling.

K o n v e n t i o n e n  f ö r  b i o l o g i s k  m å n g -
f a l d
Målet från Rio-mötet i konventionen för biologisk mångfald var att hejda för-
lusten av biologisk mångfald till 2010. I stort sett hände inget under de nästan 
tjugo åren. En ny global vision med ambitiösa mål om att hejda förlusten av 
biologiska mångfalden till år 2020, kombinerat med ett omfattande åtgärdspa-
ket antogs i oktober 2010 i Nagoya. 

Fram till 2012 ska länderna presentera åtgärder för att till 2020 bland annat:

• Minst halvera och där det är möjligt stoppa avskogningen
• Stoppa överfisket
• Skydda 17 procent land- och vattenområden, samt 10 procent 
 kust- och havsområden
• Fasa ut skadliga subventioner
• Synliggöra värdet av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i 
• nationella räkenskaper
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3

• Restaurera minst 15 procent av degraderade ekosystem för att 
 ge motståndskraft mot klimatförändringar och möjlighet att 
 lagra koldioxin.

Även om mötet i Nagoya blev framgång för att bryta utarmningen av bio-
logisk mångfald, ingick inte någon överenskommelse om ekonomiska resurser 
för att säkerställa skyddet av ekosystem i ett globalt perspektiv. 

Innebär överenskommelsen inom konventionen för biologisk mångfald 
några konkreta förändringar för naturvården i Sverige och dess kommuner? 
Kommer områdesskyddet att öka inom kommunen?
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Sten Selander skriver i sin bok “Det levande landskapet i Sverige”, utgiven 1955, 
något som motiverar mycket väl upplägget i kapitlet om Ludvika kommuns 
natur. 

”Det är hög tid att det svenska landskapet skildras sådant det ter sig nu, innan 
det helt omvandlats av industrier och ett jordbruk och skogsbruk som arbetar med 
industriella metoder. Och vad som behövs är inte naturlyrik på prosa, utan veten-
skapligt, lättillgänglig framställning av fakta”. 

”En dylik skildring får inte ta hänsyn bara till vad som är, den måste återge 
också vad som har varit: om man skall kunna förstå något av det man ser i mar-
kerna, får man inte vara alldeles okunnig om vad som under och efter istiden har 
skett med landskapsformerna, jordtäcket, floran och faunan och inte heller om hur 
landets stomme bildades under ännu avlägsna skeden. De biologiska och geologiska 
data måste kompletteras med åtskillig kulturhistoria, främst sådan som rör åker-
bruk, boskapsskötsel och skogshantering”. 

”Skildringen bör vidare i första rummet ta sikte på det som förändras fortast, 
alltså djur- och växtvärlden och av dessa huvudsakligen på vegetationen, som i långt 
högre grad än djurvärlden bestämmer landskapsbilden.”

G e O l O G I  O C h  B e R G G R U n D
Människan har blivit en makt, jämställd naturkrafterna. Med hjälp av maski-
ner har människan omvandlat stora delar av jordytan. En internationell grupp 
geologer har föreslagit att maskinåldern är en ny geologisk epok, Antropocen. 

De äldsta kända bergarterna på jorden är minst 3,9 miljader år gamla, och 
de är rester av vad som finns kvar efter den första jordskorpan. Intensiva nedslag 
av stora meteoriter, jordbävningar, vulkanutbrott och omfattande uppsmält-
ning från klotets inre förändrar hela tiden jordskorpan. Jordskorpan består av 
ett antal kontinentalplattor som ständigt är i rörelse, t.ex. där vi bor nu låg en 

L u d v i k a  k o m m u n s  a r e a l  ä r 
1  6 5 7 , 0 4  k v a d r a t k i l o m e t e r , 
d ä r a v  1  4 9 8 , 9 3  l a n d  o c h 
1 5 8 , 1 1  v a t t e n .  D e t  b o r  1 7 , 2 
p e r s o n e r  p e r  k v a d r a t k i l o m e -
t e r .

K v a r t ä r  =  p e r i o d

H o l c e n  =  e p o k

L a v a  =  y t l i g t

M a g n a  =  p å  d j u p e t

Geologisk översiktkarta av södra Dalarna. 
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Sten Selander skriver i sin bok “Det levande landskapet i Sverige”, utgiven 1955, 
något som motiverar mycket väl upplägget i kapitlet om Ludvika kommuns 
natur. 

”Det är hög tid att det svenska landskapet skildras sådant det ter sig nu, innan 
det helt omvandlats av industrier och ett jordbruk och skogsbruk som arbetar med 
industriella metoder. Och vad som behövs är inte naturlyrik på prosa, utan veten-
skapligt, lättillgänglig framställning av fakta”. 

”En dylik skildring får inte ta hänsyn bara till vad som är, den måste återge 
också vad som har varit: om man skall kunna förstå något av det man ser i mar-
kerna, får man inte vara alldeles okunnig om vad som under och efter istiden har 
skett med landskapsformerna, jordtäcket, floran och faunan och inte heller om hur 
landets stomme bildades under ännu avlägsna skeden. De biologiska och geologiska 
data måste kompletteras med åtskillig kulturhistoria, främst sådan som rör åker-
bruk, boskapsskötsel och skogshantering”. 

”Skildringen bör vidare i första rummet ta sikte på det som förändras fortast, 
alltså djur- och växtvärlden och av dessa huvudsakligen på vegetationen, som i långt 
högre grad än djurvärlden bestämmer landskapsbilden.”

G e O l O G I  O C h  B e R G G R U n D
Människan har blivit en makt, jämställd naturkrafterna. Med hjälp av maski-
ner har människan omvandlat stora delar av jordytan. En internationell grupp 
geologer har föreslagit att maskinåldern är en ny geologisk epok, Antropocen. 

De äldsta kända bergarterna på jorden är minst 3,9 miljader år gamla, och 
de är rester av vad som finns kvar efter den första jordskorpan. Intensiva nedslag 
av stora meteoriter, jordbävningar, vulkanutbrott och omfattande uppsmält-
ning från klotets inre förändrar hela tiden jordskorpan. Jordskorpan består av 
ett antal kontinentalplattor som ständigt är i rörelse, t.ex. där vi bor nu låg en 

L u d v i k a  k o m m u n s  a r e a l  ä r 
1  6 5 7 , 0 4  k v a d r a t k i l o m e t e r , 
d ä r a v  1  4 9 8 , 9 3  l a n d  o c h 
1 5 8 , 1 1  v a t t e n .  D e t  b o r  1 7 , 2 
p e r s o n e r  p e r  k v a d r a t k i l o m e -
t e r .

K v a r t ä r  =  p e r i o d

H o l c e n  =  e p o k

L a v a  =  y t l i g t

M a g n a  =  p å  d j u p e t

tid på södra halvklotet. Där plattorna glider över och under varandra är aktivi-
teten av vulkaner och jordbävningar som störst. Människan har i alla tider gyn-
nats av att mineraler är lättillgängliga i sprickzonerna mellan kontinentalplat-
torna. Hälften av jordens största städer ligger på ställen utmed sprickzonerna. 
Uppenbarligen är det värt riskerna att samhällen utplånas vid jordbävningar 
och vulkanutbrott.

G e o l o g i s k  u t v e c k l i n g
Det svenska landet är på samma gång mycket gammalt och mycket ungt. 

Berggrunden är landets stomme och kom till under jordens urtid. De lösa jord-
lagren och ytan är format av den senaste istiden, som med geologiska mått, kan 
sägas vara i går. De lagrade bergarterna i Sverige har mest bildats ur avlagringar 
som bildats i marin miljö, när landet låg vid ekvatorn. De s.k. kambrosilurberg-
arterna bildades för cirka 570 - 400 miljoner år sedan. I Sverige har de lagrade 
bergarterna ganska liten utbredning och de täcker ofta äldre bildningar. Från-
varon av yngre lagrade bergarter visar att huvuddelen av Sverige har varit land. 
Vittringsprocessen och andra nedbrytande krafter har i stor sett omvandlat de 
sedimentära bergarterna till finare materia och med inlandsisens framfart blott-
lagt urberget. Urberg i dagen är en sällsynt företeelse på jorden!

De viktigaste bergartsgrupperna inom kommunen är: leptit, urgranit (gnejs-
granit), yngre granit (yngre), grönsten (metagabbro), diabas och urkalksten.

I stora drag för Dalarna förekommer den äldsta berggrunden i sydöstra de-
larna och att åldern sjunker åt nordväst. Man kan säga detsamma om riktning-
en på landskapets höjning. Berggrunden i Bergslagen byggs upp av urberget, 
som täcker östra Mellansverige och fortsätter över södra Finland.

4

S i l j a n s m e t e o r i t e n  s o m  s l o g 
n e d  f ö r  3 7 7  m i l j o n e r  å r  s e -
d a n ,  b e v a r a d e  a l l a  b i l d a d e 
s k i k t  g e n o m  a t t  n e d s l a g e t 
s k a p a d e  e t t  s e d i m e n t b ä d d 
s o m  k a n  h a  v a r i t  5 0 0  m e t e r 
t i l l  2  k i l o m e t e r  t j o c k t .  A l l t 
d e t t a  ä r  d o c k  b o r t e r o d e r a t 
s å  a t t  v i  i d a g  b e f i n n e r  o s s 
p å  u r b e r g e t s  n i v å .

Pegmatitgång vid Ställviksberget.  /JH
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U r b e r g e t
Urberget kan delas in i två huvudgrupper. Den ena består av bergarter som bil-
dats uppe på jordens yta, antingen som avlagringar eller som produkter av vul-
kanisk aktivitet. Den andra gruppen består av bergarter som bildats av magma 
som stelnat inuti jordskorpan, t.ex. graniter och grönstenar.

Större delen av Sverige, inklusive Bergslagen, tillhör ett område med urberg 
som i sina äldsta delar är ca 2 miljarder år gammalt. Denna urbergsgrund har 
haft en dramatisk historia med återkommande veckningar, med höga bergs-
toppar och djupa dalgångar. Långa perioder har området varit täckt av hav 
och mycket vulkanism. På havets botten har det avlagrats såväl lava och aska 
från vulkaner som sand, lera, kalk och lösningar som innehöll järn och svavel. 
Dessa omvandlades senare till så kallad urkalksten, leptiter (järnmalm) (t.ex. 
Grängesberg och Idkerberget) och sulfidmalmer (t.ex. Saxberget). Senare bilda-
des av leptiter även sandiga till leriga avlagringar, som omvandlades till kvartsit 
respektive glimmerskiffer.

Djupare ned i jordskorpan kristalliserade stora massiv av granitiska bergar-
ter (s.k. urgraniter) med talrika inslag av grönstenar (gabbro-diorit). Bergslagen 
påverkades nu av regionala bergskedjebildningar. Detta innebär, att bergarterna 
genom rörelser utsätts för veckning och nedpressning samt stark omvandling 
med förskiffring och omkristallisering som resultat. Processerna sker på stora 
djup under högt tryck och hög temperatur.

 

För knappt 600 miljoner år sedan låg den kontinentplatta, som Bergslagen 
tillhör, ungefär där Sydamerika ligger nu. Under sin vandring till sitt nuvarande 
läge har den kolliderat med andra plattor och bergskedjeveckningar har upp-
kommit.

Som ett resultat av vulkanisk aktivitet och kontinentkrockar har bergarter 
av olika ursprung packats samman, smält, blandats om och slipats ned av vat-
ten, vind och is. I kommunens östra del finns de äldsta bergarterna. Här finns 
bland annat de järn- och svavelhaltiga sediment som ligger som malmkroppar, 

Dalasandstenen är på sina håll vågig av att san-
den i sjö- eller havsstranden har stelnat till sten.  
/UR
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och som gav upphov till vår första industri och till befolkningskoncentrationen 
i vår trakt. 

Urkalksten är ett kalciumrikt mineral, som förekommer som ett tunt skikt 
av kristallinisk kalksten. Större kalkstenslager uppträder inom leptitens veck-
ningar. 

I det svenska urberget finns inga bestämbara lämningar av djur eller växter. 
Det betyder inte att något levande helt skulle saknas under jordens urtid. Små 
kolförekomster och grafithaltiga bergarter tyder på organiskt liv. Den äldsta 
del av vår berggrund där fossil har påträffats är de kambriska sandstenarna och 
alunskiffrarna, vilket är över 570 miljoner år gamla. De kambrosiluriska sand-
stenarna, skiffrarna och kalkstenarna avsattes alla i ett varmt och troligen grunt 
hav. De tropiska haven och lagren av liv, fanns inte inom Bergslagen, men inte 
längre bort än Siljansbygden, på grund av Siljansmeteoriten och Närkeslätten 
i en gravsänka. 

Y n g r e  b e r g a r t e r
Under slutfasen av bergskedjebildningen, när rörelserna i jordskorpan i stort 
sett avstannat, stelnade åter stora massiv av granit med åtföljande pegmatit. 
Dessa har en ålder av cirka 1 600 – 1 700 miljoner år och brukar kallas yngre 
granit (dvs. yngre än “leptiter” och urgraniter).

De yngsta bergarterna i området är diabaser, som uppträder som brantstå-
ende skivor (gångar) i berggrunden. Diabaserna bildades, när smält berg träng-
de upp genom sprickor i de äldre bergarterna för cirka 1 200 miljoner år sedan.

Bergslagens alla viktigare malmförekomster ligger i de vulkaniska bergarts-
komplexen. I anslutning till malmerna finns ofta lager av marmor (urkalksten 
och gröna s.k. skarnbergarter), allt från små linser till milslånga förekomster.

Andra bergarter som ingår, är mindre förekomster av omvandlade sediment 
(kvartsit, glimmerskiffer) samt talrika inslag av amfibolit, en mörkt grågrön 

Diabasstenar finner man lite här och var. Tack 
vare sitt innehåll av kalk spelar de en stor roll 
för artrikedomen i vattendrag, sjöar och i sko-
gen.  /JH
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bergart (grönsten).
Leptiterna, basiska eller sura, är fördelade över hela regionen, men de största 

områdena i kommunen är stråket Grängesberg-Ludvika och Grangärde.
Relativt väl bevarade leptiter uppträder mellan Bysjön och Norsen, i Gräng-

esberg och vid Nittkvarn. Mycket finkorniga leptiter påträffas också inom det 
breda leptitbältet öster om Ludvika.

GRÖNSTEN (metagabbro) förekommer som oregelbundna större och 
mindre partier inom urgraniterna, som har samma ursprung. Ofta finns kon-
tinuerliga övergångar från grönsten till gnejsgranit. Grönstenarna är av starkt 
skiftande typer från ultrabasiter till kvartsdioriter, samtliga mörkt grå-grågröna 
och med skiftande kornstorlek. De kan vara rika på järn, magnesium och kal-
cium. Vissa av de starkast påverkade grönstenarna har övergått till amfiboliter 
ofta längs kanterna av massiven.

 
YNGRE GRANIT finns framför allt i ett mycket stort massiv i området 

Borlänge-Djura-Grangärde. Randen av ett annat massiv kommer in i söder vid 
Malingsbo. För övrigt finns smärre förekomster spridda över hela Bergslagen. 
Den yngre graniten förekommer i tre huvudtyper, grovporfyrisk Fellingsbro-, 
porfyrisk Enkullen- samt finkornig Malingsbogranit. Färgen är ofta rödaktig, 
men även grå varianter är vanliga. Strukturen är massformig och skär över äldre 
berggrund samt genomsätter denna i form av gångar. De yngre graniterna har 
oftast förhöjd radioaktivitet jämfört med omgivande bergarter. Inom dessa om-
råden finns ekonomiskt värdefulla mineraler, t.ex. volfram, molybden och tenn.

DIABAS är en s.k. gångbergart, som uppträder i form av mycket långsträck-
ta kroppar. Dessa skär genom den äldre berggrunden, oftast i NNW-SSE-rikt-
ning, och sträcker sig upp mot flera mils längd och bredden varierar från några 
decimeter till mer än 50 meter. Diabas är en massformig mörk (grågrön-svart), 
oftast finkornig bergart, men de största gångarna är av grövre typ, s.k. Åsby-
diabas. Denna vittrar lätt till grus och har en typisk brun vittringsfärg. Diabas-
gångarna framträder ofta som ryggar i terrängen, och den finkorniga varianten 
förekommer ibland svärmvis.
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B e r g g r u n d e n ,  v ä x t l i g h e t e n  o c h 
f u n g a n
De olika bergarternas mineralogiska sammansättning och strukturella byggnad 
är av stor betydelse för markvegetations karaktär. På följande punkter:

• innehållet av näringsämnen. Av speciell vikt är kalcium, fosfor  
 och kalium.
• den buffrande förmågan. Bergarter med lågt innehåll av fram 
 för allt kalcium ger upphov till sura jordar och försurningspro- 
 blem i vattendrag.
• kornstorleksfördelningen. Sandstenar och hårda bergarter bil- 
 dar grovkorniga eller blockrika moräner som ofta är torra och  
 magra. 

Växtlokaler som är artrika och har unik flora i kommunen är starkt kopplad 
till berggrund och jordartens mineralogiska sammansättning. Det är kalken 
som i olika former danar växtligheten och fungan. Kalcium påverkar växter 
på två sätt. Kalcium är ett näringsämne, som i lämpliga doser gör att växterna 
lättare kan ta upp andra näringsämnen. Kalkrika jordar innehåller också andra 
näringsämnen som kalium och fosfor. Ytterligare faktor är pH-värdet och kalk-
haltiga jordar är nästan alltid basisk. Man kan också mäta pH-värdet, för basisk 
jord är nästan alltid ett mått på kalkhalten. Inte bara där urkalkstenen går i 
dagen eller mald till grus, påverkar vegetationen. Även grönsten, skarnbergar-
ter och diabas ger liknande effekter. Ställen i kommunen med tydlig kalkgyn-
nad flora och funga tillhör de allra mest skyddsvärda områden genom den ofta 
unika artsammansättningen. Rikkärr, ängsmark, kalkbarrskog, kalkblock m.m. 
och inte minst intill kalkbrott, vägkanter, bergsbranter, annan störd mark, osv., 
med rik flora och funga, måste alltid tas hänsyn till i mesta möjliga mån.

I S T I D e n  O C h  l A n D S K A P e T  D Ä R -
e F T e R
Den tid vi nu lever i, kvartärtiden, är den yngsta periodens i jordens utveckling 
och som inleddes för 2,6 miljoner år sedan. Kvartärperioden kännetecknas av 
växlingar mellan kallt klimat under istiderna och likartat eller varmare klimat 
än dagens, under isfria tider. Den senaste istiden inleddes för cirka 115 000 år 
sedan och varade till ca 10 000 år före dagens tidräkning. Osäkerhet råder om 
hur lång tid hela kvartärperioden varat, från 0,5 till ca 5 miljoner år.

De marklager som täcker berggrunden är av mycket yngre datum. Jordtäck-
ets sammansättning beror på processer som ägt rum under och efter den senaste 
istiden, från ca 70 000 år tillbaka till för ca 8 500 år sedan. Spår av tidigare 
nedisningar kan man finna i hårt nedvittrad berggrund som finns här och var.

Med ”istiden” menas de senaste nedisningarna. Egentligen pågår senaste 
istiden, och vi är sannolikt på väg mot ny nedisning. Fram till för ungefär 10 
000 år sedan täcktes hela Norden av en väldig glaciär med ett islager som var 
mellan två och tre kilometer tjockt. Inlandsisen var som störst för cirka 20 000 
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år sedan. För 15 000 – 16 000 år sedan hade isen börjat smälta och för omkring 
1 500 år sedan var hela Skandinavien isfritt. Av isens tyngd trycktes markytan 
ned så att våra trakter låg cirka 190 meter lägre än nu. 

När isen smälte och glaciären drog sig tillbaka var det hav som nu kallas 
Östersjön under en period avskuret från havet i väster. Det kallades Yoldiahavet 
och bestod av sötvatten fyllt av drivis. Det hade sitt utlopp till Vänern genom 
Svea älv. En fjärd av detta söta ishav gick upp genom Väsmans dalgång ända 
upp till Malingarna. Saxdalen, Sunnansjö och Grangärde låg under vatten, som 
stod så högt att det skulle ha nått tio meter över Grangärde kyrkas tak.

Den strandlinje som Yoldiahavet hade när det stod som högst kallas högsta 
kustlinjen, (HK), och är en viktig gräns ur odlingssynpunkt. Dels därför att 

Karta över högsta kustlinjen (HK). Den mörk-
blåa färgen är dagens vattenyta.

4



65

dött organiskt material i havet sjönk till botten och näringsämnen lagrades in 
i sedimenten. Dels uppstod krossmaterial av mycket olika kornstorlek när isen 
nötte på berggrunden. Det allra finkornigaste bergsmjölet följde med smältvat-
tensälvarna ut i havsfjärdarna och sedimenterade där. Jordar som tidigare varit 
havsbotten har därför högre näringsinnehåll och kan genom sin finkornighet 
hålla kvar vatten bättre.

När inlandsisen smälte frigjordes stora volymer smältvatten. Vattnet sam-
lade i och under isen till isälvar i tunnlar, sprickor och kanaler. Jordmaterial 
som  varit infruset i isen, sorterades och avsättes som sediment. Inlandsisens 
smälte bort i kommunen och dess iskant drog sig bort mot nordväst för cirka 
10 800 år sedan (Lundqvist 2002) med en hastighet av cirka 300 meter per år. 
Isens front kalvade stora isstycken och isberg. När isen hade smält bort, lättade 
trycket och landet började stiga. Kort efter att isen hade smält bort uppgick 
landhöjningen till minst tio meter på hundra år. Numera är den i kommunen 
ungefär 50 cm per hundra år. Högsta kustlinjen ligger idag omkring 190 meter 
över dagens havsnivå. Siffran är dock något osäker, eftersom man inte är över-
rens om havsnivån var för 1500 år sedan. Man kan se en tydlig strandlinje i 
terrängen på flera ställen kring Väsman, bl.a. vid Hammarbacken och norr om 
Hedtjärn. 

Genom vittring, vind- och vattenerosion, sluttnings- och frostmarkspro-
cesser, torvtillväxt m.m. omformas landskapet i en ständigt pågående process. 
Människans inflytande ska inte underskattas. 

T e R R Ä n G  O C h  l A n D S K A P S F O R -
M e R
Terrängformer handlar om jordtäckets och berggrundens former. Uppkomsten 
varierar, både i tid och i rum. Den senaste istiden har inte påverkat de stora for-
merna, utan mest omlagrat lösa jordarter och bara i liten utsträckning nött och 
brutit sönder berg. Det skedde direkt genom isens demolering och omlagring 
av berg och jord och genom de enorma smältvattenmängderna när isen smälte. 
En del terrängformer beror t.ex. på frostsprängning, andra frostfenomen, vin-
dens och vågornas materialförflyttning.

Inlandsisen drog sig tillbaka mot nordväst och det syns på märken, isräfflor, 
på berghällar och genom isens transport av sten och block från områden med 
speciell berggrund. Efter nedisningen var landskapets terrängformer mer ut-
jämnade med rundare former. Traktvis bildades i anslutning till isen olika land-
former av morän, t.ex. dödismoräner, drumliner, ändmoräner och dödisgropar. 

Landskapsformer ses bäst från luften. I ett luftperspektiv ser man ut över 
ett mångformigt landskap som är svårt att betrakta med fötterna på jordlagret. 
Vad är det som gör landskapet platt på sina håll och på andra ställen knöligt 
och buckligt? I stort sett är det berggrundens form som gör storformerna i 
terrängen och utformningen av de olika landskapstyperna, allt format under 
någon miljard år.

Hårdare berggrund har motstått vittringen bättre och sticker därmed upp 
över övriga terrängen. Kommunens högsta berg Kullerbergen, ca 550 meter 
över havet, är ändå avslipade med mjuka former efter skrapning och slipning 
av många isperioder.
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Y t f o r m e r
SLÄTT förknippas ofta med uppodlad mark, men geomorfologiskt mening har 
det enbart med kuperingsgraden att göra. Den enskilda höjden ska vara lägre än 
20 meter. Slätt kan vara på fjäll eller på sedimentavlagringar som en gång avsat-
tes under vatten. Någon slätt i egentlig mening finns inte i kommunen. Det 
närmaste man kan komma är de flacka fälten kring Grangärde och Sunnansjö.

SMÅKUPERADE områden har en liten utbredning i Dalarna. Huvudsak-
ligen finner man dem i sydöstra Dalarna och Barken. Kommunen saknar större 
område med höjder mindre än 50 meters nivåskillnad. Möjligen skulle Väs-
mans dalgång räknas som småkuperat.

STORKUPERADE områden är i stort sett det mesta inom kommunen. 
Särskilt tydligt är området norr om Fredriksberg med Kullerbergen och Lejber-
get. Hela det området sträcker sig norr ut till Västerdalälven.

K a l t  b e r g
“Kalt berg”, är där berggrunden ligger blottad eller täckt av endast tunna jord-
lager, i allmänhet morän. Det är en smaksak hur man avgränsar sådana om-
råden. Kalt berg förekommer mest i sydöstra Dalarna, de flesta under högsta 
kustlinjen. Uppstickande berg som klöv isströmmens undre delar så att morä-
nen inte nådde upp på höjderna, förblev kala. Typiska sådana höjder är Kul-
lerbergen och Lejberget. 

P r e g l a c i a l a  v i t t r i n g s y t a n 
Hårt vittrat material finns att se på ett fåtal ställen i länet. Berggrunden är så 
hårt vittrad att den går att gräva och användas till väggrus. Nordost om Väsman 
finns en stor, hårt vittrad urgranitskålla i morän. Detsamma anträffas vid vägen 
nordnordost om Sörvik. Denna omfattande vittring måste vara från tiden före 
sista nedisningen, därför används benämningen ”preglacial”.

Sprickdalslandskap däremot finns i kommunen, söder om Ludvika. Större 
delen av kommunen ligger inom vågig bergkullterräng med relativ höjd högre 
än 100 meter. Mjukt formade bergshöjder och markanta dalar är typiskt för 
Bergslagen och för området med leptiter och äldre graniter.

Drumliner är strömlinjeformade, svagt välvda ryggar, ibland med en kärna 
av berg och de har bildats under en bottensmältande is i rörelse. På dylika höj-
der byggdes finnbosättningarna.

Tydlig isälvserosion syns lättast i form av större eller mindre isälvsdalar av 
olika typer. Ofta är de samlade i ett system av korta isälvsrännor, lokalt kallat 
däljor, som fårat en moränsluttning och ibland eroderat ned i berggrunden. 
Persbo däljor är ett praktexempel på ett distinkt rännsystem. Där är däljorna så 
tätt liggande att endast ett urval har kunnat markeras på jordartskartan. 

ISRÖRELSEN har satt sina spår och de är många efter den dramatiska 
period med långt utdragna och snabba processer när inlandsisen smälte bort. 
Tydligaste formerna är långa rullstensåsar och stora randdeltan, som båda ska-
pades av isälvar. Inlandsisens rörelse anses sedan länge vara nordost till sydväst. 
Förutom åsarnas längdriktningar kan isens rörelse bevisas av de räfflor i berg-
grunden som isen åstadkom. Riktningen har dessutom lokala avvikelser, oftast 
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i en högervridning. 

L a n d i s e n s  a v l a g r i n g a r
FLYTTBLOCK, är oftast enstaka stora block eller i samlingar. Kunskapen om 
de olika jordarternas blockmaterial har betydelse för att förstå utgångsområdet 
och transportområdets berggrund. Kort eller lång transport är återkommande 
fråga? Huvuddelen av blocken i kommunen består av leptit och urgranit, vilket 
är naturligt när de har stor spridning. Yngre bergarter med bl.a. Enkullengra-
nit, förekommer också ganska vanligt. Block med massiva grönstenar uppträ-
der här och var i östra delen av kommunen. Ovanligare är block med glim-
merskiffer och urbergskalksten. Kring Norhyttan och Laxsjö finns samlingar 
av urbergskalkblock. Rader av större block av urbergskalksten ligger spridda i 
vackra rader i isens riktning och de bör komma från lokala bergbranter. Block 
med urbergskalk och grönsten har stor betydelse för lavar och mossor. Dala-
sandstensblock är mest frekvent i de västra delarna av länet och kommunen. 
Dalaporfyrerna är slitstarka och håller sig länge, särskilt finns täta samlingar 
i Badelundaåsen. Enstaka ”jättekast”, ovanligt stora flyttblock av urberg finns 
här och var, vissa av dem har fått egna namn. Ett av flyttblocken i kommunen 
är naturminne. 

Finare material är huvudsakligen sandig, ställvis med förhöjd lerhalt så att 
lerig sandig morän eller till och med lerig morän påträffas. Med hjälp av ke-
miska analyser finner man att det förekommer nedkrossning av berggrundsma-
terial. Sambandet berggrund och materialet i moränen är tydligt. Ett exempel 
är kalkhalten i moränen samt antalet kalkblock söder om Siljansringen. Halten 
kalk i jordlagren minskar med avståndet från Siljansringen och söderut ända 
till Djuråstrakterna. Något liknande bör gälla för vissa områden i kommunens 
östra delar. Utifrån marksvampar och växter går det att läsa av kalkrikedomen i 
till synes mager sandtallskog och granskog. 

Moränernas ytformer tillhör två stora huvudgrupper. Den ena är mer eller 
mindre jämna moränsluttningar och den andra är småkuperade dalbottnar. De 
stora moränsluttningarna ger vanligtvis intryck av att vara stora hällar. Deras 
nordsluttningar är ofta mjukt avrundade, likt hällarnas stötsidor. På läsidorna 
blir sluttningen småkuperad, vilket beror på bergytans form. Området Barken 
– Väsman är ett bra exempel på sådana ytformer. Dess nordsida är mycket jämn 
och hällfattig, medan sydsidan är blockrik och småkuperad.

Dalbottnarnas former är helt annorlunda. Kullarnas höjd växlar några me-
ter. Vanligast formerna är runda och oregelbundna kullar, ryggar sträckta i is-
rörelseriktningen, t.ex. drumliner och ryggar vinkelrätt mot samma riktning i 
form av ändmoräner.

Moränen bildades genom att isen bröt loss större eller mindre stycken ur 
den fasta berggrunden under dess framskidande. Detta mekaniska lösbrytande 
underlättades sannolikt av temperaturerväxlingar.

I s ä l v a r n a s  a v l a g r i n g a r
Isälvsavlagringarna är mer eller mindre knutna till de större dalgångarna, ju 
större dal, desto mäktigare isälvsavlagringar. Kommunen berörs av ett av de 

4

S i l j a n s m e t e o r i t e n  s o m  s l o g 
n e d  f ö r  3 7 7  m i l j o n e r  å r  s e -
d a n  b i l d a d e  e n  r i n g  a v  m a -
t e r i a l  f r å n  l a g r a d e  b e r g a r t e r 
s o m  h a r  s i t t  u r s p r u n g  f r å n 
O r d o v i c i u m  t i l l  u n d r e  D e v o n 
t i l l  n e d s l a g s ö g o n b l i c k e t .  S e 
ä v e n  k a r t a  s i d . x x x x



68

största isälvstråken i Dalarna, Svartälvens dalgång. Den sträcker sig nere från 
Skagern och förbi trakterna av Särna och efter en bukt in i Norge. Inte lika 
kraftigt utbildad är den som kommer in vid Nittkvarn, går förbi Skattlösberg, 
Ulriksberg, Bysjön söder om Nås och upp förbi Venjan.

RULLSTENSÅSARNA fördelas på två skilda huvudtyper: de som bildas 
under högsta kustlinjen (HK) och ovan HK. Rik tillgång på material är nöd-
vändigt. Vid deltat vid Saxdalen gick ombildningen så hastigt att stora par-
tier av isälvsavlagringen ännu har kvar sin moränkaraktär. Sannolikt kommer 
moränmaterialet från Övre Dalarnas väldiga dalstråk. Åsryggarna är när de är 
nybildade ganska spetsiga, men alltefter de utsätts för vågornas svallning sköljs 
material bort så formen blir mjukare. Åsar som ligger ovanför högsta kustlin-
jen förblir spetsiga och får en riktig getrygg. Getryggsåsar kallas ibland bara 
”Getrygg”, t.ex. den vid Svensksjöån. Bra exempel på planryggiga åsar finns vid 
Malingarna. 

Ofta avsattes avlagringar i form av åsar som följde isälvarnas tidigare lopp. 
Några mäktiga sådana åsar finns i kommunen. Grangärdeåsen kommer in i 
kommunen norrifrån vid Malingarna, förbi Nyhammar och ned till Sunnansjö. 
En fortsättning på denna ås är Malingsboåsen som sträcker sig från södra delen 
av Ludvika tätort ned mot Björsjö och vidare söderut. Nittälvsåsen sträcker sig 
från Gänsen via Rifallet ned mot Nittensjöarna. Nåsåsen är en förgrening av 
Nittälvsåsen nordväst ifrån genom Ulriksberg. Säfsnäsåsen kommer från Hån 
söderut till Fredriksberg. Malungsåsen följer Svartälven längst västerut i kom-
munen. 

ISÄLVSDELTANA finns i olika storlek och utformning. En del är några 
hundra meter tvärs över och andra är väldiga avlagringar som i Mora- och Or-
sadeltat. De allra flesta är belägna under högsta kustlinjen. 

I s ä l v a r n a s  e r o s i o n s f o r m e r
Till isälvarnas erosionsformer hör torrdalar av olika slag. Raviner bildade av 
grundvattenutflöde eller tillfälliga mindre vattendrag. De kan bildas på några 

Getryggen vid Svensksjöån är en mycket vass 
ås.  /JH

4



69

dagar. Ravinerna indelas i skvalrännor, skvalserpentiner och slukrännor. De 
flesta av dessa former finns talrikast i fjällen. Skvalrännor är snett inskurna 
och går snett mot höjdkurvorna. De mest kända i kommunen är de väldiga 
skvalrännor som finns vid Ljungåsen och Persbo. Däljorna vid Persbo är av 
riksintresse för naturvården. Persbo däljor kallas ett område öster om Persbo 
som uppvisar mycket vackra och tydliga formationer i form av ett ravinsystem 
som har grävts ur av strömmande vatten. Även vid Ljungåsen finns liknande 
system av raviner.

Raviner finns på flera håll, men de är inte av samma dignitet som de som har 
nämnts. En djupt nedskuren ravin finns från centrala Nyhammar och söderut 
mot Bysjön (naturobjekt nr xxx). Grundare raviner finns vid Kaskolet.

Ä l v s e d i m e n t
Älv- och svämsediment har bildats och bildas fortfarande utmed vattendrag 
och som deltan vid vattendragens mynning. Älvsediment är fattiga på organiskt 

I berghällarna kan man se spåren efter inlands-
isen. hur den rört sig och skrapat bottengrus och 
sten mot urberget. Vackra och tydliga spår finns 
vid Hällorna.   /JH
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s t i g e r  5  p r o c e n t  b e n ä m n s 
m o r ä n e n  l e r i g  o c h  o m  d e n  ä r 
m e r  ä n  1 5  p r o c e n t  b e n ä m n s 
d e n  s o m  m o r ä n l e r a .
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material, medan svämsediment ofta är uppblandade med växtrester. Det är inte 
alla vattendrag som lagrar svämsediment efter stränderna och sällan gäller det 
några längre sträckor. Förutsättningen är att vattendragen eroderar omgivande 
isälvssediment som sedan avsätts nedströms. Älv- och svämsediment är viktiga 
då de hyser en speciell fauna, flora och funga. Alla vattendrag med äldre skog 
som får mer eller mindre regelbundet finkornig sand avlagrat på stränderna el-
ler till och med långt in i skogen, är mycket viktiga livsmiljöer för svampar och 
ryggradslösa djur. Svämsediment förekommer rätt så ovanligt i kommunen, 
men är känt bl.a. från Svartälven, Röälven, Kortasbäcken, Burån och deltan vid 
utloppet av Norrboån i Bysjön och Saxhytteån i Saxen.

V i n d a v l a g r i n g a r
Flygsand är det vanligaste vindsedimentet och utgörs av en mycket välsorterad 
jordart som huvudsakligen består av fin- och mellansand. Flygsand bildar ofta 
dyner. För att sand ska transporteras vidare med vinden krävs öppna ytor med 
sand av lämplig kornstorlek. En stor flygsandsdyn finns sydost om Nyhammar 
(vid vattentornet). Flygsand förekommer också i det stora området av isälvs-

Sanddyn, långt från närmaste hav och som upp-
kommit genom vind. Större sanddyner finns i 
Grangärdetrakten. Bild från tundra. /JH
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material, medan svämsediment ofta är uppblandade med växtrester. Det är inte 
alla vattendrag som lagrar svämsediment efter stränderna och sällan gäller det 
några längre sträckor. Förutsättningen är att vattendragen eroderar omgivande 
isälvssediment som sedan avsätts nedströms. Älv- och svämsediment är viktiga 
då de hyser en speciell fauna, flora och funga. Alla vattendrag med äldre skog 
som får mer eller mindre regelbundet finkornig sand avlagrat på stränderna el-
ler till och med långt in i skogen, är mycket viktiga livsmiljöer för svampar och 
ryggradslösa djur. Svämsediment förekommer rätt så ovanligt i kommunen, 
men är känt bl.a. från Svartälven, Röälven, Kortasbäcken, Burån och deltan vid 
utloppet av Norrboån i Bysjön och Saxhytteån i Saxen.

V i n d a v l a g r i n g a r
Flygsand är det vanligaste vindsedimentet och utgörs av en mycket välsorterad 
jordart som huvudsakligen består av fin- och mellansand. Flygsand bildar ofta 
dyner. För att sand ska transporteras vidare med vinden krävs öppna ytor med 
sand av lämplig kornstorlek. En stor flygsandsdyn finns sydost om Nyhammar 
(vid vattentornet). Flygsand förekommer också i det stora området av isälvs-

Sanddyn, långt från närmaste hav och som upp-
kommit genom vind. Större sanddyner finns i 
Grangärdetrakten. Bild från tundra. /JH

sedement sydväst om Skattlösberg och kring Rifallet. Flygsandsryggarna är 2-4 
meter höga. En kilometerlång flygsanddyn sträcker från Silmamossen mot norr 
till Lövmossen. 

F r o s t j o r d e n
Blocksänkor, är ofta mindre blocksamlingar på flacka terrängpartier. Endast 
ett fåtal träd brukar kunna växa upp bland de upp till en meter stora blocken. 
Genomgående är att de största blocken ligger överst. I botten är det småsten 
och finkornig, tät jordart. En del blocksänkor kan få strömlinjeform på grund 
av att de är på glid. I kommunen finns endast ett fåtal blocksänkor som är värda 
namnet. 

T a l u s
Talus är en term för rasbrant nedanför en klippa. Stenblocken kommer från 
frostsprängda delar av klippväggen och blocken blir kantiga. De största blocken 
brukar ligga i foten av rasbranten. Närmast klippväggen är det lätt att ta sig 
fram. Större rasbranter blir öppna och varma platser. Om det sedan är en aning 
rikare material i stenen än vanligt urberg, brukar floran bli unik och artrik, s.k. 
sydväxtberg. Sydliga arter kan tack vare det förekomma längre norrut än vad 
annars skulle vara normalt. Nedanför fjällen är rasbranterna omgärdade av skog 
och något träd kan ha överlevt ras, eller vuxit upp bland stenblocken. Träden 
har ofta fått vara i fred från avverkningar. Nästan alltid finns riktigt gamla träd, 
ofta asp och sälg, och på sådana träd finns nästan alltid någon hotad lav, mossa 
eller svamp. 

I kommunen finns få större talus nedanför bergsbranter. Nedanför Tansväg-
gen finns en förnämligt vacker talus. Andra berg som har rasbranter är t.ex. 
Eskilsberget, Stackberget och Brynberget. 

n A T U R G e O G R A F I S K A  R e G I O n e R
Naturgeografin, naturens egen geografi har format de administrativa gränserna. 
Det är ingen tillfällighet att kommuns västra gräns, som är lika med länsgräns, 
går i Svartälvens dalgång. Oftast möts administrativa gränser på markanta 
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bergshöjder, och får namn som ”Råberget”. 
De naturgeografiska regionindelningarna från 1984 bygger på vegetation 

och flora och har utarbetats av Nordiska Ministerrådet. Indelningen ger en 
översikt av de geografiska fördelningarna av sällsynta och representativa na-
turtyper. Ludvika kommun berörs av två regioner, medan Dalarna omfattas av 
ytterliga fem regioner.

28b Sydlig boreal kuperade områden
Höjden över havet ofta 200 meter. Vågig bergkullterräng med starkare ku-

pering, ofta med höjdskillnader på mer än 100 meter. Flera randdeltan. Do-
minerande skogstyp är barrskog av blåbärristyp. Utpostlokaler med hassel och 
ädla lövträd.

30a Norrlands vågiga bergkullterräng med mellanboreala skogsområden
Vågig bergkullterräng, lokalt med inslag av bergkullslätt. Kraftigt nedskurna 

älvdalgångar. Branta flaggberg längs dalgångarna. I regel gott om sjöar, men 
måttlig med myrar utom på bergkullslätterna. Gran- och tallskog av ris-typ 
med inslag av sumpskog. Ängsmarkerna med rödven och midsommarblomster.

30a dominerar i kommunen, 28b omfattar endast Väsmans dalgång och 
omkringliggande område. 

J O R D A R T e R
Där det fasta berget inte går i dagen, finns istället något slag av jord. Det finns 
olika jordarter och man skiljer dem från varandra på kornstorlek och dess 
blandningsförhållande, struktur, vattenhalt m.m. Jordarterna är uppdelade i 
två huvudtyper, mineraljordar och organiska jordar eller humusjordar samt 
blandning emellan dem. Mineraljordarna utgörs av sedimentärt material och 
osedimentära. 

Vatten från den smältande jätteglaciären rann bort i isälvar, som också förde 
med sig sand, grus och sten av olika storlekar som ismassorna skrapat loss ur 
underlaget. Mineraljordarter indelas efter kornstorlek: Block har en diameter 
av minst 6 dm och sten 6-60 cm, grus 2-20 mm, sand 0,06-2 mm, silt 0,002-
0,06 mm och lera mindre än 0,002 mm. 

S e d i m e n t
Det är sorterat material som sjunkit till botten, hastigare ju tyngre det var. 
Blocken blev liggande i åskärnans mitt och det finkornigaste materialet högst 
upp. Längst ut i kanterna är det bara fint sediment material. Rullstensåsarna 
är resultat av att alltefter isen drogs tillbaka blev det långa åsar med välsorterat 
material i olika skikt. Kärnan i åsarna är blocken och på ytan grus och sand. 
Dessutom är partiklarna slipade från vassa kanter efter lång tids ytkontakt med 
varandra, samt vatten. 

Sediment kan uppstå på många olika sätt. Processen är alltid pågående. 
Älv- och svämsediment bildas utmed vattendrag, som deltan vid vattendra-
gens mynning eller vid meandring. Älvsediment är välsorterat och domineras 
av grovsilt och finsand, ofta uppblandat med växtrester. Svämsediment avsätts 
vid översvämningar. Svämsediment är mycket viktig faktor efter vattendragen 
när det gäller unik livsmiljö för många hotade växter, svampar och insekter. I 
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kommunen finns älv- och svämsediment vid Norrboåns utlopp i Bysjön.
Svallsediment är ett resultat av att vågornas svallning sköljde ut de finare 

materialen från terrängen under högsta kustlinjen (HK), som sedan avlagrades 
vid och utanför stränderna, i princip avtagande kornstorlek utåt från den forn-
tida stranden. Klapperfält är sten och block som är frisköljda från all finare ma-
terial. De mest utbredda svallavlagringarna finns i sluttningarna kring Norrbo.

Isälven producerar material i alla storlekar, medan åsen byggs upp av block, 
stenar, grus och sand som transporterats och avsatts av smältvatten från in-
landsisen. Isälvssediment är oftast välsorterade, sand och grus är dominerande. 
Isälvsavlagringar har ofta karaktäristiska former, t.ex. åsar, deltan, kullar och 
ryggar. Dödisgropar har uppkommit genom att isblock begravts i sedimenten 
och smält bort. Där isälven har mynnat ut ovanför högsta kustlinjen bildades 
flacka avlagringar av sand och grus, så kallade sandurfält. Ungefär 3 procent??? 
av kommunens areal är täckt av isälvssediment. De största isälvsstråken sträcker 
sig från Lunmyrdalen, söderut till Sunnansjö, där försvinner den ut i Väsman. 
Kring Nyhammar är det också ett delta med mäktigt sandlager med dödisfor-
mer. 

M o r ä n e n 
Det genomsnittlig lagret är 4-5 meter tjockt, möjligen finns i vår kommun stäl-
len där moränen är mer än tio gånger tjockare. Morän är osorterad, i regel från 
block till finkornigt lermaterial. Pinnmo är vanlig moräntyp som hårt packats 
ihop av isens tyngd, ibland är den så kompakt att man måste spränga den som 
berg. Morän och pinnmo är de dominerande jordarterna ovanför högsta kust-
linjen. Ytmoränen är blockrik, med löst kantiga block. Finmaterialet är ganska 
grovkornigt och består av sand och grus. Blockfattig morän är en sällsynt typ, 
som huvudsakligen finns i sydöstra Dalarna. Grovblockig ytmoränen finns i de 
lägre terrängpartierna, medan höjderna täcks av de finkornigare moränerna. 
När finnarna koloniserade skogarna på 1600-talet fann de odlingsmöjligheter 
på finkorniga moräner i höjdlägen, där även klimatet var gynnsamt. För övrigt 
är moränen näringsfattig och sämre lämpad för jordbruk.

I morän finns alla kornstorlekar med, men ibland saknas grövre partiklar 
och då övergår moränen till moränlera. Lerig morän har uppstått genom ler-
skiffrar och sedimentära kalkstenar maldes sönder och är därför betydligt bör-
digare än övriga moräntyper. Faktum är att detta är av mycket stor betydelse 
för växter och funga och förklarar kalkbarrskogarna utbredning i områden utan 
kalkberggrund. 

En jordart av senare datum är torv, som täcker ansenliga delar av kommu-
nens yta. Torv bildas av växtdelar som inte bryts ned p.g.a. den speciella och 
syrefattiga miljön i myrarna. Fortsättning följer i avsnittet ”Våtmarker”.

J O R D M Å N E R
Med jordmån menas den övre delen av marken. Jordmånerna bildas överallt på 
alla jordarter och är mer eller mindre utvecklade beroende på samspelet mellan 
jordart, klimat, vegetation och smådjur och bakterier. Underst ligger mineral-
jorden, som utgörs av morän eller isälvsavlagringar. I skogsmark finns material 

4



74

som följt med och avlagrats av inlandsisen.
Huvudtyperna av svenska jordmåner är podsol och brunjord. För det mes-

ta finns humustypen mår ovan podsol och mull ovan brunjord. I barrskog är 
podsol vanligast, medan brunjord finns på goda marker och förekommer en-
dast som en instabil variant i Dalarna.

 
I de områden som ligger högre än HK har det finkornigaste materialet tvät-

tats ur av regn och smältvatten och markens förmåga att hålla vatten kapillärt 
är därför betydligt mindre. De näringsämnen som faller till marken i form av 
dött organiskt material sköljs också bort. Jordarna blir därför näringsfattigare 
och sämre lämpade för jordbruk. Ovanpå mineraljorden ligger nästan alltid ett 
humuslager som har stor betydelse för markens produktionsförmåga. 

Ovan högsta kustlinjen finner man bara små lokala områden med lerföre-
komster. Lerslätterna är underlag för de mest lönsamma jordbruksområdena i 
landet. I kommunen är också jordbruksområdet i huvudsakligen på lerjordar. 
De jordbruksbygder vi har i kommunen är till största delen den mark som 
låg under ishavsfjärdens vatten och utbredningen av lerjord är begränsad till 
områden i Väsmans dalgång. I allmänhet tror många att kulturjordmåner har 
förändrats med hjälp av jordbruksredskap, men bakgrunden är att det oftast är 
före detta lövskogsmark. Bördig lövskog, t.ex. alskog, har fått stryka på foten 
till förmån för odlingsmark. Jordbruket upprätthåller bördigheten i jordmånen 
med hjälp av gödsling, eftersom varje skörd utarmar jordens näringsinnehåll.

Jordmånen störs och förändras över stora arealer. Plöjning inom jordbruket 
har förändrat den naturliga jordmånen. Vid hyggesharvning av skogsmark sker 
också en omdaning av jordmånen när man vänder den upp och ned. Endast 30 
procent av jorden undgår plöjning på ett hygge. 

Försurningen är egentligen en naturlig process som sker i alla typer av jor-
dar och som påverkar jordmånen. Det vill säga att pH-värdet sjunker och som 
medför ändrade kemiska egenskaper i naturen. Naturligt försurade jordar och 
vatten är naturligt. Det som är onaturligt är människans utsläpp av försurande 

Lilla bilden visar ett tvärsnitt i vanlig skogsmark, 
och som visar hur podsol ser ut.

På den större bilden har man som experiment ta-
git bort jordmånen och satt plantor. På den ytan 
växer nästan ingenting, medan ytan bakom har 
hög vegetation. Detta visar jordmånens betydelse 
för vegetationen. /JH

Kartan över Dalarna visar var den bördigaste jor-
den finns. Lägg märke till att det är bördigast där 
det finns kalk i marken.

B u f f e r t  e l l e r  b u f f e r t s y s t e m 
ä r  n å g o n  k e m i k a l i e  s o m  g ö r 
a t t  p H - v ä r d e t  ä n d r a s  m y c k -
e t  l i t e  e l l e r  i n t e  a l l s  v i d  e n 
m å t t l i g  m ä n g d  s p ä d n i n g  a v 
e n  s y r a  e l l e r  b a s .  E n  b u f -
f e r t  h å l l e r  p H - v ä r d e t  p å  n å -
g o r l u n d a  k o n s t a n t  n i v å  v i d 
s p ä d n i n g  a v  v a t t e n ,  t . e x . 
s u r t  r e g n .  V i d  u p p r e p a d e 
f ö r o r e n i n g a r  k a n  b u f f e r t e n s 
f ö r m å g a  m i n s k a  s å  a t t  p H -
v ä r d e t  n å r  s k a d l i g a  n i v å e r 
f ö r  o r g a n i s m e r  o c h  a t t  d e t 
s k e r  u t f ä l l n i n g  a v  o ö n s k a d e 
k e m i s k a  ä m n e n .
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som följt med och avlagrats av inlandsisen.
Huvudtyperna av svenska jordmåner är podsol och brunjord. För det mes-

ta finns humustypen mår ovan podsol och mull ovan brunjord. I barrskog är 
podsol vanligast, medan brunjord finns på goda marker och förekommer en-
dast som en instabil variant i Dalarna.

 
I de områden som ligger högre än HK har det finkornigaste materialet tvät-

tats ur av regn och smältvatten och markens förmåga att hålla vatten kapillärt 
är därför betydligt mindre. De näringsämnen som faller till marken i form av 
dött organiskt material sköljs också bort. Jordarna blir därför näringsfattigare 
och sämre lämpade för jordbruk. Ovanpå mineraljorden ligger nästan alltid ett 
humuslager som har stor betydelse för markens produktionsförmåga. 

Ovan högsta kustlinjen finner man bara små lokala områden med lerföre-
komster. Lerslätterna är underlag för de mest lönsamma jordbruksområdena i 
landet. I kommunen är också jordbruksområdet i huvudsakligen på lerjordar. 
De jordbruksbygder vi har i kommunen är till största delen den mark som 
låg under ishavsfjärdens vatten och utbredningen av lerjord är begränsad till 
områden i Väsmans dalgång. I allmänhet tror många att kulturjordmåner har 
förändrats med hjälp av jordbruksredskap, men bakgrunden är att det oftast är 
före detta lövskogsmark. Bördig lövskog, t.ex. alskog, har fått stryka på foten 
till förmån för odlingsmark. Jordbruket upprätthåller bördigheten i jordmånen 
med hjälp av gödsling, eftersom varje skörd utarmar jordens näringsinnehåll.

Jordmånen störs och förändras över stora arealer. Plöjning inom jordbruket 
har förändrat den naturliga jordmånen. Vid hyggesharvning av skogsmark sker 
också en omdaning av jordmånen när man vänder den upp och ned. Endast 30 
procent av jorden undgår plöjning på ett hygge. 

Försurningen är egentligen en naturlig process som sker i alla typer av jor-
dar och som påverkar jordmånen. Det vill säga att pH-värdet sjunker och som 
medför ändrade kemiska egenskaper i naturen. Naturligt försurade jordar och 
vatten är naturligt. Det som är onaturligt är människans utsläpp av försurande 

Lilla bilden visar ett tvärsnitt i vanlig skogsmark, 
och som visar hur podsol ser ut.

På den större bilden har man som experiment ta-
git bort jordmånen och satt plantor. På den ytan 
växer nästan ingenting, medan ytan bakom har 
hög vegetation. Detta visar jordmånens betydelse 
för vegetationen. /JH

Kartan över Dalarna visar var den bördigaste jor-
den finns. Lägg märke till att det är bördigast där 
det finns kalk i marken.

B u f f e r t  e l l e r  b u f f e r t s y s t e m 
ä r  n å g o n  k e m i k a l i e  s o m  g ö r 
a t t  p H - v ä r d e t  ä n d r a s  m y c k -
e t  l i t e  e l l e r  i n t e  a l l s  v i d  e n 
m å t t l i g  m ä n g d  s p ä d n i n g  a v 
e n  s y r a  e l l e r  b a s .  E n  b u f -
f e r t  h å l l e r  p H - v ä r d e t  p å  n å -
g o r l u n d a  k o n s t a n t  n i v å  v i d 
s p ä d n i n g  a v  v a t t e n ,  t . e x . 
s u r t  r e g n .  V i d  u p p r e p a d e 
f ö r o r e n i n g a r  k a n  b u f f e r t e n s 
f ö r m å g a  m i n s k a  s å  a t t  p H -
v ä r d e t  n å r  s k a d l i g a  n i v å e r 
f ö r  o r g a n i s m e r  o c h  a t t  d e t 
s k e r  u t f ä l l n i n g  a v  o ö n s k a d e 
k e m i s k a  ä m n e n .
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ämnen, främst svavelföreningar från olja och kol. De kemiska reaktioner som 
kommer sig av luftburna föroreningar orsakar en onaturlig snabb och kraftig 
försurning. Konsekvenserna har varit mycket kostsamma för naturen och för 
samhället och enskilda människors hälsa och ekonomi. Nu har dessa utsläpp 
minskat kraftigt, men försurningen pågår fortfarande. Idag ökar föroreningarna 
från kväve och detta bidrar till fortsatt försurning, särskilt av redan försurad 
mark och vatten. FAKTA BUFFERT! 

Jordmånen försuras alltså långsamt genom urlakning från regn, vind m.m. 
Allt förändras med en istid. Landisen rör om i hela landskapet och därmed av-
bryts försurningen och man får en ny generation vegetation som i sin tur skapar 
en ny ”friskare” jord med en mer neutral jordmån. Sverige behöver egentligen 
en ny istid med det snaraste! En istid kan komma snabbt, kanske det räcker 
med 50-100 år.

K O M M U n e n S                    
G R U S F Ö R S Ö R J n I n G
I mitten av 1980-talet gjordes det en inventering av grustillgångarna i södra 
Dalarna (Lst, rapport N1986:2). Inventeringen omfattar både skrivbordsarbete 
och fältstudier. Avlagringarnas mäktighet och materialsammansättning under-
söktes i fält. Målet var att få en samlad kunskap av det geovetenskapliga värdet 
samt natur- och kulturvärden. Ett 60-tal objekt är medtagna i en tabell och för 
27 objekt finns utförligare beskrivningar. I de norra delarna av kommunen finns 
de största grustillgångarna. Resultatet är att man bedömde att det inom kom-
munen finns ca xx miljoner fm kubik grus. Den teoretiska uttagbara volymen 
ansågs vara möjligt att utvinna. Några av grusområdena har synnerligen höga 
geovetenskapliga värden. De mindre grusåsarna vid Bartjärnen och Galtryggen 
har länge varit med som skyddsvärda i den kommunala fysiska planeringen. 

Grusförsörjningen i kommun sker främst genom täkterna av naturgrus i 
rullstensåsarna???? Naturgrus är en ändlig resurs som måste hushållas till det 
allra nödvändigaste ändamålet. I så långt det är möjligt ska material från berg-
täkt användas. Innan bergtäkter kan påbörjas ska naturvärdesinventering göras 
och konsekvenserna på naturvärdena bedömas. Kommunen ställer upp med 
sakkunskap vid handläggning.

Bedömning av områdena med grustillgångar är idag inte tillfredsställande. 
Avsaknad av biologiskt inventeringsunderlag saknas. Sand- och grusåsar som 
är skogsbevuxna kan ha mycket höga naturvärden. Det är framför allt insekter 
och fungan som visar på skyddsbehovet. Två grupper som inte alltid är lätta att 
inventera.

G R U n D V A T T n e T
Vatten är en förutsättning för liv. Vattnet har sitt eget kretslopp. Vatten värms 
av solen till vattenånga som stiger och samlas i moln. När det regnar dunstar 
en del av vattnet tillbaka till atmosfären eller via växternas transpiration. Res-
ten av vattnet fyller sjöar och vattendrag eller fortsätter ner genom marken 
och småningom bildar grundvatten. Grundvattnets goda kvalitet beror på att 
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Liksom ytvattnet strömmar grundvattnet oavbrutet mot lägre nivåer. I grus-
åsar är vattenhalten hög och vanligen strömmar vattnet fram i en hastighet 
av ungefär en till två meter per dygn. Där grundvattensflödet möter ogenom-
släppliga lerlager, bildas underjordiska ådror och vattnet kommer här och var 
i dagen som källor. Källvattnet är oftast väl filtrerat efter lång väg genom ren 
sand. Kraftiga grundvattenflöden i åsar är av stor vikt för tätorternas försörj-
ning av dricksvatten. 

Mindre källor hyser ofta en särpräglad flora och fauna. Källor har ofta bra 
vattenkvalitet och dess vatten är ofta jämnare i temperatur än ytvatten. Källor 
kan vara refugier för försurningskänsliga arter i försurade områden. För många 
mossor och kärlväxter är källorna viktiga livsmiljöer, särskilt om vattentempe-
ratur, kalkhalt, järnhalt och ljusexponering passar för någon eller flera arter. 
Bland djuren finns flera snäckor, sländor, skalbaggar och tvåvingar i källmiljöer. 
Ett 30-tal av källvattensarterna bedöms som hotade. Hoten mot källorna är 
vägbyggen, terrängkörning, kalhuggning och tidigare dikning. Sannolikt har 
stor del av källorna skadats av skogsbruket. Det finns ett behov av att inventera 
och lägga upp ett register på okända källor och källkärr (nationellt register över 
källor finns redan).

D e n  B I O l O G I S K A  n O R R l A n D S -
G R Ä n S e n
Limes norrlandicus eller den biologiska norrlandsgränsen är den skarpaste och 
mest betydelsefulla naturgeografiska gränslinje som finns i Sverige. Eftersom 
den är så påtaglig i kommunen är det viktigt att presentera något om dess 

Källor kan vara stora och märkliga. Det klara, 
kalla vattnet gör att det finns en speciell fauna 
och flora i och omkring källorna. Källor i od-
lingslandskapet är skyddade enligt miljöbalken.  
/UR

”Getryggen” vid Burån är ett välkänt utflykts-
mål. Den översta bilden är från 1940-talet. Bil-
den till vänster visar samma ställe efter branden 
2008 och den till höger 2011.  /JH
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det filtreras, renas och tillförs mineraler och spårämnen genom sin väg genom 
marklagren. Det är inte enbart berggrunden och de lösa jordlagren som har 
betydelse för växtligheten, utan grundvattnet spelar en direkt avgörande roll för 
mångas liv och skapar förutsättning för många typer av vegetation. Regnvat-
ten rinner direkt till bäckar och åar. Största delen av nederbörden avdunstar, 
ungefär femton procent tränger ned i marken. Grundvattennivån i Sverige når 
vanligen upp till någon eller några meter under markytan. Först och främst 
påverkar grundvattnet vegetationen i de lösa jordlagren. Vattnet följer i stort 
sett landytans profil, men dess yta ligger lägre på krön och tvärtemot i svackor. 
Vegetationen formas också av detta faktum. Även trädens transpiration påver-
kar grundvattennivån. 

”Getryggen” vid Burån är ett välkänt utflykts-
mål. Den översta bilden är från 1940-talet.  
Från Selander 1954. 
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Liksom ytvattnet strömmar grundvattnet oavbrutet mot lägre nivåer. I grus-
åsar är vattenhalten hög och vanligen strömmar vattnet fram i en hastighet 
av ungefär en till två meter per dygn. Där grundvattensflödet möter ogenom-
släppliga lerlager, bildas underjordiska ådror och vattnet kommer här och var 
i dagen som källor. Källvattnet är oftast väl filtrerat efter lång väg genom ren 
sand. Kraftiga grundvattenflöden i åsar är av stor vikt för tätorternas försörj-
ning av dricksvatten. 

Mindre källor hyser ofta en särpräglad flora och fauna. Källor har ofta bra 
vattenkvalitet och dess vatten är ofta jämnare i temperatur än ytvatten. Källor 
kan vara refugier för försurningskänsliga arter i försurade områden. För många 
mossor och kärlväxter är källorna viktiga livsmiljöer, särskilt om vattentempe-
ratur, kalkhalt, järnhalt och ljusexponering passar för någon eller flera arter. 
Bland djuren finns flera snäckor, sländor, skalbaggar och tvåvingar i källmiljöer. 
Ett 30-tal av källvattensarterna bedöms som hotade. Hoten mot källorna är 
vägbyggen, terrängkörning, kalhuggning och tidigare dikning. Sannolikt har 
stor del av källorna skadats av skogsbruket. Det finns ett behov av att inventera 
och lägga upp ett register på okända källor och källkärr (nationellt register över 
källor finns redan).

D e n  B I O l O G I S K A  n O R R l A n D S -
G R Ä n S e n
Limes norrlandicus eller den biologiska norrlandsgränsen är den skarpaste och 
mest betydelsefulla naturgeografiska gränslinje som finns i Sverige. Eftersom 
den är så påtaglig i kommunen är det viktigt att presentera något om dess 

Källor kan vara stora och märkliga. Det klara, 
kalla vattnet gör att det finns en speciell fauna 
och flora i och omkring källorna. Källor i od-
lingslandskapet är skyddade enligt miljöbalken.  
/UR

”Getryggen” vid Burån är ett välkänt utflykts-
mål. Den översta bilden är från 1940-talet. Bil-
den till vänster visar samma ställe efter branden 
2008 och den till höger 2011.  /JH
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inflytande på vegetationen. Egentligen är gränsen diffus och böljande, men de 
lokala klimatförhållandena är viktiga i gränsen, t.ex. sydläge. Man presenterar 
gränsen på många olika sätt, men gränsen mellan fruktodlingszon IV och V vi-
sar tydligt var gränsen är. Den biologiska norrlandsgränsen är också nordgräns 
för vete och längre norrut är det korn som är det viktigaste sädeslaget. Även 
eken har här sin naturliga nordgräns och de ädla lövträden försvinner vid eller 
ett stycke norr om gränsen.  

Det finns mängder av förändringar hos floran och faunan inom den relativt 
smala zonen. Indirekt betyder övergången från slättbygd till höglänt terräng att 
klimatet ändrar sig. Nederbörden stiger, vintrarna blir snörikare, temperatur 
och avdunstning sjunker. I och med ökad nederbörd försvinner högmossarna 
och ersätts av planare typer. Även de naturligt näringsrika sjöarna försvinner. 
Det finns också en kulturgeografisk skillnad. Åtskilliga av de ogräs som hörde 
till det gamla odlingslandskapet finns inte alls eller bara som sällsyntheter norr 
om gränsen. 

 

K l I M A T
Sverige tillhör den norra tempererade klimatzonen. I södra Sverige räknas kli-
matet som varmtempererat, medan Dalarna hör till den kalltempererade kli-
mattypen. Gränsen går vid medeltemperaturen minus 3 grader för årets kallaste 
månad. Klimattypen är i stort sett humid, det vill säga nederbörden är större 
än avdunstningen. 

Som helhet tillhör Ludvika samma klimatzon som Norrlandskusten ända 
upp mot Medelpad och Ångermanland. Inom kommunen råder emellertid 
mycket skiftande klimatförhållanden p.g.a. de stora höjdskillnaderna. Väs-
mansdalen och dalgångarna längs vattendragen är utpräglat lågland med en 
nivå omkring 150 m över havet, och har närmast mellansvensk väderlekstyp. 
Finnmarkerna i väster, däremot, är utpräglat högland där flertalet berg når över 
350 meter - åtskilliga toppar når till och med 450 meter eller högre. I Finn-
marken varar vintrarna längre till följd av höjdläget. Kallaste platserna ligger i 

Punkterna på kartan visar förekomster av torta 
Lactuca alpina. Dess sydgräns följer väl den bio-
logiska norrlandsgränsen ”Limes norrlandicus”. 
Enl. Sernander 1955.
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låga partier.
Nederbörden är också mycket varierande inom kommunen. Medan Finn-

marken i väster både tack vare sitt läge och sina höga berg får ta emot både snö 
och regn en bra bit över det normala, hamnar Väsmansdalen i regnskugga och 
har därför fler soltimmar än genomsnittet.

Det är lätt att glömma bort vilka påfrestningar djur och växter utsätts för 
under vintern. Faktum är att för växterna och djuren ställer öknen och vintern 
många likartade krav. Det gäller att överleva till nästa sommar. På vintern när 
vattnet är bundet i tjälen i marken avstannar livsprocesserna i växterna. Särskilt 
på vårvintern kan torkan vara besvärlig. Tjälen gör att vatten som avdunstar 
från växterna inte kan ersättas. Många är strategierna och anpassningarna bland 
växterna för övervintra på bästa möjliga sätt. Lövträden fäller löven och lärk är 
ett av få barrträd som fäller barren. Aspens frön gror inte förrän de utsatts för 
kyla. 

För djuren är tillgången till föda flaskhalsen för överlevnaden. För lite föda 
gör det omöjligt att hålla värmen och därmed dukar djuren under. Många fåg-
lar flyr vintern genom att flytta söderut, det kan även gälla vissa fladdermöss 
och troligen några fjärilar. Att falla i vinterdvala, genom att sänka kroppstem-
peraturen och lägga sig på någon skyddad plats, vilket gäller bland annat för 
buskmus, groddjur, ödlor och ormar, är en annan strategi. Bäver, ekorre och 
några fågelarter samlar vinterförråd och därmed ser till att det alltid finns mat 
tillgänglig. Att förflytta sig till områden med lämplig vintermat är ganska van-
ligt bland älg och ren. Brunbjörnen ligger i vintervila med låg kroppstempera-
tur och förbränning klarar hon att överleva vintern.

I skydd för den kalla vintern lever många djur i utrymmet mellan markytan 
och snötäcket, där klimatet har jämn fuktighet och temperatur, oftast över noll. 
Vintrarna tenderar att bli mildare, snöfattigare och fuktigare, vilket gör att det 
tjocka snötäcket som djuren utnyttjar på vintern inte blir det skydd som de är 
anpassade till. Konsekvenserna, åtminstone i södra delen av landet, är att de så 
kallade sork- (och lämmel) åren förekommer alltmer sällan. Detta går ut över 
de rovdjur som är aktiva och måste försörja sig under vintern. 

Golfströmmen gör att klimatet är mildare än vad det egentligen skulle ha 
varit. Dalarnas klimat har med åren mer närma sig det som är på Västkusten. 
Klimatet har i Dalarna ännu en lokalkontinental prägel. Förhållandena är tyd-
ligast i norra Dalarna, med lägsta årsnederbörden och med mesta nederbörden 
i form av snö. Normal årsmedeltemperatur för Ludvika är mellan plus 3 och 
4 grader. Högsta kända temperaturen för Ludvika kommun är minst plus 34 
grader och lägsta under minus 40 grader.

Det är klimatet under vegetationsperioden som bestämmer den biologiska 
produktionsförmågan. Uppgifterna om kommunens klimat gäller därför just 
vegetationsperioden. Dess längd definieras här som antalet dygn då medeltem-
peraturen varaktigt överstiger fem plusgrader. Kommun berörs av xxx av landets 
sex temperaturzoner. Med humiditet menas nederbörden minus den beräknade 
avdunstningen. Lokala variationer förekommer på grund av topografi m.m. 
Det går att känna det lokala mikroklimatet när man cyklar en sommarkväll 
eller vistas i skogen en varm sommardag. Då kan man känna kalluften i sänkor 
medan värmen dröjer kvar på höjderna och i skogen. 

Variationen i mikroklimatet är ännu större nära markytan och inom olika 

Alm Ulmus glabra fanns under värmeperioden 
långt upp i Norrland. Tack vare sydvända bergs-
branter kan alm fortfarande finnas kvar långt ut-
anför dess normala utbredning. 
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vegetationsskikt. Växter, särskilt kryptogamerna, söker upp platser med lämp-
ligt mikroklimat. Stora klippor värms upp och får en sydligare flora som annars 
inte skulle kunna finnas i trakten. Motsatsen är nordbranter, klyftor och raviner 
som får ett mer stabilt mikroklimat och gynnar kryptogamer. Västra delen av 
kommunen har lokalt platser med moss- och lavarter som har en suboceanisk 
utbredning, d v s de finns huvudsakligen närmare västra kustområdena. 

Klimatet växlar mellan olika tider. Sedan landisen smälte bort för cirka 10 
000 år sedan har klimatet också växlat. Man har lyckats rekonstruera klimatet i 
stora drag via pollenkorn som lagrats i torv och även med hjälp av årsringskro-
nologi, s.k. dendrokronologi. Senaste värmetiden varade mellan 7 000 och 5 
000 år sedan. Den efterträdes av kallare vintrar och varmare somrar. Under ett 
par perioder som varade några hundra år var klimatet kallare än i dag. Under 
första hälften av 1900-talet var klimatet gynnsammare än på länge. Fjällskogen 
ligger i ett klimatiskt gränsland och reagerar snabbt på klimatiska förändringar. 
Skogen håller på att invandra på de lägsta fjällen, inte minst i dalafjällen och 
de så kallade varderna i Säfsnäs socken. Varder är höjder som sannolikt blivit 
avskogade men återväxten har gått ytterst långsamt. Kullerbergen ansågs för 
hundra år sedan vara landets sydligaste fjälliknande berg. Människans påverkan 
på klimatet påskyndar igenväxningen av fjällen, även om kalfjällen inte heller 
alltid varit skoglösa i historisk tid. Globala uppvärmningen är dock ett all-
varligt miljöhot. Stora låglänta landområden kommer att hamna under vatten 
på grund av polarisarnas smälter. Redan nu är sommartemperaturerna i södra 
Europa nära det olidliga. 

Naturgeografiskt räknas Väsmansdalen till samma region som Dalälvens 
dalgång och Siljansbäckenet. Oftast kommer vindarna från sydväst.

4
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S J Ö A R S  O C h  V A T T e n D R A G e n S 
V Ä R D e
I en sluttning mellan Västra Kalven och Hundfjället i Transtrandsfjällen kom-
mer det fram en liten källa vars vatten sipprar bort i två riktningar. Den ena gre-
nen rinner till Atlanten via Klarälven och den andra till Östersjön via Dalälven. 
Dalarnas gränser sammanfaller i stort med Dalälvens nederbördsområde. Vat-
ten tar inte hänsyn till några administrativa gränser. Vatten uppströms påverkar 
vatten nedströms, tvärt om i vissa fall.

Sjöar som finns i slättbygderna har uppkommit genom att de i samband 
med landhöjningen snördes av från havet. Redan då fanns det en fauna och 
flora i vattnen. Sjöarna ovanför högsta kustlinjen bildades i takt med att isen 
smälte undan. Vattensamlingarna var till en början sterila, men koloniserades 
efterhand av växter och djur. Invandringen försvårades i många fall av olika 
hinder, i vissa fall har aldrig fisk kommit fram till sjöar och tjärnar. Rödings-
arterna var en av de första fiskarna att kolonisera vattendragen och sjöarna. 
Senare invandrare som sik och harr, hade ännu större hinder att passera, såsom 
vattenfall och forsar och de kom därmed inte lika högt upp i vattensystemet 
som rödingsarterna. Den stora invandring inträffade av mer värmekrävande 
sötvattenfiskar när värmetiden kom, för cirka 7-9000 år sedan, De mest vär-
meälskande fiskarna kan inte leva i kommunen. Ju större en sjö är, desto fler 
fiskarter brukar det finnas. 

Grunden för allt djurliv i vattnet utgörs av alger och andra växter. Plankto-
nalgerna är föda för nästa nivå i näringskedjorna. Större djur konsumerar min-
dre djur och sist blir fisken föda för fåglar och människan. För att ekosystemet 
ska fungera måste det finnas nedbrytare som tar hand om döda djur och växter. 
De näringsämnen som organismerna tagit upp under sin levnad blir tillgängliga 
för växterna. I fisklösa vatten slipper fåglar som lever på djur- och växtplankton 
och bottendjur att konkurrera med fisk. Sådana vatten är i allmänhet mycket 
skyddsvärda. De rovlevande fiskarna utövar ett stort tryck på andra fiskar och 
bytesdjur, t.ex. små abborrar och mörtar. 

Sjöar är egentligen ett naturligt uppdämt vattendrag som formas av landska-
pets utseende och tillrinningsområdets storlek. Grovt kan man dela upp sjöarna 
i fjällsjöar, skogssjöar och slättsjöar. 

Sjöar och vattendrag fyller stor funktion för djurlivet, trots människans 
ovarsamhet med det känsliga vattnet. Särskilt oreglerade vatten, på grund av att 
det är så få kvar och att de ofta har en omväxlande och mer opåverkad natur. 
Ovanliga är också tjärnar och småvatten som är fisklösa. Vattenståndsfluktua-
tioner mellan årstider är för många biotoptyper och arter livsnödvändigt. Kun-
skapen om vattnens naturvärden är ännu ganska bristfällig. Försök har gjorts 
att klassifisera naturvärdena i vatten, men resurserna har inte räckt till alla sjöar 
och vattendrag som vore önskvärt. 

Samma skillnad som mellan oligotrofa och eutrofa sjöar finns mellan olika 
typer av rinnande vatten, kanske ännu mer utpräglat. Hastigt strömmande vat-
ten kommer vanligtvis från högt belägna, näringsfattiga sjöar, och den steniga 
botten erbjuder dåliga livsvillkor för högre växter. Ändå finns en speciell flora, 
fast den uteslutande består av kryptogamer. På stenarna sitter alger, mossor och 
lavar fästade. Rinnande vatten tillhör vårt lands artrikaste miljöer. Uppemot 20 

Föregående sida: Malingarnas naturreservat 
från ovan.   /HE
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% av hela landets artbestånd bör kunna finnas utmed stränderna av älvarna och 
andra större vattendrag.

Alla tusentals arter, t.ex. kräftdjur, skalbaggar, dagsländor, fjädermyggor, ig-
lar och snäckor, hör till den så kallade bottenfaunan. Deras ekologi är mycket 
varierande, t.ex. sådana som äter nedbrutna växtdelar och sådana som är parasi-
ter eller rovdjur. Arterna sprids genom att de kan flyga på egen hand och andra 
”liftar” med fåglar, däggdjur och människan.

Vattendragen är så individuella, till och med varje enskilt parti är en helt 
unik individ med helt unik fauna, att det klassificering av naturvärdena bara 
kan bli mycket grova. Omgivande skogstyp avgör antalet arter i vattnet. Löv-
skog är gynnsammare för bottenfaunan än vad blandskog och barrskog är. In-
takt skog är viktig för vattendragens fiskfauna och bottenfauna. Skogen vid 
bäckar och åar fungerar bl.a. som näringsproducent genom att löv faller i vatt-
net, beskuggning, sammanhållen strandvegetation och död ved.

S J Ö A R n A  O C h  V A T T e n D R A G e n  I 
K O M M U n e n
Ludvika kommun är ett litet Dalarna i detta fall eftersom kommunen berörs av 
båda dessa havs avrinningsområden. Genom kommunens höga läge över havet 
är många av vattendragen källsjöar. Avrinningen sker åt nästan alla håll. I väster 
sker avvattningen till Svartälven och vidare till Vänern. I söder via Arbogaåns 
vattensystem till Mälaren. I nordväst och nordost till Dalälven och ut i Bot-

Burån är en av kommunens större vattendrag och 
som fortfarande har en viss naturlig vattenföring.  
/HE
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tenhavet. Större delen av kommunen, från det mellersta höglandet och österut 
avvattnas till Kolbäcksån, som också mynnar ut i Mälaren. 

Ludvika kommun är rik på sjöar och vattendrag och nästan alla är naturliga 
skogssjöar och skogsvattendrag. Antalet sjöar har angetts till någonstans mellan 
500 till 1000 stycken. Inom kommunen finns allt ifrån extremt klara, närings- 
och artfattiga sjöar till mycket grumliga, närings- och artrika slättlandsvatten. 
Den vanligaste typen är det brunfärgade, näringsfattiga, svagt sura och tämli-
gen artrika skogs- och myrvattnet. Dessutom finns ett antal vatten med kraftig 
metallpåverkan. Flera av sjöarna är naturligt sura och andra har försurats av sur 
nederbörd. Merparten av kommunen ligger över högsta kustlinjen. Väsman 
och förbindelsen med Arbogaåns vattensystem var för cirka 10 000 år sedan ett 
innanhav till Yoldiahavet som täckte stora delar av Mellansverige. Väsman är 
också kommunens största sjö och den femte i Dalarna. Den totala sjöarealen är 
ca 39 km2 xxx ha, vilket är 2,4 % av kommunens totala yta. De flesta vattnen 
inom kommunen är känsliga för försurande nedfall, då de har hög humushalt 
och låg alkalinitet. Omgivande berggrund är i allmänhet kalkfattig, vilket får 
till följd att vattnet har dålig förmåga att buffra försurning. Det finns några 
sjöar och tjärnar, samt vattendrag som ligger i anslutning till större områden 
med urbergskalkberggrund. Sådana vatten har högre pH-värde och ofta en art-
rikare strandvegetation och med vattenlevande mossor och lavar. Ett exempel 
på sådant vattendrag är Saxhytteån.

Den mänskliga påverkan på vattendragen har haft en mycket stor omfatt-
ning. Redan under tidig medeltid kom rinnande vatten i bruk för att driva 
kvarnar i Sverige. Särskilt i Bergslagen kom vattenhjul i bäckar och åar att ut-
nyttjas som kraftkälla för t.ex. stångjärnshammare och blåsbälgar, men även i 
icke industriell verksamhet. Kvarnar för att mala mjöl fanns i stort sett i varje 
större vattendrag och här och var växte små sågverk upp när den tiden begav 
sig. Om man dämde upp vattnet för att kontrollera flödet, kunde man få drif-
ten att fungera längre perioder även om vattnet sinade i vattendraget. Kvar-
narna och sågarna låg där lämpliga vatten fanns, kanske inte alltid idealiska 
lokaliseringar. Men industrier och samhällen växte upp kring fall och forsar. 
På 1600-talet började man även att använda vattenkraften i gruvverksamheten, 
men avståndet kunde vara långt mellan vattendraget och gruvan. I kommunen 
kom vattenkraften att utnyttjas vid de ställen där större industrianläggningar 
anlades, t.ex. på 1700-talet vid Strömsdal och Gravendal. Man glömmer lätt 
bort Ludvika ström med tillhörande vattenfall som gjorde att Ludvika stad blev 
till. 

Vattendrag som flyter stilla fram i låglänt terräng har ofta en mer omfat-
tande strandskog än bäckar och åar på höjderna. Naturliga variationer i vat-
tenföringen har utmed stränderna skapat zoner med olika levnadsvillkor för 
växter och djur. Många arter har anpassat sig till extrema högvattennivåer som 
kan vara en månad eller längre. Pajsoån – Burån systemet är på många sträckor 
ett typiskt sådant vatten, till detsamma kan man även räkna delar av Gonä-
sån. Karaktäristiskt med sådana vatten är att när vattennivån blir hög sväm-
mar vattnet över och träd och skog blir stående under vatten. Förutsättningen 
är att vattnet inte är reglerat på något sätt, även om sträckor av Pajså-Burån 
svämmar över trots kraftverksreglering. Sannolikt skulle översvämningarna 
vara årliga och större utan kraftverksdammar. I strandzonen som regelbundet 

En gång i tiden var Ludvika ström ett strömmande 
vatten som det var 1977 vid den stora vårfloden. 
/JH
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översvämmas finns ett stort antal växt och djur arter som är beroende av detta 
och som är missgynnade och många av dem hotade av att de flesta vattnen i 
landet och i kommunen är reglerade. Det är framförallt bland mossor och lavar 
som man finner hotade arter eller i många fall är arternas status och namn ej 
vetenskapligt utredda. Kunskapen om kommunens vattendragsfauna och flora 
är tämligen god. Länsstyrelsen arbetar för livskraftiga fiskbestånd, vilket inne-
bär undersökningar av sjöarnas och vattendragens status. Kommunen har tagit 
fram en sammanställning av fisk och bottenfauna (Forsberg 2000). Utifrån den 
rapporten och länsstyrelsens undersökningar går det att lyfta fram väsentliga 
drag, värdefulla vatten och de problem som finns i kommunens sjö- och vat-
tendragssystem.

När det gäller mångfalden hos bottenfaunasamhället i vattendrag eller i sjö-
ars strandzon kan man påvisa att det finns en utarmning av arter. Vatten som 
visar starka effekter av störning är Skräddartjärnen och övre delen av Mörtån. 
Andra vatten där det syns tydliga effekter av störning är Abrahamstjärnen, Ur-
sån, Salån och Saxbäcken. I flertalet av de undersökta vattnen har det inte på-
visats några allvarliga störningar. Föroreningar är ingen stor källa till störning-
arna, men finns i t.ex. Mörtån och Bysjön. Däremot är försurningen en stark 
bidragande orsak till utarmning av bottenfaunan. Det gäller bland annat för 
samma vatten som tidigare nämnts. De större sjöarna uppvisar måttliga försur-
ningsskador på bottenfaunan. 

Vattendragen och sjöarna har många vandringshinder, i form av dammar 
med olika syften och någon felaktigt lagd vägtrumma. Fisktrappor finns på ett 
fåtal ställen, men ofta är funktionen inte den bästa. Om lekplatser inte kan nås 
på grund av vandringshinder, upphör föryngringen och på sikt kommer fisken 
att dö ut.

Länsstyrelsen pekar ut ett antal sjöar och vattendrag i kommunen som sär-
skilt värdefulla och intressanta. Sjöar som saknar rovfisken gädda är synnerligen 
ovanliga i länet. I kommunen finns gäddfritt vatten i Holmsjön, Bredsjön och 
Hyttsjön och randområdena. Sjöar som har eller haft storröding, varav någon 
av sjöarna kan ha unika varianter av storröding. Stora Låsen är intressanta för 
att det antagligen finns både storröding och sik. Sik och storröding går inte bra 
ihop och siken brukar konkurrera ut rödingen. I Rösjön, i Säfsnäs, har detta 
för länge sedan skett, i och med utsläpp av sik på 1840-talet. För att möjliggöra 
vandring för fisk bör dammen i Rösjön rivas och Röälvens vandringshinder 
återställas.

Norra Gussjön har det länge varit känt att det finns en variant av storröding. 
Sjön har varit med i fysisk planering för naturvård sedan 1970-talet för att 
skydda storrödingen. Sannolikt har annan laxfisk släppts i, och det är oklart om 
ursprunglig storröding finns kvar?

Fisklösa sjöar och tjärnar är nästan omöjligt att finna, även om det ska fin-
nas naturliga fiskfria vatten. På kartan finns många tjärnar som heter ”Fisklö-
sen”. Människor har länge flyttat och planterat ut fisk för att öka produktionen, 
eller bara få sitt eget fiskevatten. I många fall har detta lett till allvarlig påverkan 
på ekosystemet. Fisklösa vatten är inte längre fisktomma. Utsläpp och förflytt-
ning, lagligt eller olagligt, av signalkräfta Pasifastacus leniusculus har gjort att 
flodkräfta Astacus astacus är akut hotad. Trots kännedom att signalkräftan spri-
der kräftpest sker utplanteringar.
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Alla vatten med flodkräfta måste på något sätt skyddas, men det är ingen 
lätt uppgift eftersom det slarvas en hel del med reglerna för att undvika sprid-
ning av kräftpesten. Idag finns ett fåtal flodkräftor i vatten som inte har de allra 
bästa egenskaperna för att flodkräftan ska nå sådant antal att den blir intressant 
för fiske.

F I S K F A U n A n
Sverige är ett av världens sjörikaste länder och därmed rikt på sötvattensmil-
jöer. Cirka nio procent av landets yta består av sötvatten, i kommunen är det 
också nio procent. Man beräknar att det finns fler än 5000 arter av flercelliga 
organismer i sjöar och vattendrag. Minst 12 sötvattensarter har försvunnit från 
landet, flertalet försvann i början av 1900-talet eller tidigare, t.ex. atlantstör. 
Artrikaste vattnen är kalkrika småvatten i södra Sverige. Generellt är vattnen i 
södra Sverige betydligt artrikare än de nordliga. Höjden över havet betyder färre 
arter. Men det finns oftare arter som endast förekommer i kallare vatten med 
låga näringshalter i norr än i söder.

Sötlevande fiskar är drygt 50 till artantalet. Även antalet arter av fiskar är 
färre norrut. Kommun ligger på gränsen, men kommunen saknar de grunda 
näringsrika slättsjöarna som är de artrikaste. Nordliga vatten, som kommunen 
delvis tillhör, har särpräglade kallvattengynnade arter som harr och storröding. 
Fiskarternas geografiska utbredning och genetiska variation är fortfarande på-
verkade av deras invandringshistoria efter istiden. Det finns, även inom kom-
munen, genetiskt skilda varianter i olika sjö- och vattendragssystem. Här kan 
man verkligen behöva skydda den genetiska variationen inom en art. I kommu-
nen finns naturligt abborre, asp, braxen, mört, gädda, nors, löja, siklöja, elritsa, 
bäcköring, lake, sik, gers och sutare. 

Fisk har särskilt viktig funktion i sötvatten. De är en födoresurs för fåglar, 
men också för människan. Fisk reglar också tillgången på plankton vilket har 
stor betydelse för vattnets siktdjup. 

Strandvegetationen är betydelsefull för fisk, även i näringsfattiga sjöar, kan 

Fiskhink med två ädelfiskarter, varav öringen åt-
minstone finns i kommunens vattendrag. Harr 
har väl tidigare funnits, men är numera försvun-
nen?  /JH
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den vara artrik. I vattenbrynet kan det växa glesa bälten av vass, säv och starr- 
och fräkenväxter, längre ut i vattnet finns mattor av undervattensväxter. Stenar 
och grus har dessutom ett skikt av olika alger. När man kommer ner på 10-20 
meters djup saknas helt vegetation på grund av mörker. Djupare än halv meter 
är det nästan gyttjebotten. 

Närmast land är faunan rikast i en näringsfattig sjö, t.ex. på kräftdjur, insek-
ter och snäckor. Ytvattnet i grunda vikar värms fortare upp på våren. Huvud-
sakligen leker gäddan bland vegetationen intill stränder när det är högvatten. 
Abborre och mört går gärna upp liten bit från mynningen av en bäck eller å. 
Det är viktigt att det finns sten- och grusbotten och gynnsamt är om botten 
är fri från algpåväxt. Det är viktigt att det regelbundet faller träd i vattnet, inte 
bara för mörten utan också för produktion av småkryp.

Det rinnande vattnets vanligaste art är öringen och det gäller såväl stora 
åar som små bäckar. I mer stillastående vatten finns också andra fiskarter som 
svårare kan förflytta sig i strömt vatten, t.ex. abborre och gädda. Ålen vandrar 
ut från vattendragen till varma hav för att fortplanta sig. De ålar som fanns i 
kommunens vattendrag och sjöar är sannolikt resultat av utplantering. 

Man ska veta att i näringsfattiga sjöar kan fiskens biomassa var mycket hög, 
men fisken är mycket känslig och det tar lång tid för återhämtning om den 
fiskas för hårt. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med näring för snabb vikt-
ökning.

F I S K e T
Insjöfisket till husbehov är ett av de allra äldsta näringsfången. Mört och brax 
var länge de vanligaste fångade fiskarna. I början av 1920-talet var drygt 1500 
yrkesfiskare verksamma i insjöarna, därtill kom över 50000 personer med fiske 
som binäring. Tillsammans fångades årligen drygt 6000 ton fisk, främst gädda 
och abborre. Antalet yrkesfiskare har sedan dess sjunkit kraftigt och understiger 
nu 200. Fångst av siklöja och gös är de viktigaste arterna idag. Yrkesfisket är 
också koncentrerat till de stora sjöarna i landet. Några yrkesfiskare i Dalarna 
finns inte längre. 

En orsak till sötvattenfiskets tillbakagång är de höga kvicksilverhalterna som 
sedan 1960-talet uppmätts i fisk från många näringsfattigare sjöar. 

Husbehovfisket med nät och mjärde har alltmer ersatts av sportfiske med 
handfiskeredskap. Idag är det ett par miljoner som mer eller mindre regelbun-
det sysslar på fritiden med fiske. Fritidsfiskarna fångar årligen tiotusentals ton 
fisk i inlandsvattnen. Bara fångsten av signalkräfta beräknas till 600 ton. 

Rätten till fiske i enskilt vatten tillfaller först och främst markägaren. Många 
vatten har gemensamma ägare och man måste bilda föreningar för att kunna 
besluta om sportfiske och fiskevård. För att fiska i föreningarnas vatten måste 
man ha fiskekort. På allmänt vatten har allmänheten alltid haft rätt att fiska 
fritt. I de näringsfattiga sjöarna, som i kommunen, fiskas gädda Exos lucius, ab-
borre Perca fluviatilis och mört Rutilus rutilus. I djupare och större sjöar öring 
Salmo trutta, storröding Salvelinus umbla och sik Coregonus spp. Väsman är ett 
bra exempel på en sjö där alla dessa fiskar förekommer. Allra vanligast idag är 
sannolikt de sjöar där eftertraktade fiskearter har planterats in för sportfiske. 
Vanligast är nordamerikanska arter som regnbågeöring Orcorhynchus mykiss. I 

G y t t j a  b e s t å r  a v  l e r s l a m  o c h 
d y l i k t ,  h u v u d s a k l i g e n  a v  e x -
k r e m e n t e r  o c h  a n d r a  l ä m -
n i n g a r  e f t e r  d j u r  o c h  v ä x t e r .
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små vatten används fisk som redan vid utsättningen är stor nog att fiska ”put 
and take”. Undantag finns där den inhemska fisken gädda eller abborre är po-
pulärare, särskilt om man vet om, och tror sig kunna få, storgäddan på kroken. 
Lisjön har utvecklats som en känd och välbesökt fisksjö för möjligheterna till 
storfångst av gäddor. 

Odling av fisk har förekommit i Sverige i flera hundra år. I mitten av 
1800-talet började man produktion av yngel för utsättning i naturliga vatten. 
Sik och siklöja odlades i fjällsjöar. Sik planterades även ut i sjöar i kommunen 
omkring den tiden. Idag domineras produktionen av laxfiskar som kraftbola-
gen ålagts för att ersätta minskad fiskföryngring i utbyggda älvar. I kommunen 
bedrivs odling i flytande nätkassar. Den fisken går till utsläpp i så kallad ”put 
and take” sjöar. Odling av kräftor är ökande.

Kommunen har tagit fram en fiskekarta. Den finns tillgänglig på turistby-
rån. 

h O T e T  M O T  l e V A n D e  S J Ö A R 
O C h  V A T T e n D R A G
Tyvärr är det bara mindre än hälften av svenska vattendrag bedöms uppfylla 
kraven för hög eller god status i EU:s ramdirektiv för vatten. System Aqua anser 
att 11 % av sjöar och vattendrag är mer eller mindre naturvatten, medräknat 
andra störningar kan 95 % var tydligt påverkade av människan. De saknar god 
vattenkvalitet, funktionell strand med utrymme för vattenståndsfluktuationer, 
naturliga flöden och en miljö i avsaknad av fysiska ingrepp. De flesta sjöar 
och vattendrag är påverkade av vattenkraftverk och dämningar. Vattenkvali-
teten har förbättrats, men samtidigt blir vattnet allt brunare genom tillförsel 
av humusämnen. Bara 5 % av alla gjorda naturhänsyn vid bäckar och åar har 
ekologisk funktionellitet. 

Anmärkningsvärt är att ett par våra mest älskade fiskarter, ål Anguilla anguil-

Å t g ä r d s f ö r s l a g : I n v e n t e r i n g 
a v  f ö r e k o m m a n d e  v a n d r i n g s -
h i n d e r  i  s t ö r r e  v a t t e n d r a g 
o c h  d e r a s  e v e n t u e l l a  e f f e k -
t e r .  ( 2 0 1 2 - 2 0 1 4 ,  T e k n i s k a 
k o n t o r e t )

Intresset för fritidsfiske ökar, vilket gör att besö-
ken i naturen också främjas.  /UR
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la och flodkräfta, bedöms vara Akut hotade (CR). På senare tid har lake mins-
kat så kraftigt att arten klassas som Nära hotad (NT). Nuvarande åtgärder är 
inte tillräckliga för dessa arter. Åtgärder måste pågå under lång tid för att få 
tillbaka livskraftiga populationer.

Jämfört med andra naturtyper är sötvattenmiljöerna ofta tacksamma restau-
reringsobjekt för naturvården. Riktade insatser kan åstadkomma stora förbätt-
ringar på kort tid.

S j ö s ä n k n i n g a r
Sjösänkningarnas tid är över, men effekterna kvarstår. Speciellt i syd- och mel-
lansvenska jordbruksområdena sänktes ett mycket stort antal sjöar och en del 
torrlades helt. Genom sjösänkningarna blev fuktiga strandängar tillgängliga för 
åkerbruk. I och med att strandängarna flora och fauna torrlades försvann en 
av de artrikaste biotoperna. I kommunen är inte sjösänkningen något som har 
skett i större skala. Något småvatten eller tjärn i odlingslandskapet har säkert 
blivit torrlagd. 

F l o t t n i n g  o c h  d i k n i n g
Ungefär samtidigt som sjösänkningarna pågick i södra Sverige kulminerade 
flottningsepoken längre norrut. Timret transporterades med hjälp av alla de 
vattendrag och sjöar som var möjliga för att få ut timret till havet och för vidare 
transport till pappersbruk och sågverk. Man utnyttjade främst vårflodens höga 
flöden. Till vattendraget eller sjön kördes timret med häst och släp. Detta var 
före den tunga lastbilens tid. 

För att underlätta timrets framfart rätades och rensades strömfåran. I stort 
sett varje större bäck och å har rensats från stenblock inom kommunen. Sten-
blocken lades ofta upp som vallar för att styra timret genom åsvängarna. Ibland 
timrades brantare stränder. I större sjöar och i älvarna byggdes anläggningar för 
att hindra timret att stranda. För att lättare komma förbi strömmande vatten 
och vattenfall byggdes rännor genom skogen. Ännu finns en ränna att se i Rö-
älven. För att reglera vattnet och få extra mycket vatten vid flottningen byggdes 
dammar.

Efter Håjenån finns resterna kvar efter kojan 
som fottarna använde. Flottningen skedde på 
våren när vattenet var högt i ån. Arbetet var 
tungt och för att undvika timmerbrötar var det 
nödvändigt med ständig övervakning på kritiska 
ställen.   /JH
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Rensning, rätning och dammar i vattendragen försämrade eller förstörde 
förutsättningarna för bl.a. laxfiskarnas vandring och lek. Stenblock har bety-
delse för fiskarna som skydd vid vandring och lek. 

Det pågår då och då arbeten med att återställa vattendrag i mer ursprungligt 
skick i kommunen, med syfte att skapa bättre betingelser för attraktivt fiske. 
Stenblock förs tillbaka i strömmande vatten, grusbottnar för lekplatser anläggs 
och dammar rivs för att få naturliga fluktuationer och inte minst pågår en om-
fattande utsättning av fisk.

Skogs- och myrdikning påverkar också rinnande vatten. Dikning medför 
större tillväxt av alger i vattendragen genom ökat näringsutflöde. Gödningen 
gynnar fjädermygg- och knottlarver, men de förbrukar syrgas och det drabbar 
arter som kräver hög syrgashalt i vattnet. Totalt sjunker antalet arter i vattnet. 
Även skogsdikesrensning har visat sig ge allvarliga konsekvenser på vattenmil-
jön. Läckaget av näringsämnen fördubblas, ökade kvicksilverhalter, bottenle-
vande djur försvinner och återhämtningen är långsam. Istället för rensa befint-
liga diken bör man proppa igen vissa diken.

 V a t t e n k r a f t
Inte förrän på 1900-talet uppmärksammades vattenkraftens miljöeffekter, 

även om den tidiga ”småskaliga” verksamheten inverkade mycket negativt på 
vattnets fauna och flora. Fördämningarna utgjorde oftast ett omöjligt hinder 
för arter som vandrar eller sprider sig längs vattendrag. Även när kvarnarna 
hade fyllt sin funktion stod fördämningarna kvar. Tillgången på öring var i 
många vattendrag bara en spillra av vad det kunde ha varit. 

Men det är vid genombrottet för elproduktion kring 1900 som utbyggna-
den av vattenkraften kom att påverka vattenfall och forsar i betydligt större 
omfattning än de lokala vattenhjulen. Utbyggnaden av små och medelstora 
vattenkraftverk, särskilt för de energikrävande järn- och stålverken i Bergslagen, 
skedde i snabb takt och det var även under den tiden som Ludvika kraftverk 

Håjenån har restaurerats efter flottningstidens 
rensning av stenblock i ån. Ännu återstår det 
sträckor som inte har blivit åtgärdade.  /JH
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anlades. Takten var ändå för låg ansåg dåtidens företag och politiker. Utbyggna-
den av större vattendrag, älvarna, hindrades av flottning, båttrafik, fiske och att 
lagstiftningen var på strandägarnas sida. Kring 1900 undanröjdes de juridiska 
hindren för vattenkraftutbyggnad. Vattenlagen var utformad som en regelbok, 
men initiativet låg hos utbyggarna som själva kunde bestämma över planerna. 
Under mellankrigstiden fördubblades den svenska elförbrukningen varje årti-
onde. Inte bara staten investerade utan även kommunerna och privata. Ex-
ploateringarna av vattendragen underlättades ytterligare med tiden, men 1956 
stoppades första gången en planerad vattenkraftsutbyggnad på grund av hotet 
mot naturen, bygden och turismen. Regleringarna försämrade fisket betydligt, 
antingen av näringsbrist eller genom av lekbottnarna förstördes. Dammarna 
spärrade även vägen för vandrande fisk. På 1950-talet blev exploatörerna skyl-
diga att kompensera för förlorade fiskstammar, vilket ännu idag pågår. Resultat 
är ändå inte tillfredsställande. 

Några protester är inte kända när kommunens större vattendrag exploa-
terades. Låsån och Pajsoån och dess biflöden utnyttjas än idag på vattenkraft 
vid kraftstationerna Vännebo och Loforsen. Tydligaste regleringen är faktiskt 
inte vattendragen utan sjöarna. Alla större sjöar i kommunen, Väsman, Lisjön, 
Lejen och Skärsjön är påverkade av vattenkraftsverk och dess dammar. Stora 
arealer har blivit överdämda efter dammbyggnationen. Sjöarna liknar mer dam-
mar än naturliga sjöar, med vattenståndsfluktuationer anpassade efter elpro-
duktionens behov och inte de naturligt höga nivåerna vår och höst. Då och 
då torrläggs stränder, vikar och sund med stora negativa konsekvenser för alla 
vattenlevande djur och växter. 

Lisjön dämdes eller rättare sagt kom till 1951. Dessförinnan var det en stor 

Lisjön är egentligen igen sjö, utan en damm för 
kraftproduktion. Kartan visar vattnets yta i för-
hållande till tidigare. Före dämningen var det ett 
myrområde med många små tjärnar. Fågellivet 
var synnerligen rikt.
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myr med en otalig mängd mindre tjärnar. Fågellivet var före dämningen myck-
et rikt med flera sällsynta arter och som bevis för det finns ett bo med ägg av 
myrsnäppa bevarat i Göteborgs stadsmuseum. Trots dämningen är fortfarande 
Lisjön en intressant fågelsjö, men tyvärr för fåglarna men till gagn för fisket, 
har gäddan fått ett eldorado i sjön. Finns det någon oreglerad sjö i kommunen?

Vattensystem som regleras för vattenkraft blir ofta utarmade på grund av 
onaturliga vattenståndsfluktuationer, urlakning av strandzonen och försvårar 
fiskvandring. Minst hälften av strandväxterna försvinner vid regleringen. Ett 
femtiotal rödlistade arter bedöms vara negativt påverkade av vattenkraftreg-
lering. Vattenkraft framställs som en av de mest miljövänliga energikällorna, 
genom att jämföra mindre utsläpp av växthusgaser i jämförelse med andra en-
ergikällor. Man förbiser fysisk och kemisk påverkan som vattenkraftregleringen 
har på den biologiska mångfalden. Ökad korttidsreglering och utbyggnad av 
småskalig vattenkraft är de effektiviseringar som bedöms vara mest negativa. 

Effekterna på lokal nivå är så nära som att Ludvikaforsen nästan alltid är 
torrlagd. De få gånger som forsen har naturligt flöde är detta mycket uppskat-
tat. Förslag finns att skapa ”spegeldammar” för att undvika total torrläggning 
långa tider. ”Spegeldammarna” har inget större värde för den biologiska mång-
falden jämnfört med rinnande vatten.

F ö r s u r n i n g
I vattendragen är det främst upprepande surstötar i samband med snösmält-
ningen som vattenlevande djur har svårt att klara. Bäcköringen är en nyckelart 
i vattendragen som i vissa fall har drabbats hårt av lågt pH. Risker finns också 
att det mycket giftiga oorganiska aluminiumet frigörs vid surstötar.

För att motverka försurningens skadeverkningar sprids närmare 2000 ton 
kalk/år i kommunens vatten. Fisket har gynnats av kalkningen, men den övriga 
faunan och floran har troligen inte fått någon större positiva effekter? 

Det allra tydligaste miljöproblemet som den ”gröna naturvården” och ”blå 
miljövården” har är kanske vattenfrågan. 1967 publicerades en artikel i av de 
stora dagstidningarna med rubriken ”Nederbördens försurning”, skriven av 
Svante Odén vid SLU. Tidigare lax- och öringsvatten hade plötsligt blivit fisk-
lösa och pH-värdena låg i närheten av 4. De första upptäckterna gjordes på 

E f t e r  a t t  m y r a r n a  h a m n a d e 
u n d e r  v a t t n e t  v i d  d a m m b y g -
g e t ,  h a r  m y r e n s  ö v r e  d e l 
f l u t i t  u p p  o c h  s k a p a r  b r a 
f ö r u t s ä t t n i n g a r  f ö r  e t t  r i k t 
f å g e l l i v .  N e g a t i v t  ä r  d e  s t o r a 
f l u k t u a t i o n e r n a  v i d  f e l  t i d  p å 
å r e t  s o m  g ö r  a t t  v i s s a  f å g l a r 
m i s s l y c k a s  m e d  h ä c k n i n g e n . 

Lisjöns flytmyrar från söder. Tidigare var 
det ett myr- och skogslandskap  med rikt 
fågelliv.  /JH
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Västkusten men Ludvika kommuns västra delar Västkustens problem. Orsaken 
visade sig vara svavelföroreningar orsakade av omfattande eldning av svavelhal-
tig olja. Föroreningarna kom också från koleldning i Centraleuropa. Ett mycket 
stort och allvarligt miljöproblem med stora konsekvenser på biologisk mång-
fald stod för dörren. Redan 1968 föreslog regeringen att maximala svavelhalten 
i eldningsolja skulle sänkas till 1 procent fram till 1974, men beslutet blev 2,5 
procent till 1969. 

Såväl grundvatten och mark som sjöar var försurade, särskilt hårt drabbad 
var områden med naturligt sura marker, t.ex. västra Dalarna och Säfsnäs sock-
en. Vid låga pH-värden sker också urlakningen av metaller vid låga pH-värden. 
En pH sänkning från normala 7 till 4 vid högvatten innebär att vattnet blir 1 
000 gånger surare. Särskilt under våren sker surstötar som bidrar till extremt 
låga värden som i sin tur gör att vattenlevande insekter slås ut. Höga halter av 
kvicksilver i fisk är resultat av förorenat surt regn och möjligen större använd-
ning av kvicksilver. Merparten av markerna och vattnen i kommunen är dess-
utom naturligt sura, vilket gör att det behövs bara måttlig påspädning av sura 
ämnen förrän buffertförmågan upphör. Blir vattnet surare än pH 5 försvinner 
fisk, kräftor, snäckor och musslor, medan vissa insekter faktiskt kan öka. Inte 
bara vattenlevande organismer tog skada av försurningen. Lavar och mossor, 
antagligen även många marksvampar missgynnades. I närheten av samhällen 
var det i det närmaste lavöken på träden inne bland bebyggelsen. Sannolikt 
hade svavelnedfallet en del i skogsarternas tillbakagång när deras livsmiljöer i 
skogen minskade och försämrades med det omfattande kalhyggesbruket. Går-
lången, Marnästjärn och Glaningen var svartlistade, då halterna av kvicksilver i 
fisken översteg rekommenderat gränsvärde. 

Det går att bekämpa försurningen genom att sprida finmald kalksten i för-
surade sjöar och vattendrag, vilket höjer pH-värdet. I första hand förbättrades 
möjligheter till fiske i försurade vatten. Sedan mitten av 1980-talet har försu-
rade vatten årligen kalkats i stor omfattning. Staten har subventionerat kalk-
ning med ca 200 miljoner per år. Svavelnedfallet var 1974 på totalt 500 000 
ton och idag är den nere på 95 000 ton. Utsläppet i Sverige är idag cirka 7 000 
ton. I Ludvika kommun har xxxx kalkautomater placerats ut. xxxx sjöar kalkas 
då och då och xxxx sjöar har valts ut som referenssjöar (dvs. de kalkas inte för 
att jämföra med de kalkade). Det är Tekniska kontoret som ansvarar för kalk-
ningen. Kalkningsverksamheten är starkt kopplad till restaureringen av fisket. 
Kalkning hjälper för stunden, därför måste kalkningen upprepas med några års 
mellanrum så länge försurningen pågår i nuvarande omfattning. Kalkdoserarna 
ger lagom dos kalk när det så behövs. Nedfallet av försurande ämnen har ändå 
minskat, men fortfarande får man räkna med att minst tre procent av alla större 
sjöar är försurade. Kommunens större sjöar är något försurade. 

Naturvårdsverket har påbörjat en översyn av kalkningsverksamheten. Nya 
pH-mål och riktvärden har satts upp och målet är att effekterna av försurningen 
inte någon gång under året ska påverka det naturliga djur- och växtlivet på ett 
negativt sätt. pH-målen för vatten är 5,6, vatten med lax, mört och flodkräfta 
6,0 pH och för flodpärlmussla 6,2 pH. Meningen är att sluta kalka vatten som 
inte längre är försurade, liksom att minska eller avstå i överkalkade vatten. 

Svårare kommer det att bli att begränsa kväveoxidutsläppen. Utsläppen 
kommer från alla typer av förbränning och de ökar allt snabbare. En stor del 

Karta över försurningskänsliga områden i Dalarna.
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kommer från trafiken. I luften kan kväveoxiderna omvandlas till salpetersyra 
som därigenom ökar på försurningen. 

Kalkningen medför att fin kalksten sprids vid doserarna. Egentligen är kalk 
något som är giftigt för en stor del av växtligheten, inte minst lavar och mossor. 
Förändringen av lav- och mossfloran i vattendrag som kalkas är inte studerade. 
Effekten av kalkning av våtmarker är däremot välundersökta och resultatet vi-
sar att vitmossor dör. Av den anledningen är man är ytterst försiktig med att 
godkänna kalkning av våtmarker. Vid spridning av kalk på annat sätt än genom 
doserarna, kan kalk hamna i mindre våtmarker efter sjöar och vattendrag. Kalk-
ning av skogsmark ger inte tillräcklig effekt på markförsurningen. Skogsbruket 
står alltmer för försurningen genom att merparten av biomassan tas ut vid av-
verkning och gallring.

E u t r o f i e r i n g
Under senaste åren har mycket låga näringsnivåer kunnat konstateras i kom-
munens större sjöar. Fosforhalten i Väsman låg under 2004 mellan 5 μg/l och 9 
μg/l. Detta trots att sjön har fyra avloppsreningsverk. Övriga större sjöar visar 
samma tendens. Orsaken kan vara en övergång till fosfatfria tvättmedel och 
försurningen. Försurningen leder till buffring med aluminium när inget annat 
buffrande material finns tillgängligt. Aluminium som hamnar i vattensystemet  
binder fosfor, vilket gör sjöar och vattendrag ännu näringsfattigare och som 
därmed  äventyrar det biologiska livet.

De naturliga näringsrika sjöarna och vattendragen karaktäriseras av frodig 
växtlighet där vass och kaveldun bildar ensartade områden. I vattnet breder 
nate-arter, vattenpilört, vattenpest med flera slingrande växter. Växterna som 
fastnar i redskap och ställer till problem för båtarna och möjligheten till fiske, 
gjorde under några årtionden i mitten av 1900-talet att antalet fåglar fullkom-
ligt exploderade i sjöar som aldrig varit naturliga näringsrika slättsjöar. Fåglar 
som skrattmås, brunand och sothöna invandrade i vatten som var starkt på-
verkade av utsläpp från dåligt renat avloppsvatten. Fiskdöd orsakad av ofull-
ständigt renade kommunala avloppsutsläpp var ännu vanliga på 1960-talet. 
Med ny miljöskyddslag 1969 fick miljömyndigheterna möjligheter att kräva att 
kommunerna skulle införa kemisk avloppsrening. Efter tio år renades 80 pro-
cent av kommunernas avloppsvatten på kemisk väg. När utsläppen upphörde 
i sjöarna fanns det kvar sådana mängder av material som skulle brytas ned på 
botten att vattnen blev mer eller mindre döda på liv. Ännu ser man ingen åter-
hämtning utan stora restaureringskostnader på otal ställen i landet. I Ludvika 
finns Marnästjärn och Glaningen, bra exempel på att kostnaderna överstiger 
kommunens möjligheter att finansiera samt att det finns lika många viljor på 
restaureringsmetoder som experter.

T u n g m e t a l l e r
Förutom av försurning och övergödning har artrikedomen i sjöar och vatten-

drag, åtminstone lokalt påverkats också av tungmetaller och andra giftiga äm-
nen. Lågt pH under vårfloden kan frigöra oorganiskt aluminium, särskilt i vat-
tendrag som omsluts av granskog. Nedströms industrianläggningar har sådana 
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ämnen vid åtskilliga tillfällen orsakat fiskdöd. Även via luften sker spridning av 
giftiga ämnen från industrier, som tidigare var så omfattande att fauna och flora 
skadats i närbelägna vatten. Under senare tid har industriutsläppen av skadliga 
ämnen till såväl luft som vatten reducerats påtagligt.

Från varp- och slagghögar, men också slamdammar, kring nedlagda sulfid- 
och malmgruvor pågår ett oförminskat läckage av koppar, zink och andra me-
taller. Numera kommer mer än hälften av landets totala tungmetallsutsläpp 
till vatten från gruvområden. I kommunen finns flera sådana här utsläppskäl-
lor. Den värsta, var Saxbergsgruvan men där har de värsta utsläppen åtgärdats. 
Halterna av tungmetaller från Saxberget påverkade bottenfaunan och fisken. 
Intressant är att åtgärden vid Saxberget var att täcka varphögarna med ett tjockt 
lager morän och resultatet har blivit en ny biotop för fjärilar och insekter som 
trivs i den frodiga ört- och gräsvegetationen.

En annan lokal förgiftningsfara har orsakats av jakt. Änder skjuts med bly-
hagel och riskerar drabbas av blyförgiftning när de blir lätt skadeskjutna. På 
grunt vatten får de även i sig blyhagel då de söker föda. Mängden blyhagel på 
botten kan vara stort på ställen där andjakt är populärt. Riskerna att änderna 
ska få hagel i sig är kanske större under flyttningen. I England visade det sig att 
ungefär hälften av alla änder hade blyhagel i kroppen, förvånande nog också 
knölsvanarna, som har alltid har varit fridlysta. Havsörnar i Sverige som under-
sökts har haft höga halter bly på grund av att deras byten varit förgiftade med 
bly. Blyhagelanvändningen ska upphöra på frivillig väg, men när?

Ett par decennier tillbaka i tiden hade kemiska bekämpningsmedel kraftig 
påverkan på faunan kring inlandsvattnen. Till de mest utsatta arterna hörde 
fiskgjusen. Äggförtunning orsakad av DDT äventyrade fortplantningen. DDT 
kom från den fisk som fiskgjusen åt och naturligtvis fick även vissa personer 
DDT i kroppen. Halterna av DDT hos fiskgjusen har sjunkit till en sådan nivå 
att faran anses vara över. Nutida bekämpningsmedel är mer lättnedbrytbara, 
men rester påträffas likväl ofta i vattendrag, särskilt i jordbruksbygd. Trädplan-
tor behandlas mot skadeinsekter innan de planteras och det finns exempel på 
att en fiskodling dog ut på grund av de kemikalier som användes. 

I vattenmiljön finns också giftiga ämnen som är så svårnedbrytbara. Till 
dessa ämnen hör PCB, som trots förbud påträffas i relativt höga doser. PCB på-
verkar fortplantningsförmågan hos de däggdjur som lever i vatten och befinner 
sig högst upp i näringspyramiden. Uttern har sannolikt drabbats hårt av detta 
och man misstänker att även minken har gjort det. Halterna av PCB sjunker 
för att gifterna begravs i sedimenten och gyttjan allt efter som tiden går. Trots 
allt verkar uttern sakta återhämta sig och de första bofasta utterfamiljerna har 
etablerat sig i kommun.

S k o g -  o c h  j o r d b r u k e t s  p å v e r k a n
I stort sett samtliga vattensystem i kommunen är påverkade av såväl historiska 
som nutida mänskliga ingrepp som kvarndammar och vattenkraftverk. Ett un-
derskattat problem är regleringarna av våra sjöar och vattendrag. Förutom att 
dämningarna fungerar som vandringshinder för fisk, påverkas strandmiljöerna 
när naturliga översvämningar uteblir. Regleringsnivån i några vattensystem 
kan vissa år skapa problem för lekande fisk och häckande fåglar. Dessutom är 
många vägtrummor vandringshinder för fisk, utter och smådjur. 
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Skogsbruket påverkar de flesta vattensystem i länet genom skogsbilvägar 
och olika skogsbruksåtgärder. Från kalmark som uppstår efter avverkning sker 
ökad humusutfällning, detta gäller även vid dikning av skogsmark. Idag har 
dikningsverksamheten upphört och all dikning är tillståndspliktig.  Även jord-
bruket påverkar sjöar och vattendrag. I vissa vatten kan fisketrycket eller utsätt-
ning av fisk och signalkräftor skada de naturliga bestånden.

Förändrad markanvändning inom skogs- och jordbruket påverkar vatten-
kvaliteten genom att vattnets uppehållstid i marken förkortas innan det når 
vattendragen. Kalavverkning, markberedning, dikningar och träda medför en 
minskad möjlighet att neutralisera surt vatten samt urlakning av näringsämnen. 
Skogsbrukets avverkningsmetod har gjort att stora mängder humus hamnat i 
vattendragen och sjöarna. Växtresterna lägger sig som ett täcke över allt och 
medför försämrade levnadsvillkor för djur- och växtlivet. Otaliga är de bäckar, 
kärr och mossar som skogsbruket har dikat eller kört sönder med tunga maski-
ner. Att vattnet i sjöar och vattendrag blir allt brunare är klarlagt. Effekterna av 
detta på organismer är ännu inte klarlagt. Arter inom vissa algsläkten påverkas 
negativt. En annan effekt är att den allergiframkallande algen gubbslem i sjöar 
blivit vanligare.

Trots att skogsbruket vill bedriva ett hänsynsfullt skogsbruk saknas fort-
farande funktionella skyddszoner längs de flesta vattendrag. Skogsägare upp-
muntras idag att rensa gamla dikessystem, vilket kommer att leda till ytterligare 
påverkan på skogens vattenmiljöer. Närmare hundra rödlistade arter bedöms 
kunna påverkas negativt av dikesrensningen. 

Skogsavverkning i direkt anslutning till vattendrag har en negativ påverkan 
på alla arter som är känsliga för uttorkning, t.ex. lavar och mossor. Öring, flod-
pärlmussla och andra temperaturkänsliga arter påverkas negativt när skuggande 
träd försvinner. I och med att många kantzoner har ett fåtal lämnade träd eller 
inga träd alls, är också möjligheterna att träd faller i vattnet mindre. Samtidigt 
är många lämnade kantzoner mot vatten mycket oskyddade när övrig skog är 
borta, vilket gör att träd lätt blåser kull och några av dem bör kunna hamna i 
vattnet.

Det finns en risk att skogsbruk kan öka halten av metylkvicksilver (MeHg) 
i vattendrag, eftersom förhöjda grundvattennivåer vid avverkningen leder till 
att vattnet transporteras genom övre marklagren som är rika på kvicksilver och 
organiskt kol. Variationen är dock stor mellan olika marks känslighet, bl.a. 
pågrund av försurningsgraden. Metylkvicksilver lagras i bl.a. fisk och är idag 
ett allvarligt miljöproblem i en stor del av den boreala regionen. Kvicksilver i 
marklagren är ett resultat av utsläpp från industri i sjöar och vattendrag. Via 
regnet hamnar kvicksilvret i skogsmarken. Tidigare svartlistade man sjöar där 
fisken hade höga kvicksilverhalter, idag ges ett generellt råd hur mycket fisk 
man kan äta utan bli förgiftad.

Småvatten i odlingslandskapet skyddas genom ett generellt biotopskydd. 
Små och tillfälliga vatten är ändå kraftigt utsatta, även i andra landskapstyper. 
Ett litet tillfälligt vatten kan vara en dränkt åkermark som tidvis håller en vat-
tenyta. Mer beständigt är någon form av damm, som inte längre används, utan 
får ett speciellt värde genom att den är fisklös. Småvatten är betydelsefulla för 
grodor och paddors lek, men även för ett otal små ryggradslösa djur. I kommu-
nen finns få småvatten i odlingsbygden, någon av smådammarna som har med 
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hytt- och bergsbruket kan fungera som ett värdefullt småvatten. Ett hot för små 
dammar kan bli den ökande kräftodlingen.

E x p l o a t e r i n g  a v  s t r ä n d e r
Kring sjöar och i vattendrag utövas inte bara fritidsfiske utan också annat fri-
luftsliv i helt annan omfattning än för bara några decennier sedan. Återkom-
mande störningar har fått en negativ påverkan på flera känsliga djurarter, sär-
skilt fåglar såsom fiskgjuse och storlom. Båttrafiken ökar, samtidigt som nya 
farkoster introduceras med allvarliga risker för ökad störning. Vattenskotern 
var i stort sett förbjuden att använda till nyligen. Kommunerna tvingades att 
släppa vattenskoteråkningen mer eller mindre fri, åtminstone i en sjö. Ludvika 
kommun beslutade att Väsman var lämplig för ändamålet, med förbihålla att 
man inte får köra närmare stränderna än xxxx meter. Naturvården fick aldrig 
yttra sig i ärendet.

Förr anlades industrier intill sjöar och vattendrag. I början, var påverkan lo-
kal och gällde mindre vattendrag. Efter nedläggning fungerar vattendragen mer 
eller mindre normalt. Industrialiseringen däremot krävde större anläggningar 
och större vatten. Sågar och pappersbruk förlades där timret kunde levereras, 
nästan allt timmer kom med flottningen. Men även annan industri behövde 
frakta varor per båt eller vatten behövde till framställningsprocesser. Vatten-
föroreningarna vid pappersbruk och industrier är omfattande och påverkade 
biologisk mångfald. Ludvika stad är ett typiskt exempel på exploateringen av 
Väsmansstränderna formade stadens läge och utseende. Med järnvägen kom 
hamnen, som tog emot råvaror för vidare färd mot förädling. ASEA-verken, 
sågverk och impregnering är exempel och industrietableringar efter stränderna. 
En del av stranden har återtagits i bruk för allmänheten, men dess naturlighet 
är sedan länge förlorad.

Intresset har ökat att få bo permanent längs sjöar och vattendrag. Till för-
mån för det rörliga friluftslivet råder sedan 1975 ett generellt förbud mot ny 
bebyggelse inom 100 meter från alla typer av vatten, men särskilt aktuella är 
åar, älvar och sjöar. Strandskyddet ska reglera exploateringen. Länsstyrelsen har 
möjligheter att bredda skyddszonen till 300 meter. Från och med 2009 har 
kommunerna möjligheter att redovisa lämpliga områden för landsbygdsutveck-
ling i sin översiktsplan. Fortfarande ska hänsyn tas till att det långsiktiga skyd-
det av strändernas natur- och friluftsvärden upprätthålls. Varje exploatering ska 
prövas i samråd med länsstyrelsen, särskilt om det finns behov att få dispens 
från strandskyddet. Naturvården bedömer naturvärdena inom området för 
strandskyddet vid varje enskilt ärende.

K l i m a t f ö r ä n d r i n g a r
Som en följd av förväntade klimatförändringar bedöms faunan och floran i 
sjöar och vattendrag att förändras drastiskt. Risken finns att problemen med 
främmande arter kommer att öka. Den stigande vattentemperaturen försämrar 
förutsättningarna för inhemska kallvattenlevande fiskar som lax, sik och lake.
Klimatförändringarna kan också komma att leda till flödesförändringar, som i 
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sin tur påverkar de vattenlevande arterna.
 För att minska utsläppen av koldioxid kommer uttaget av skogsbiomassa 

för energiframställning att öka. Om inte särskild hänsyn tas till sjöar och vat-
tendrag kan de ekologiska förändringarna bli större än de förväntade tempra-
turökningarna. Särskilt när lägre flöden sommartid och ökande flöden i övriga 
årstider med risk för ökad sedimenttransport och grumling är förväntade ef-
fekter. Även ökade krav på invallning och muddring kan påverka stränderna. 

S K Y D D  A V  V A T T e n D R A G
Bäcken, ån och älven tillhör lika mycket skogen som vattnet. Skogen kring vat-
tendragen är oerhört betydelsefull för livet i vattnet. Skogsvattendragens biolo-
giska mångfald är överlag dåligt kända. Vattendragens oändliga längd har gjort 
att alla försök till inventeringar med helhetssyn ändå har varit begränsat till 
delar av en vattensträcka, punkter eller rutor. Metoder har länge utarbetats av 
myndigheterna, men det har visat sig komplicerat att göra naturvärdesbedöm-
ningar utan att vara specialist på bottenfauna. 

Om man tar naturvärdesbedömning inom skogsbruket, används mest en 
metod som innebär att man ser huvudsakligen på det som är ”synligt”, t.ex. hur 
mycket död ved det finns, osv. Arterna kommer i andra hand. Nu har WWF 
presenterat en liknande metod som borde vara lätt att använda för inventering 
av skogsvattendrag. 

Som tidigare framkommit, har människan under de senaste århundradena 
påverkat vattenlandskapet stort. Det borde gå att förhindra ytterligare skador 
och dessutom ge möjligheter att restaurera eller återskapa höga naturvärden. 
Om skog har man begreppet urskog och alla vet att urskog är orörd skog, sedan 
följer en rad begrepp beroende mänsklig påverkan på skogen. För vatten gäller 
egentligen samma sak. Vi har urvatten, vilket man egentligen menar grund-
vatten, men det går även att använda för orörda vattendrag. 

• URVATTEN är vattenmiljöer som är opåverkade av männis 
 kan och vars vattenkvalitet är obetydligt påverkad. Detta ger  
 förutsättningar för en naturlig flora och fauna.

• NATURVATTEN är vattenmiljöer som är obetydligt påverka 
 de av människan. Vattenkemin kan vara tydligt påverkad. Det 
 ta ger sämre förutsättningar för en naturlig flora och fauna.

• KULTURVATTEN är vattenmiljöer som är tydligt påverkad  
 av människan. Detta innebär att förutsättningar saknas för en  
 naturlig flora och fauna.

• Genom att se på strukturer, processer och vattenkvalitet kan  
 man få en uppfattning om hur påverkade skogsvattnen är. Vat 
 tenkvalitet är för många vattendrag ganska väl kända. 

• STRUKTURER bör finnas i stor variation, vilket gör att fler  
 arter kan det finnas. Exempel på struktur är död ved, t.ex.   
 trädstammar och grova grenar, i eller delvis i vattnet. Liggande  
 stammar skapar förutsättningar för biologisk mångfald. I ur 
 vatten finns det mycket död ved, i kulturvatten finns däremot  
 nästan ingen död ved alls. I 90 procent av vattendragen i Sve 
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 rige är det så stor brist på död ved att öringsproduktionen är  
 betydligt lägre än vad den borde vara. Ett urvatten har en opå 
 verkad vattenfåra, i ett kulturvatten har vattenfåran oftast ren 
 sats på större stenar, eller t.o.m. grävts ur och rätats. I urvatten  
 är bottnarna rena, kulturvattens bottnar är ofta igensatta med  
 fint material, som gör syreförhållandena dåliga. 

• PROCESSER handlar om hur vattenekosystemet fungerar.  
 Exempel på processer är variationer av vattenståndet i samband  
 med översvämningar, påverkan av is, vattenflöden, tillförsel av  
 död ved, m.m. I urvatten avgör naturliga vattenståndsfluktua 
 tioner växtsammansättningen på flacka stränder. Vattenregle 
 ringar ger onaturliga fluktuationer i kulturvatten. I urvatten  
 kan vattenlevande arter röra sig fritt, utan de vandringshinder  
 som brukar finnas i kulturvatten. Tillförsel av organiskt mate 
 rial, t.ex. nedfallet av löv och annat växtmaterial bestämmer  
 hur mycket ryggradslösa djur och i slutänden fisk som kan fin 
 nas i vattnet. En lagom beskuggning ger störst antal arter. I kul 
 turvatten saknas beskuggning på grund av att kantzonen hug 
 gits. Kantzoner, det vill säga strandskogen, längs vattendrag  
 har stor ekologisk betydelse för vattenmiljön. 

• INVENTERING av skogsvattendrag utifrån ur-, natur- och  
 kulturvatten, kan avgöra naturvärdena på ett tämligen enkelt  
 och snabbt sätt, vilket skulle kunna mycket stor betydelse för  
 skyddet av de minst påverkade vattendragen. Kommunens na 
 turvård skulle kunna bidra med att göra en inventering av det 
 ta slag på kommunens markinnehav. Man ska inte förvänta sig  
 att finna några urvatten i Bergslagens hårt utnyttjade vatten,  
 men åtminstone få en uppfattning av hur stor påverkan egentli 
 gen är.

S K Y D D S V Ä R D A  A R T e R  I  S J Ö A R 
O C h  V A T T e n D R A G
Eftersom arter i vatten i allmänhet är svåra att upptäcka är också kunskapen om 
arterna inte lika bra som på land. Samtidigt är antalet arter färre, åtminstone 
om man undantar insekterna. Den så kallade bottenfaunan är viktig för arterna 
högre upp i näringskedjan. Vattenkvaliteten avgör hur bottenfaunasamhället 
ser ut. Därför gjordes en litteratursammanställning om bottenfaunan av kom-
munen kring 2000. Kunskapen var tidigare utspridd bland ett stort antal källor.

I Ludvika kommun finns minst 15 arter som huvudsakligen lever i eller vid 
vatten, från olika grupper, i den nationella rödlistan. Kännedomen är för dålig 
för att dra några slutsatser av detta. 

K ä r l v ä x t e r
Två typer av sjöar brukar beskrivas som sina motsatser. Den oligotrofa eller nä-
ringsfattiga sjön och den eutrofa eller näringsrika sjön. Frågan är om det finns 
någon naturligt näringsrik sjö inom kommunens gränser. Sannolikt är att de 
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sjöar som är näringsrika har fått och får gödning från mänsklig aktivitet. Vat-
tenmassorna intas av natearter, vattenpilört och ibland av den vackra vattena-
loen. Södra Hörken växer igen av bl.a. hårslinga och hästsvans. Övergödningen 
kommer från industriell verksamhet eller från den tiden då vattenklosetter blev 
populära och avloppsledningsnätet växte i tätorterna och man lät snusket gå 
rakt ut i naturens sjöar och vattendrag. 

För kärlväxterna är i vattnet halten av kalk, fosfater och nitrater betydelse-
full, men kanske tillgången av mangan och järn inverkar lika mycket på vege-
tationens karaktär. Eftersom urbergsmoränen nästan alltid är mycket fattig på 
näringsämnen är sjöarna i kommunen utpräglat oligotrofa. Väsman och dess 
övre sjösystem är typiskt näringsfattiga, med en artfattig flora kring stränderna. 
Detta är kanske inte hela sanningen. Vattenregleringen, med högre genomsnitt-
lig vattennivå, ger färre och mindre årstidsväxlande översvämningar. Några na-
turliga strandängar som regelbundet tillförs mineraler och näringsämnen finns 
inte längre kvar. Om de finns har de blivit buskmark på grund av att ingen 
betar och slåttrar strandängarna. Vissa kärlväxter som lever i vatten är missgyn-
nade av att bottnarna inte torrläggs regelbundet längre. Vissa år kan detta ske, 
men då har ofta fröbanken gått ur. I kommunen fanns i början av 1900-talet 
strandbräsma i Lisjön och rödlånke i Väsman, men trots bra tillfälliga förhål-
landen med lågt vattenstånd, har de inte återfunnits. 

Ett otal åar och bäckar saknar också naturliga stränder på grund av damm-
byggnader och regleringar. En del stränder har dessutom blivit upplag för 
stenbumlingar från tiden när man rensade vattendrag för att flotta timmer. 
Burån-Pajsoån systemet har några sträckor som, trots reglering, har naturlik-
nande stränder. En normal vårflod svämmar över de lägst liggande stränderna, 
vilket ger en speciell flora med starr och gräs-vegetation. Särskilt på de stäl-
len Burån-Pajsoån rinner genom kalkrik mark finns möjligheter att botanisera 
bland ovanligheter, t.ex. huvudstarr, kärrull, smörbollar, ängsruta och svinrot. 
Strandlummer växer gärna i strandkanten som tidvis torrläggs vid regnfattiga 

Flytbladsvegetation består av ett antal växtarter, 
vanligast i våra bäckar är gäddnate Potamogeton 
natans.  /JH
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somrar. Arten kan påträffas i ganska sura vatten, t.ex. skogs- eller myrtjärn och 
åar. Tidigare var den känd från betydligt fler platser, särskilt i Säfsnäs socken.

HOT: Vattenregleringarna är sannolikt det största hotet mot floran efter 
stränderna i sjö- och vattendrag. Effekten av försurningen på floran är inte lätt 
att bevisa, sannolikt sker en långsam förskjutning mot arter som vill ha lågt 
pH. Strandlummer kan vara en sådan art som försvinner mer och mer. Ständigt 
pågår det en förbättring av kraftstationernas effekt, för det mest går det ut över 
att dämningsgränser höjs och fluktuationsintervallerna tillåts bli större. 

BEHOV: För floran vore det bra om regleringarna blev mer likt naturliga 
flöden. Högt vattenstånd på vår och höst och lågt under sommaren. Behovet är 
stort av att bäckar och åar får flöda mer fritt. Onödiga dammar borde rivas och 
översvämningar åter tillåtas efter vattendragen. Hur går det för naturliga vat-
tenväxter i våra skogsbäckar? Skogsbrukets kalavverkningar kring vattendragen 
gör att humus rinner till och vad händer då med vattenväxterna? 

M o s s o r
Få mossor lever i sötvatten. Några arter kan leva på botten av sjöar och andra 
täcka bottnar i åar och bäckar. En art heter dalabäckmossa och en annan norsk 
bäckmossa. Bäckmossorna är ofta långa och slanka mossor. Sannolikt är bäck-
mossorna bra signalarter på vatten som inte är försurade. Det finns flera hotade 
mossor på stenar och liggande trädstammar i vatten eller i strandzonen till åar 
och bäckar, men ingen är funnen i kommunen. Överhuvudtaget är fynden få 
från Dalarna. Kunskapen om vilka mossor som finns i vattendragen och sjöarna 
i kommunen är ännu sämre än om de som finns i myrarna. 

Strandzonen är mycket värdefull för många av de ovanligare mossorna. 
Särskilt om den består av någon typ av sumpskog med gamla träd, lågor och 
stubbar, och som dessutom svämmas över regelbundet. Omgivande skog på 
fastmarken behöver vara kvar för att det ska uppstå maximalt hög luftfuktighet, 
annars är risken stor för att mossor dör av torka.

HOT: Även för mossorna gäller detsamma som för kärlväxterna, att vatten-
ståndet måste tillåtas fluktuera med årstiderna. Mossorna är däremot mycket 
känsligare för skogsavverkningar. Om sumpskogen eller svämskogen avverkas 
i kanten till sjö eller vattendrag försvinner de känsligaste mossorna. Även om 
kantskogen lämnas och fastmarksskogen avverkas, kan detta utgöra ett allvarligt 
hot. De flesta rödlistade mossor är särskilt känsliga för långvarig uttorkning. 

BEHOV: För mossorna, men även för de flesta andra djur- och växtgrupper, 
är det mycket viktigt att kantskog till sjöar och vattendrag lämnas orörda vid 
skogsbruksåtgärder. Detta måste också ske så att luftfuktigheten bevaras, och 
för att detta ska ske, behöver kantzonen vara minst 25 meter bred. Ytterligare 
kunskap om mossor i vatten finns det alltid ett behov av.

L a v a r
Lavar och vatten är intimt sammankopplade, eftersom lavarna får all sin näring 
och fukt från vatten. Några lavar lever mer eller mindre nedsänkta i vatten, på 
stenar, på liggande stammar eller grenar och på vegetationsfria leriga till grusiga 
ytor efter stränderna. Sannolikt är många lavar utmärkta indikatorer på olika 
vattens status. Lavar som huvudsakligen växer på stenar av diabas eller kalk i 
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vatten, borde vara känsliga för försurning. En typisk sådan art är labyrintlav. 
Den finns efter sjöstränder och i små skogsvatten. Skorplavar som sitter fast på 
stenar, kan växa på samma sten i hundratals år. En annan typisk art är bäcklav 
Dermatocarpon luridum, som tillhör ett släkte med flera arter som finns i vat-
ten. Även dessa verkar missgynnas av för surt vatten. 

Liggande stammar och annan död ved i vatten är förknippat med bäckar 
och åar i naturliga skogar, där träd faller naturligt i vatten och över vattendra-
gen. I en naturskog rik på död ved är det lätt att passera rinnande vatten på 
liggande trädstammar. När finner man en trädstam över ån i kulturskogen? 
Även i skogarna inom kommunen finns det åar och bäckar som har tillräckligt 
med liggande stammar som har ”fastnat” i strandbrinken och blir ett lämpligt 
underlag för specialiserade lavar. Bäckdynlav Micarea vulpinaris, är en typisk 
sådan art. Skorplavar som normalt växer på stenar kan bli mycket välutvecklade 
och vackra på död bark och ved. 

Runt Väsmans stränder är det på sina ställen flacka hällar och på andra 
ställen rikligt med större block. Somliga av stenblocken svämmas över vid hög-
vatten, naturligt som onaturligt. Lavarna är inte lika beroende av regelbundna 
översvämningar som mossor, men någon gång under året bör de vara under vat-
tenytan en längre tid. Även trädrötter och stammar i strandkanten är lämpliga 
för många arter. Intressant är att slät fjällav finns på ovanligt många ställen efter 
Väsmans stränder. Bockholmen vid Brunnsvik är en mycket speciell ö, som är 
rik på lavarter i strandlinjen, varav många sällsyntheter. Det finns ett par åar 
som är mycket skyddsvärda för att de rinner genom kalkrika berglager. Saxhyt-
teån har ställvis mycket värdefulla partier för lavar som lever på basiska stenar. 
För lavar ska det vara mer eller mindre strömmande vatten. 

Inte bara sten utgör värdefullt underlag att växa på för lavar, utan även 
stambaser som översvämmas. Svämskogen är en av de mest betydelsefulla livs-
miljöerna för lavar, men skogen måste ha riktigt gamla träd och svämningen 
vara påtaglig. Den höga luftfuktigheten gör att lavarna ständigt hålls fuktiga. I 
kommunen finns nästan ingen sådan miljö kvar. Efter Burån-Pajsån finns det 
åtminstone ett ställe.

Kring Väsmans stränder finns på ovanligt många ställen slät fjällav Agoni-
mia allobata, oftast på stambaser av lövträd. Här har kommunen ett visst ansvar 
för arten och dess växtplatser bör respekteras vid strandskyddsärenden.

Laven Micarea vulpinaris påträffas nästan enbart 
på gamla trädstammar som ligger i vatten. Den 
kan ibland också finnas på små stenblock i vatt-
net.  /JH
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HOT: För lavarna, som för de tidigare nämnda grupperna, är det vattenreg-
leringen och skogsavverkningen som kan ställa till med stor skada. Bäckar och 
åar som har rensats på stenar och block får en onaturligt stenig strand som de 
stenlevande lavarna kan utnyttja. Det första lavsamhället som etablerar sig på 
urbergsblock är vanliga arter och det verkar ta mycket lång tid innan ett mer 
artrikt lavsamhälle tar över. När det väl har gjort det, är det ett hot för dem om 
stenblocken läggs tillbaka vid restaurering för att uppnå bättre lekbottnar för 
fisk. Kalkningen kan skada lavsamhällen på stenar i naturligt försurade vatten. 
Närmast kalkdoserare är det i allmänhet sterilt på lavar, medan det längre ifrån 
kan bli en ny typ av lavsamhällen som man annars finner i kalkrika vatten.

BEHOV: Inventering av lavar efter vattendrag och sjöstränder finns det 
alltid ett behov av. Kunskapen om lavfloran efter stränder är viktig vid strand-
skyddsärenden. Lavar visar tydligt på kontinuitet, avvikande livsmiljö och 
skyddsvärd strand även för andra grupper. Det skulle behövas en studie av vad 
som händer med lavarna i kalkade vatten.

S v a m p a r
Av storsvamparna är det inte många som mestadels lever i eller vid vatten. Bäck-
spik Cudoniella clavus lever på tunna grenar och kvistar, ställvis helt nedsänkt 
under vattnet i skogsbäckar och åar. Den är sällsynt. På samma sätt förekom-
mer den vanligare bäckmurkling Vibressea truncorum. Sedan finns ett antal små 
skålsvampar, murklingar m.fl. som påträffas på ved i bäckar och sjöstränder, 
men som kan finnas i sumpskog, kärr med flera fuktiga ställen. Ett antal svam-
par förekommer i fuktiga gammelskogar intill vattendrag. Den mest spektaku-
lära arten är bombmurkla Sarcosoma globosum, som finns intill gamla granar 
efter bäckar och åar som svämmar över och helst där det är skuggigt så att snön 
smälter sent. Det finns ingen känd plats för bombmurkla i kommunen, men 
den borde kunna påträffas efter något av kommunens många vattendrag, varför 
inte Gonäsån? 

Lavarna har stor betydelse i skvalpzonen på sten-
bloc och hällar i sjöar och vattendrag. Vissa lavar 
lever ända ner i vattnet, medan andra i vågskvalpet 
och andra bara vid högsta vattennivån. Det ljusa 
på bilden är lavar som lever ovanför vågskvalpet. 
Bilden är från Hällarna i Väsman.   /JH
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I vatten finns också ett antal mikrosvampar som lever på alger och förna. 
Utseendet är mycket annorlunda mot andra svampar för att de mer liknar ki-
selalger.

D ä g g d j u r
Några sälar finns ju inte i våra sötvattenssjöar, som på andra håll i världen. Men 
många däggdjur, de flesta, är mer eller mindre beroende av vattendrag och 
sjöar. Ibland måste de vara ett hinder och vid andra tillfällen utmärkta vägar 
att ta sig fram på. Stora älgar simmar lätt över Väsman till någon av de större 
öarna, om de får för sig det. Andra, mindre däggdjur, som fladdermöss jagar 
villigt över vatten av allt som bjuds från vattenytan och uppåt. Man kan vara 
säker på att det finns en bäver här och var, särskilt i mindre sjöar och tjärnar, 
om det finns tillräckligt med lövträd i närheten. Tillsammans med uttern har 
bävern haft en positiv utveckling i antal djur. Uttern var länge en stor sällsynt-
het, i stort försvunnen från kommunen under decennier. Under de senaste åren 
har uttern ökat så mycket att den sannolikt är bofast i kommunen. 

Det finns en liten, mycket vacker näbbmus, som heter vattennäbbmus. Den 
lever i vatten, gärna strömmande vatten. Sannolikt trivs den bäst i ett vatten 
rik på vatteninsekter, det vill säga inte alltför surt vatten. Vattennäbbmusen är 
mycket svår att få se, men den finns här och var. Om den var vanligare förr, vet 
ingen. 

HOT: Kanske är försurningen ändå det allvarligaste indirekta hotet mot 
utter. Försurade vatten har inte tillräckligt med föda, därför att ett magert in-
sektsliv på botten ger dålig fisktillgång. Åter kan regleringarna ställa till be-
svär för uttern, eftersom den är vintertid beroende av luftfickan mellan vatten 
och is. Onaturliga höjningar av vattennivån från kraftverket kan göra att uttrar 
drunknar.

BEHOV: Försurningen bör stoppas genom att försurade vattendrag kalkas 
i måttlig mängd. I kommunen finns ett antal kalkdoserare, som kommunen 
regelbundet fyller på. 

F å g l a r

Bäckspik Cudoniella clavus är ovanlig liten 
svamp på grenar och pinnar som ligger i bäckar 
och åar. /JH
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Bland fåglar som lever mer eller mindre i sjöar och vattendrag finns de största 
fåglarna som vi har i landet. Om man räknar dit havsörnen, så ingår även lan-
dets största fågel. Nästan alla av dessa stora fåglar har ökat. Havsörnen har ökat 
med sju procent de senaste tio åren och kommer sannolikt med tiden bli bofast 
i kommunen. Sångsvanen fanns för femtio år på enstaka norrländska myrar 
och fjällsjöar. Numera finns den även i kommun och i nästan varje sjö och 
tjärn med näringsrikare vatten, till och med dammar och slamdammar går bra. 
Knölsvanen ökade markant under den period som tjärnar och sjöar blev gödda 
av kloakvatten, men lämnar vattnen alltefter som de blir näringsfattigare på 
grund av reningen. Fågelarter och antalet fåglar gynnas och missgynnas av olika 
påverkan som sker genom människans försorg. Giftspridningen till vatten kan 
få oanade följder och som i vissa fall slår ut arter och minskar antalet av andra.

Sedan 1975 pågår regelbundna fågelräkningar efter fastställda och upp-
repbara rutter. Man använder sig av vissa arter som indikatorer på miljööver-
vakning. De arter som berör kommunen är: storlom, smålom, skäggdopping, 
vigg, knipa, småskrake, storskrake, fiskgjuse, sothöna, drillsnäppa, fisktärna 
och forsärla (silvertärna ingår också men saknas i kommunen). Tillsammans är 
mönstret en svag ökning sedan 2002 (startår för räkning av fåglar i sjöar och 
vattendrag). Smålom, gråtrut och drillsnäppa är rödlistade som Nära hotade 
(NT).

Våra näringsfattiga sjöar och vattendrag bjuder inte på något rikare fågelliv. 
Kanske har man chans att se någon storskrake, knipa, fiskmås och storlom. 
Storlommen finns i de flesta sjöar större än 10 hektar. Lommarna är känsliga 
för miljöförändringar. Deras fortplantning är långsam och om produktionen 
minskar bara något kan utvecklingen bli att den minskar i antal. Ännu bedöms 
antalet ungar per par kompensera för den årliga dödligheten. Känsligare än 
storlommen anses smålommen vara. Smålommen häckar i tjärnar och myrgölar 
mindre än 1 hektar. Smålommen flyger till större näringsfattiga sjöar för att 
fiska. Fiskgjuse lever enbart på fisk som den fångar i sjöar. Boet kan den ha långt 
från vatten, eftersom det kan vara svårt att hitta en tillräckligt grov gammal tall 
som kan bära det stora, tunga boet. Fiskgjusens numerär verkar vara ganska 
stabil i kommunen, ungefär 2-4 par.

Betydligt artrikare på fåglar är näringsrika sjöar och tjärnar. På senare tid 
har slamdammarna fått liknande utveckling. Samtliga näringsrika sjöar i kom-
munen är inte naturligt näringsrika, utan har belastning av näringsämnen från 
olika typer av utsläpp. Efter att kloakvattnet började renas har fågellivet i kom-
munens ”fågelsjöar” försämrats allt efter som tiden har gått. Näringen finns 
kvar men nedbrytningsprocessen för all dynga tar syre, som gör vattnet syrefat-
tigt och grumligt. Samma tendens över hela landet är att de fåglar som gyn-
nades och ökade och spred sig utanför slättbygderna, åter försvinner. Arter som 
brunand, skrattmås, vigg, skäggdopping och sothöna har minskat drastiskt. 
Minskningen av skrattmås är mycket stor och anmärkningsvärd. Skrattmåsen 
häckar i kolonier och bland skrattmåsar häckar änder, sothöns och många an-
dra fåglar, för att få skydd. Skrattmåsar försvarar sina revir med ”näbbar och 
klor”. Kasttjärn är det enda stället där det finns kvar en koloni. Mindre kolonier 
finns i en del sjöar, men många är tillfälliga. I Kasttjärn finns också rörhöna, 
som också har minskat, och har där numera sin enda häckningsplats i Dalarna. 

Åtgärdsförslag: Utvärdera och utreda, 
tillsammans med länsstyrelsen, förbätt-
ring och ansvar för fågelskyddsområdet i 
Glaningen. (klar 2012, Kommunlednings-
kontoret)
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Slamdammarna, Norsen, Hötjärn, Orrleksdammen och Röda Dammen i 
Grängesberg har ännu en del av dessa minskande fåglar. Näringen kommer inte 
från kloakvatten utan från resterna vid malmutvinningen. Malmen i Gräng-
esberg är rik på fosfor och fungerar som gödningsämne. Hötjärns stora slam-
magasin var under gruvans aktiva tid en av inlandets förnämligaste rastplats för 
vadarfåglar som häckar på tundran. 

Lisjön är en annan typ av fågelsjö. När det stora myr-, sjö och skogskom-
plexet lades under vatten, flöt ”myren” upp igen och bildade stora flyttuvor. 
Ett tag var vattennivån låg, vilket gjorde att stränderna var grunda. Ett mycket 
rikt och intressant fågelliv var det på sextio och sjuttiotalet. Nämnas kan att 
det fanns många par av rödbena, brushane, småspov, gluttsnäppa och trana. 
Troligen häckade också dvärgbeckasin. Idag är fortfarande många av dessa arter 
kvar, men i färre antal. Kommunens sista pilgrimsfalk råkade bli skjuten där vid 
en andjakt på 1950-talet. 

Kanadagåsen breder ut sig mer och mer, särskilt i näringsfattigare vatten. 
Kanadagåsen är införd i landet från Nordamerika och har mycket väl lyckats 
acklimatisera sig, men knappast på bekostnad av någon annan art i kommunen. 

HOT: För storlommen är störning från vanligt friluftsliv mindre än de ona-
turliga vattenståndshöjningar som regleringen åstadkommer. Allvarligare är ho-
tet i de vatten där vattenskotrar tillåts. Sedan början av 1990-talet har det varit 
en trend att metylkvicksilver ökar i insjöfisk. Mot denna bakgrund finns det 
anledning att uppmärksamma hur fiskätande fåglar påverkas.

Minskade utsläpp av näringsämnen rakt ut i vatten ska väl inte ses som ett 
hot för de fåglar som gynnas av att sjöar blir som naturliga ”slättsjöar”. Nu är 
t.ex. Marnästjärn, Frutjärn och Glaningen inga fågelsjöar som de en gång var. 
Glaningen har fortfarande kvar ett fågelskyddsområde i södra delen av sjön. 
Det är befogat för i reservatet finns värdefull våtmark och sumpskog.

Vindkraftsanläggningar kan utgöra ett hot för större fåglar. Örnar upplever 
inte vindkraftverkens roterande vingar som något hot, utan kan utan vidare 
glida in i vägen för vingarna. Örnarna har inget hot i luften, vilket gör dem 
självsäkra. Andra fåglar kan också flyga in i verken av ”misstag”.

BEHOV: Kasttjärn är en av kommunens mest värdefulla fågelsjöar. Allt ska 

Skrattmåsen är nyckelart till ett rikt fågelliv i en 
sjö. den skyddar många änder och doppingar 
från rovfåglar genom att ständigt vara på sin 
vakt och vara många individer.  /JJ

5



107

göras för att gynna skrattmåsarna och därmed även änder, sothöna, rörhöna 
och ibland svarthake dopping. Skötseln av Kasttjärn bör ske på sådant sätt att 
fåglarna gynnas.

Lommarna riskerar att drabbas av försurningens effekter om man inte kal-
kar de vatten som lommarna fiskar i. Därför bör sådana vatten prioriteras.

För att riskerna, t.ex. lommar, tjädrar och örnar inte ska skadas och dödas 
av vindkraftsanläggningar bör en radie på 1 km kring häckningsplatserna och 
fiskesjöarna vara fria från anläggningar. Kommunen har redan godkänt upp-
sättning av ett antal vindkraftsanläggningar utan att ha inkluderat dessa krav.

K r ä l -  o c h  g r o d d j u r
Små vatten är ett livsvillkor för flertalet av groddjuren. I kommunen finns 
skogsgroda, åkergroda och padda. Även om de leker i små vatten, t.ex. skogspö-
lar eller dammar, finns tillräckligt många vatten för lek. De väljer även grunda 
vikar i sjöar för fortplantningen. Värre är att många vatten kan vara försurade, 
så att äggutveckligen hämmas. 

Det finns två arter vattensalamander i kommunen, den vanligaste är min-
dre vattensalamander. Större vattensalamander är sällsynt, men anses inte vara 
hotad i landet. Men större vattensalamander omfattas av EU:s habitatdirektiv. 
Arten är en bra indikator på höga naturvärden och att den är topp-predator 
i friskfria småvatten. Större vattensalamander kräver permanenta vatten som 
saknar fisk för sin fortplantning. Dessutom ska vattnet inte vara försurat. Läns-
styrelsen har inventerat 2006 misstänkta lämpliga vatten efter större vattensa-
lamander. I kommunen påträffades den på tre ställen, av 14 inventerade vat-
ten: lokal slamdamm i Brunnsvik, Matalamm och Stentjärnarna. Att det finns 
sumpskog och fuktig skog i anslutning till vattnet är viktigt när djuren förflyt-
tar sig mellan vatten. 

HOT: Isläpp av fisk i fiskfria småvatten är direkt ett hot mot större vattensa-
lamander. Avverkning av fuktig skog i anslutning till småvatten och korridorer 
mellan småvatten är också ett hot. Försurning och förhöjda tungmetallvärden 
kan göra att fortplantningen skadas. Mot vatten med grodlek är hoten många, 
t.ex. igenväxning, igenfyllning, utdikning, försurning osv.

BEHOV: Ytterligare inventeringar och återinventeringar av större vatten-
salamnder behöver göras, allt för att öka kunskapen om arten och eventuella 
fluktuationer av antalet djur. Små vatten, vattendrag och sjöar med särskilt stort 
antal lekande grodor behöver inventeras då och då, för att kontrollera eventu-
ella minskningar. Ett allmänt upprop på grodleksplatser är angeläget för att öka 
kännedomen om var platserna finns. 

R y g g r a d s l ö s a  d j u r
Förekomsterna av arterna varierar mellan år och årstider. Många arter är anpas-
sade till naturliga svängningar men det brukar finnas ett antal arter som bildar 
en unik bas för varje enskilt vatten. Detta ställer till problem när man ska upp-
rätta artlistor eller återinventera kända arter, för att sannolikheten att återfinna 
en sällsynt art är mycket liten om man inte är där vid rätt tillfälle. Tillräckligt 
mycket är känt om arters specifika krav på miljö, och på kemiska och fysika-

Karta över kända förekomster av större 
vattensalamander i Ludvika kommun.
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liska förhållanden, att det går att använda ett stort antal arter som indikatorer 
på sjöars och vattendragens biologiska och kemiska kvalité. Bottenfaunaproven 
avspeglar också bakåt i tiden.
När man kommer till vilka vattenlevande ryggradslösa djur som finns i Ludvika 
kommun så har kunskapen ökat betydligt under senaste årtiondet. Till början 
genom provtagningar som förekom av bottenfaunan innan rapporten ”Kart-
läggning av fisk och bottenfauna i Ludvikatrakten” blev klar 2000 (A. Forsberg) 
och länsstyrelsens pågående miljöanalyser av vatten. 

Bottenfaunan är en viktig länk i näringskedjan. Den utgör mat för fisk sam-
tidigt som den är en del av nedbrytningsprocessen av organiskt material. Uti-
från arter och artmångfald kan man få kännedom om hur vattenkvaliteten varit 
under en längre period. Om en art hittas som är känslig för försurning eller låg 
syrgashalt, ger detta en indikation på att vattnet inte är för tillfället försurat. 
Försurningskänsliga eller syrekrävande dagsländor påträffades i bl. a. Nittälven, 
Abäcken, Bysjön, Håjensån, Norrviksån, Saxhytteån och Mörtån.

Bara ett fåtal rödlistade arter har en tillräcklig stabil förekomst i tid och rum 
att det finns rimliga möjligheter att övervaka dem. Flodpärlmussla som sitter på 
samma ställe i årtionden är lätt att följa dess populationsutveckling. Avsaknad 
av rödlistad art vid ett provtagningstillfälle kan inte ses som en indikation på att 
ett vattendrag eller sjö saknar naturvärden i form av rödlistade arter. 

De arter som förekommer inom ordningen märlkräftor Amhiopoda är myck-
et begärlig föda för fisk och de rikaste bestånden av märlkräftor finner man fisk-
tomma vatten. Märlkräftorna är bland de mest försurningskänsliga och de är 
helt beroende av vattendrag som saknar vandringshinder för att varaktigt fylla 
ut vattensystem. Den andra ordningen som är mycket omfattande och viktig 
för ekosystemet är dagsländor Ephemeroptera. Dykarbaggar och bäckbaggar är 
två familjer av skalbaggar lever i vatten, bäckbaggar Elimdae och dykarbaggar 
Dystiscidae. Barrlik bäckbagge Limnius volckmari är allmänt förekommande. 
De är inte speciellt försurningskänsliga, men de är känsliga för föroreningar 
som minskar vattnets syrgasinnehåll. Både baggen och larven tar upp syre ur 
vattnet via så kallade plastonandning. Nattsländor Trichoptera är en artrik ord-
ning med cirka hundra talet arter i skogsvatten. Larver, puppor och vuxna djur 
är begärlig föda för fisk och inte minst strömstare Cinclus cinclus. Fjädermygg 
Chironomidae är tvåvingar, och det finns i minst 450 arter i landet. De kan fö-
rekomma i mycket stora mängder skogsvatten. Upp till halv miljon per kvadrat 
meter har konstaterats, men exemplet är från förorenat kulturvatten, men van-
ligtvis gäller det ett tiotal tusen. Tillsammans med knott Simuliidae, som kan 
förekomma tio gånger fler per kvadratmeter än fjädermyggor, är de sannolikt 
förutsättning för ett normalt fungerande ekologiskt samspel.

Flodpärlmussla är inte inventerad i kommunens vattendrag, eftersom det 
inte inkom några observationer vid Länsstyrelsens länsomfattande inventering. 
Därefter har en lokal upptäckts och det är i Norrviksån. Populationen är liten 
och mycket hotad av vattenståndsreglering. Flat dammussla är funnen i sundet 
mellan Väsman och Björken.

HOT: Snäckor hör till de mer försurningskänsliga djuren i vattendrag och 
sjöar. Man kan sannolikt inte förvänta finna någon av de mest krävande snäck-
orna i skogvatten i kommunen, på grund av låga pH-värden i dag och backåt 
i tiden. Detsamma gäller generellt för stora delar av den mer krävande botten-

Åtgärdsförslag: I n v e n t e r i n g  a v  f l o d -
p ä r l m u s s l a  i  l ä m p l i g a  v a t t e n -
d r a g ,  m i n i m u m  d e  l ä m p l i g a 
v a t t e n d r a g  s o m  k a l k a s .  ( 2 0 1 1 -
2 0 1 4 ,  T e k n i s k a  k o n t o r e t )
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faunan. Försurningsnivåerna som var på 1970-talet har i stort sett försvunnit, 
men ännu har många vatten för låg buffertförmåga mot surstötar. Skogsbrukets 
kalhyggesbruks omfattning och bristande naturhänsyn mot sjöar och vatten-
drag gör att bottnar täcks av tjocka humuslager. Konsekvenserna är försämrade 
produktionsmöjligheter för bottenfaunan och som indirekt påverkar fisk nega-
tivt. Även grusiga och sandiga lekbottnar för fisk täcks över av humuspartiklar. 
Uppgifter finns att fisket försämras betydligt efter avverkningar. Sparsam skogs-
kantzon mot vatten försämrar också för t.ex. bäcköring. 

BEHOV: Fortsättning att kalka vattendrag är nödvändigt för att gynna bot-
tenfaunan och därmed fisket. En minskning av kalkdoseringen har börjat ske. 
Skogsbrukets ekologiska landskapsplanering måste omfatta ordentligt tilltagna 
kantzoner mot sjöar och vattendrag. Behovet är stort att inventera bottenfauna, 
flodpärlmussla och fisk. Länsstyrelsen har ett miljöövervakningsprogram för 
vatten och det omfattar även kommunens vatten.
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å T G Ä R D e R  O C h  M å l  I  S J Ö A R 
O C h  V A T T e n D R A G
Naturvård och artbevarande i sjöar och vattendrag har en viss tradition 
i Sverige. Även i kommunen pågår verksamheter och projekt startas och 
avslutas. 

Kalkningen av försurade vatten är viktig för att förbättra vattenkva-
liteten och förutsättningarna för fisk och deras bytesdjur. Viktigt är att 
inte kalka naturligt sura vatten. Någon sådan bedömning har sannolikt 
inte gjorts för de vatten som idag kalkas. Kalkningen sker med kalkdo-
serar som står efter bäckar och åar, som doserar ut kalk i lagom mängd. 
Engångskalkningar eller återkommande kalkningar med flera års mel-
lanrum sker också i sjöar högt upp i vattensystemen. För arter som är 
anpassade till naturligt surt vatten kan kalkningen vara ett hot. Mindre 
sjöar, ofta mindre än 1 ha, med smålomshäckning ska inte kalkas för att 
undvika störning. Viktigt att prioritera sjöar där lommarna fiskar, för att 
de inte ska få för höga halter gifter via fisk i försurade vatten. Kalkningen 
syftar till att förbättra möjligheterna till fiske, och sedan tillkommer po-
sitiv synergi effekter på bottenfaunan och andra organismer. 

Många projekt har förbättrat lekplatser i vattendrag som försämrades 
under flottningsepoken när de rensades på stenblock. En del vandrings-
hinder har åtgärdats, men det finns ännu behov att öka kunskapen om 
var hindrena finns och vilka som är viktigaste att åtgärda. Dammen i 
Rösjån och Röälven tillhör de mest angelägna. 

Flodpärlmussla och flodkräfta tillhör de djur i vatten som är av 
mycket stort behov att skydd och åtgärder. Flodkräftan är på väg att för-
svinna från kommunen, på grund av kräftpesten som sprids på utsläpp 
av signalkräftor. Olaglig spridning av signalkräfta är stort hot. Nu finns 
flodkräftan kvar i litet antal i vatten som är långt från optimala. 

Insjöfisket har förändrats från en nödvändig hushållsresurs till fritids-
nöje. De flesta fiskar i sjöar där fisk planteras som stor nog att fiska direkt 
efter isättningen. Gäddfisket i Lisjön är också populärt. Kräftfisket är 
omfattande och värdefull del av fisket. 

Övergödningen av sjöar. I kommunen gäller det flera sjöar som har 
fått för mycket näring från gruvindustrin. Det pågår en ständig pågående 
kamp med igenväxningen av vass, näckrosor och andra vattenväxter sker 
i ett par av de övergödda sjöarna. Gamla synder av kloakutsläpp i sjöarna 
kring Ludvika har resulterat i syrebrist och igenväxning. Kostnaderna för 
restaurering är mycket stora. Kasttjärns fågelliv är dock skyddsvärt. 

Stor miljöpåverkan på sjöar och vattendrag hade flottningen som 
varade några årtionden och vattenkraftsverkens vattenregleringar. Däm-
ningar som hindrar naturligt strömmande vatten och onaturliga vatten-
stånd och fluktuationer, har utarmat fauna och flora i och utmed sjöarna 
och vattendragen. Fisk och andra djur kan inte vandra upp och ned för 
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vattensystem som är normalt. Dammen vid Lisjön är kanske den mest 
påtagliga förstörelsen av naturliga biotoper. Det tidigare myrområdet 
med mosaik av myr, sjöar och myrholmar ligger nu under vatten. En del 
ovanliga fåglar finns ändå kvar tack vare att en del av myren flöt upp på 
vattenytan.

Försurningen är mycket omfattande i kommun, eftersom jordlagren 
vilar på urberget och därmed har liten motståndskraft mot sur neder-
börd. Med försurningen får man också urlakning av giftiga tungmetal-
ler, vilket lagras i fisk, fåglar och människan. Ökad kvävenedfall bidrar 
till försurningen. Skogsbruket allt större areal av skogsavverkning och 
mer och mer av trädens biomassa försvinner ut ur skogsekosystemet och 
som också bidrar till försurningen. Varje avverkning och markberedning 
späder på växthusgaserna och ökar kvicksilver i atmosfären som sedan 
hamnar i sjöarna och vattendragen och som sedan hamnar i fisken och 
till slut når människan och de fiskätande fåglar och däggdjur.

Skogsbruket har aldrig tagit tillräcklig hänsyn till sjöar och vatten-
drag. Sönderkörning av bäckar och avverkning ända fram till sjöstränder 
är ingen ovanlig syn. Avrinningen från hyggena tar med sig humus och 
färgar vattnet brunt och humus täcker bottnarna så att det försämrar 
vissa fiskar lekplatser. 

Kommunen har möjligheter att redovisa lämpliga områden för bo-
städer nära sjöar och begära dispens från rådande strandskyddslag. De 
biologiska och kulturmiljövärdena ska alltid vägas in. 

För kärlväxterna, mossorna och lavarna, har reglering som inte längre 
ger naturliga översvämningar vår- och höst, gjort att många arter som är 
gynnade eller beroende av detta är minskande eller försvunna. 

Kommunen har mycket sjöar och vattendrag, och trots stora föränd-
ringar, finns det pärlor som har mycket högt besöksvärde. 

5
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M I l J Ö K V A l I T e T S M å l e T  ” l e -
V A n D e  S J Ö A R  O C h  V A T T e n -
D R A G ”
I beslutet av det 8:e miljökvalitetsmålet sägs att ”Sjöar och vattendrag 
skall vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer skall 
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmil-
jövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion 
ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftslivet värnas”. Detta 
innebär bland annat att ”Fiskar och andra arter som lever i eller är direkt 
beroende av sjöar och vattendrag kan fortleva i livskraftiga bestånd”. För 
att kunna nå de etappmål som har föreslagits, måste den aktuella situa-
tionen vara klarlagd. Vad finns det för liv i vattnet? Vilka djur lever där?
Miljömålsrådet bedömer att det är möjligt att nå målet Levande sjöar 
och vattendrag till år 2020 om fler åtgärder sätts in, men det går inte 
att se någon tydlig utveckling för tillståndet i miljön. Tillståndet i mil-
jön har på många håll bevarats eller förbättrats genom olika typer av 
åtgärder. Bland annat har vattendrag restaurerats och områdesskydd in-
förts för värdefulla vattenmiljöer. På många håll är hänsynen från vat-
tenkraftsindustri samt jord- och skogsbruk inte tillräcklig och arbetet 
med att införa vattenskyddsområden går för långsamt. Miljöhänsyn står 
ofta i konflikt med andra samhällsintressen. Allt fler strandzoner exploa-
teras, bland annat på grund av ökad bebyggelse. Det minskar tillgången 
dels på rekreationsområden för allmänheten, dels på livsmiljöer för djur 
och växter. Ökade produktionskrav inom jord- och skogsbruk leder till 
brister i miljöhänsyn. Inom jordbruket står ofta behovet av att rensa vat-
tendrag i konflikt med naturvårdsintresset. Inom skogsbruket leder de 
höga priserna på råvara till att även ekologiskt viktiga kantzoner ofta av-
verkas. Det kan ge ökat läckage av gödande, försurande, grumlande och 
brunfärgande ämnen till vattenmiljöer. Ökande efterfrågan på förnybar 
energi kan leda till ökad utbyggnad av vattenkraft. Sammantaget riskerar 
stora värden för naturmiljö och rekreation därmed att förloras, samtidigt 
som förutsättningarna för naturlig produktionsförmåga och biologisk 
mångfald i sjöar, vattendrag och hav minskar. 
I kommunen har några korta sträckor av vattendrag restaurerats för att 
skapa bättre lekmöjligheter för öring. Förutom, kalkningen av vattnen, 
sker inga större åtgärder som kan förbättra möjligheterna att nå miljö-
målet. Behoven är stora, samtidigt som kostnaderna är stora. Det skulle 
behöva återställas några större vattendrag, vilket innebär att onödiga 
dammar rivs. Generellt bör man se över var och vilken typ av vandrings-
hinder för fisk och djur som finns i kommunens vattendrag. Vattendi-
rektivet skulle kunna vara en hjälp till analys och åtgärder.
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F ö r s l a g  t i l l  p r e c i s e r i n g a r  f ö r  n y a 
m i l j ö k v a l i t e t s m å l
Samtliga föreslagna preciseringar berör naturvården och friluftslivet di-
rekt eller indirekt. 

S j ö a r s  o c h  v a t t e n d r a g e n s  m i l j ö t i l l s t å n d
Generationsmålet: ”Miljötillståndet i sjöar och vattendrag är gott med 
avseende på biologiska fysikalisk-kemiska och fysiska förhållanden. 
Mänsklig verksamhet försämrar inte ytvattnets kvalitet och begränsar 
inte användningen av ytvatten för allmän eller enskild dricksvattenför-
sörjning”.
Preciseringar: 
• Samtliga sjöar och vattendrag har minst god ekologisk och kemisk  
 status.

S j ö a r s  o c h  v a t t e n d r a g e n s  b i o l o g i s k a 
m å n g f a l d
Generationsmålet: ”Bevarandestatusen för naturtyper och arter är god 
eller förbättrats och genetisk variation inom och mellan arter bibehålls. 
Fiskar och andra arter som lever i eller är direkt beroende av sjöar och 
vattendrag har sina livsmiljöer och spridningsvägar säkerställda så att de 
kan fortleva i livskraftiga bestånd”.
Preciseringar:
• Sötvattenslevande fiskar ska fortleva i livskraftiga bestånd.
• Limniska naturtyper i art- och habitatdirektivet ska ha gynnsam  
 bevarandestatus.
• Limniska naturtyper i art- och habitatdirektivet, samt sötvattensan-
knutna arter i fågeldirektivet ska ha gynnsam bevarandestatus.
• Bevarandestatusen limniska hotade arter förbättras så att andelen 
hotade arter minskar samtidigt som andelen försvunna arter inte ökar.
• Förlusten av fragmentering av livsmiljöer ska ha upphört i sjöar och 
vattendrag.

B e v a r a n d e  o c h  s k y d d  a v  v ä r d e f u l l a  n a -
t u r -  o c h  k u l t u r m i l j ö e r  i  s j ö a r  o c h  v a t -
t e n d r a g
Generationsmålet: ”Nationellt särskilt värdefulla natur- och kulturmil-
jöer i och i anslutning till sjöar och vattendrag är långsiktigt bevarade. I 
dagens oexploaterade och i huvudsak opåverkade vattendrag är naturliga 
vattenflöden och vattennivåer bibehållna”.
Preciseringar:
• Uppsatta bevarandemål ska nås i nationellt särskilt värdefulla na-
tur- och kulturmiljöer.

5



114

• Exploatering ska inte ske i nationellt särskilt värdefulla vatten-
miljöer.
• Fiskfria områden ska finnas i ett urval av våra vanligaste sjö- och 
vattendragstyper inom varje vattendistrikt.
• Skyddsområden för flodkräfta ska finnas avsatta i tillräcklig omfatt-
ning för att skapa förutsättningar för livskraftiga bestånd i landet.

F r ä m m a n d e  a r t e r  i  s j ö a r  o c h  v a t t e n d r a g
Generationsmålet: ”Främmande arter och stammar samt genetiskt mo-
difierade organismer som kan hota biologisk mångfald introduceras 
inte”.
Preciseringar:
• Ytterligare spridning av redan introducerade invasiva främmande 
arter ska inte ske.
• Vid odling och utsättning av fisk används i första hand lokala arter 
och stammar och i andra hand från närliggande vattensystem.
Uppföljning behövs för att veta vilka vatten där signalkräfta respektive 
flodkräfta förekommer.
Kommentar: Det finns fler preciseringar för sjöar och vattendrag, men 
de handlar om odling av fisk, barlastkonventionen och övervakning. 
Kommunen har litet inflytande på dessa preciseringar.

K u l t u r m i l j ö e r  i  s j ö a r  o c h  v a t t e n d r a g
Generationsmålet: ”Sjöars och vattendrags kulturmiljövärden förvaltas 
och sköts så att spåren och mångfalden efter människans historiska nytt-
jande bevaras”.
Preciseringar:
• Kulturmiljövärden ska vara kända och synliggjorda.
• Anläggningar med stort kulturhistoriskt värde som använder eller 
har använt vatten som resurs ska bevaras och förvaltas så att dess sam-
manhang i landskapet och historien framgår.
Kommentar: Indirekt kopplad till biologisk mångfald och naturvård. 
Somliga kulturmiljöobjekt kan gynna arter som har sin livsmiljö i eller 
intill sjöar och vattendrag, t.ex. trä- och stenbroar.

F r i l u f t s l i v  i  s j ö a r  o c h  v a t t e n d r a g
Generationsmålet: ”Sjöars, stränders och vattendrags stora värden för 
natur- och kulturupplevelser samt bad och friluftsliv värnas och utveck-
las hänsynsfullt och långsiktigt”.
Preciseringar:
• Hänsyn ska tas till friluftsintressen vid planering och projektering 
av bebyggelse, infrastruktur, så att barriärer i och fragmentering av land-
skapet undviks.
• Strandmiljöer, sjöar och vattendrag som är särskilt intressanta för 
friluftslivet har höga natur- och kulturvärden samt god tillgänglighet.
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R e s t a u r e r i n g  a v  s j ö a r  o c h  v a t t e n d r a g
Generationsmålet: ”Goda förutsättningar för arter och livsmiljöer ska 
vara återställda i värdefulla eller potentiellt värdefulla sjöar och vatten-
drag som bedöms ha behov av ekologisk restaurering. I vattendrag som 
påverkas av reglering är vattenflöden och spridningsmöjligheter så långt 
möjligt anpassade med hänsyn till biologisk mångfald”.
Preciseringar:
• Nationellt värdefulla eller potentiellt värdefulla vattendrag och sjö-
ar i behov av ekologisk restaurering ska vara restaurerade och kan på sikt 
uppnå gynnsam bevarandestatus.
• För sjöar och vattendrag som inte uppfyller miljökvalitetskraven 
för god ekologisk eller kemisk status eller potential ska åtgärder vidtagits 
för att förbättra vattnets status.
• Vattenkraftverk och regleringsdammar har så långt möjligt en för 
biologisk mångfald godtagbar minimivattenföring genom eller förbi res-
pektive anläggning.
• Vattenkraftverk och andra artificiella vandringshinder, såsom väg- 
eller bantrummor har faunapassager eller är åtgärdade så att naturlig 
spridning av akvatiska organismer kan ske.
• Vattendrag tillåts så långt möjligt utveckla de strukturer som kän-
netecknar naturliga vattendrag (meanderslingor, död ved, funktionella 
kantzoner med t ex skyddande träd och buskar).

H å l l b a r t  n y t t j a n d e  o c h  h ä n s y n  a v  s j ö a r 
o c h  v a t t e n d r a g

Generationsmålet: ”Mänskliga verksamheter sker med hänsyn så att ne-
gativ påverkan på värdefulla vattenmiljöers natur- och kulturmiljövär-
den eller biologisk mångfald minimeras”.
Preciseringar:
• Exploatering i sjöars och vattendrags strandzoner ska inte äventyra 
möjligheterna till friluftsliv och en rik biologisk mångfald.
• Vägar och järnvägar orsakar inte vandringshinder i vattendrag.
• Sjöar och vattendrag beaktas i ett landskapsekologiskt perspektiv i 
regionala planer och kommunernas översiktsplaner.
• De areella näringarna och andra typer av verksamhet brukar mark 
och vatten på ett hållbart sätt, så att naturliga flöden och vattennivåer 
i landskapet bibehålls, att fragmentering av arters livsmiljöer inte sker 
samt att sjöar och vattendrag har funktionella kantzoner.

S j ö a r s  o c h  v a t t e n d r a g s  e k o s y s t e m t j ä n s -
t e r

Generationsmålet: ” Viktiga ekosystemtjänster hos sjöar och vattendrag 
vidmakthålls, såsom dricksvattenförsörjning, vattenhushållning och 
produktion av fisk”. 
Preciseringar:

• All fisk i Sveriges hav, sjöar och vattendrag är tjänlig som männis-
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koföda med avseende på ämnen som har spridits genom mänsklig 
verksamhet.

Kommentar: Nya preciseringar ska koppla till internationella åtagande 
samt till nya målsättningar inom konventionen för biologisk mångfald.

5
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V å T M A R K S T Y P e R
När inlandsisen drog sig tillbaka fanns inga myrmarker. Grunda sjöar och fuk-
tig mark blev med tiden koloniserade av växter, och torv kunde börja bildas. 
Torven som tilltog i höjd trängde undan vattnet. Igenväxning från stränderna 
bildade gungflyn som växte allt längre ut i sjön och till slut fyllde hela vatteny-
tan. Träd och buskar började växa och den tidigare sjön förvandlades till kärr. 

De organiska jordarna, är de jordar som byggs upp av döda växter och djur. 
Bakterier, svampar, smådjur, maskar m.fl. medverkar och samspelar om att bry-
ta ner alltsammans till mineralämnen. I syrefattiga miljöer hinner inte nedbry-
tarna med utan pålagring av organiskt material går snabbare. Torven är ensam 
bland jordarterna att växa till utan tillförsel av material från annat håll. På så 
sätt bildades de organiska jordarna, gyttja och dy i sjöar samt torv på myrar och 
i vissa sumpskogar. Torv bildas av döda mossor, men bara då marktemperaturen 
inte överstiger 22 grader C.

I torv bevaras också pollen från växter, ibland även ved, skelett och kul-
turföremål, samt sällsynt mjukdelar. Med hjälp av pollen kan man analysera 
myrarnas utveckling och tillväxt, men även beskriva landskapet i gången tid.

I länet täcker myrarna cirka 15 procent av landytan, vilket är procentuellt 
mer än för hela landet. Myrarna upptar cirka xx procent av kommunens land-
yta. Ofta bildar myrarna med angränsande sumpskogar, stränder, myrgölar och 
tjärnar, ett omfattande våtmarkskomplex. Några myrar upptar stora arealer, 
även om den stora, öppna myren saknas i kommunen. I den nordvästra delen 
av kommunen kan man få en föraning av att känna den stora ensamheten ute 
på en stor myr. Myrens ogästvänlighet, mygg och plurrningar under bärtiden 
hör till. Linné skrev om den stora norrländska myren ”Aldrig kan prästen så 
beskriva helvetet, som detta ej är värre. Aldrig har poeterna kunnat avmåla Styx 
så fult, där detta ej är fulare.”

6

Nittenmossen Ögat  /HE
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Myrarna indelas i regionala delområden. Kommunen hör till västra och öst-
ra Bergslagen. De typiska dragen i Västra Bergslagen är att det är ett bergkul-
landskap på urbergsgrund av graniter. Landskapet är relativt myrrikt, de flesta 
myrar är plana eller svagt lutande myrar i dalbottnar. De domineras av ris- och 
höljemossar. Gölar är vanliga. Kärren domineras av svagt lutande fastmattkärr. 
Myrarna är överlag fattiga. Östra Bergslagen skiljer sig från den västra genom 
att det finns mer grönsten i berggrunden. Nederbörden är lägre och myrarna 
domineras av tallrismossar och topogena kärr.

Myrtyperna kan indelas på olika sätt. Våtmark är ett paraplynamn för un-
dergrupperna myr, våtmarker vid sjöar och vattendrag och för övrig fuktig 
mark som fuktäng och sumpskog.

De fyra huvudgrupperna är mosse, kärr, blandmyr och limnogen våtmark.

• MOSSEN höjer sig i regel över omgivningen och får inget vat 
 ten från omgivande marken. I extrema fall bildas välvda hög 
 mossar med skogslösa plan likt en upphöjd kupol. Mossar kan  
 utvecklas koncentriskt, d v s med tuvor, strängar och höljer,  
 som utgår från ett centrum och ut i tydliga cirklar. Sådana mos 
 sar har sydlig utbredning i landet, men det finns några sådana  
 i kommunen, t.ex. det nyligen bildade naturreservatet Nitten 
 mossen. Mer vanlig är excentriskt välvda mossar där centrum 
 punkten är förskjuten mot ena sidan. På en del mossar finns  
 vattenfyllda mossegölar. Mindre mossar utan eller med svag  
 välvning är ofta bevuxen med gles tallskog. Mosstallskog före 
 kommer även i kanterna till större myrar.

• KÄRREN får vatten från omgivande marken. Oftast 
 ligger inte kärren i ett enhetligt plan, utan i mer eller 
 
 

Å t g ä r d s f ö r s l a g :  I n v e n t e r a 
n a t u r v ä r d e n a  i  d e  s u m p s k o -
g a r  s o m  f i n n s  i  s u m p s k o g s -
i n v e n t e r i n g e n  o c h  e v e n t u e l l a 
s k a d o r ,  t . e x .  d i k n i n g .  ( 2 0 1 1 -
2 0 1 4 ,  K o m m u n l e d n i n g s k o n t o -
r e t

Gräsrikt kärr, främst med blåtåtel, är ofta inter-
mediärt, d v s ett medelrikt kärr. På detta kärr 
finns mossnycklar Dactylorhiza sphagnicola.  /JH

6

Gräsrikt kärr med buskiga enar och klena klibba-
lar finner man ofta där myr och skog förekommer 
tillsammans. Sådana kärr kan var värdefulla för 
sällsynta lavar.  /JH
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mindre  sluttande terräng. Kraftigt sluttande kärr kallas back- 
 kärr. Olika typer av mönster och kombinationer är vanligt.   
 Flarkar och strängar bildar komplex, varav en del är dämman- 
 de. Ibland blir flarkarna vattenfyllda och strängarna så höga att  
 vegetationen övergår i mosse av strängblandmyr-typ. Kärren är  
 i allmänhet artrikare på växter än mossen. De allra artrikaste är  
 rikkärren, som oftast får vatten från en kalkrik berggrund.

• FUKTÄNGARNA, fukthedar och ett flertal stränder är präg- 
 lade av vatten som under stora delar av året finns nära marky- 
 tan. 

• SUMPSKOGEN, är skogsbevuxen terräng som är våt och då  
 går den under benämningen sumpskog. En del av sumpskogs- 
 markerna är torvbildande, t.ex. tallmossen.

Spåren efter hässjor på Kullermossen vittnar om 
att det var hård konkurrens mellan djurhållarna 
att få tag på vinterfoder.  /JH
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M Y R V e G e T A T I O n e n
Myrarnas vegetationstyper kan man inte gå förbi när man beskriver de olika 
typerna av myrar. Sedan länge har växtekologer intresserat sig för myrarna och 
dess ursprungliga växtlighet. Växtekologiskt är myrarna mer stabila än många 
andra naturtyper. I kommunen har några myrar studerats ingående sedan 
1940-talet. Professor Hugo Sjörs arbeten är klassiska verk om myrarnas ekologi. 
Stormossen vid Skattlösberg har varit ett av studieobjekten. Många myrar har 
ingått i ett självhushållningssystem och utnyttjats som slåttermark, vilket gör 
att de flesta inte betraktas som orörda.

I huvudsak kan en myrs vegetation förklaras med faktorerna klimat, hydro-
logi och näringstillgång, som i sin tur påverkas av höjd över havet, topografi, 
lutning, jordart och berggrund. Dessutom finns många typer av övergångar 
mellan olika vegetationstyper. Den viktigaste ekologiska skillnaden är mellan 
mosse och kärr. Endast ett fåtal växter kan klara mossens magra förhållanden. 
För mossor och lavar är det inget problem och därför är de dominerande. 

Kärren är betydligt mer varierande, på grund av tillgång på näring från om-
givande mineraljordar. Rik- och extremrikkärr underordnas olika kärrtyper be-
roende på vegetationen påverkas av kalkhaltigt vatten. Det går inte att beskriva 
alla myrtypers vegetation i detta sammanhang, utan läsaren hänvisas till littera-
turlistan för att få fördjupning i ämnet. Men det finns några förnämliga rikkärr 
i kommunen, t.ex. Brittas rönning och Sömntjärnsmossen. 

 V ä x t g e o g r a f i
Dalarna är i ett växtgeografiskt perspektiv något av ett Sverige i miniatyr, även 
om kontakten med havskusten saknas. Kommunen har inte Dalarnas alla na-
turtyper, men kommunens sydvästra läge gör att gränserna mellan nordliga-
sydliga och västlig-östliga växtsamhällen och enskilda arter i många fall är tyd-
lig och intressant. För växterna på myrarna finns några bra exempel på detta. 
Utpräglade nordliga arter som förekommer i kärr är t.ex. björnbrodd, styltstarr  
Carex nigra var. juncea och källdunört Epilobium alsinifolium. En speciell grupp 
av myrväxter är de med nordlig utbredning, huvudsakligen i fjällen, men som 
förekommer även i rikkärr längre söderut, t.ex. smaldunört Epilobium davuri-
cum och trådfräken Equisetum variegatum. Pors Myrica gale, kråkbär Empetrum 
nigrum och vitag Rhynchospora alba är några för kommunen vanliga arter, och 
har faktiskt en sydlig utbredning i landet. Skvattram Ledum palustre har en 
utpräglad östlig utbredning, vars gräns går genom kommunens mitt. Västliga 
arter som är typiska myrväxter saknas. Bland vitmossorna finns dock flera arter.

V ä x t e r  p å  m y r e n
Mossen är i allmänhet artfattig på kärlväxter, men några typiska arter bör man 
känna till. Naturligtvis varierar artsammansättningen med vilken typ av mosse 
man väljer. Tallrismosse har ett krontäcke som överstiger 10 procent. Två typer 
kan urskiljas. I väster är det dvärgbjörk Betula nana eller ljung Calluna vulgaris 
som dominerar bland ris. I öster är det istället skvattram som är vanligast. 

Öppna, välvda mossar med mindre och medelstora, grunda höljor är artfat-
tiga och typiska arter är t.ex. rosling Andromeda polifolia, tuvull Eriophorum 

Myr uppodlades i brist på åkermark. Skörden blev 
oftast god ett antal år. Spår efter åkrar finns på 
många myrar, t.ex. Gänsmossen.  /JH
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vaginatum, hjortron Rubus chamaemorus och tranbär Vaccinium oxycoccos. Vid 
större vattendjup glesnar vegetationen och bildar öar som flyter i lös dy, gyttja 
eller slam och till denna typ kommer t.ex. kallgräs Scheuchzeria palustris, dys-
tarr Carex limosa och vitag. 

Kärr av olika slag är artrikare. De kärr som har träd med krontäckning 
mellan 10 och 60 procent kallas skogskärr. De flesta skogskärren är fattiga på 
växter. Klotstarr Carex globularis, hjortron, odon Vaccinium uliginosum, vat-
tenklöver Menyanthes trifoliata är exempel på dominerande arter beroende på 
skogskärrets egenskaper. Blåtåtel Molinia caerulea är allmän på fastmattekärr 
som tillhör medelrik typ. Ibland kan blåtåtel även indikera rikkärr. Rikkärren 
som ligger på kalk- eller grönstensberggrund kan vara mycket artrika. Typiska 
arter kan bl.a. vara knagglestarr, vass, gräsull, blåtåtel, kärrspira och nålstarr. 
Dessa arter är svaga indikatorarter på rikkärr. Följande arter finns endast i rik-
kärr: axag, majviva, sumpnycklar, tagelstarr, björnbrodd och smalfräken. Samt-
liga av dessa arter är sällsynta i kommunen. 

Blöta skogskärr med klibbal kan vara i stort sett omöjliga att beträda för att 
de består av öppen vattenyta eller osäkra gungfly. Sådana ställen indikeras av 
täta mattor av missne Calla palustris och vass Phragmites australis. Om kaveldun 
förekommer är detta ett tecken på onaturlig gödning från t.ex. skogsgödsling 
eller dikning.

Myrarnas mossor är kanske ännu viktigare när man ska beskriva myrarnas 
karaktärsdrag. På mossen trivs egentligen bara vitmossor och en handfull små 
levermossor. 

F å G l A R n A  P å  M Y R A R n A
Vilka fåglar som finns på myrarna varierar kraftigt från myr till myr, även när 
det gäller tätheten. Stora och blöta myrar i västra delen av kommunen har fler 
fågelarter än myrarna i den östra delen. Strängmyrar har fler vadare än tuvmy-
rar. Artantalet är högre på starr- och gräsrika myrar än på fattiga sådana. Mjuk-

Axag växer bara i rikkärr. Med andra ord är axag 
en utmärkt signalart för rik flora av växter och 
mossor.  /JH
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mattevegetation är negativt för fågellivet och särskilt då risdominerande myrar.
Kunskapen om fågellivet på myrarna är god efter att Dalarnas Ornitologiska 

Förening genomfört en länsomfattande inventering i slutet på 1970-talet. Be-
hovet är stort av att följa upp inventeringen eftersom man känner till att det 
skett förändringar bland de myrlevande fåglarna. Inventeringen pekade ut två 
värdefulla myrar i kommunen. Den ena var Lisjön, som idag är en artificiell 
våtmark, och den andra var Ryssmossen. I Lisjön fanns innan myrområdet la-
des under vatten, myrsnäppa Limicola falcinellus, en av de mest exklusiva myr-
fåglarna. Några småfåglar sätter karaktär på myren. Ängspiplärka Anthus pra-
tensis brukar vara vanlig på större myrar och till den lockas gök Cuculus canorus 
att lägga sitt ägg i ängspiplärkans bo. Vacker gulärla Motacilla flava möter en 
när man besöker myren under sommaren. 

Generellt håller sig utvecklingen bland fåglarna på myrarna relativt stabilt 
om än det finns en dragning åt det negativa hållet. Storspov Numenius arquata, 
grönbena, brushane, videsparv Embriza rustica, är exempel på arter som mins-
kar. Något negativt håller på att hända som gör att fåglarna minskar. Vad det 
beror på är osäkert, men kan det vara förändringar i övervintringskvarteren?

Lisjön var en av Dalarnas, kanske landets förnämsta myrmarker för fåglar. 
Före regleringen 1951 var det en stor myrmosaik med ett otal mindre tjär-
nar och myrholmar. Kring 1900-talet besöktes området av zoologer och man 
gjorde en del studier. En tid efter dämningen flöt myren upp och åter kunde 
fåglar börja häcka på ”myren”. Lisjöns flytande myrar är som en norrländsk 
stormyr med fågelarter som finns bara på ett fåtal ställen i Dalarna. Åtminstone 
fram till 1990-talet fanns det flera par av rödbena Tringa totanus och brushane. 
Sannolikt fanns även dvärgbeckasin Lymnokryptes minimus årligen. Även som 
rastplats för långflyttande arktiska vadare passar flyttuvorna en viss roll. Vatten-
nivån är högre idag än tidigare, vilket gör att grunda stränder saknas i stort sett. 

Ryssmossen, Stormossen vid Skattlösberg och Kollosmossen har inte alls 
lika stort antal häckande fåglar som Lisjön, men det finns i alla fall några 
skyddsvärda arter, t.ex. storspov, vigg Aythya fuligula, grönbena och smålom. 

h O T  M O T  V å T M A R K e R n A
De nordiska länderna är inom EU de mest våtmarksrika länderna och har fort-
farande kvar stor variation av myrtyper. I Västeuropa är våtmarkerna på väg att 
försvinna till följd av torvtäkter och uppodling.

Ursprungligen uppskattar man att ungefär 30 procent av Sveriges landareal 
var våtmarker. Under 1700- och 1800 talet sågs myrarna i allt större grad som 
ofruktbara och ett oönskat inslag i ett annars produktivt landskap. Myrarna var 
inte outnyttjade, man hämtade torv som efter torkning användes som bränsle 
eller som strö i ladugårdarna. Ännu finns det kvar spår efter sådana husbehovs-
brytningar. De sista användarna slutade på 1970-talet. Myrarnas frodiga vege-
tation av gräs, starr och örter slogs med lie och blev hö åt boskapen. Myrslåttern 
har varit omfattande. Under 1800-talet började man storskaligt att torrlägga 
myrarna för att få mer areal odlingsmark. Framför allt i södra Sverige utökades 
odlingsmarken på bekostnad av våtmarkerna. I flera av slättbygderna var 90 
procent av alla våtmarker torrlagda en bit in på 1900-talet. I skogsbygderna 
blev myrodlingarna ett viktigt komplement till övrig odlingsmark. Någon my-
rodling finns inte kvar i kommunen. 

Tranan har ökat i antal under de senaste årtio-
endena, vilket tranan trumfierar ut.   /UR
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I början av 1900-talet ansåg många att all myrmark var användbar för pla-
nering av skog, bara man dikade ordentligt. Sura mossar dikades i stor om-
fattning, särskilt i södra Sverige, men detta visade sig vara ett misslyckande. 
Knappast några träd på mossarna växte snabbare, även om fler träd närmast 
dikena växte upp. Även alla typer av sumpskog dikades. Mycket av detta kunde 
genomföras som arbetsmarknadsåtgärder för att arbetslösheten periodvis var 
rekordhög i början av 1900-talet. Från 1990-talet är det förbjudet att nydika, 
men det går att få undantag. Ungefär 2/3 av all våtmark har skadats av dikning. 
De förnämliga rikkärren vid Lindbastmora skadades allvarligt av dikning och 
trots försök till återställning har den skyddsvärda floran förstörts. Av mossarna 
är det bara 10 procent som undgått dikning. En del sumpskogar, där dikningen 
inte gjordes tillräckligt ordentligt, har marken av sig själv blivit våt igen. Skogs-
näringen uppmanar till att dikesrensningen ska återupptas. Dikesrensningen 
kan göras på ett sådant sätt att ytterligare markavvattning kommer att ske.

Myrarna växer igen. Den stående trädvolymen på myrar har totalt ökat med 
75 procent under den senaste 20-årsperioden (Rikskogstaxeringen). Igenväx-
ningen kan leda till att naturlig öppen myr minskar så att det påverkar fåglar 
som kräver öppna ytor för att kunna häcka, som t.ex. ljungpipare och storspov. 
Detta kommer även att drabba fjärilar och insekter. Orsakerna till igenväxning-
en är storskalig miljöpåverkan av klimatförändring och en ökad mängd kväve 
i regnet. Sannolikt får man väga in att på vissa myrar hölls vegetationen efter 
av bete och slåtter. En annan orsak är alla dikningar som tidigare skedde, men 
inom kommunen är detta ingen stor orsak till igenväxningen.

Att kalka öppna våtmarker för att förhindra försurning av annan mark och 
vatten, är förödande för myrarnas vegetation och djurliv. Försök har gjorts i 
norra Sverige, men har numera upphört för att skadorna på myrarna blev för 
stora. I kommunen har inga kalkningar skett av öppen myr.

Torvtäkt för energiutvinning är ett allvarligt hot om det realiseras. Torv är ett 
fossilt bränsle som ska undvikas på grund av att den späder på växthuseffekten 
vid förbränning och brytning. Efter torvbrytning planteras mossen oftast med 
skog, istället för att restaureras till ny våtmark. Stormossen vid Skattlösberg är 
den enda myren i kommunen som har varit under diskussion för torvbrytning.

En av mest värdefulla rikkärren i kommunen di-
kades på 1980-talet. Många kärr fick möta detta 
öde. Rikkärret vid Lindbastmora bör kunna gå 
att restaureras.  /JH
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Terrängkörning kan vara ett problem när terrängfordon körs över våtmar-
ker. Vegetationen på myrar och i sumpskog är särskilt känslig och det bildas lätt 
djupa spår som tar lång tid att läka. Djupare spår kan leda till viss uttorkning. 
Den verkliga faran är egentligen skogsmaskinernas framfart i samband med 
skogsbruksåtgärder. Flera exempel finns där skotare och kapare har kört ner 
hela maskinen i myren. Två exempel i kommunen finns där skogsmaskiner 
har skadat mycket höga naturvärden, varav det ena i biotopskyddsområde. Vid 
båda tillfällen blev det bötesstraff.

I allmänhet anses återskapande av våtmarker vara positivt för fågel- och 
växtlivet. Det stämmer i de flesta fallen när man har att göra med restaurering 
av tidigare våtmark. Men tyvärr sker ibland misstag. Det har hänt att öppna 
våtmarker med låg vegetation som har haft en unik fågelfauna har dämts upp, 
för att öka mängden jaktbart vilt eller skapa odling av signalkräfta. 

Lyckade restaureringar av rikkärr har gjorts genom att schakta av översta 
jordlagret så att näringen minskar till förmån för lågväxande växter.  Kan detta 
vara något för rikkärret vid Lindbastmora?

S K Y D D S V Ä R D A  A R T e R  I  V å T -
M A R K e R n A
Nedan följer en kort beskrivning av skyddsvärda våtmarkstyper och dess arter. 
Mossar och kärr är alla viktiga för mångfalden i skogslandskapet. Våtmarker i 
det brukade landskapet finns också, men där är artförekomsterna beroende av 
lång tradition av slåtter eller bete. Endast små rester finns kvar av de hävdade 
våtmarkerna, vilket också gör att många växter, fjärilar och andra insekter har 
minskat drastiskt. Kunskapen om kärlväxterna i kommunens våtmarker är god, 
men det saknas regelbunden uppföljning av situationen för de mest hotade 
arterna. Vi vet att mindre kärr växer igen på grund av ökat kvävenedfall. Det 
finns ett behov av restaurering av skadade myrar och sumpskogar, men hur 
stort behovet är och vilken betydelse det har för skyddsvärda arter är oklart. 
Inventering över situationen bör med det snaraste genomföras.

K ä r l v ä x t e r
De nederbördsrika västra delarna av kommunen, i stort sett Säfsnäs socken 
och Grangärde finnmark, äger en stor areal myrmark. Öster om Väsmans dal-
gång är det betydligt färre större myrmarker. Större myrar som Stormossen vid 
Skattlösberg, är så pass stor att den rymmer många olika typer av myr och kärr. 
Mossarna har som tidigare nämnts ett fåtal växter på grund av svårigheten för 
växterna att få tillräcklig näring och kontakt med näringsrikare vatten. På mos-
sorna finner man inga rödlistade arter eller lokalt skyddsvärda växter. Många av 
myrarna är ändå mycket värdefulla i andra aspekter, t.ex. genom dess orördhet, 
geologiska formationer och för en speciell fauna. 

I skogskärren kan det vara möjligt att påträffa mer ovanliga kärlväxter, även 
om förhållandena är ganska fattiga och sura. Flera fridlysta orkidéer växer i 
skogens småkärr. Det oansenliga spindelblomsteret är en av arterna, medan den 
allmänna fläckigt nyckelblomster vill har mer öppna kärr och även trivs  i diken 
efter skogsbilvägar. Blir förhållandena mer basiska och näringsrika på grund 

Ängsnycklar, som växer på medelrikkärr till rik-
kärr, är inte vanlig inom kommunens gränser. 
/JH
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av berggrunden ökar antalet arter markant. Då ersätts Jungfru Marie nyck-
lar Dactylorhiza maculata  med skogsnycklar Dactylorhiza fuchsii och grönyxne 
Coeloglossum viride, som bland annat växer tillsammans med ängsvädd Succisa 
pratensis, blåtåtel och knagglestarr Carex flava. Men i de kalkrika områdena, 
t.ex. Gänsberget och vid Trollputten vid Norrvik, finns smala stråk av artrika 
skogskärr med högörtsvegetation som är mycket viktiga för t.ex. guckusko, 
kransrams Polygonatum verticillatum, brudsporre och tvåblad Listera ovata.  

Öppna fattig kärr är vanliga och man känner igen dem på att tuvull och 
tuvsäv Trichophorum caspitosum dominerar. Övergången mot medelrikt kärr 
är smygande. Blåtåtel brukar vara mer dominerande i sådana kärr. I fattiga till 
medelrika kärr brukar det ofta finnas Jungfru Marie nycklar och i sällsynta fall 
mossnycklar. Rikare partier med gräsull är inte ovanligt. Övergången till rikkärr 
är mer tydlig, och i stället för de nämnda orkidéerna är det ängsnycklar Dacty-
lorhiza incarnata och sumpnycklar som brukar finnas där. 

Karta extremrikkärren

Rikkärr känns igen på att det är gräs- och starrikt och att orkidéerna lyser 
med sina starka färger. I extremrikkärren, som alltid finns i de kalkrikaste om-
rådena, dominerar axag. På vissa ställen finns det nästan bara axag, men oftast 
är det artrikt i sådana kärr. Sumpnycklar är helt knuten till rikkärren och på 
senare tid har man med hjälp av DNA-teknik kunnat fastställa att ett par av 
beläggen är andra arter. Majnycklar från Stormossen vid Skattlösberg är ny för 
Dalarna och lappnycklar från Brittas rönning är första fyndet utanför fjällom-
rådena. Detta visar att orkidéer är en ovanligt svår grupp när det gäller att skilja 
arterna från varandra. Majviva trivs bra i rikkärren, liksom rosettjungfrulin, 
slåtterblomma, dvärglummer och tagelstarr. Samtliga av dessa arters växtplatser 
har minskat och bör i fortsättningen bevaras. Bland de förnämsta lokalerna i 
kommunen kan nämnas, Brittas rönning, Tomossen och Sömntjärnsmossen.

HOT: Kärr som biotop, med den speciella flora som bäst trivs där, har drab-

Sumpnyckel tillhör rikkärrets förnämligare 
växter. Den kan vara svår att skilja från andra 
orkidéer. Bilden visar en krabbspindel som har 
anpassat sig tll blommans färg och teckning! /JH
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bats hårt av olika typer av förstörelser. I allmänhet ses ett kärr som något som 
man bör snabbt fylla igen eller dika ur. Många kärr har gått detta öde till mötes. 
Ett kärr som skadas av dikning är inte reparerbart. Enligt miljöbalken är det 
förbjudet att dika och torrlägga myrmarker. Avvattning av avverkad skog är 
ännu tillåten utan hänsyn till tidigare förhållanden. Dikning av myrmarker i 
samband med vägbyggen och annan exploatering förekommer hela tiden. I all 
skogsmark finns det insprängda mindre kärr och sumpskogar. Om de är till-
räckligt stora ska sådana upptäckas och uteslutas vid skogsavverkningar, men 
det händer alltför ofta att skogsmaskinen genar över dem. Även om kärret är av 
rikkärrstyp kan sådana förstöras utan hänsyn till den unika floran. Resultatet är 
att nästan alla små artrika skogskärr förstörs vid avverkning.

BEHOV: Rikkärr och extremrikkärr ingår i ett nationellt åtgärdsprogram 
för hotade arter och biotoper. För några år sedan inventerade Länsstyrelsen de 
allra mest kända rikkärren. Fortfarande finns det kvar ett antal mindre kända 
rikkärr eller trakter där man kan anta att det finns flera okända rikkärr. Kom-
munen bör inventera och beskriva läget för de rikkärr som Länsstyrelsen inte 
har besökt. Dessutom med hjälp av diverse kartor identifiera och besöka miss-
tänkta rikkärr. Tillsammans med Skogsstyrelsen bör även kommunen biolo-
giskt inventera och beskriva ett antal sumpskogar som bara är kända utifrån 
flygbildstolkning i Skogsstyrelsens sumpskogsinventering. Ett av kommunens 
allra mest artrika extremrikkärr, som ligger vid Lindbastmora, är förstört av 
dikning. Försök till restaurering har skett, men har mer eller mindre misslyck-
ats. Inom åtgärdsprogrammet finns det medel att restaurera förstörda rikkärr. 
Kunskapen om hur man restaurerar rikkärr är bättre nu och kommunen bör ta 
till vara möjligheten att driva restaurering av rikkärret vid Lindbastmora till-
sammans med länsstyrelsen och markägaren. Brittas rönning ingår redan i en 
restaureringsplan som ska stoppa igenväxningen.

M o s s o r
Kunskapen om mossorna i kommunens våtmarker är mycket begränsad och de 
flesta kända fynden är från 1900-talets första hälft.

Våtmarkerna byggs i stort sett upp av mossor och vitmossor, men det finns 
också arter som är sällsynta och hotade av olika anledningar. I mossens öppna 
partier dominerar vitmossorna. De flesta är allmänna arter, men bland dem kan 
det finnas ovanligare arter. Men de mest skyddsvärda arterna finns i de mest ne-
derbördsrika områdena och i kommunen har vi inga fynd av rödlistade vitmos-
sor. I kanterna mot mossar och kärr är det ofta en bård av sumpskog, visserligen 
av varierande våthetsgrad. Sumpskogar med liggande, murkna träd är underlag 
för flera rödlistade mossor. Förutsättningen är också att luftfuktigheten är hög 
på platsen och då gäller främst större sammanhängande skog. En smal remsa 
träd är inte tillräckligt. Klibbalkärr och gråalkärr kan ha lång kontinuitet och 
ofta finns murken ved på marken. På murken ved i sumpskog finns sällsynthe-
terna vedsäckmossa xxxxx, terpentinmossa xxxxx och rörsvepmossa xxxxx, no-
terad från kommunen. Det gäller enstaka växtplatser i skyddade skogsområden. 

När det gäller kärr och källdråg blir sällsyntheterna fler, men även här är 
okunskapen stor i kommunen. Hugo Sjörs studier av Stormossens ekologi 
omfattade mossor, men det framkommer inga fynd av några sällsyntheter. På 
Stormossen finns källdråg och rikare kärr, men rikkärren som har kontakt med 
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kalkrik berggrund saknas. I kommunen finns flera extremrikkärr som borde 
vara mycket intressanta för mossexperter att besöka.

HOT: Det generella hotet mot mossarna, kärren och källdrågen har tidigare 
nämnts, som t.ex. igenväxning, skogsavverkning och sannolikt försurning. Nå-
got enskilt hot mot mossor som lever på myrarna i kommunen går inte att pre-
cisera eftersom kännedomen är så dålig om vilka arter som finns i kommunen.

BEHOV: Vilka arter finns på myrarna? Kanske är detta det allra viktigaste 
behovet – att inventera mossor, särskilt i källdråg och i rikkärr. Utan att veta 
vilka hotade arter och var de finns, är det svårt att veta om det finns ett behov 
av insatser för att rädda kvar någon art i kommunen. Det vore värdefullt att 
identifiera något ställe som är särskilt skyddsvärt och om det finns ett hot.  

S v a m p a r
Fungan är fattig på mossen. Särskilt den öppna mossen, men det finns ett antal 
specialister som växer på vitmossa eller mellan vitmosstuvorna. Svamparna be-
står även av små arter som förekommer på gamla bär eller gräs. Endast tre arter 
är med på rödlistan som huvudsakligen finns på öppen myr. En rödlistad art, 
myrmurkling, borde kunna finnas i kommunen. Det saknas kunskap om vilka 
svampar som förekommer på mosse och kärr i kommunen. Sura och medel-
rika kärr är inte tillräckligt intressanta för svampexperter, när det finns många 
andra biotoptyper med stor artrikedom. Om det finns träd på myren kommer 
det till ett antal mykorrhizasvampar, vilka arter beror på trädslag. På gamla tal-

Röd parasollmossa Splachnum rubrum är säll-
synt. Den växer på gammal älgspillning på fuk-
tig mark, gärna i sumpskog och kärr.   /JH
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lar i tallmossen är det möjligt att finna tallticka Phellinus pini. Mer sällsynt är 
vintertagging Irpicodon pendulus och gulporig ticka Diplomitoporus flavescens. 
Gulporig ticka växer på döda, ännu barkklädda tallar som står solexponerade i 
myrkanterna. Om det dessutom finns gamla, grövre liggande stammar, får man 
en värdefull miljö som skapar gynnsamma förhållanden för alla vedlevande 
svampar, särskilt nedbrytare. I kantzoner med sumpskog av gran eller blandad 
gran och tall får man ytterligare en miljö som är mycket viktig och avgörande 
för nedbrytande svampar. Viktigast är att det finns gamla träd under lång tid 
och att det finns travar av omkullfallna träd. På sådana ställen kan det bli riktiga 
”hotspots”. I kommunen finns en brist på kontinuitet, vilket gör att det i stort 
saknas ”hotspots” för tickor och skinnsvampar som bryter ner ved. 

Gulporig ticka Diplomitoporus flavescens är en 
mycket sällsynt och hotad art. Det måste finnas 
ständig tillgång på döda senvuxna tallar i sump-
skog eller rik tallskog.    /JH
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När man kommer till rikare kärr och extremt rika kärr, ökar fungan betyd-
ligt. Brittas rönning är ett exempel, där själva kärret är för blött för de flesta 
arterna, men specialisterna finns. Intressant fynd är sumpäggsvamp xxxxxx, 
som är rödlistad och bör finnas i fler rikkärr. Rödgul trumpetsvamp Cantharel-
lus lutescens är mycket bra indikator art på kalkrika kärr och det brukar finnas 
flera intressanta svampar där den förekommer. Förutsättningen är att det finns 
träd i kärret och inte är alltför blött. Markerna kring rikkärren hör till de mest 
värdefulla funga-biotoperna om det står äldre skog. 

HOT: Hotet mot de sällsyntaste och rödlistade svamparna kommer från 
skogsbruket, även när det gäller myrarnas funga. Kantzonerna är värdefulla, 
men alltför ofta blir kantzonerna för smala eller avverkade. Små skogskärr körs 
sönder, de är omöjliga att ta hänsyn till när man avverkar vintertid. Liksom för 
kärlväxterna är igenväxningen ett problem, inte minst breder vassarna ut sig i 
rikkärren.

BEHOV: Inventering av svampar i och omkring rikkärren är viktiga för att 
öka kunskapen om rikkärren och kunna göra avgränsningar för att skydda livs-
miljön för hotade arter. Det finns ett antal områden som är utpekade i Skogs-
styrelsens sumpskogsinventering som är viktiga att besöka och där svamparna 
är viktiga mätare på biologisk mångfald. De mest värdefulla av myrarnas kant-
skogar bör skyddas från avverkning.

L a v a r
Det är många lavar som man finner på myrarna. Vilka arter det gäller beror på 
om mossen eller kärret hyser träd eller inte. Myrar med träd eller gles skog bör 
ha gamla och torra träd för att det ska förekomma skyddsvärda lavar. Dessutom 
bör det finnas gamla tallar eller granar, helst både och. Kanterna av myrarna är 
nästan alltid skogsbevuxna av någon typ av sumpskog. Kantskogen har dess-
utom ofta större träd och den har fått vara orörd längre än övrig skog. De skogs-
levande lavar som finns på rödlistan är knutna till gammelskogen och områden 
med hög och jämn luftfuktighet. Särskilt garnlav Alectoria sarmentosa kan bli 
rikligt växande i trånväxande skogar. Ibland sprider sig garnlaven ut i tallmos-
sarna. Här och var kan man även hitta violettgrå tagellav Bryoria nadvornikiana 
och talltagel Bryoria fremontii. Om det finns gamla högstubbar efter brutna 
torra tallar, ökar artantalet med t.ex. kortskaftad ärgspik Microcalicium ahlneri 
och sotlav Cyphelium inquinans. Om liknande högstubbar står mer öppet i 
myren kan man räkna med att det kan finnas varglav. I kommunen finns dock 
få kända varglavslokaler på myr. Ladlav Cyphelium tigillare, blanksvart spiklav  
Calicium denigratum och blågrå svartspik Chaenothecopsis fennica är andra arter 
som det finns ovanligt lite av på myrarnas torrakor, i jämförelse med myrar 
längre norrut. Grova, gamla liggande stammar är värdefulla för flera lavar som 
är rödlistade. 

HOT: För lavarna som är knutna till myren och sumpskogen är bristen på 
grov, gammal död ved det mest bekymmersamma. Det ska vara stående, torra 
hårda träd, högre stubbar och liggande stammar. Dessutom måste hela tiden 
skapas nya döda träd så att arterna småningom kan flytta på sig. Gamla träd 
med torra grenar är också välkommet substrat för många arter. I Bergslagen har 
man i flera hundra år tagit torrakor för bränsle, timmer och tjärbränning, vilket 
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har gjort att det är ovanligt lite med döda träd på myrarna. I sumpskogen kan 
det vara lite bättre, om den över huvudtaget får stå kvar. Skogsbruket har en 
tendens att lämna allt mindre andel sumpskog kring myrarna, liksom att inte 
lämna gammelskog på myrholmarna.

BEHOV: På många myrar finns det kvar gammal skog på myrholmar och 
som sumpskog. De största myrholmarna är i allmänhet redan avverkade, men 
ännu återstår många små myrholmar. Viktigt för lavarna är att gammelskogen 
på myrholmar och i myrarnas kantzoner blir kvar, annars är risken stor att de 
rödlistade arterna fortsätter att minska. Myrar som består av myr- och skogs-
mosaik är särskilt skyddsvärda för lavarnas skull.

D ä g g d j u r
Kunskapsläget för vilka däggdjur som finns i våtmarksmiljöerna är skiftande. 
För de större däggdjuren är läget tillfredsställande, men när det gäller vilka flad-
dermöss som besöker våtmarkerna är kunskapen mer vag. Kommunens nord-
liga läge gör att antalet arter av fladdermöss är begränsat till några vanliga och 
spridda arter. 

Bävern är det djur som förknippas främst med våtmarkerna. Bävern var 
nationellt utdöd en period och fick lov att inplanteras under första hälften 
av 1900-talet. Tidigt fanns det bäver i Burån - Pajså vattensystem, omkring 
1950-talet sågs enstaka djur. Ökningen var snabb och idag finns bäver i de 
flesta vattendrag och särskilt där vattendrag och sjöar har kontakt med lövrika 
sumpskogar och myrkanter. Bävern skapar våtmarker, som gör att den berikar 
artmångfalden och för i stort med sig bara positiv påverkan på miljön. Mäng-
den död ved kan i vissa fall bli stor under kort tid, vilket gynnar svampar och 
insekter.

HOT: För däggdjuren gäller sannolikt liknade hot som för alla andra grup-
per. 

BEHOV: De våtmarker som bävern skapar är så värdefulla för biologisk 
mångfald att man ska vara mycket restriktiv med att förstöra och hindra bävrar 
att dämma. Endast när skador uppstår på fastigheter och annan fast egendom 
ska rivningar av dammar och eventuell jakt tillåtas.

K r ä l -  o c h  g r o d d j u r
Antalet arter av kräl- och groddjur är litet i kommunen och inga av dem är med 
på nationella rödlistan. Gruppen är dock ganska utsatt för faror och indikerar 
god livsmiljö. Tidigare fanns snok på rödlistan och det är en typisk våtmarksart. 
Den vill helst vara i mer näringsrika, blöta sumpskogar och rikare kärr. Grod-
djurens lekplatser är värdefulla och de kan vara av tillfällig karaktär, men de 
brukar vara i närheten av våtmark eller sjö och vattendrag. Myrgölar är ganska 
vanliga som lekplatser och därmed även produktion. Ställen med ansamlingar 
av skogsgroda, åkergroda och padda kan vara ett uppskattat besöksmål. Alla 
kräl- och groddjur är skyddade enligt miljöbalken.

HOT: För groddjuren kan försurningen ha gjort att fertiliteten blivit sämre. 
Grodor och paddor är känsliga för alltför sura förhållanden. Dikning och igen-
fyllning av mindre vattensamlingar i närheten av tätorter och bebyggelse har 
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varit och är ett problem för groddjuren. 
BEHOV: Det finns ett behov att identifiera var de lekvatten finns som har 

flest besök av groddjur. Särskilt viktigt är det att känna till vatten och våtmarker 
i närheten av bebyggelse. Kommunen behöver göra ett upprop efter ställen med 
lekande groddjur. Huvudsaklig anledning är att kunna göra det bästa möjliga 
av lekplatsen vid eventuella exploateringar. 

R y g g r a d s l ö s a  d j u r
I fattigkärr och mossar förekommer förhållandevis få arter även av ryggradslösa 
djur. I vissa fall kan dock insektsfaunan vara mycket individrik, vilket man mär-
ker en ljum sommarnatt. Mängden av mygglarver och andra småkryp livnär 
groddjur, fåglar och andra insektsätare, däribland köttätande växter. Rikkärren 
erbjuder en rikare flora och därmed många specialiserade arter av fjärilar, flugor, 
skalbaggar och snäckor.  

Kännedomen om insekter som är specialiserade på att leva på mossar och 
i kärr är mycket begränsad. Något systematisk sökande och samlande har inte 
skett på kommunens myrar, men några entomologiskt intresserade personer 
har sporadiskt besökt myrar i jakten efter sällsyntheter. Några viktiga dagfjärilar 
kan nämnas som skyddsvärda arter. Flera av Sveriges nordliga dagfjärilar har sin 
sydgräns någonstans i Dalarna. På myrarna i kommunen påträffas då och då 
gulringad gräsfjäril Erebia embla och tallgräsfjäril Oeneis jutta. Tidigt flygande 
Frejas pärlemofjäril Boloria freija och Friggas pärlemorfjäril Boloria frigga har 
sannolikt en liten population på någon av kommunens myrar, men det var 
länge sedan de observerades. Larverna lever på vanliga växter och det behöver 
inte vara någon rikare typ av myr. I tallmossen eller på tallar ute i myren kan 
man förvänta sig grön praktbagge Phaenops formaneki. Tills nyligen var den 
en stor sällsynthet, men har visats sig vara spridd på myrar. Myrarna är en av 
de minst störda naturtyperna, vilket gör att de bör finnas kvar tillräckligt stora 
populationer av de flesta arterna. Förhållandevis få arter är rödlistade för den 
skull. Men helt opåverkade är inte myrmiljöerna. Många nattfjärilar förekom-
mer på de vanliga växterna på myren, t.ex. dvärgbjörk och skvattram. Bland 
jordlöpare och kortvingar är det många arter som finns på myr och i sumpskog.

I naturskogsartad sumpskog, särskilt rikare typ som klibbalkärr och bland-
skogskärr, finns en ovanligt rik fauna av ryggradslösa djur, inte minst markle-
vande skalbaggar och snäckor. I ett klibbalkärr i Nybrännbergets naturreservat 
har ett exklusivt fynd av en stor dubbelfoting, kopparfoting Polyzonium germa-
nicum, gjorts.

HOT: Förändringar av vegetationen på myrar på grund av ökat kvävenedfall 
drabbar fjärilar och andra insekter som lever på specifika myrväxter. Igenväx-
ningen gör också att skog växer ut på myrarna, vilket bidrar till mindre öppna 
ytor som är så viktigt för fjärilarna. Dikningen av kärr har varit omfattande. 
Numera har nydikningen upphört, men det finns fortfarande möjligheter, en-
ligt miljöbalken, att rensa gamla diken. Omfattande avvattning sker dock i 
samband med avverkning, vilket medför att många små skogskärr försvinner. 

BEHOV: Ökad mängd döda träd ökar mångfalden av insekter. Skogsbruket 
bör kunna ta bättre hänsyn till skogskärr och kantzoner mot myrarna. Sönder-
körningarna måste upphöra. Fler skyddade sumpskogar, helst större myr- och 
skogskomplex, behövs i kommunen.
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6

Tallgräsfjäril Oeneis jutta på Långblåmossen  vid 
Glaningen. /TJo
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S Ä R S K I l T  V Ä R D e F U l l A  V å T -
M A R K S - O M R å D e n
Kartan visar endast områden som är upptagna i kommunens översiktsplan 
2010???
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M å l  O C h  å T G Ä R D e R  F Ö R 
V å T M A R K e R n A
I kommunen finns två myrar skyddade som naturreservat enligt miljö-
balken. Myrskyddsplanen omfattar flera myrar, sannolikt kommer ytter-
ligare någon myr att bli skyddade under de närmaste fyra åren. Stormos-
sen vid Skattlösberg är med i naturreservatsplanen för de närmaste åren, 
dessutom tillhör området EU:s nätverk Natura 2000. I naturreservat 
som huvudsakligen skyddar skog finns också myrar, mest mindre skogs-
kärr och sumpskogar.
Tilläggas kan att de stora öppna skogsmyrarna, vars storlek, orördhet 
och tystnad ger stora värden för friluftslivet. Skattlösbergs stormosse 
uppfyller dessa kriterier.

Myrinventeringen gjordes i slutet av 1970-talet, och resultatet publi-
cerades av Länsstyrelsen 1980. I den inventeringen besöktes 91 myrar. 
8 procent av myrarna var starkt påverkade av mänskliga ingrepp och 
ansågs ointressanta för naturvårdens intressen. Vanligast, mer än hälf-
ten av de besökta, är myrar med vissa naturvärden, ofta våtmarkstyper 
som är väl representerade i kommunen. De som har högre naturvärden 
bland de vanligaste faller in i kategorin värdefulla myrar med starkt be-
varandevärde (14 procent). Särskilt värdefulla myrar är stora opåverkade 
och representativa objekt och mindre objekt som förekommer sällsynt, 
har mycket starka bevarandeintressen. Ungefär 9 procent av de besökta 
håller högsta naturvärdesklassen och några av dem är av riksintresse (se 
sid. Xxx). 

Det finns ytterligare myrar, särskilt rikkärr och extrem rikkärr som är 
mycket skyddsvärda. Tyvärr finns ingen av de mest kända lokalerna med 
i länsstyrelsens reservatsplan. Ett av områdena, Tomossen, tillhör Natura 
2000. Om man klassar Långmyran som sumpskog och våtmark är också 
detta lilla område Natura 2000. 

Hela landet har inventerats på sumpskog av Skogsstyrelsen. Det mes-
ta är dock avgränsat med hjälp av flygfoton och IR-bilder. Kommunen 
bör samla in biologiska värden för att bedöma sumpskogarnas natur-
värde, åtminstone på ett antal misstänkt intressanta objekt. 

När det gäller arter som är beroende av våtmarkerna, inklusive sump-
skog, är kunskapsläget varierande mellan växt- och djurgrupperna. En-
dast kärlväxterna i rikkärren är acceptabelt kända. Inventering av dagfly-
gande fjärilar bör kunna, med liten tid vid rätt tillfälle, ge ett värdefullt 
resultat. Mossor i källkärr och i rikkärr borde inventeras, men bör inte 
prioriteras eftersom många av miljöerna är kända och skyddas på ett el-
ler annat sätt. 

Viktigt är att regelbundet föra ett samarbete med Skogsstyrelsen och 
markägarna, när det gäller avverkningar och skogsbilvägsdragningar i 
närheten av de myrar som är utpekade i naturvårdsprogrammet. 

Exploatering av våtmarker och utvinning av torv kan komma att öka, 
för att regeringen har tagit bort stoppregeln i den juridiska prövningen 
av torvtäkter. För närvarande finns inga sådana planer i kommunen och 
det finns sannolikt heller ingen lämplig myr för ändamålet.

Våtmarker tillhör de naturtyper som kan komma att drabbas hårdast 
av klimatförändringar.
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M I l J Ö K V A l I T e T S M å l e T 
” M Y l l R A n D e  V å T M A R K e R ”
För det 11:e miljökvalitetsmålet är målsättningen att bevara värdefulla 
våtmarker och bibehålla våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande 
funktioner i landskapet. Målet ska vara nått 2020. Av delmålen anses att 
två av fem är uppnådda på nationell nivå. Den nationella myrskydds-
planens mål är att skydda ungefär 6 procent av landets myrar. I kom-
munen är tre myrobjekt upptagna. Det är Tomossen, Stormossen vid 
Skattlösberg och Nittenmossen. Av dessa har Nittenmossen fått ett lång-
siktigt skydd genom att det bildades ett naturreservat 2011. Till 2020 
bör en myr till hinna få reservatsstatus. Det regionala målet är att alla i 
myrskyddsplanen ska vara skyddade till 2010, men detta har inte nåtts. 
Ännu återstår mer än hälften att skydda. Ett annat delmål är att skogs-
bilvägar inte ska byggas över värdefulla våtmarker. Detta ska inte få ske 
efter 2008. Svårigheten är att kontrollera avverkningar och byggnation 
av skogsbilvägar. Skogsstyrelsen får bara in en tredje del av nybyggna-
tioner för kännedom. Ett annat delmål är att anlägga våtmarker för att 
bromsa läckage av näringsämnen från jordbruket. Delmålet för Dalarna 
uppnåddes 2009. I kommunen Det vore förnämligt att genomföra res-
taurering av någon av de tidigare hävdade våtmarkerna i kommunens 
odlingslandskap som håller på att växa igen. En del arter behöver stöd 
och för dem har åtgärdsprogram upprättats. Alla de planerade program-
men är klara i tid. Ludvika kommun berörs av programmet ”Rikkärr”. 
Där har programmet blivit klart i tid, men åtgärder har knappt börjat. 
Miljömålsrådet bedömde att målet Myllrande våtmarker är möjligt att 
nå till år 2020 om fler åtgärder sätts in. 
I det nya miljömålsystemet finns ännu inga förslagna etappmål för 
”Myllrande våtmarker”.

F ö r s l a g  t i l l  n y a  p r e c i s e r i n g a r
Samtliga föreslagna preciseringar berör naturvården och friluftslivet di-
rekt eller indirekt. 

V å t m a r k e r n a s  e k o s y s t e m t j ä n s t e r
Generationsmålet: ”ekosystemen har återhämtat sig, eller på väg att åter-
hämta sig, och att deras förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster 
är säkrad”.

Preciseringar: 
• Våtmarkernas förmåga att minska halter av t.ex. näringsämnen,  

 tungmetaller och partiklar i vatten ska tas tillvara.
• Våtmarkernas biologiska produktion och förmåga att binda kol  

 från atmosfären tas tillvara, genom att ytterligare utdikning inte  
 sker.

Uppföljning sker i miljöövervakningsprogrammet NILS, förslag till 
indikatorer pågår.
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V å t m a r k e r n a s  b i o l o g i s k a  m å n g f a l d
Generationsmålet: ”den biologiska mångfalden och natur- och kultur-

miljöer bevaras, främjas och nyttjas hållbart”.
Preciseringar:
• Bevarandestatusen för våtmarksanknutna hotade arter förbättras  

 så att andelen minskar och andelen nationellt utrotade arter inte  
 ökar.

• Avsiktlig eller oavsiktlig introduktion och spridning av främman 
 de arter och gener som kan hota eller utarma den biologiska mång 
 falden ska inte få ske.

F r i l u f t s l i v  o c h  r e k r e a t i o n
Generationsmålet: ”människors hälsa utsätts för minimal negativ mil-

jöpåverkan samtidigt som miljöns positiva inverkan på människors hälsa 
främjas”.

Preciseringar:
• Våtmarker som är särskilt intressanta för friluftslivet är oftast lät 

 tillgängliga. Besöksanordningar upprättas och underhålls i skyd- 
 dade områden.

• Tätortsnära våtmarker värnas, och de med betydelse för friluftsliv- 
 et undantas från exploatering i kommunernas översiktsplan. 

H å l l b a r t  n y t t j a n d e  o c h  h ä n s y n  t i l l  v å t -
m a r k e r

Generationsmålet: ”ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att 
återhämta sig, och att deras förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjäns-
ter är säkrad” samt ”den biologiska mångfalden och natur- och kulturmil-
jöer bevaras, främjas och nyttjas hållbart”, samt ”en god hushållning sker 
med naturresurserna”.

Preciseringar:
• Tillrinning och nedfall av gödande ämnen och kemikalier, sker i 

minsta möjliga utsträckning.
• För våtmarker med höga natur- eller kulturmiljövärden, samt våt-

marker med opåverkad hydrologi, ges tillstånd eller dispens för 
verksamheter som kan påverka värdena negativt endast om det 
finns särskilda skäl.

• Torvtäkt får endast ske i myrar som redan är kraftigt påverkade av 
dikning.

• God hänsyn ska tas till våtmarker inom olika verksamheter och 
näringar, så att skador och påverkan på mark, vatten, arter samt 
kulturhistoriska värden minimeras.

• De areella näringarna ska bruka mark och vatten på ett hållbart 

sätt, med metoder som går att förena med att bibehålla naturliga 
markvattennivåer i landskapet och som tar hänsyn till arters behov. 

Planeringen ska ske så att fragmentering av arters livsmiljöer 
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inte sker.
• Sumpskogar brukas med hänsyn och med för ståndorten an-
passade metoder. Sumpskogar med höga naturvärden undantas 
från skogsbruk eller brukas extensivt, och markavvattning eller 
skyddsdikning ska inte ske. Regionalt viktiga eller små sumpskogar 
ska undantas från skogsbruksåtgärder.

• Våtmarker beaktas i ett landskapsperspektiv i kommunernas över-
siktsplan. Strandskyddsbestämmelserna tillämpas så att strändernas 
våtmarker värnas.

B e v a r a n d e  o c h  s k y d d  a v  v ä r d e f u l l a  v å t -
m a r k e r

Generationsmålet: ”den biologiska mångfalden och natur- och kul-
turmiljöer bevaras, främjas och nyttjas hållbart”, samt ”en god hushåll-
ning sker med naturresurserna”.

Preciseringar:
• Särskilt värdefulla våtmarker ska bevaras för framtiden genom 

långsiktigt skydd, t.ex. de i Myrskyddsplan för Sverige.
• Kulturhistoriska anläggningar och lämningar bevaras och vårdas så 

att det biologiska kulturarvet i våtmarkerna upprätthålls.

R e s t a u r e r i n g ,  å t e r s k a p a n d e  o c h  n y a n -
l ä g g n i n g  a v  v å t m a r k e r

 Generationsmålet: ”ekosystem har återhämtat sig, eller är på väg 
att återhämta sig, och att deras förmåga att långsiktigt generera ekosys-
temtjänster är säkrad”, samt ”den biologiska mångfalden och natur- och 
kulturmiljöer bevaras, främjas och nyttjas hållbart”.

Preciseringar:
• Våtmarker och småvatten ska öka till antal och areal i områden där 
de blivit sällsynt förekommande.

• Våtmarker ska återskapas, restaureras och nyanläggas i syfte att 
skapa förutsättningar för djur och växter.

• Översvämningsmarker i anslutning till sjöar och vattendrag ska od-
las extensivt och med acceptans för naturligt återkommande över-
svämningar.
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    S K O G S l A n D S K A P e T 7.
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V A D  Ä R  S K O G ?
Skogen är stark, den ger läkande och energi för den stressade människan. I 
vildmarken får vi tillbaka energi genom upplevelser, medan vi förlorar energi i 
staden. Forskning visar att den miljö människan helst vistas i är ganska gemen-
sam för människor över hela världen. Människan trivs bäst i ett ganska öppet 
landskap, ungefär som den svenska hagmarken. Skogen är nära men okänd för 
de flesta, men skogen finns ändå i vårt inre. Skogen har i alla tider skapar natur-
lyrik, konst och andra kulturyttringar. Dan Anderssons dikter beskriver skogen 
som var de fattigaste människors hem och för det allra hårdaste arbetet. Ändå 
väcker dikter som t.ex. ”Jag väntar vid min stockeld” stark längtan tillbaka, 
långt från Internet, MTV och uppkopplingar. Skogsnostalgin lever hela tiden 
vidare i nya generationer!

Man söker sig till skog för uppleva något som har med natur att göra. Käns-
lan för skog är ofta kopplat till barndomens upplevelser av skogsbesök, som na-
turligtvis är mycket skiftande. Dessutom skiljer sig sannolikt uppfattningen av 
skogens värde mellan skogsägaren och ”besökaren”. Barrträd planterade i pryd-
liga, regelbundna rader stör de flestas naturupplevelse. Skogsägaren kan nog se 
den växande ungskogen som något friskt och lyckosamt. Samtidigt uppskattar 
människor i allmänhet en äldre skog som är ganska öppen och variationsrik, 
oavsett om den har formats av målmedveten skötsel eller av naturliga proces-
ser. Den storslagna skogen, den som man finner nära fjällen. Skogen som man 
passerar på vandringen upp och ned från fjället väcker de stora känslorna av det 
”oändliga”. Tänk att bara få gå, dag efter dag över stock och sten, i skog som 
formats av naturen själv! Allt fler av dagens urbana människa längtar verkligen 
till de allra starkaste naturupplevelserna, om det så är på Afrikas savann eller i 
svenska skogen. Man är aldrig så fri som i skogen!

Brukandet av skogen väcker ett starkt engagemang, men skapar också kon-
flikter. Det handlar mycket om vilken natursyn vi bär på. Skogsbrukaren verkar 
formas av trädgårdsmästarens ideal, där människans viktigaste uppgift är att 
aktivt använda och vårda skogen som en resurs. 

Skogen ekonomiska värde styr dock hela vårt skogslandskap. Den fjällnära 
skogen står där som ett monument över de förgångna skogarna. Skogens som 
ett ekosystem har existerat i miljontals år och barrskogarna som de ser ut idag 
i cirka 4000 år. Det går att finna platser där skogen har stått likadan lika länge. 
Annars är den mesta skogen alltid på väg mot någon annan skog. Med indu-
strisamhället blev också skogen en industri och alltmer liknar skogen åkerns 
grödor. En eller två arter ska bära hela det ekonomiska ansvaret. I ett inter-
nationellt perspektiv kan man se ofantliga ytor av jorden upptas av odling av 
en gröda, t.ex. soja eller eukalyptus för pappersindustrin. Sådana odlingar är 
utan tvekan plantage. Varför är då den skog som planteras efter skogsavverk-
ning inte plantage? I Sverige nämns gran och tall som planteras på före detta 
åkermark som plantage. På skogsmark planteras träden i rader och sköts enkom 
för produktion, men är det också plantage? Man kan se en gradskillnad mellan 
gran- och tall-planteringar. I granplanteringar kommer det, vare sig vill eller 
inte, andra trädslag spontant, inte minst björk. På mark som passar tall har 
andra trädslag svårare att etablera sig och då blir det ofta bara tall, s.k. mono-
kultur. Enbart tall över större areal bör kallas plantage. Även det införda och 
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främmande trädslaget contortatall planteras så att det blir plantage. Varför an-
vänds inte benämningen plantage av skogsbruket eller av Skogsstyrelsen? Om 
plantage skulle införas, ställer detta till med att skogen blir delad i skog och 
icke skog. Icke skog skulle sannolikt möta ett ogillande av allmänheten. Detta 
skulle kunna medföra att acceptansen för skogsbruket försämrades. Steget till 
intensivodlingen är dock inte långt. 

U R S K O G e n
All skog i kommunen ingår i norra halvklotets bälte av barrskogar, det s.k. eu-
roasiatiska taigabältet som sträcker sig från Kamtjatka i nordöstra Ryssland till 
Skandinavien. Trots omfattningen av barrskogsbältet omfattar det ett litet antal 
länder. Skogarna i Ludvika ligger inom norra barrskogsregionen. Barrskogarna 
och deras växt- och djurarter är en lika omistlig del av världens naturarv som 
regnskogarna. Sverige har ett stort internationellt ansvar att bevara ekosystemet 
i ett fullgott skick.

Även om man bortser från människans roll som omdanare av skogseko-
systemen, så har skogen alltid växlat i utseende och artsammansättning efter 
sista nedisningen. Först och främst beror detta på klimatväxlingar, vilket har 
medfört förändringar i trädens utbredning och medföljande arter. Skogseldar-
nas omfattning har varit landskapstäckande. Trädens invandringshistoria kan 
endast analyseras ur pollen och makrofossil som finns lagrade i sjöbottnar och 
myrar. För 8-10 000 år inleddes den stora trädinvandringen efter en period av 
tundra. 

Det kom mer och mer av buskar och björkdungar för att senare följas av 
glesa björk- och tallskogar. Granens invandring var den senaste naturliga pro-
cessen som påbörjades på allvar först för 2 500-3 000 år sedan. 

Under bronsåldern var sommarklimatet minst 2 grader varmare än det nor-
mala under 1900-talet, man nämner perioden som den varmaste efter senaste 
istiden. Ädellövträden, lind Tilia cordata, lönn Acer platanoides, alm och hassel  
Corylus avellana spred sig långt upp i norra Sverige. Ännu finns rester kvar av 
dessa trädslag, t.ex. hassel och alm i s.k. sydväxtberg, t.o.m. i Lappland. Vegeta-
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Så här kanske det såg efter att lövträden och tallen 
hade invandrat efter inlandsisen. Vänstra bilden är 
från riktig tundraskog.   /JH
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tion, klimat och markförhållanden är intimt förknippade med varandra och 
bestämmer dessutom i stor utsträckning djurlivet. Vegetationen delas in i tre 
större regioner, boreal, boreonemoral och nemoral. Kommunen är gränstrakt 
mellan Mellansveriges boreonemorala skogen med inslag av ädellövträd och 
boreal barrskog. En gång i tiden, möjligen under Linnés tid, drogs en gräns för 
ekens utbredningsområde och som fick namnet ”Limes Norrlandicus”. Grän-
sen går faktiskt genom Ludvika Stad och sydlägena vid Hammarbacken. I stan 
kan man faktiskt hitta självföryngrade plantor av ek Quercus robur. 

När sedan klimatet blev fuktigare och svalare förändrades skogslandskapet 
med granens invandring mot tätare och mörkare skogar. Granens invandrings-
historia började dock samtidigt med att inlandsisen drog sig tillbaka, eftersom 
det nyligen har upptäckts att levande granars rotsystem i fjällen är 8000 år eller 
äldre! 

Från istidens slut och fram till 1800-talet var branden den viktigaste faktorn 
som formade skogslandskapet. På 1900-talet fick svenska folket lära sig att vara 
försiktiga med elden och brandväsendet blev effektiva skogsbrandssläckare, vil-
ket gjorde att skogseldarna inte längre fick härja fritt. Resultatet är egentligen 
en ”ekologisk katastrof”. Om man kan förstå skogseldarnas omfattning, då 
kan man också förstå att djur- och växtlivet har formats och anpassats sig till 
regelbundna skogsbränder. I grova drag brann 1 % av landets skogsareal per år. 
Alltså lika stor areal som idag avverkas varje år. Tänk Er, att varje hygge skulle 
vara en skogsbrand. Så såg och så ser ett naturligt skogslandskap ut. Nu brin-
ner olika skogstyper på olika sätt och med varierande tidsintervall. Tallen och 
tallskogarna är helt anpassade till brand. Tallen har grenarna högt upp, tjock 
bark och står stadigt, allt för att klara branden. De flesta bränderna i tallskog är 
lågintensiva och det kan vara 20 – 40 år mellan bränderna. Gran och lövträd 
brinner lätt, istället överlever de på fuktiga marker där elden oftast inte får fäste. 
På vissa våta ställen i skogen, s.k. sumpskog, kan det vara tusentals år mellan 
bränderna. Det är klart att växter och djur på sådana ställen kan få en stor 
artrikedom. Artrikedomen i brandpräglad tallskog är inte så mycket mindre. 
Efter bränder finns det oftast en stor mängd döda träd och fallna träd som ska 
omvandlas till näring och detta sker med hjälp av djur, svampar och bakterier. 
Tallen kan bli tusen år, den kan stå död 500 år och den ligga på marken 500 år. 

Naturskog kan vara alltifrån gammal till ung skog. 
Särskilt tallurskog består av många olika åldrar ef-
tersom det ofta brinner i tallskog som har lavar och 
mossor på marken.  /JH
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Sammanlagt blir det 2000 år innan den är omvandlad till näring och det givet 
att ett stort antal arter är anpassade och utnyttjar denna långa tid, naturligtvis 
inte alla arter på en gång. Om branden har varit intensiv, vilket sker mest i syd- 
och västsluttningar, då kan det bli lövträd som växer upp. Sådan lövskog kallas 
lövbränna och lövskogen kan bestå i hundratalet år innan granen tar över. I na-
turskogen kunde lövskog växa upp efter brand och få mycket stor utbredning. 
Alla trädslag är undervärderade när det gäller deras maximala ålder. När dör en 
sälg i skogen, efter hundra år eller tusen år eller gran på fjället? 

 

När det gäller växters, djurs och svampars anpassning till skogselden finns 
lika fascinerande ekologiska samband som vilket fascinerande exempel som 
helst från tropisk regnskog. Det är omöjligt att gå in på detaljer i detta sam-
manhang. Men värd att nämna är sotsvart praktbagge och dess namn som syftar 
på sot efter brand.

Inte bara skogselden formade skogslandskapet utan även stormar och in-
sektsangrepp. Stormarna kom då och då och svepte omkull mängder av skog på 
landskapsnivå, vilket skapade ett ofantligt matbord för alla som lever på bark 
och ved. Sådana här ”toppar/explosioner” av förökande organismer har mycket 
större betydelse för biologisk mångfald än man kan ana.

S K O G e n  I  l U D V I K A  K O M M U n
Skogen i Ludvika kommun upptas av xxx % produktiv skogsmark. Det är en-
dast i östra delen som öppnare jordbruksmarker har tagit över skogen och där 
finns den mesta av kommunens samlade bebyggelse. Västra kommunen domi-
neras av skog med undantag av mindre odlingsmarker kring torp och byar. Sta-
tistik för kommunen är svårt att få fram. Det har inte gått att få klara siffror på 
trädslagsfördelning och ålderfördelning. I Dalarna fördelar sig idag trädslagen: 
51 % tall, 39 % gran och 10 % lövträd. Åldersfördelningen är xxxxxxxxxxx. 
Sett i ett riksperspektiv är lövandelen mycket låg. Med hjälp av ekologiska land-

Urskogen kan se likartad ut från luften men är 
egentligen mycket variationsrik. Granskogen 
har stort inslag av lövträd. Sannolikt såg ursko-
garna ut på samma sätt i Bergslagen. Bilden är 
från Komi i Ryssland.  /JH
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skapsplaner och ett par skogsbruksplaner kan man bekräfta att kommunens 
skogar domineras kraftigt av unga skogar. Mellan 85 – 90 % av skogarna är 
yngre än 100 år. Sannolikt är 2 % äldre än 150 år och däremellan är sannolikt 
de flesta närmare 100 år än 150 år. Fördelningen av trädslagen: xx % tall, xx % 
gran och xx % lövträd. År 2010 är cirka xxx % av skogen på bolagsmarken är 
yngre än 20 år. DIAGRAM???

I Ludvika kommun finns endast små fragment kvar av ursprunglig skog i 
den totala skogsarealen av 118 800 hektar. Mest berömt är några hektar tallskog 
i Nybrännbergets naturreservat. Naturskog finns det mer av, om man menar 
skog som naturligt har föryngrats och har så måttlig påverkan av skogsbruk att 
den liknar en naturlig skog. Ytterligare ett begrepp som finns är ”kontinuitets-
skog”, vilket är en skog som aldrig har varit trädlös. 

Alla skogar som är äldre än 100-140 år bör vara kontinuitetsskog, efter-
som kalavverkningar i huvudsak startade på 1900-talet. Bergsbruket och svedj-
ningen är dock äldre i Ludvika än skogsbruket. Arter knutna till gammal skog 
är  ett bra mått på naturskog. Kontinuitetsskogen areal är inte uppmätt men 
Skogsstyrelsen uppskattar i denna del av landet att det finns kvar emellan 0,7 
% och 6 % av skogen, sannolikt närmare den lägsta procentsatsen i Ludvika 
kommun. Gammal skog anses vara skog äldre än 140 år (SLU). I Ludvika 
uppskattas att det finns kvar cirka 8 % skog som är äldre än 140 år, men stor 
del av den skogen är välskött tallskog.  Trädslags- och åldersfördelningen är inte 
möjlig att visa för den ursprungliga skogen i kommunen. Skogsbrukets siffror 

I naturskog finns alltid stora träd och är det 
bördig skog kan sälgen växa sig stor och fet, 
men det kan krävas många hundra år innan 
den blir som på bilden. I kommunen finns inga 
sådana sälgar kvar i skogen.  /JH
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är ett resultat av omvandlingen från naturskog till kulturskog. Generellt kan det 
ha varit mer tallskog än granskog och mycket mer lövskog och inslag av lövträd 
i barrskogen före industrialiseringen på 1600-talet. Skogseldarna skapar nämli-
gen lövskog och mer lövträd i barrskog. Knappast någon större lövskog finns i 
kommunen, men i Nybrännberget, Hjällberget och Hökmyrbrännan kan man 
se rester av lövbrännor, men det var länge sedan skogen bara bestod av lövträd. 
Efter skogsbranden vid Vännebo 2008 kan det faktiskt bli lövskog av de brunna 
tallplanteringarna, dvs. kulturskogen blir naturskog!

Vanligast skogstypen i kommunen idag, och långt tillbaka i tiden, är blå-
bärsgranskogen och tallheden. Tallheden har minskat kraftigt med intensivt 
skogsbruk. Tallskog på sand är nästan alltid lika med lavristallskog. För att be-
hålla lavrikedomen måste skogsbränder svepa över marken lite och då och då. 

Blandskogar av tall och gran med ett litet lövinslag hör nog till den mest 
typiska skogstypen. På berg med tunn jord står det oftast en gles och trögväx-
ande hällmarkstallskog. Stora Kullerberget är ett exempel på en vard som är en 
hällmark nästan helt i avsaknad av skog. På sista årtiondena har även varderna 
börjat få skog, sannolikt genom ökad temperatur men även på grund av ökad 
näring genom luftnedfall. Avvikande, men artrik skog, är den skog som står på 
kalkgrund. Närmast de nedlagda kalkbrotten i kommunen kan man se hur rika 
sådana skogar kan vara.

Sumpskogen har en nyckelroll för det biologiska livet i skogen. Skogselden 
får inte lika lätt fäste i sumpskogen som i den omgivande skogen. Därför kan 
sumpskogen naturligt vara en livsmiljö för arter som vill ha lugn och ro för att 
leva länge på samma plats. Sumpskogen har tyvärr fått stryka på foten genom 

50 gamla tallar är märkta i Nybrännbergets natur-
reservat. Detta skedde 1968 av dåvarande markä-
gare Billerud.  /JH

I Nybrännberget finns det allt vad en naturskog 
ska innehålla. Från plantan till den blir mull kan 
det ta tusen år. Tallhögstubben på bild är omkring 
500 år gammal.  /JH
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att skogsbruket länge såg dessa lågproducerade skogar som en resurs om man 
lyckades avvattna dem. Något liknade när det gäller betydelsen för biologisk 
mångfald kan sägas om granskogar med rikt på växt av hänglavar. Rikligt med 
hänglavar, särskilt garnlav, visar på lång tids orördhet och därmed finns det ett 
stort antal arter som saknas i produktionsskogen. 

Den biologiskt allra artrikaste barrskogsmiljön i kommunen träffar man på i 
de naturskogar som har längsta kontinuiteten av alla i kommunen. Från början 
var de tallskogar som brann sällan men vid något tillfälle fick de stort inslag av 
lövträd efter en brand och därefter gran, men även enstaka lövträd och granar 
har överlevt sista branden. Med andra ord en mycket skiktad skog med stor 
åldersspridning, varav Nybrännberget är det allra bästa exemplet. 

I dagens skogslandskap är det sällsynt med stora, grova träd. Bakgrunden är 
lång tids brukande av skogen och enskilda träds ekonomiska värde som speci-
alsortiment. Ett gammalt träd har egenskaper som dagens träd aldrig kommer 
att få. Grova träd har också ett högt biologisk värde som boträd åt spillkrå-
kan, ugglor och inte minst rovfåglar som bygger stora tunga risbon. Historiskt 
har skogarna i Västerbergslagen sedan 1500-talet utarmats på gamla träd, i allt 
snabbare takt allt efter tiden går. Gamla, stora träd har alltid fascinerat män-
niskan och det är viktigt att bevara de träd som finns kvar och inte minst skapa 
nya. Någon systematisk inventering och åldersbestämning av enskilda träd i 
skogen har inte gjorts, men det finns en del personer som har samlat på sig 
uppgifter om var träden finns, deras storlek och ålder. Kanske finns de äldsta 

träden i kommunen i naturreservatet Nybrännberget. Där gjordes en systema-
tisk inventering och åldersbestämning av de största tallarna i början av 1970-ta-
let. Det äldsta trädet var då över 500 år. Många träd var över 400 år, men på 
grund av rötad kärna gick det inte att fastställa exakta åldrar. Enstaka granar 
på Nybrännberget är också gamla, cirka 250 år. Den äldsta granen som har 
åldersbestämts är en på Kullerbergen som hade närmare 350 årsringar. Tyvärr 
avverkades några av dessa giganter av ”misstag”. Man känner igen en gammal 

Grov gran från Wattrangi i Säfsnäs socken, av-
verkad 1896, förvaras i Uppsala Universitet 
Herbarium. /JH
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tall på att barken blir slät och får ett storformigt, oregelbundet rutmönster. 
Rekord i trädstorlek i kommunen är kanske den gran som avverkades xxxxx i 
Grangärde ?och vars skiva finns bevarad på herbariet i Uppsala. I Dalarna är det 
äldsta trädet från Svärdsjö och hade i stubbskäret 654 årsringar och höll länge 
svenskt rekord i tallklassen. Rekordet är i dag över 800 år. 

Skogsfloran innehåller många folkkära växter, t ex liljekonvalj Convallaria 
majalis, linnéa Linnaea borealis, nattviol och skogsnäva Geranium sylvaticum. 
Det är något speciellt med de första blåsipporna, en vitsippsbacke eller en mörk 
granskog med slingrande linnéa. 

Örtfloran i torra skogar brukar vara fattig. Tallört Monotropa hypopitys och 
mosippa tillhör de som kan påträffas på sandiga tallhedar. Med ökad tillgång 
på vatten och näring stiger antalet arter i fältskiktet. Gransluttningar med yt-
ligt, genomsilande grundvatten kan få en högvuxen flora med bl.a. trolldruva 
Actaea spicata, stinksyska Stachys sylvatica, torta och högvuxna ormbunkar. Har 
grundvattnet dessutom kontakt med kalkgrund finns det möjligheter att finna 
guckusko, skogsfru Epipogium aphyllum och andra sällsyntheter. 

De många skiftningarna i skogsmiljön ger utrymme åt många specialiserade 
arter, inte minst bland svampar, mossor och lavar. För många mossor som lever 
i skogsmarkens bottenskikt är naturskogen viktig därför att den har en lång 
tids orördhet. Kraftigt murken ved är växtplats för ett otal mossor och lavar. 
Vedlevande svampar har dessförinnan bearbetat de liggande träden. Många av 
lavarna växer inte på träd eller i skogar förrän de har uppnått hög ålder, åtmins-
tone en bra bit över hundra år. Arter som broktagel Bryoria bicolor, rosenticka 
Fomitopsis rosea och skogstrappmossa Anastraphyllum michauxii är mer eller 
mindre hänvisade till skogsreservaten i kommunen.

S K O G e n  O C h  M Ä n n I S K A n
Sveriges skogslandskap har genomgått en radikal förändring med det moderna 
skogsbruket, som näst intill är irreversibel, vilket har påverkat skogens biolo-
giska mångfald. Skogens historia i kommunen började för länge sedan…

Människan har funnits hela tiden i landskapet alltmedan isen drog sig till-
baka. Påverkan från människan var till en början blygsam. Ett litet antal män-
niskor livnärde sig som nomadiserande jägare och samlare. Allmänt anses det 
att man utnyttjade naturen extensivt. På senare tid har detta ifrågasatts. Varför 
dog mammuten, grottbjörnen, uroxen m fl. stora däggdjur ut? Var inte män-
niskan delaktig? Nya rön visar på att människan lätt kan utrota stora däggdjur, 
då som nu, och redan ett litet antal människor kunde påverka ekosystemet. 

Skogsbränder var fram till 1900-talet vanliga och ibland spred sig elden över 
halva kommunen. Cirka 1850 svepte en stor brand över trakterna av Gänsen. 
Muntlig tradition talar om den förfärliga branden kring 1705, men förknip-
pades sannolikt till årtalet när kungen dog. 1888 var annars ett mycket stort 
skogsbrandsår i Sverige. Skogsbränderna startade sannolikt lika ofta av männis-
kan som genom blixtnedslag. Senaste stora skogsbranden i kommunen skedde 
2008 kring Vännebo!

Människans inflytande har ökat ju närmare man kommer vår egen tid. När 
människan slog sig på jordbruk, startade en utveckling som skulle få konse-
kvenser för skogen. Antalet människor ökade och de lämpliga jordbruksbyg-

Linnea är en väl känd och omtyckt blomma i 
skogen. Den är vanligast i äldre skog.    /JH

En stubbe efter en tall som har varit med om flera 
bränder. Avverkad vintertid i slutet av 1800-talet 
när fortfarande naturskogar existerade i trakterna 
av Nyhammar.   /JH
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derna kan ha varit koloniserade redan under 1300-talet. Skogsbygderna blev 
glest befolkade långt fram i tiden, kanske kan man säga att det fortfarande 
är så. Invandringen från Finland/Ryssland skedde tidigt i kommunen, kanske 
redan på 1400-talet. Västra delen av kommunen blev finnmark och naturligtvis 
hade människorna överallt inflytande på den orörda skogen. Ved och timmer 
till byggnader samt andra produkter från skogen var dock liten. Finnarna som 
kom, använde svedjandet för odla, vilket fick större påverkan när skog fälldes 
och brändes och arealen svedjeland ökade och ökade. Bergsbruket och järn-
framställningen kom dock att påverka skogarna mer än någon annan näring 
under några århundraden. Gruvorna och hyttorna krävde stora mängder ved 
och träkol. Falu gruva, var med den tidens mått en av världens största gruvor. 
Upptagningsområdet för vedbehovet omfattade ett område som sträckte sig 
över Floda, Nås, Järna, Äppelbo och Malung. Torpare och bönder kolade och 
högg om vintern och bedrev jordbruk på sommaren. Västerbergslagen konkur-
rerade med Falugruvan om skogen. Nedläggningen av bruken och gruvorna 
styrdes av alltför stor ekonomisk konkurrens från andra länders produktion. 
Hyttornas och smågruvornas epok tog slut under 1800-talet. Kvar blev några 
större bruk och Nyhammars bruk lever vidare. Kolningen av skogarna försvann 
dock med att skogen fick andra värden. Otaliga kolbottnar i skogarna vittnar 
ännu om kolningsepoken.

Innan sågverkens och massaindustrins genombrott var det jordbruket som 
stod för det mesta av påverkan på skogen, genom boskapsskötsel och behovet 
av virke till byggnader, redskap och inte minst ved och tjära. Uttaget av ved var 
störst fram till 1950-talet. Allt tyder på att virkesuttaget till bränsle i framtiden 
kommer att konkurrera med skogsbrukets traditionella råvaror.

Merparten av husdjuren, får, getter, kor och hästar, betade fritt på skogen. 
Det väl utbyggda systemet av fäbodar gjorde att i stort sett all skogsmark påver-
kades av betet. Västerbergslagen och Säfsnäs socken utgjorde inget undantag, 
men skogsbetet upphörde tidigare genom rättsliga processer, än på allmänning-
arna. Skogsbetet i Grangärde socken fick dock fortsätta genom ett undantag, 
vilket varade längre än vad skogsbetet själv gjorde. 

En annan brukningsform, med flera tusenåriga anor, var svedjebruket. 
Det tillämpades både av svenska och finska bönder. Man använde elden för 
att förbättra skogsbetet och för att tillfälligt kunna odla råg, rovor och potatis 
samt vinna permanent åker- och ängsmark. Hyggesbränning för att underlätta 
skogsodling kan likna svedjebruket, men användandet försvann i Västerberg-
slagen på 1950-talet. Man tände även eld på skogen för att få bättre bete, för 
skogen var mer värdefull boskapsskötsel än för virkesproduktion. På några håll 
i Dalarna tillämpas fortfarande hyggesbränning. 

Man kan påstå att skogarna var förhållandevis hårt utnyttjade i Västerbergs-
lagen och Säfsnäs socken. Här fanns så småningom kolfall, trakthyggen och 
glesa uthuggna skogar med dålig föryngring på grund av betesdjuren på sko-
gen. Då och då framförs uppfattningen att bergsbruket och hyttdriften gjorde 
slut på skogen, att det var ett förött skogslandskap som skogsvården i slutet av 
1800-talet fick restaurera. Studier från södra Sverige och norra Dalarna visar en 
annorlunda och mer nyanserad bild av avskogningen. Från Bergslagen saknas 
studier eller de är åtminstone få om det totala skogstillståndet under 1800-talet. 
Flera ekonomiska studier finns men de nämner inte den kvarvarande skogens 

Plockning av fönsterlav till adventsljusstakarna 
kan bara markägare ge löfte om. Skogen ger många 
andra produkter än virke.   /JH
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areal och läge. Men här fanns också urskogar som inte var ekonomiskt lön-
samma att utnyttja på grund av långa transporter. 

T i d i g t  s k o g s b r u k  –  s t a t e n  o c h  k a p i -
t a l e t …
Som tidigare nämnts såg den svenska skogen ut att vara i uselt skick för skogs-
bruk i slutet av 1800-talet. Avverkningarna i Norrland hade tiofaldigats sedan 
1850, men kom av sig när det blev allt svårare att få tag på lättillgängligt såg-
timmer. Det blev uppenbart att ny skog, där den huggits ned, inte höll takten 
och växte upp i jämna steg med avverkningen. Sågverksägare och andra exploa-
törer, samt staten, var eniga att överutnyttjande av skogen måste hejdas. 1903 
kom första skogsvårdslagen enligt vilken den som avverkade var skyldig att 
trygga återväxten av ny skog. Bolagiseringen av skogsmarken hade gjort att det 
privata ägandet trängdes undan, men nu kom en lag som inskränkte bolagens 
möjligheter att köpa mark från enskilda ägare. Sedan dess har fördelningen 
mellan olika slags skogsägare varit ungefär lika. Ungefär hälften av skogen ägs 
av enskilda, en fjärdedel av privata aktiebolag och återstående av staten och kyr-
kan. Ansvarig för skogsvårdslagen blev Skogsstyrelsen och det inrättades kontor 
i flertalet län. Så småningom tillkom även lokala skogsvårdsstyrelsekontor.

Trots skogsvårdslagen minskade antagligen skogstillgångarna därför att det 
t.ex. saknades bestämmelser mot avverkning av ungskog. 1923 reviderades 
skogsvårdslagen och då förbjöds avverkning av yngre skog. Skogsbetet utgjorde 
fortfarande ett hinder för effektiv skogsproduktion. Skogsvårdsstyrelsen fick 
uppdraget att förmå bönderna att skilja mellan skogs- och jordbruksmark, vil-
ket var genomfört på 1940-talet. 

Under 1900-talets första decennier förekom det en strid om vilken avverk-
ningsmetod som var gynnsammast för skogens produktionsförmåga, men man 
var överens om att arealen produktiv skogsmark kunde ökas om sumpskog di-
kades. Statliga bidrag och arbetslöshet med billig arbetskraft, medverkade till 
en mycket omfattande dikningsverksamhet. 

Efterkrigstidens skogspolitik styrdes av utvecklingen och tillgång och ef-
terfrågan på virke, transportmöjligheter och billig arbetskraft. Fortfarande var 
lättillgänglig virkestillgång inte tillfredsställande, eftersom skogarna utarmades 
på grövre träd. Urbaniseringen hjälpte dock till att öka virkesförrådet genom 
att jordbruksmark övergavs och istället blev skogsmark. Övergången till trakt-
hyggesbruk underlättades av ekonomisk uppgång och av att skogsbruket me-
kaniserades, egentligen ett intimt samband. Mekaniseringen var slutet på det 
tidiga skogsbruket som hade startat med häst och kälke, yxa och timmersvans. 
Nu kom traktorns och datorns tid och inte minst skogsindustrins. Andra stora 
förändringar var att timret började fraktas till industrin med tunga lastfordon 
istället för att flottas till större uppsamlingsplatser eller t.o.m. per båt till in-
dustrin. Det finns skäl till att pappersmassefabrikerna ligger vid havet och de 
större sjöarna. För att frakta timret krävdes nya skogbilvägar. Allt resulterade i 
ökade behov av drivbränsle. Övergång från veduppvärmning till olja skapade 
också ett större uttag till industrin, som växte. Men arbetskraften i skogsbruket 
den bara minskade. Idag är den näringen blygsam när det gäller arbetstillfällen. 
I kommunen beräknas xxx arbetstillfällen vara inom någon form av skogligt 
företag. Skogen blev bara en råvara.

Att producera träkol till industrin inom bergsbru-
ket var en viktig komplement till självhushållning-
en. Spåren efter kolmilor i skogen är många.   /HE
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 S K O G S L A N D S K A P E T  A V  I D A G
Sverige är ett av de skogsländer i världen som hårdast utnyttjar sitt skogsekosys-
tem och skogsbruket påverkar nästan all skogsmark. Skogen är en av våra vik-
tigast förnybara resurser, men dess ekonomiska betydelse för landets ekonomi 
ska inte överskattas eftersom den gäller mindre än 3 % av BNP (xxxxxxxx) och 
cirka 0,5 % av sysselsättningen i landet. Skogen är inte bara träd utan innehåller 
ett stort antal växt- och djurarter. Skogsbrukets metoder har genom tiden varit 
intensiva, schablonmässiga, hårdhänta, experimentella och inte minst kortsik-
tiga. Man ska också veta att detta skedde med statens och forskningens vilja. 
Exemplen är många där metoder och brukningsformer har kommit och gått. 

Med dagens skogsbruk ligger för första gången i skogens historia avverk-
ningsintressen över hela skogsarealen. Dagens skogsbruk är mycket effektivt 
i jakten på virke. Dessutom är påverkan på de skogliga ekosystemen större än 
någonsin med de metoder som används, t ex. markberedning, främmande träd-
slag och provenienser samt kvävegödsling och förkortade omloppstider. Utan 
bevarandeintressena skulle snart varje kvadratmeter ligga i riskzonen för avverk-
ning. Likväl när man står i en brant bergsluttning kan man konstatera att träd 
har avverkats, kanske i slutet av 1800- eller början av 1900-talet, vilket betyder 
att skog också har avverkats långt tidigare. Efter kol- och vedhuggningstiden, 
kom tiden för utnyttjandet av de grövsta och längsta träden. Behovet av så-
gade varor eller till och med pålar för uppbyggnaden av städer på kontinenten, 
krävde selektiv avverkning. I början av 1900-talet, när så kallad skogsvård kom 
till fanns det en kort tid en strategi för plockhuggning.

Yxhuggna stubbar, från tiden innan sågarna slog igenom helt i skogsbruket, 
kan man ännu bevittna i de kvarvarande gamla skogarna. Särskilt under andra 
världskriget levererades stora mängder ved till storstäderna, eftersom stenkolsle-
veranserna begränsades. Framförallt höggs skogarna rena på lövträd. Ännu kan 
man hitta upplag i skogarna som aldrig blev levererade till uppläggningsplatser-
na efter de få skogsbilvägar som fanns. Frågan är hur länge till dessa kulturspår 
kommer att bestå?

Skogslandskapet består idag mest av ungskog 
och små naturhänsyn. Uppsplittringen gör att 
arter får det svårt att sprida sig.      /JH
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När skogsbruket blir industrialiserat sker i stort ett irreversibelt ekosystem-
byte. Den naturliga skogen ersätts med planterade skog. Plantor och trädslag 
som kommer från andra delar av jorden. Lyckligtvis dominerar de inhemska 
trädslagen vid plantering. Framför allt är det trakthyggesbruket som är den 
stora orsaken till att naturlig skog minskade och minskar i snabbt takt, när man 
på 1960–70-talet ersatte manuellt arbete med avverknings- och transportfor-
don. Rationaliseringen drev på ekonomin, eller tvärtom, med växande behov, 
framförallt av papper och kartong i världen. Man måste skilja mellan skog och 
skogsindustri. Skogsindustrin har växt till den grad att skogen i Sverige inte 
räcker till, utan det sker ständig import eller att industrin söker sig till mer 
snabbväxande trädslag i främmande länder.

Skogsbruket effekt på ekosystemet skogen är omfattande och allvarligt, även 
om det finns förändringar till det bättre. 

D i k n i n g
Som nämnts dikades och avvattnades särskilt sumpskogar och trädbevuxna 
mossar i en omfattning som inte går att föreställa sig. Nästan varje liten mosse 
eller bäck har på något sätt eller ställe dikats. 

Exemplen är många där dikningen uppenbarligen aldrig skulle ha någon posi-
tiv effekt på skogen. Effekten för att höja virkesproduktionen har varit mycket 
tveksam, medan avtrycken på livsmiljöerna för arter som lever i fuktiga sko-
gar har varit mycket negativa. Numera används skyddsdikning eller markav-
vattning, därför att det i princip är förbjudet gräva nya diken. Skyddsdikning 
omfattar rensning av gamla diken och markavvattning av nya hyggen. Även 
rensning kan ge allvarliga negativa effekter på bottendjur och urlakning av 
tungmetaller i vattendrag. Från 1991 ska alla planerade skyddsdikningar anmä-
las till Skogsstyrelsen. Nydikningsarealen från 1980-talet har minskat med 98 
%, vilket får ses som en positiv förändring för naturen.       

Larver av röd tallstekel Neodiprion sertifer  äter tal-
lens barr. I naturskogen blir den nästan aldrig all-
män, men i de stora planterade tallbestånden kan 
den bli en allvarlig skadegörare. Ännu en anled-
ning till att stäva efter blandskog.   /JH

Diagrammet visar hur mycket som har dikats se-
dan slutet av 1800-talet. Vid samtliga tillfällen då 
dikningsaktiviteten var som störst utgick statliga 
bidrag. 

Bilden visar dikning av mosse, vars resultat inte 
kommer att ge någon mer skog. Otaliga dikningar 
var onödiga och har bara förstört en viktig natur-
typ i skogslandskapet. Kullerbergen. /JH
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K e m i k a l i e a n v ä n d n i n g
Kemiska bekämpningsmedel har använts och används av skogsbruket i varie-
rande mängd genom årens lopp. Det allra mest kontroversiella var dock lövs-
lybekämpning med fenoxisyror från flygplan från 1960-talet till några år in 
på 1980-talet. Ämnen som användes kunde förgifta bl.a. fisk och bin, men 
inverkan på människors hälsa ansågs minimal. Arbetarna som hanterade gifter-
na hade dock en annan syn. Allmänhetens och olika föreningars engagemang 
mot flygbesprutningarna, samtidigt som kalhyggesbrukets effekter började bli 
tydliga, blev nästan till en folkrörelse och resulterade i en mycket negativ syn 
på skogsbruket. 1971 förbjöds tillfälligtvis fenoxisyror i skogen, men hävdes 
efter en tid. All kemisk röjning förbjöds definitivt 1987. Ludvika kommuns 
miljökontor var aktiva i frågan och bidrog till att kemikalierna förbjöds. Ke-
misk lövslybekämpning från flygplan och marken och injektion, s.k. fickning, 
av gamla lövträd, tillhör de mest anmärkningsvärda anti-ekologiska insatserna 
överhuvudtaget. Idag ser man resultatet av att det finns för lite lövträd, särskilt 
asp och sälg i skogen - två av de allra värdefullaste träden för biologisk mång-
fald. Det fanns ett talesätt på den tiden inom skogsbruket ”det värsta är lövträd, 
älg och dagsverkare”. 

Kemikalieanvändningen har inte bara använts mot lövsly, utan även mot 
skadeinsekter. Användningen har begränsats till unga barrträdsplantor, framför 
allt mot snytbaggen. Till en början användes DDT men dess giftverkan var lika 
effektiv mot nyttoinsekterna. Från 1975 var det slutligen förbjudet med DDT. 
År 1980 kunde bekämpningen återupptas med preparat innehållande perme-
trin. Preparatet användes även att bespruta virkesupplag i skogen. EU-kommis-
sionen förbjöd permetrin 2004. Därefter har skogsbruket fått andra preparat 
godkända, men andra metoder än kemisk bekämpning har varit tillräckligt ac-

Fickning, d v s ringbarkning eller inhugg av 
några fickor och en dos av fenoxisyra tog död 
på lövträden. Resultatet av detta, tillsam-
mans med flygbesprutning och avverkningar 
av lövträd har gjort att det i ett ekologiskt 
perspektiv är för lite lövträd i skogarna. Idag 
måste skogsindustrin importera lövträd till 
produktionen.     /RL
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ceptabla. Genom att vänta ett par år med planteringen och markbereda hålls 
snytbaggarna från plantorna. Snytbaggarna har nämligen ”torgskräck”.  

Angrepp från barkborrar är alltid aktuellt i skogen, såväl i natur- som i 
kulturskog. Barkborren har naturliga massuppträdande i cykler av några tiotals 
år, troligen i samband med stora arealer stormfälld skog. I kulturskogen frestar 
skogsbrukets trakthyggesbruk barkborrarna. Desto längre kantzoner och läm-
nat obarkat virke över sommaren, ju större antal barkborrar. Vanligtvis är inte 
barkborrarna något stort problem, även om enskilda mindre skogsägare kan 
få ekonomiska förluster. Bland barkborrsarterna finns även hotade arter och 
den vanliga barkborren är dessutom viktig föda för många fåglar, parasiterande 
insekter och rovinsekter.

S k o g s g ö d s l i n g
Kvävegödsling av skogsmark inleddes i stor skala från 1960-talet för att öka vir-
kestillväxten. Bakgrunden var att skogen inte skulle räcka till och skogsbruket 
lyfte gång på gång fram, en s.k. ”virkessvacka” som motiv. Gödslingen kulmine-
rade på 1970-talet, huvudsakligen användes flygplan och helikopter. Om man 
ser tillbaka så gödslades alla typer av skog och åldrar. Dessutom flera gånger 
och kontrollen av vilka bestånd som tidigare gödslas var dålig, så vissa bestånd 
blev gödslade både tre och fyra gånger. Man använde handelsgödselkväve, som 
visade sig vara markförsurande. På den redan försurade marken, p.g.a. av sva-
velnedfall från oljeeldningen av hus och industrier, spreds ytterligare försurande 
ämnen. Försurningen skedde även i vatten, våtmarker och kom att bli ett häl-
soproblem när tungmetaller och andra gifta ämnen fälldes ut och hamnade i 
dricksvatten, fisk och köttprodukter som togs från vår natur. Det ska sägas att 
luftburna svavelföreningar kom och gick från alla möjliga hörn av vår konti-
nent. På 1980-talet kulminerade hotet från försurningen, vilket fick till följd att 
bostadsuppvärmningen fick lov att lägga om från olja till el från vattenkraften. 
Kommunernas miljökontor över hela landet var engagerade för ett förbud av 
försurande skogsmarksgödsling. Ludvika kommuns miljökontor var en av de 
viktigaste aktörerna mot förbudet som kom xxxx. Därefter ändras innehållet 
av kvävegödning för att undvika försurande effekter, vilket fortfarande gäller 
idag. Dessutom blev användarna tvungna att anmäla och samråda med skogs-
vårdsstyrelsen och kommunerna. Skogsgödslingen har sedan dess minskat. I 
kommunen har minskningen skett från cirka en procent av totala skogsmarksa-
realen per år, till mindre än hälften. Arealen skiftar dock mellan åren. Natur-
vårdsaspekter har alltid varit en del av kommunens handläggning av dessa ären-
den. Skogsgödslingens negativa effekter på växt- och djurlivet är uppenbara, 
men tolkningen var svårbedömd eftersom det sannolikt rör sig om långsiktig 
påverkan. Kvävebelastningens effekter på vatten är välkända. Påverkan på arter i 
skogsmark är mindre kända. Minskning eller åtminstone förändring av fungan 
(svampfloran) har bevisats, t.ex. istället för goda matsvampar blir det vanligare 
med oätliga arter. En del lavar tål inte ökade kvävehalter och ökad konkurrens 
från gräs. Skogsmarken blir på många ställen gräsrikare på bekostnad av bärris. 
Skogsbären anses också bli vattniga och smaklösa. I och med att skogsägare är 
miljöcertifierade, skärps kraven för gödsling. Ansenlig areal har undantagits 
som s.k. gödslingsreservat, där ingen framtida gödsling kommer att ske.
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M a r k b e r e d n i n g
Markberedningen bryter upp det översta humuslagret och blottlägger mineral-

jorden och där gran eller tallplantor sätts. Meningen med detta är att minska 
konkurrensen från annan vegetation. Fläckberedning har oftast en mindre på-
verkan på marken, men metoden används inte lika ofta som harvning. Tidigare 
användes också djup hyggesplöjning som resulterade i nästan oframkomlig ter-
räng, och som tur har denna metod försvunnit. Steget till den andra vanliga 
markberedningsmetoden är dock inte långt och det är markberedning i långa 
plogfåror. Den ska mest användas där det står lämnade tallar som naturligt ska 
sprida fröna till marken. En metod som är mer naturvänlig än planteringen. 
Tyvärr ser man dock plöjningar som är mycket hårdhänt genomförda. Negativt 
brukar också vara att naturhänsyn och kulturlämningar skadas i stor omfatt-
ning.

Mekaniserad stubbrytning var omfattande i kommunen och i Bergslagen på 
1980-talet, på grund av närheten till industri. Av stubbarna gjordes pappers-
massa, men svårigheten att rena stubbarna från grus och jord gjorde processen 
så småningom olönsam och lades ned. Nu är den tvivelaktiga metoden åter 
aktuell när biobränslen ska tillverkas. Resultatet av stubbrytningen blev många 
gånger björkungskogar. För alla arter, t.ex. blåbär och svampar, som trots allt 
kunde överleva hyggesfasen vid stubbarna försvann den möjligheten. Några få 
positiva exempel finns att sällsynta växter etablerar sig i ungskogar som upp-
kommit efter stubbrytningen, t.ex. stor låsbräken.

F r ä m m a n d e  t r ä d s l a g
Intresset för främmande trädslag hade länge funnits, t.ex. stora planer på att 
ersätta fjällbjörkskogen med nordamerikanska siktagran eller svartgran. Plante-
rad bergtall Pinus mungo och lärk Larix decidua går det att hitta i kommunen, 
framför allt i Fredriksbergstrakten. Lärkträd som idag är över hundra år har 
visat sig vara gynnsamt för svampar och djur. Men det var inte förrän nordame-
rikansk contortatall Pinus contorta fördes till Sverige på 1920-talet som speku-
lationerna om storproduktion blev på ropet. Contortatall är härdig, snabbväx-
ande och reparerar snabbt stamskador. Dessutom sker fröspridningen endast 

Radikal markberedning före plantering kan bli 
ödesdiget för många marksvampar. Som tur 
är har skogsbruket slutat med hyggesplöjning. 
Bilden visar normal markberedning i fin morän 
med tall som fröträd, men också föredömlig 
hänsyn till gammal stig.  /UR
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vid upphettning i samband med skogseld. Någon större fara för okontrollerad 
spridning fanns inte i Sverige, eftersom skogbränderna bekämpades effektivt. 
På 1970-talet började planteringen i betydande omfattning, särskilt i södra 
Norrland. I kommunen blev contortatall planterad i höjdlägen, framför allt 
i Säfsnäs socken, men det finns planteringar här och var. Hur stor areal finns 
i kommunen? Contortatall medförde dock några problem, för den genererar 
inget kvalitetsvirke, vilket heller inte var tänkt. Den snabbväxande contortatal-
len skulle ge snabbt virke till pappersmassaindustrin. Det fanns även en oro för 
att virket inte skulle räcka till under ett tiotal år, på grund av tidigare misslycka-
de skogsbruksmetoder. Contortatallen är smakliga för älgen och dess växtlighet 
är inte vad som utlovades. Snart är det dags att skörda contortatall i kommunen 
och då ersätts den väl med inhemska trädslag?

S k o g s b i l v ä g a r

Skogsbilvägsutbyggnaden har gått explosionsartat, allt för att frakta in maski-
ner och ut timmer från skogarna. Vägbyggandet uppmuntrades med frikostiga 
statliga subventioner. Skogsbilvägarna blir bara fler och fler. Mindre än 500 
meter mellan vägarna var en tid ett mål, kanske målet är ännu tätare idag? 
Skogsbilvägen upptar naturligtvis skogsmark och den totala arealen vägmark i 
landet xxxxx. För kommunen är det svårt att veta men procentuellt bör det vara 
liknande. Mer vägmark än naturreservat?

K a l a v v e r k n i n g
Parallellt med debatten om kemisk lövslybekämpning fanns även en upprörd-
het hos allmänheten om vad skogsbruket gjorde med skogen och landskapsbil-
den. Stora hyggen, med betoning egentligen på mycket stora hyggen, var något 
nytt i skogslandskapet. Framförallt tilltog upprördheten när hyggen närmade 
sig tätorterna och utmed vägarna. Hygge på hygge gav jättehyggen, vilket na-
turligtvis fick stora konsekvenser för djur- och växtlivet. Påtagligt för allmänhe-
ten var älgens explosiva ökning på grund av att det i hyggesfasen fanns ett över-
flödande matbord av gräs, lövsly och unga tallar för älgen. Jägarna var nöjda 
med jaktframgångarna och inget hände förrän trafikolyckorna blev ett allvarligt 
problem. På en biltur en vacker sommarkväll på några mil var det inte omöjligt 
att se 20 -30 älgar! Älgsafari blev en lönsam affärsidé. Nästan alla andra djur 
missgynnades av stora hyggen utan ett enda träd. Allt sågades ned utan pardon, 
gamla ädellövträd, bokskog, torrakor, urtallar, strandskog osv. 1970-talet var ett 
förlorat decennium för fauna och flora i skogen. 

Kartor över kommunens vägnät? Då och nu? 
Från vänster till höger, 1930, 1970 och 2010.
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Något som folk också upprörde sig av var all den plantering av gran som 
skedde på gammal odlings- och betesmark. De flesta torp, småbyar och andra 
bosättningar på skogen fick se det ålderdomliga odlingslandskapet försvinna i 
täta raka led av granplantor. Efter tiotals år stod där en steril skog med i bästa 
fall några enstaka blodriskor. Ta Säfsnäs socken och Grangärde finnmark, där 
kulturvärdena förvanskades till den grad att en hel bygd miste sin identitet. 
Tack vare några enstaka privata markägare bevarades lite av finnkulturens land-
skap i ytterligare ett par årtionden.

Dessutom tillkom en av de största ekonomiska subventioner till någon nä-
ring i landet – 5:3-bidraget. Ytterligare ett försök att öka skogsvolymen genom 
att ta bort skog som inte tillförde tillväxten något och istället plantera ”rätt 
trädslag”. Det skulle vara rätt trädslag på rätt mark, när blev naturen så perfekt? 
Resultat blev en avverkningsvåg av naturligt glesa, långsamt växande natur-
skogar, igenväxande hagmarker och överallt där man kunde ersätta skog med 
plantage. Skogsvårdsstyrelsen var mycket nitisk och hotade skogsägare med vite 
och åtminstone i Ludvika kommun avverkades skogar med höga naturvärden.

Avverkningen innebär att skog ersätts av öppen mark, vilket medförde en 
abrupt förändring av livsmiljön för samtliga arter i skogen. Man ska komma 
ihåg – hur man än gör kommer det alltid ny skog tillbaka. Ibland växer skogen 
naturligt tätare än planteringar, men i de flesta fall kommer åtminstone hälften 
naturligt av den volym som man kan anlägga med hjälp av plantering.

Kalhyggesbrukets förespråkare försvarar metoden med att den efterliknar 
den storskaliga förnyelsen av skogsvegetationen i naturlig skog i samband med 
bränder. En del arter som anpassat sig till att skogen då och då brinner tål även 
kalkhyggesbruket och några till och med gynnas av det. Livsmiljön på hyg-
get är tuff, och det är förhållandevis få arter som trivs där. Växter som annars 
inte finns på skogsmark etablerar sig, t.o.m. främmande trädgårdsflyktingar, 
t.ex. druvfläder. Men även naturligt förekommande växter efter skogsbrand, 
mest spektakulära är svedjenäva Geranium bohemica, vars frön kan ligga i över 
hundra år i väntan på skogsbrand eller solhetta och i sällsynta fall blomma på 
ett hygge. I ett ekologiskt perspektiv är denna jämförelse felaktig på nästan 

7

Hyggen fulla med gräs, oftast kruståtel, har gyn-
nat älg. Tänk om kona hade sett sådana ”skogs-
ängar” på den tiden de var på skogen. Mjölke 
gynnas också av kalhyggesbruket, men också av 
skogsbrand.  /JH
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alla plan. En större skogsbrand är inte schablonmässig som kalhygget. Efter 
en brand står oftast en del av skogen kvar, för skogen är inte enhetlig. En skog 
har stor variation, t.ex. en blandning av torrare hällmarker, frisk blåbärsris-
barrskog och sumpskog. I kommunen är terrängen nästan överallt småkuperad 
med myrar, tjärnar, sjöar, bäckar och höjder. Det är bara i enstaka extremfall 
som branden kan omfatta större arealer. Vanligast är att det brinner en halv till 
ett par hektar därför att tillsammans med blixtnedslag brukar regnet komma. 

Efter en brand finns skog kvar, den skogen kan dock få skador av branden 
eller av efterföljande angrepp från insekter och svampar så att många träd dör 
långsamt. Skog som inte brinner så lätt, s.k. brandrefugium, är fristäder för 
många arter som inte behöver vara lättspridda och snabbväxande. Skogsbruket 
har inte haft kunskap eller vilja att bevara sådana skogar fram till 1990-talet. På 
1950-talet fanns det mer än 15 % skog äldre än 140 år, men nu är den mindre 
än 5 %. Man kan se lämnad skog efter avverkningen, tyvärr är dessa partier för 
små och blåser inte sällan sönder. Ytterst få av dessa generella naturhänsyn har 
litet värde för hotade arter. 

Kalhyggesbruket fragmenterar skogslandskapet, vilket betyder att det blir 
långt mellan livsmiljöerna för att arter ska kunna återinvandra mellan de gamla 
skogspartier som finns kvar. 

Skog som har brunnit skapar stora mängder döda 
träd. Många träd står kvar lång tid efter branden 
innan de faller. Det boreala skogsekosystemet är 
anpassat till skogsbränder. Otaliga växter, lavar, 
svampar och insekter kan inte leva utan bränder. 
/JH
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Hur än avverkningarna genomförs medför detta minskande artrikedom. 
Den brukade skogen innehåller betydligt färre döda och döende träd än natur-
skogen. I naturskog kan 20-40 % av virkesvolymen utgöras av död ved, men 
på 1990-talet var andelen död ved cirka 5 % i hela landet. I Ludvika kommun 
bör det var betydligt mindre, särskilt om man räknar grövre träd. I beskriv-
ningar från norra Dalarna sägs det att skogen stod ”grå” av alla gamla döda träd. 
Skogsvårdslagen har motarbetat och motarbetar fortfarande möjligheterna för 
skogsbruket att öka andelen död ved i produktionsskogen. Man får enligt lagen 
inte lämna mer än fem kubikmeter per hektar och markägare, dvs. ungefär 1-2 
träd. Här ska sägas att mängden död ved ökar sakta genom att naturhänsynen 
är mer utbredd än tidigare, men fortfarande fattas det grov död ved och som 
tidigare nämnts kan en sådan leverans ta många hundra år. Var ska arterna ta 
vägen under den tiden?

I en brukad skog hinner aldrig träden bli riktigt gamla eller grovstammiga, 
i jämförelse med naturskogens ”jätteträd”. Bristen på gamla och grova träd 
missgynnar ett otal skogsarter. För lite gamla lövträd har fått stor inverkan på 
artrikedomen. Bland mossor, lavar och svampar finns många arter som nästan 
uteslutande växer på grova asp- och sälgar. 

Tack vare kalhyggesbruket kan andelen lövträd i skogslandskapet snabbt 

Kalhygget producerar stor mängd gräs, oftast krus-
tåtel som på bilden. Gräsrika hyggen ger älgarna 
dukat smörgåsbord. En av anledningarna till stor 
älgstam är just kalhyggesbruket. Kalhyggesbruket 
gynnar ett fåtal arter.       /JH

Å t g ä r d s f ö r s l a g :  G a m m a l 
t a l l s k o g  m i n s k a r  s n a b b t  i 
k o m m u n e n .  I n v e n t e r a  g a m -
m a l  t a l l s k o g  i  k o m m u n e n . 
F r ä m s t  b e s t å n d  s o m  a n s e s 
v a r a  p r o d u k t i o n s s k o g ,  m e n 
s o m  k a n  m i s s t ä n k a s  h a  h ö g a 
n a t u r v ä r d e n .  ( 2 0 1 1 - 2 0 1 2 , 
K o m m u n l e d n i n g s k o n t o r e t , 
S k o g s s t y r e l s e n )

Å t g ä r d s f ö r s l a g :  S t i c k p r o v -
s i n v e n t e r a  g e n e r e l l  n a t u r -
h ä n s y n  e f t e r  a v v e r k n i n g , 
d e s s  n a t u r v ä r d e n  o c h  b e -
t y d e l s e  f ö r  b i o l o g i s k  m å n g -
f a l d .  ( 2 0 1 1 - 2 0 1 2 ,  K o m -
m u n l e d n i n g s k o n t o r e t  o c h 
S k o g s s t y r e l s e n ) .
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Hur än avverkningarna genomförs medför detta minskande artrikedom. 
Den brukade skogen innehåller betydligt färre döda och döende träd än natur-
skogen. I naturskog kan 20-40 % av virkesvolymen utgöras av död ved, men 
på 1990-talet var andelen död ved cirka 5 % i hela landet. I Ludvika kommun 
bör det var betydligt mindre, särskilt om man räknar grövre träd. I beskriv-
ningar från norra Dalarna sägs det att skogen stod ”grå” av alla gamla döda träd. 
Skogsvårdslagen har motarbetat och motarbetar fortfarande möjligheterna för 
skogsbruket att öka andelen död ved i produktionsskogen. Man får enligt lagen 
inte lämna mer än fem kubikmeter per hektar och markägare, dvs. ungefär 1-2 
träd. Här ska sägas att mängden död ved ökar sakta genom att naturhänsynen 
är mer utbredd än tidigare, men fortfarande fattas det grov död ved och som 
tidigare nämnts kan en sådan leverans ta många hundra år. Var ska arterna ta 
vägen under den tiden?

I en brukad skog hinner aldrig träden bli riktigt gamla eller grovstammiga, 
i jämförelse med naturskogens ”jätteträd”. Bristen på gamla och grova träd 
missgynnar ett otal skogsarter. För lite gamla lövträd har fått stor inverkan på 
artrikedomen. Bland mossor, lavar och svampar finns många arter som nästan 
uteslutande växer på grova asp- och sälgar. 

Tack vare kalhyggesbruket kan andelen lövträd i skogslandskapet snabbt 

Kalhygget producerar stor mängd gräs, oftast krus-
tåtel som på bilden. Gräsrika hyggen ger älgarna 
dukat smörgåsbord. En av anledningarna till stor 
älgstam är just kalhyggesbruket. Kalhyggesbruket 
gynnar ett fåtal arter.       /JH

Å t g ä r d s f ö r s l a g :  G a m m a l 
t a l l s k o g  m i n s k a r  s n a b b t  i 
k o m m u n e n .  I n v e n t e r a  g a m -
m a l  t a l l s k o g  i  k o m m u n e n . 
F r ä m s t  b e s t å n d  s o m  a n s e s 
v a r a  p r o d u k t i o n s s k o g ,  m e n 
s o m  k a n  m i s s t ä n k a s  h a  h ö g a 
n a t u r v ä r d e n .  ( 2 0 1 1 - 2 0 1 2 , 
K o m m u n l e d n i n g s k o n t o r e t , 
S k o g s s t y r e l s e n )

Å t g ä r d s f ö r s l a g :  S t i c k p r o v -
s i n v e n t e r a  g e n e r e l l  n a t u r -
h ä n s y n  e f t e r  a v v e r k n i n g , 
d e s s  n a t u r v ä r d e n  o c h  b e -
t y d e l s e  f ö r  b i o l o g i s k  m å n g -
f a l d .  ( 2 0 1 1 - 2 0 1 2 ,  K o m -
m u n l e d n i n g s k o n t o r e t  o c h 
S k o g s s t y r e l s e n ) .

öka om man inte röjer bort allt lövsly som man tidigare gjorde. Ett delmål i mil-
jökvalitetsmålet ”Levande skogar” är att lövinslaget ska öka. Statestiken 2010 
visade på en snabb ökning av lövträd, men samtidigt som de gamla lövträden 
har minskat.

A r t -  o c h  b i o t o p u t a r m n i n g
Sammantaget har skogsbruket åstadkommit en trivialisering och utarmning av 
skogarnas fauna och flora. Hundratals arter har försvunnit och förändringarna 
var långt gångna redan vid 1950-talet, men tillbakagången förstärktes betydligt 
med kalhyggesbruket. När 95 % av skogsmarken i kommunen har likåldriga, 
yngre och ensartade skogsbestånd är det stor risk att även faunan och floran blir 
ensartad och trivial. 

 

K l ö v v i l t
Hjortdjuren orsakar skador på skogen genom sina aktiviteter. Indirekt påverkas 
skogsbrukets metoder och val av trädslag. I kommunen gäller det främst älg, 
men även rådjur kan orsaka en del skador. Inverkan på biologisk mångfald 
kan te sig marginellt jämfört med skogsbruket, men torde ändå ha negativa 
konsekvenser för alla arter som är beroende av lövträdslag som är särskilt begär-
liga. Till och med kan för många älgar försvåra möjligheten att nå uppställda 
miljömål. 

Hög populationer av älg inverkar tydligt på återväxten av asp, rönn och 
sälg. Björken klarar sig bättre, åtminstone glasbjörk Betula pubescens, på grund 
av att den är det vanligast lövträdet (ca 70 %) och är spridd över stora arealer. 
Åtminstone asp och sälg förekommer under speciella förhållanden och är ofta 
lokal och av små bestånd. Rönn är egentligen en av det allra talrikaste trädslaget 
i skog, men uppträder mest som sticklingar. Alla dessa tre trädslag är begärliga 
av älg och betas i stort sett överallt de föryngras. Resultat av betningen, är att 
sticklingarna stannar i tillväxt och många gånger dör av och kommer aldrig 

Å t g ä r d s f ö r s l a g :  F ö r d j u p a d 
n a t u r v ä r d e s i n v e n t e r i n g  i  1 0 
%  a v  a l l a  n y c k e l b i o t o p e r  i 
k o m m u n e n .  ( A v s l u t a t  2 0 1 2 , 
M a r k -  o c h  p l a n e r i n g s k o n t o -
r e t ) .
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att kunna hävda sig mot andra träd. De flesta lövträd som det växer rödlistade 
mossor, lavar eller svampar på är riktigt gamla och många är döende. Om inga 
nya träd växer upp kommer antalet hotade arter och individer minska dras-
tiskt och även lokalt utrotas. Hoppet står till de träd som har huggits fram 
ur tät barrskog, men vanligtvis står de för öppet och med tätnande ungskog 
försvinner möjligheten till nykolonisering för mossor och lavar. Här krävs stora 
insatser för att hindra älgar från att beta ihjäl livsviktiga framtida träd av asp, 
sälg och rönn. Att stänga ute älg från ung lövskog med dessa lövträd kostar 
stora summor och kan bara ske i undantagsfall. Ett landets största inhägnade 
aspområde finns i närheten av Kullen. Sannolikt påverkar älgbetet positivt på 
vissa örtrika skogar, som istället för högörtsvegetation får lågörter eller mix av 
dessa två. Vissa övergiven kulturmarker kan behålla ängsfloran längre än vad 
annars skulle varit fallet.

Miljömål som handlar om biologisk mångfald kan vara svåra att nå med hög 
täthet av älg. Hjortdjuren är också bytesdjur för våra stora rovdjur och en hög 
täthet av älg och rådjur kan minska konflikten mellan rovdjur, djurhållare och 
jägare, men riskerar samtidigt öka konflikten med skogsbruk, biologisk mång-
fald och inte minst trafiksäkerheten. En ”normal” älgstam skulle kanske vara 
en tredjedel av dagens. Skogsbrukets metoder gynnar dessutom älg och rådjur.

S v e n s k a  m o d e l l e n
Kring 1990 kom till sist en omsvängning i skogsnäringen inställning till natur-
vård, efter många års kritik från föreningar och allmänhet. Men kanske var den 
mest avgörande gruppen en ”hemmafruförening i London” som arbetade aktivt 
för bojkott av svenska skogsprodukter. Skogsbruket hade också eget intresse att 
ändra sig med naturvårdens inriktning, t.ex. utvecklade metoder för pappers-
tillverkning med mer lövvedsmassa.

När skogsvårdslagen reviderades 1993 tillmättes skogens biologiska mång-
fald formellt lika stor betydelse som virkesproduktionen och reglerna om na-
turhänsyn skärptes. Man införde två jämställda mål: produktionsmålet och 
miljömålet. Vägledningen för naturhänsynen ges i paragraf 30 med föreskrifter 
och allmänna råd. Naturhänsynen ska utformas så att den biologiska mångfal-
den gynnas så mycket som möjligt. Skador ska undvikas eller begränsas på bio-
toper, värdefulla kulturmiljöer och för rödlistade arter. Samtidigt genomfördes 
omfattande avreglering av skogsbruket, och skogsägarna gavs ökad frihet att 
sköta sin skog som de själva ville. En viss möjlighet att tillåta slutavverkning 
på annat sätt än kalhyggesbruk gavs. Principen om frihet under ansvar förut-
sätter att skogsägaren själv finansierar naturvårdsåtgärderna, men det finns en 
intrångsbegränsning som säger att pågående markanvändning får inte avsevärt 
försvåras. Det innebär att krav kan ställas, bara på ett avverkningsbestånd, till 
en viss nivå av naturhänsyn utan ersättning. Intrångsbegränsningen för en-
skilda skogsägare är ca 4,8 % av avverkningens totala volym medan för övriga 
skogsägare är ca 3,1 %.

Det har längre rått en konsensus om att den så kallade ”svenska model-
len” ska vara rådande. Den ”svenska modellen” för skogsbruk och naturvård 
bygger på olika grad av naturhänsyn; en generell och en förstärkt hänsyn som 
tas vid skogsbruksåtgärder, samt områdesskydd för skogsområden med särskilt 

I  f ö r o r d n i n g e n  i  p a r a g r a f  3 0  i 
s k o g s v å r d s l a g e n  s t å r  d e t  a t t 
S k o g s s t y r e l s e n  s k a  s a m r å d a 
m e d  k o m m u n e n  i  f r å g o r  a v 
s ä r s k i l d  v i k t  m e d  h ä n s y n  t i l l 
d e  l o k a l a  f ö r h å l l a n d e n a .
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höga naturvärden. Den generella naturhänsynen definieras ”Den naturhänsyn 
man generellt tar i alla bestånd vid alla typer av skogliga åtgärder, t.ex. be-
vara död ved, gamla träd, hålträd eller vissa mindre miljöer” (de Jong et al. 
1999). Skogsstyrelsen använder numera begreppet miljöhänsyn istället. Detta 
för att förtydliga att hänsynen inte bara handlar om naturvärden. Samtidigt 
säger skogsvårdslagen att naturhänsynen inte avsevärt får försvåra skogsbruk, 
vilket idag betyder att det finns en intrångsbegränsningen vilket är det samma 
som smärtgräns för frivilligheten för skogsägaren. Denna regel är ett hinder för 
utvecklingen av naturhänsynen. 

Styrmedel i skogspoltiken kan delas in i: administrativa, ekonomiska och 
informativa styrmedel. Det behövs någon form av offentligt åtagande för att nå 
en rimlig avvägning mellan tillgängliggörande av skogsråvara och kostnader för 
förlust av biologisk mångfald etc. Var den rimliga nivån ligger finns det en stor 
oenighet om, framförallt mellan skogsnäringen och forskare.

Miljöbalken är paraplylag vars hänsynsregler alltid ska gälla. Skogsvårdsla-
gen reglerar bruket av skogen, men lagen ingår inte i Miljöbalken. Miljömålet 
berörs främst i paragraferna 22 till 28 om ädellövskog, 30 § hänsyn till natur-
vårdens och kulturmiljövårdens intressen och 7 § använding av inhemskt eller 
främmande ursprung. Till detta kommer anmälningsplikt för slutavverkning 
och inom vissa områden tillståndsplikt.

Lagen om kulturminnen m.m. är en bevarandelag som skyddar fasta forn-
lämningar. Avverkning kräver inte tillstånd men måste ske utan skador på forn-
lämningar.

O m r å d e s s k y d d
Genom att naturvårdsverket fick större anslag för markinköp och reservats-
bildning under 1990-talet, möjliggjordes bildandet av reservat i låglandet, inte 

Skogslandskapet består mest av ungskog. Unge-
fär xx % av skogen är under 40 år. Av avverk-
ningsmogen skog finns det bara kvar xxx %. Det 
finns redan nu en stor brist på äldre skog. Gamla 
träd är sällsynta.  /JH
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bara i fjällnära skog som tidigare. I Ludvika går det ändå mycket långsamt med 
fler reservat. Bakgrunden till ökat anslag var riksdagsbeslutet om nationella mil-
jömålen (se sid. Xxx) och enligt en statlig utredning (Andersson & Angelstam 
xxxx) om nivån av målet för skogsskyddet, framkom det att 8 – 16 % bör 
undantas från skogsbruk – om den generella hänsynen har hög kvalité, d v s 
de naturhänsyn som bör göras vid varje enskild skogsbruksåtgärd. Om kvalité 
inte uppnås bör arealen för skyddade områden var högre, minst 22 %. Natur-
vårdsverket, skogsstyrelsen och skogsnäringen kom överrens om att 10 % är en 
rimlig nivå och skogsnäringen tog på sig att nå kvalitén och därmed inte riskera 
större areal reservat. Något mindre än hälften av arealen ska bestå av reservat. 

Sedan början av 1990-talet har skogsvårdsmyndigheterna kunnat undanta 
skyddsvärd skog från avverkning. Miljöbalken ger dem möjligheter att inrätta 
s.k. biotopskyddsområden och naturvårdsavtal mot ersättning till skogsägaren 
(se mer på sid. Xxxx). Oftast skyddas nyckelbiotoper, vilket är frivilliga avsätt-
ningar av mindre skyddsvärda bestånd, på 2 – 5 hektar.

L a g k r a v 
Lagkrav vid taxering (LIT), dvs. Skogsstyrelsens uttolkning av lagnivån som 
görs bl.a. genom polytaxinventeringen P0/1, viket är en uppföljning av mil-
jöhänsyn vid slutavverkning. Inventeringen sker före och efter slutavverkning. 
Miljöhänsynen graderas i en tregradig skala, obetydlig hänsyn, delvis hänsyn 
och full hänsyn. Slutomdömet skall så långt möjligt följa kraven i 30 § skogs-
vårdslagen, men det finns få rättsfall att stödja uttolkningen på. Reglerna be-
gränsas av att pågående markanvändning inte avsevärt får försvåras. I föreskrif-
terna till 30 § skogsvårdslagen står det att hänsyn skall utformas så att den 
biologiska mångfalden gynnas så mycket som möjligt.

För att skogspolitikens mål ska uppnås behöver åtgärder och anpassningar 
i skogsbruket ha en högre ambitionsnivå än vad lagen (LIT) kräver. För perio-
den 2007-2009 bedöms ca 30 % av den avverkade arealen som sämre än LIT. I 
Dalarna bedöms att avverkningarna är ca 70 % sämre än LIT.

Sparad volym och antal eller areal registreras på alla de företeelser som be-
döms ha specifika miljövärden. I genomsnitt har 13,1 m3sk per avverkad hek-
tar lämnats som hänsyn. Under 2000-talet har de enskilda ägarna lämnat allt 
mindre volym. För lämnad volym i avverkningstrakter med högsta miljövärde 
har den ökat från 8 till 20 m3sk/ha. Skog med mycket höga miljövärden utgör 
mycket liten del, ca 3 %, av totalt avverkade arealen. Endast 60 % av volymen 
hänsynskrävande biotoper finns kvar efter avverkning.

Träd som lämnas som levande hänsynsträd och som har naturvärde är ge-
nomsnitt 1,6 träd per hektar. Sälgar friställs då större miljöer som t.ex. hän-
synskrävande biotoper avverkas. Stor andel av träd som lämnas är dock björk. 
Döda träd och högstubbar ökar starkt i antal vid avverkning beroende på att 
högstubbar skapas vid avverkningen.

Skyddszoner, funktionens namn är något missvisande då det handlar om 
kantzoner mellan olika markslag och syftar till att skydda eller bidra till god vat-
tenkvalitet och ett relikt liv i vattenmiljöerna. Övergångzoner håller ofta ett rikt 
biologiskt liv. Områden längs bäckar och åar bedöms som hänsynskrävande 
biotoper. Skyddszoner har försämrats under de senaste tio åren. 

Skador på mark och vatten sker vid alla skogsbruksåtgärder. Bedömningen 

Rosenticka är en bra representant för arter som är 
sällsynta i Bergslagen men är vanlig i naturskogar 
längre norrut. Bergslagen har mindre naturskog än 
på grund av att bruken som behövde stora mäng-
der träkol och under mycket lång tid. Rosentick-
ans alla lokaler måste skyddas från skogsbruk.   /
JH
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är att skador på mark och vatten har utvecklats negativt under 2000-talet. Av-
verkningar där näringsläckage skett till sjöar och vattendrag motsvarar 36 % av 
den avverkade arealen.

Företagen tillämpar olika skalor för att bedöma i vilken grad hänsyn tagits. 
En mycket bra hänsyn kan inom vissa företag bedömas ha varit för omfattande 
och på sätt inkräktat för mycket företagets produktionsmål.

C e r t i f i e r i n g ,  m i l j ö m ä r k n i n g  o c h  s t a n d a r -
d i s e r i n g
I skogliga sammanhang gäller certifieringen skogsbruket, medan miljömärk-
ning omfattar dess produkter. De politiska styrmedelen gäller inte certifiering 
och miljömärkning. Istället är det miljö- och andra organisationer som varit 
pådrivande genom att styra konsumenternas efterfrågan mot mer miljövänliga 
och socialt ansvarstagna produkter. Ytterst är det konsumenternas kunskap och 
betalningsvilja som blir styrande.

Det finns två certifieringssystem, FSC och PEFC. Certifieringen innebär 
att en oberoende granskningsorganisation regelbundet kontrollerar att reglerna 
uppfylls och utfärdar intyget om så fallet. Det har visat sig att det är mycket 
svårt för ideella föreningar att få gehör för allvarliga brister från gransknings-
organisationen. Hälften av den svenska skogen är certifierad. Skogsbolagen i 
Ludvika använder FSC. Skillnaden mellan Skogsstyrelsens rådgivningsbudskap 
och miljöcertifieringen FSC är inte speciellt stor. Utifrån ett hållbart ekologiskt 
synsätt, byggt på forskning om vad som krävs för att förhindra att arter för-
svinner eller minskar, är nivåerna för bevarande av livsmiljöer inte tillräckliga. 
”Frivilliga avsättningar” ska vara minst 5 % av skogsarealen. 

N y c k e l b i o t o p e r
Nyckelbiotoperna har sin bakgrund från skogsvårdsmyndigheternas invente-
ring av skog med höga naturvärden på enskilda skogsägarnas marker. Metodi-
ken är att med hjälp av strukturer och arter som tillhör naturskogen identifiera 
skogarna. Intressant är att biologer har utbildat personal inom skogsbruket på 
arter som tidigare bara var kända bland artspecialister. Så kallade signalarter, 
ska vara lätt funna och lätt identifierade arter som indikerar höga naturvärden. 
Det är bara skogsvårdsmyndigheterna som kan godkänna nyckelbiotoper på 
enskilda skogsägares mark. I Ludvika kommun har skogsstyrelsen även inven-
terat på uppdrag av skogsbolag.

Alla markägare som är miljöcertifierade ska själva bekosta inventeringen 
eftersom att det är ett krav i miljöcertifieringen. Om man tillhör FSC, t.ex. 
bolagsskogsbruket, staten och kyrkan, måste inventeringen vara officiell, med-
an besparingsskogar och många andra enskilda skogsägares organisationer har 
valt PFSC, vars resultat är mer eller mindre hemlighållet. Alla nyckelbiotoper 
ska vara redovisade på Skogsstyrelsens webbsida, men så är inte fallet. Ludvika 
kommun har genomfört nyckelbiotopsinventering på egen mark. 

Många nyckelbiotoper avverkas trots att meningen var att de skulle skyddas 
frivilligt. Ungefär 1 % av all skogsmark är nyckelbiotoper, men man har inte 
lyckats finna alla vid inventeringen. Sannolikt finns dubbelt så stor areal. Re-
sultatet är att okända nyckelbiotoper avverkas, nyckelbiotoper som skulle vara 
nödvändiga att bevara för hotade arter. Ett önskemål är att skogsstyrelsens per-

Körskador i skogen i samband med skogsbruksåt-
gärde torde bli vanligare och värre i framtiden när 
klimatet blir mildare. Redan nu sker svåra skador 
när skogsbruket använder sig av allt tyngre maski-
ner och kan ta mindre hänsyn till årstiderna. Bil-
den är från Mellanälgberget.   /UR
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sonal kunde kontrollera avverkningsanmälningarna i mycket större utsträck-
ning än vad som görs, kanske 5 – 10 % av anmälningarna kontrolleras i fält. 
Hos mindre skogsägare har 4 % av de frivilliga avsättningarna avverkats fyra år 
senare. Nyligen avverkades ett bestånd med ett 30-tal växtplatser för rödlistade 
arter och signalarter i Ludvika kommun. Trots kännedomen om artförekom-
sterna godkände inte skogsstyrelsen hela området som nyckelbiotop. Det finns 
fler liknande exempel i kommunen. Fynd av rödlistade och hotade arter räcker 
alltså inte för att bevara skogar, trots att syftet med nyckelbiotoperna var att 
undvika att arter försvinner.

En nyckelbiotop kan vara allt från ett enskilt träd till stora sammanhäng-
ande arealer. Samrådsplikt enligt miljöbalken råder innan skogliga åtgärder får 
vidtas i nyckelbiotoper.

M i l j ö h ä n s y n
Miljöhänsynen inkluderar både biologisk mångfald och kulturobjekt. Tidigare 
kallades det naturhänsyn, men används enbart för de biologiska värdena. Mil-
jöhänsynen ska i samband med skogsbruksåtgärder, främst slutavverkning ska 
vara så bra att biotoper och arter i skogslandskapet kan fortleva. I skogsvårdsla-
gen nämns en miniminivå på den hänsyn man ska ta vid alla skogsbruksåtgär-
der. Skogsstyrelsen har till uppgift att kontrollera att skogsvårdslagen följs och 
deras resultat av miljöhänsynen vid slutavverkningarna är att omkring hälften 
av alla avverkningar når lagens minimi nivå. I södra Dalarna är det bara 30 pro-
cent som når den nivån. Sämst är de privata skogsägarna på miljöhänsyn. En 
funktionell miljöhänsyn i det vardagliga arbetet med skogsbruk är en förutsätt-
ning för att inte arter ska försvinna från stora delar av landet. En nyligen gjord 
studie visar att funktionaliteten på naturhänsynen saknas från norra Dalarna 
och söderut. Orsaken är att varje enskild naturhänsyn är av för liten areal.

Skogsbolagen i kommunen är FSC-certifierade. Inte bara nyckelbiotoper 
ska identifieras. Det ska även finnas en ekologisk landskapsplan, där det anges 
vilka typer och vilka nivåer av hänsyn som ska göras. Kommunen har med-
verkat med information till planerna och kan även använda dem i översiktlig 
planering. 

F r a m t i d e n s  s k o g
I mitten av förra seklet ifrågasattes skogsindustrin som näring. Det ansågs i en 
skogspolitisk utredning att skogsnäringen var en åldrande näring som snart 
kunde läggas ner. Tongångarna gick mot att det kunde vara lika bra hugga det 
som finns kvar och satsa på mer högteknologisk industri! Resulterade detta i att 
gigantiska kalkavverkningar genomfördes på 1970-talet?

Varför använda dagens metoder? Eller går det att bruka skogen på ett sådant 
sätt som gjorts i all evinnerlig tid? 

Redan nu kan man se resultatet av människans utsläpp av luftföroreningar 
genom klimatförändringar, framför allt mildare vintrar med sämre bärande 
tjäle, gödande påverkan på skogen som ökar tillväxten. Tunga skogsmaskiner 
bildar djupa spår efter sig som i många fall blir bestående till nästa istid.  Kal-
hyggesbruket medför ökad mängd växthusgaser som gör klimatet varmare och 
som i sin tur gör att skogen kommer att växa snabbare.

Gamla björkar i tallskog är ett bevis på skoglig 
kontinuitet och på liten påverkan. Björken har 
kommit upp efter skogsbrand och är minst lika 
gammal som tallarna. Dessutom har björken sär-
skilt stort biologiskt värde i mager tallskog.  /JH
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Allt oftare väcks frågan om det finns andra metoder än kalhyggesbruket, 
som faktiskt bygger på skogsindustrins omättliga behov av träråvara. För en-
skilda skogsägare kan det vara betydligt lönsammare att satsa på kvalitetsvirke 
för sågade produkter och då behövs mer långsamväxande skog som i sin tur är 
mer hänsynsfull mot fauna och flora, men även mer attraktiv för rekreation. 
Avverkning utan kalhygge låter som en fantasi eller tillbakagång, men mer av 
sådana metoder kommer sannolikt i framtiden. Dessutom ifrågsätts plantering, 
markberedning, underröjning, röjning och gallring, sådant som kallas skogs-
vård. Kanske onödiga utgifter? 

Kvävenedfallet ökar virkesproduktionen och i Europa uppskattas ökningen 
till 20 procent. Ökad skogstillväxt, liksom kalavverkning, medför ökad mark-
försurning. Ökad surhet, minskat pH och buffertförmåga, påverkar negativt på 

Två 5x5 km kartblad i Säfsnäs socken som visar på 
andel skog äldre än 120 år. Från vänster till höger, 
1960, 1970 och 1990. I framtiden kommer det 
bara att finnas nyckelbiotoper, reservat och skog 
som inte lönsam, all annan skog kan avverkas.

7
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växter, svampar och markfaunan. 
För att minska de ekologiska och ekonomiska riskerna bör man sträva ef-

ter ett mångartat sätt att bruka skogen. Detta skulle innebära en modell som 
tar hänsyn till biologisk mångfald, olika virkesbehov, riskerna med klimatänd-
ringar och det ekonomiska risktagandet. Konsumtionen av papper bara ökar 
och ökningstakten är inte hållbar. Skogen räcker helt enkelt inte till, eftersom 
efterfrågan av träbaserad energi också ökar i samma takt. Avtrycken av vår lev-
nadsstandard gör alltför stora avtryck på klimat, biologisk mångfald och kväve-
tillförsel. Gränser för ett hållbart samhälle är passerade. 

Enligt forskare behövs en annan modell för att bevara biologisk mångfald 
på lång sikt än de miljöcertifieringar som skogsbruket använder sig av. Den lilla 
areal som finns kvar av naturskog måste bevaras, samt annan gammal skog med 
höga naturvärden. Tillsammans med restaurering, förbättringar och naturhän-
syn ska cirka 20 procent av skogslandskapet lämnas för biologiska mångfalds-
värden. Den övriga arealen bör till största delen brukas så att man får modell 
för mångsidigt bruk av skogen. Skogar som liknar naturliga skogar så mycket 
som möjligt.

Man kan se tre tydliga typer av mänsklig påverkan i den boreala skogen. 
• Liten påverkan - liten areal kvar (~10 %) - allt ska bevaras
• Måttlig påverkan - ej tallplanteringar (~65 %) - en del ska bevaras
• Stor påverkan - tallplanteringar (~25 %) - snabb avveckling

Även om skogsbrukets attityd till naturvård anses blivit bättre är det fortfa-
rande långtifrån tillfredsställande. När detta program för Ludvika kommun tas 
fram är avverkningsnivåerna av den kvarvarande gamla skogen så stora att det 
ser ut som att det inte kommer att finnas några valmöjligheter eller möjligheter 
att öka arealen skyddad skog. När bolagens ekologiska planer är klara och vad 
som är skyddsvärt klarlagts är all annan skog avverkningsplanerad. I Ludvika 
kommun kommer möjligen lite drygt 1 % av skogen att bli reservat och 3-4 
% tillsvidare undantaget. Det är långt från miljömålet. Svensk skogsbruk är 
faktiskt näst sämst på naturhänsyn i jämförelse med andra skogsländer. Nivån 
ligger förnärvarande på 3-5 procent hänsyn.

Konkurrensen efter skogsråvaror ökar i framtiden. Brännveden kommer 
att få renässans genom att den ska ersätta fossila bränslen. Det är framför allt 
grenar och trädtoppar (GROT) som allt oftare tas tillvara som bränsle. Risken 
finns om man inte lämnar avverkningsresterna på hygget att marken försuras 
och bli näringsfattigare, åtminstone om detta sker vid fler tillfällen än en gång. 
Hyggesresterna har också betydelse för många arter att överleva hyggesfasen. 
I snar framtid kommer också biogasbränsle att tillverkas från skogsprodukter. 
Hur ska skogen räcka till för alla intressenter? Den biologiska mångfalden går 
mot ännu större enfald om inte reservatsanslaget och arealmålet ökar (se sid. 
Xxx). 

Andra hot mot biologisk mångfald i skogen eller till och med mot skogs-
bruket själv, kommer av att skogsindustrin överutnyttjar skogen. Handeln med 
skogsråvaror mellan länder och världsdelar ökar risken för att främmande arter 
kan etablera sig i nya regioner och då inte bara ”oskyldiga” arter. På sikt torde 
olika ”sjukdomar” på träd ställa till stora biologiska och ekonomiska förluster. 
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Redan hotas trädslag som ask och alm, senare kanske al och om tallvedsnema-
toden får fäste kommer stora arealer barrskog vara i farozonen. Greminiella 
angreppet under 2000-talet var ett annat exempel på vad som en ”oskyldig” 
svampart kan göra i monokulturer. 

Ett varsamt brukande av skogen är nödvändigt för att dess långsiktiga pro-
duktionsförmåga skall kunna säkras och för att hotade arter skall kunna åter-
komma i livskraftiga antal, men ständigt pågår skogsbrukets jakt efter virke, 
dag som natt, vilket gör att naturlig skog minskar kontinuerligt. Skogsavverk-
ningsvolymen var 2008 större än tillväxten. Även den skog som hade en måttlig 
påverkan av äldre tiders skogsbruk, och som vi har älskat vid bär- och svamp-
plockning, är på väg att försvinna. Man får dessutom räkna med att den typen 
av skog inte kommer tillbaka eftersom avverkningen sker alltmer av täta, yngre 
skogar, d v s snabbare omloppstid mellan avverkningarna. Däremellan gör man 
allt för att träden ska växa så snabbt som möjligt. 2009 föreslås till och med 
intensivskogsbruk, som trots allt inte varit aktuellt i vårt land. Ludvika kom-
mun kan vara aktuell för sådana odlingar. Skogsbruket måste anpassas till mer 
uthålliga skogsbruksmetoder.
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l U D V I K A  K O M M U n S  S K O G S I n n e -
h A V

Ludvika kommuns skogsinnehav är på ca 1350 ha. Den mesta av arealen 
ligger intill Ludvika och tätorterna Gonäs, Blötberget och Fredriksberg. Kom-
munens syfte med att äga skogsmark var att säkerställa exploateringsmark. Idag 
sker knappast någon nyetablering av villaområden eller industrier, skogen har 
mer blivit viktig som friluftsområden, s.k. tätortsnära skog. Ungefär en tredje-
del kommunens skogsinnehav är 40 år eller yngre. Något aktivt skogsbruk har 
inte bedrivits av kommunen, vilket har resulterat i att andelen gammal skog 
är ganska hög. Den äldre skogen är särskilt värdefull som rekreationsskog och 
i många fall för biologisk mångfald. Kommunen har en grön skogsbruksplan 
från 1999. Skogsmarken har blivit nyckelbiotopsinventerad och resultatet redo-
visas i särskild rapport. Skogsbruk och bevarande av tätortsnära skog med bio-
logiskt höga värden är inte förenligt. Kommunen har i vissa fall gjort åtgärder 
där virke har tagits ut ur äldre skog, t.ex. på Högberget, men syftet har oftast 
varit för att göra skogen mer attraktiv för friluftsaktiviteter. 

Bland kommunens skogsinnehav finns en del förhållandevis gamla bestånd 
som håller på att utvecklas till att bli naturskogslikande eller som är naturskog 
med få mycket gamla avverkningsstubbar. Många av dessa skogar skulle många 
kalla för typisk ”bondskog” och med stor sannolikhet har de bakgrunden av 
att de ha varit en del av en bondgårds betesmark. Den här typen av skog kom-
mer aldrig mer tillbaka om man avverkar och den är på väg att försvinna trots 
att det är den är mest älskade skogen för var och en. Ludvika kommuns äldre 
skogar har alltså unika värden, inte alltid för de höga biologiska värdena utan 
just därför att de är ”riktig skog” eller den ”vanliga gamla skogen” (Angelstam, 
Jonsson & Törnblom 2007). Den ”vanliga gamla skogen” finner de flesta män-
niskor mest attraktiv för rekreation och friluftsliv, samt att den är basen för 
att återskapa urskogsliknande skogar (Angelstam, Jonsson & Törnblom 2007). 
Många av kommunens skogar kommer alltså att bli än mer unika när största 
delen av all skog utanför reservaten är omvandlad till i det närmaste virkes-
plantager. Upplevelsen att vistas i ”riktig skog” kommer i snar framtid bara att 
kunna ske i reservat. För att komma till reservaten krävs en längre resa med bil. 
Det är ytterst viktigt att kommunen säkerställer de kvarvarande gammelskogar 
som finns på kommunens mark för både rekreation och biologisk mångfald.

Kommunen bör inte bidra med ökat utsläpp av växthusgaser genom skogs-
avverkning. Först och främst bör selektiv avverkning användas. Då behövs 
ingen röjning före avverkning, endast kompletterande plantering och ingen 
markberedning. Naturlig föryngring ger ofta tätare skog och bättre kvalité. 
Blandskogen producerar mer än 30 % högre volym än en granskog. Med selek-
tiv avverkning minskar utgifterna och inkomsterna blir bara marginellt mindre 
vid avverkning i jämförelse med planteringsmodellen.

Planteringsmodellen   Mångformig modell
ca 5 % skyddas   ca 20 % skyddas
underröjning    ingen underröjning
kalavverkning   ca 30 % kalavverkningsfritt
markberedning   ingen markberedning, med  
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     undantag av humus tjockare än  
     3 cm

plantering    naturlig föryngring, endast  
     kompletterande plantering

röjning till 5 % av andra trädslag röjning så att blandskog skapas
gallring    gallring

N y c k e l b i o t o p s i n v e n t e r i n g e n
Resultatet av nyckelbiotopsinventeringen är att på kommunens skogsinnehav 
påträffades 40 bestånd som bedömdes vara nyckelbiotop. Arealen är 109 ha 
och av dessa ska 77 % lämnas orörda. Naturvärdesområden och restaurering av 
naturvärden förstärker möjligheterna för att långsikt bevara och öka biologisk 
mångfald, samtidigt som rekreationsvärdet ökar. Totalt bör 15 % av kommu-
nens skogsmarksinnehav undantas helt från skogsbruksåtgärder och ytterligare 
10 % få skötsel mot högra natur- och rekreationsvärde. Intressant är att flera av 
de kommunägda skogarna har intressanta marklevande svampar, kanske inte så 
konstigt eftersom det gäller gammal skog. Faktum är att hälften av alla kända 
växtplatser i kommunen av den hotade och mycket vackra violgubbe Gomphus 
clavatus finns i kommunens skogar.

Med ett mål på 20-25 % naturvård på kommunens skogsinnehav uppfyller 
kommunen de rekommendationerna för att klara målen för biologisk mång-
fald, skogsbevarande och klimat. Kommunen blir därmed ett föredöme som 
ekokommun när det gäller skogsskydd.

Det är angeläget att snarast avgränsa områden som är särskilt viktiga som 
närskog och utesluta dessa ur skogsbruksplanen eller åtminstone ska de inte 
värderas eller nyttjas som produktionsskog. 

Diagram som visar åldersfördelningen på kommu-
nens skogsinnehav. Av kommunens skogar är ovan-
ligt mycket gammal skog. Gammal skog har höga 
natur- och friluftslivsvärde.
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S K Y D D S V Ä R D A  A R T e R  I  S K O G
Totalt är cirka 125 skogsarter kända i kommunen som är på rödlistan. Bland de  
mest hotade arterna är varg, järv och bivråk. 

K ä r l v ä x t e r
I skogslandskapet ska det råda dynamik, vilket skapar plats för många växter 
som kräver olika växtbetingelser. Det är allt mellan störd mark, i form av brand-
fält, till kärr och myr av olika de slag. Den tvååriga svedjenävan är extremt 
anpassad till skogsbrand. Fröna gror bara vid hög temperatur, ibland kan det 
räcka med solvarmt kalhygge, men vanligtvis efter skogsbrand. Svedjenäva är 
känd från några platser i kommunen och dess frön bör med tiden återupp-
väckas. Sist den sågs var på Hästbergsklack. En annan brandgynnad art är ryl 
Chimaphila umbellata. Plantorna är fleråriga, men blir lätt utkonkurrerad av 
andra växter. Senast ryl sågs var på Biskopsnäset i Ludvika. Det är viktigt att 
kontrollera om den finns kvar och se till att den inte försvinner. Mosippan 
gynnas också av att skog brinner och den tål inte att skogarna blir för mörka 
och får tjocka moss- och rismattor. Mosippan finns fortfarande kvar i sandiga 
tallskogar kring Nyhammar. För att undvika ytterligare minskning krävs aktiva 
insatser. 

Växter som behöver mer stabila växtplatser är också hotade av skogsbruks-
åtgärder. Orkidéer som växer i små kärr i skogen är missgynnade av sönder-
körd mark och alltför solexponerade hyggen. Några arter klarar huvudtaget inte 
av kalhyggen. Sällsynta och hotade orkidéer som behöver skydd är guckusko, 
skogsfru och nästrot Neottia aphyllum. Samtliga kända växtplatser för dessa ar-
ter är idag skyddade av att de ligger inom Natura 2000-habitatsområden. Ett 
sällsynt gräs glesgröe Glyceria lithuanica, har försvunnit från kommunen ge-
nom att bäckravinen i Räfsnäs både avverkats och slyat igen.

HOT: Trenden för många vanligare arter är negativ på grund av gammelsko-
gen minskar och storskaliga naturliga processer saknas. Nattviolen har minskat 
kraftigt för att skogen inte längre brinner och att boskap inte längre hålls i skog. 
Förvånande är att skogsfibblor och kvastfibblor har minskat kraftigt. De klarar 
inte hyggesfasen efter avverkning. Bördiga granskogar avverkades i tidigt när 
det maskinella skogsbruket kom igång. Man kan räkna med att många växt-
platser för skogsfru försvann redan då. 

BEHOV: För kärlväxterna skulle en bättre genomförd och mer omfattande 
naturhänsyn vid skogsbruksåtgärder göra att de befintliga förekomster kunde 
räddas och att vissa lämpliga miljöer återskapas. Naturvårdsbränning tillhör 
en mycket viktig åtgärd i skogslandskapet för kärlväxterna. Om de flesta små 
skogskärr inte blev sönderkörda skulle det kunna innebära att många orkidé-
er även kunde leva i luckigare skogsplanteringar. Samtliga nybyggnationer av 
skogsbilvägar borde anmälas till Skogsstyrelsen, som i sin tur behöver kontrol-
lera om vägdragningen är i konflikt med någon känd floralokal.

M o s s o r
Typiskt för skogsmossor är att de förekommer i skuggiga och många i fuktiga 
lägen. Särskilt skyddsvärda är arter som har svårt att sprida sig när skogen blir 

Ryl är missgynnad av skogsbruk och att tallskog 
inte längre brinner. Rylen blir lätt utkonkurrerad 
av gräs och ris.   /JH
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fragmenterad av skogsbruket. Mossor som lever på veden av gamla liggande 
träd blir särskilt sårbara. En sådan art som finns i kommunens sista naturskogar 
är vedsäckmossa Calypogeia suecica. Samtliga kända förekomster är i reservat. 
Fuktiga klippor, gärna med grönsten, i gammal skog kan vara mycket viktiga 
för mossor. Djupa dalen, efter vägen sydväst om Abborrberg är klassisk mosslo-
kal, med åtminstone två hotade mossor på de fuktiga och skuggiga klipporna, 
liten måntandsmossa Harpanthus scututus och sydlig knappnålsmossa Tetradon-
tium ovatum.

HOT: Skogsmossorna är många, men de rödlistade arterna och några re-
gionalt hotade arter, hotas främst av skogsbruk. Kalhyggen är för mossorna 
ett ökenlandskap. De känsligaste mossorna tål inte uttorkning som ett öppet 
hygges vind och ljus utsätter dem för. Bristen på grov, gammal murken ved i 
skogen är också en orsak till att de är så sällsynta, trots att det finns gammel-
skog. Många mossor har svårt att sprida sig från en plats till en annan och inte 
kommer det att bli lättare när den brukade skogen består mest av ung, plante-
rad skog i räta rader. 

BEHOV: Kännedomen om vilka och var de rödlistade och sällsynta mos-
sorna finns i kommunens skogslandskap är mycket begränsad till några få till-
fälliga besök av specialister. Inventering av mossor på klippväggar i skog vore 
mycket värdefullt för öka kunskapen, särskilt i några områden där det finns  
behov av mer kunskap för att kunna skydda dem. 

S v a m p a r
Eftersom svampar är ett mycket stort komplex tas bara s.k. storsvampar upp. 
Även om man försöker dela upp arterna i ekologiska fack blir det problem. 
Uppskattningsvis är xxx % av de rödlistade svamparna i Ludvika som lever i 
skog. Det finns ett stort antal arter som är nedbrytare av ved i form av liggande 
träd (lågor) och stubbar. Flera arter vill ha solvarma lågor och stubbar, och 
flera av dessa hittas lika ofta på hyggen som i gles skog. De rödlistade arterna 
av s.k. vedlevande svampar, domineras av tickor, skinn och fingersvampar och 
arter som kräver kontinuerlig tillgång på lämpliga lågor. Död ved i form av 
grova murkna lågor är en stor brist i skogarna i Bergslagen, vilket resulterar i 
att rödlistade arter är sällsyntare här än vad de egentligen borde vara. Ett bra 
exempel är rosenticka Fomitopsis rosea, som lever i gamla granlågor och är bara 
känd från xxx antal lokaler. Några sällsyntare vedsvampar har ändå påträffats 
i kommunen, t.ex. bågknotterskinn Kneiffelier curvispora och gulporig ticka 
Diplomitoporus flavescens. Arter som lever i tall-lågor har det ännu svårare än 
de som lever i granlågor. Ett par fynd finns av lateritticka Postia lateritia och 
fläckporing Antrodia albobrunnea på tall-låga i tallskog. Ökad mängd grova 
lågor i skogarna är svårt att uppnå vid kalhyggesbruk. Den små generella natur-
hänsynen som sker vid avverkningen brukar generara en hel del omkull blåsta 
träd, men det är troligen bara i undantagsfall miljön blir lämplig för rödlistade 
vedsvampar. När det lämnas björk och asp efter avverkning kan sannolikt detta 
så småningom gynna vedsvampar som lever på lövträd eftersom det mesta bru-
kar blåsa omkull. Sverige sydligaste förekomst av doftticka Haploporus odorus 
fanns till nyligen i Ludvika. 
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Marksvampar är lättare att bevara eftersom det oftast gäller skydd mot 
skogsavverkning. Svampar bildar mykorrhiza med träd och försvinner när träd 
avverkas. Skogar med stor artrikedom bland marksvampar är inte så vanligt 
som man skulle kunna tro. Oftast är artrikedomen knuten till kalkrika jor-
dar eller grönstensberggrund. I Ludvika finns sådana ställen här och var, men 
få är intressanta för marksvampar och ofta är områdena på några hektar eller 
mindre. Särskilt viktigt är att kommunen medverkar till att bevara platserna 
med violgubbe. Violgubbe har minskat för att äldre granskog avverkas innan 
violgubben upptäcks. Mer än hälften av länets aktuella växtplatser ligger i kom-
munen och de flesta på kommuns egen mark. Ludvika kommun bör säkerställa 
dessa skogar långsiktigt. Alla ställen med artrik markfunga måste bevaras, efter-
som det brukar förekomma fler hotade arter på sådana ställen. Det är inte alltid 
någon gammal eller opåverkad skog som det krävs och därför är det nödvän-
digt att kunna marksvampsarter när man letar skogar med höga naturvärden. I 
områdena kring Gänsen, Tuna-Hästberg, Grangärdes Hästberg, Biskopsnäset, 
Sörvik osv. finns det skyddsvärda lokaler med arter som grangråticka Bolitopsis 
leucomelaena, blek fingersvamp Ramaria pallida och Ramaria largentii. Särskilt 
viktigt är att lokalen för slät taggsvamp Sarcodon leucopus inte skadas, för det 
är den enda kända lokalen i Dalarna och en av få på Sveriges fastland. Tallskog 
är mycket viktig skogstyp för många svampar och särskilt de på sandig mark. 
Det krävs dock att skogen inte har varit helt trädlös eller gödslad för att det 
ska finnas några rödlistade arter. Kring Nyhammar finns lämpliga tallskogar, 
men ytterst få hyser  äldre träd, men där finns i alla fall smärre partier skydds-
värd sandtallskog. Till sist kan nämnas de upptäckta förekomsterna av blåtryffel 
Chamaemyces caespitosa. Blåtryffeln lever bland mossa vid gamla granar, helst 
efter bäckar. En förekomst är i Ol-Jansbäcken.

HOT: Särskilt för vedlevande svampar är bristen på gamla liggande träd och 
gammal skog påtaglig. Kommunen och Bergslagen har mycket färre fynd av 
tickor och skinnsvampar som är knutna till naturskog med rikligt av död ved, 
än norrut där bruket inte lika tidigt etablerade sig. Skogsbrukets fragmentering 
av skogen till många små bestånd missgynnar vedsvamparna. 

Gulaktiga korallfingersvampar har minskat kraf-
tigt för att det finns allt mindre gammal skog 
kvar. Alla kända förekomster bör skyddas från 
skogsavverkning.   /JH
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För marksvamparna är avverkning av gammal skog och skog med särskilda 
markegenskaper, t.ex. kalkbarrskog, ett stort hot. Även för dem är hotet att det 
blir långt mellan gammelskogarna och de lämnade nyckelbiotoperna är ofta för 
små. Marksvamparnas hopp är att de i undantagsfall kan överleva eller komma 
tillbaka efter en avverkning. Detta sker troligen bara i kalkrik skog, största de-
len av skogsmarken i kommunen är inte kalkrik skog. 

BEHOV: Inventering av marksvampar i barrskog är mycket viktigt för att 
identifiera skog som har unika egenskaper med speciella markförhållanden och 
lång skoglig kontinuitet. Det är skog som inte har medtagits i den omfattande 
inventeringen av nyckelbiotoper och i nationella planen för skogsskydd. Läns-
styrelsen har börjat uppmärksamma kalkbarrskogens höga naturvärden. Större 
areal naturreservat finns det alltid ett behov av och som särskilt skulle gynna 
svamparna. 

L a v a r
Lavar förekommer i alla typer av skogsmiljöer, från äldre avverkningsstubbar i 
skogsplanteringar till naturskog i bäckraviner, bergsklyftor och bergsbranter. I 
Ludvika kommun finns xxx rödlistade lavarter som huvudsakligen förekommer 
i skog. De utgör xxx % av Dalarnas rödlistade lavar.

I nederbördsrika trakter finns fler lavar som är uttorkningskänsliga och som 
sin tur är känsliga för förändringar av livsmiljön. Ludvika kommuns västra del 
ligger inom ett begränsat område som kallas suboceaniskt klimattyp. Några 
lavarter som finns i västra kommunen saknas i östra delen. Norsk näverlav Pla-
tismatia norvegica är en sådan art och som också har en begränsad utbredning 
i Norden och Dalarna. På Kullerbergen och Lejberget finns norsk näverlav på 
många ställen. Tillsammans med norsk näverlav finns ofta broktagel och skugg-
blåslav Hypogymnia vittata. När dessa arter växer på gamla granar är det i mer 
eller mindre orörd naturskog. Ändå avverkas skogar med dessa arter, eller att 
naturhänsynen blir för dålig. 

Bland lavar finns arter som tidigare var allmänna i naturskog, t.ex. trådbros-
klav Ramalina thrausta, och som försvinner och tycks inte återkomma, när sko-
gen avverkas. I Ludvika kommun har dessutom allmänna och vanligtvis talrikt 
förekommande hänglavar på gran och tall minskat kraftigt. Svårt att förklara 
orsaken till detta, men luftföroreningar på 1950-1970-talen kan vara en orsak 
och sedan att ungskogarna är för täta. Garnlav är idag rödlistad (NT) och den 

Blomkålssvamp Sparassis crispa parasiterar på 
äldre tallens rötter. Den är regionalt hotad av 
att det blir allt färre gamla tallar i skogen. I tät-
ortsnära skog med gamla tallar kan man lättare 
finna denna läckra svamp.   /JH 7
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kommer aldrig att hinna sprida sig från kvarvarande växtplatser i gammal skog 
till ungskog. En av få kända lokaler i Sverige av olivtalltagel finns i Ludvika. 
Växtplatsen är i nyckelbiotop. Förekomsten måste övervakas med årliga besök 
för att följa eventuella förändringar och hjälpinsatser. Det finns lavar som behö-
ver lång kontinuitet av träd, döda murkna stubbar och lågor. Liten sotlav Cyp-
helium karelicum är en sådan art som bara finns i skog som aldrig brinner. En 
förekomst finns i kommunen, Bastberget, vilket är en av landets allra sydligaste 
och lokalen är en nyckelbiotop. Större skogsområden med gammal granskog är 
artrikaste områden för lavar, t.ex. Nybrännberget, Vändleberget, Gällingbergen 
och Kullerbergen. 

 Gamla lövträd är viktiga för lavar, helst gamla sälgar. Sälgen är våra skogars 
ädellövträd och de berikar artantalet i gamla granskogar. Asp är också viktigt 
trädslag, och i hela kommunen finns aspgélelav Collema subnigrescens. Arten 
visar att asparna står på ställen i skogen som är bra för flera andra lavar, t.ex. 
lunglav Lobaria pulmonaria. Aspskog finns vid Predikstolen, Nybrännberget, 
Hjällberget och Hökmyrbrännan. I Fredriksberg finns ett par av de allra äldsta 
klibbalarna i Dalarna. Klibbalkärr med riktigt gamla träd har ofta en rik lav-
flora. Tyvärr har många klibbalskärr lämnats på hyggena, vilket gör att många 
lavar dör av torka.

På naken, torr och hård tallved, som gamla torrakor och högstubbar kan få 
på myrar och hällmarker, finns några rödlistade lavar. Mest känd är förekom-
sten av varglav på myrarna i Gyllbergen. Första noteringen av varglav därifrån 
är från 1941. Nyligen rödlistades knappnålslavarna blanksvart spiklav och grå-
blå svartspik för att gamla torrakor och högstubbar har försvunnit och inte 
återskapas så länge skogen inte brinner eller utsätts för stress av insektsangrepp.

7

Olivtalltagel Bryoria tortuosa, som numera inte 
längre finns. Istället är det en variant av talltagel. 
Vacker och med typiskt utseende.       /JH



175

En av få kända förekomster i Dalarna av hållav Menegazzia terebrata finns 
i Ludvika. Vid en bergskulle växer den på klippvägg och nere i en klyfta. Även 
denna förekomst bör bevakas, för att se om antalet lavbålar förändras.

HOT: Skogsavverkningarna börjar uppta så stor areal av skogslandskapet 
att gammal skog börjar bli ovanlig. De flesta av de kvarvarande skogarna är 
små och för små för att ha hög och jämn luftfuktighet för de allra mest krä-
vande lavarterna. Garnlav ska vara vanlig i gammal skog och hänga rikligt på 
träden, men det finns nästan inga sådana platser kvar i kommunen. Man kan 
se en viss spridning av garnlav till nya ställen, men de är samtidigt aktuella för 
avverkning. Så länge skog avverkas kommer garnlaven och många andra lavar 
att inte kunna sprida sig från reservat och nyckelbiotoper. Dessutom finns inte 
alla arter i ett och samma område. Bristen på gammal, grov död ved, liggande 
som stående, gör att många kommer att försvinna och tiden för ny etablering 
utanför skyddade områden kan vara flera hundra år. 

BEHOV: För lavar som hotas av skogsbruk finns nästan enbart undantag 
från skogsbruksåtgärder som räddning. Dessutom behövs aktiv insats för att 
öka mängden död ved i alla typer av områden som lämnas för fri utveckling. 
Leveranstiden för död är annars för lång, men klarar vi kvalitetsmiljömålet? 
Asp, sälg och rönn i skogen är hotat av älg och rådjursbete. Nästan inga träd 
lyckas nå över beteshöjden om inte områden hägnar och stänger ute klövviltet. 
Lavar förekommer artrikt på ställen i skogen som har extra ordinära egenskaper, 
t.ex. hög luftfuktighet på grund av skuggigt läge i nordsluttning eller i sump-
skog. Sådana områden måste identifieras genom inventeringar då de är särskilt 
skyddsvärda. Nyckelbiotopsinventeringen och tidigare naturvärdesinventering-
ar, har funnit några sådana områden i kommunen. Tyvärr hotas flera av dessa 
av kringliggande kalhyggesbruk. Fler naturreservat kommer att gynna lavarna.

D ä g g d j u r
Av däggdjuren dominerar sork och möss i skogen. Deras antal varierar mellan 
korta och längre perioder. När det finns gott om sork och möss blir de mat åt 
större rovdjur och då kan andra djur och fåglar öka. Efter en tid, t.ex. ett par 
år, vänder det och rovdjuren får åter förlita sig på andra byten än smågnagare. 
Alla större rovdjur kan anses vara skogsarter. Vargen trivs bäst där det är glest 

Västlig njurlav Nephroma laevigatum finns på 
några ställen i kommunen. Den växer helst på 
gamla aspar i granskog. Den är rödlistad som 
Nära Hotad (NT) och håller på att försvinna 
från kommunen. Orsaken är att det riktigt gam-
la håller på att dö och några nya finns inte.  /JH
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mellan människorna. Varg, björn och järv ökar i antal. Järven ökar för att de 
andra rovdjuren blir fler och lämnar efter sig bytesrester. Ännu har järven inte 
konstaterats bofast i kommunen, men det är troligen bara en tidsfråga. 

F å g l a r
Av skogsfåglarna tänker man ofta på tjädern. Antalet tjädrar går lite upp och 
ner mellan åren, men dess antal är bara spillra av vad det fanns innan skogsav-
verkningarna kom igång. Just nu är antalet någorlunda stabilt men på mycket 
låg nivå. Ett antal fågelarter räknas varje år av ideella fågelskådare och har så 
gjorts sedan 1960-talet. Alla skogslevande fågelarter är inte med i räkningen, 
men resultatet för de senaste åren är att talltita Parus montanus och entita Parus 
palustris fortsätter att minska. Många arter har haft en svår tjugoårsperiod, men 
trenden är bruten och därefter stabil situation. Gråspett har av någon svårför-
klarig anledning ökat markant och är kanske nu den vanligaste hackspetten i 
skogen. Järpe och orre håller sig stabilt på en låg nivå i jämförelse med vad de 
borde vara i ett naturskogslandskap. Fåglar som häckar i bohål borde ha bo-
stadsbrist och kanske är det anledningen till att skogsduva Columba oenas, trots 
att den ökar söder om Dalarna, inte gör det inom kommunen. Pärluggla som 
också behöver bohål är nästan försvunnen. 

HOT: Största hotet för många av skogsarterna är fragmenteringen av skogs-
landskapet. Kalhyggesbruket trivialiserar skogen med arealer som domineras av 
yngre planterad skog. Liten andel gammal lövskog missgynnar många fågelar-
ter. Arter som häckar i håliga lövträd har det svårt när det finns få lämpliga träd. 
När avverkningstakten är hög och kalhyggena breder ut sig missgynnar detta 
alla fåglar som behöver skogen, oftast äldre och gammal skog. Ung planterad, 
välgallrad likåldrig ”skog”, är inte den bästa miljön för fåglarna. Hygget gynnar 
ett antal arter under en tid. Skogslandskapet bör vara mångformigt och avstån-
den till skogsbestånden inte alltför långt. Talltitan har ”torgskräck” och flyger 
inte gärna över öppen mark. Nattskärran gynnas av att skog avverkas, men 
har ändå minskat kraftigt. Förhoppningsvis kan nattskärra hitta till det stora 
brandfältet vid Vännebo. Det behövs större sammanhängande gammal skog. 
Det är därför mycket viktigt att de större skogsområdena, t.ex. Kullerbergen, 
Lejberget och Tennberget får långsiktigt skydd. 

BEHOV: Ett annorlunda skogsbruk skulle öka antalet häckande fåglar i 
skogen. Med annorlunda menas mindre kalhyggen, längre tid mellan avverk-
ningarna, ökad andel lövträd, restaurering av planterade barrskogar till större 
andel lövträd, ökad andel skyddad skog och bättre naturhänsyn vid skogs-
bruksåtgärder. Många av de lämnade frötallarna bör få stå kvar för att bli bot-
räd för större rovfåglar. Viktigt är också att kantzonerna mot vatten, myr och 
bergsbranter blir tillräckligt breda och sammanhållna, annars ökar risken för 
att häckande fåglar tas av rovdjur. Tjäder behöver ett välutvecklat fältskikt av 
blåbärsris och andra risväxter och tallar som har grova grenar som kan bära en 
tung fågel som tjäder. Tallskog äldre än 70 år börjar att tillgodose desssa behov. 
För att det ska finnas tjäderlek behövs det ett par hundra hektar skog av den 
kvalitéen och på landskapsnivå minst 25 procent sådana områden. 

Talltita har minskat så mycket i skogslandskapet 
att den har blivit rödlistad som Nära hotad (NT). 
Det är skogsbrukets avverkningsmetoder som för-
sämrar talltitans överlevnad.        /UR

Om man ser sådana här märken på gammal gran 
är det tretåig hackspett som har gjort det. Det är 
den enda svenska hackspetten som suger i sig lätt-
flytande kåda. Där tretåig hackspett trivs är det en 
signal att det är naturskog. /JH

7



177

mellan människorna. Varg, björn och järv ökar i antal. Järven ökar för att de 
andra rovdjuren blir fler och lämnar efter sig bytesrester. Ännu har järven inte 
konstaterats bofast i kommunen, men det är troligen bara en tidsfråga. 

F å g l a r
Av skogsfåglarna tänker man ofta på tjädern. Antalet tjädrar går lite upp och 
ner mellan åren, men dess antal är bara spillra av vad det fanns innan skogsav-
verkningarna kom igång. Just nu är antalet någorlunda stabilt men på mycket 
låg nivå. Ett antal fågelarter räknas varje år av ideella fågelskådare och har så 
gjorts sedan 1960-talet. Alla skogslevande fågelarter är inte med i räkningen, 
men resultatet för de senaste åren är att talltita Parus montanus och entita Parus 
palustris fortsätter att minska. Många arter har haft en svår tjugoårsperiod, men 
trenden är bruten och därefter stabil situation. Gråspett har av någon svårför-
klarig anledning ökat markant och är kanske nu den vanligaste hackspetten i 
skogen. Järpe och orre håller sig stabilt på en låg nivå i jämförelse med vad de 
borde vara i ett naturskogslandskap. Fåglar som häckar i bohål borde ha bo-
stadsbrist och kanske är det anledningen till att skogsduva Columba oenas, trots 
att den ökar söder om Dalarna, inte gör det inom kommunen. Pärluggla som 
också behöver bohål är nästan försvunnen. 

HOT: Största hotet för många av skogsarterna är fragmenteringen av skogs-
landskapet. Kalhyggesbruket trivialiserar skogen med arealer som domineras av 
yngre planterad skog. Liten andel gammal lövskog missgynnar många fågelar-
ter. Arter som häckar i håliga lövträd har det svårt när det finns få lämpliga träd. 
När avverkningstakten är hög och kalhyggena breder ut sig missgynnar detta 
alla fåglar som behöver skogen, oftast äldre och gammal skog. Ung planterad, 
välgallrad likåldrig ”skog”, är inte den bästa miljön för fåglarna. Hygget gynnar 
ett antal arter under en tid. Skogslandskapet bör vara mångformigt och avstån-
den till skogsbestånden inte alltför långt. Talltitan har ”torgskräck” och flyger 
inte gärna över öppen mark. Nattskärran gynnas av att skog avverkas, men 
har ändå minskat kraftigt. Förhoppningsvis kan nattskärra hitta till det stora 
brandfältet vid Vännebo. Det behövs större sammanhängande gammal skog. 
Det är därför mycket viktigt att de större skogsområdena, t.ex. Kullerbergen, 
Lejberget och Tennberget får långsiktigt skydd. 

BEHOV: Ett annorlunda skogsbruk skulle öka antalet häckande fåglar i 
skogen. Med annorlunda menas mindre kalhyggen, längre tid mellan avverk-
ningarna, ökad andel lövträd, restaurering av planterade barrskogar till större 
andel lövträd, ökad andel skyddad skog och bättre naturhänsyn vid skogs-
bruksåtgärder. Många av de lämnade frötallarna bör få stå kvar för att bli bot-
räd för större rovfåglar. Viktigt är också att kantzonerna mot vatten, myr och 
bergsbranter blir tillräckligt breda och sammanhållna, annars ökar risken för 
att häckande fåglar tas av rovdjur. Tjäder behöver ett välutvecklat fältskikt av 
blåbärsris och andra risväxter och tallar som har grova grenar som kan bära en 
tung fågel som tjäder. Tallskog äldre än 70 år börjar att tillgodose desssa behov. 
För att det ska finnas tjäderlek behövs det ett par hundra hektar skog av den 
kvalitéen och på landskapsnivå minst 25 procent sådana områden. 

Talltita har minskat så mycket i skogslandskapet 
att den har blivit rödlistad som Nära hotad (NT). 
Det är skogsbrukets avverkningsmetoder som för-
sämrar talltitans överlevnad.        /UR

K r ä l -  o c h  g r o d d j u r
Naturligtvis finns det vattendrag, små vatten och mindre sjöar med groddjur 
i skogen. Små vatten som torkar ut under sommaren kan vara mycket viktiga 
för grodor och mindre vattensalamander. I kommunen finns det få sådana vat-
tenpölar. Alla ormar och groddjur är fridlysta.

HOT: Förändringar i vattenflöden i samband med skogsavverkningar kan 
drabba smärre vatten och kärr. Sönderkörning av tydliga småvatten i skog bör 
inte ske, men vintertid kan sådana ställen vara svåra att upptäcka.

BEHOV: För att undvika skador i samband med skogsbruk är det viktigt 
att planeringen av åtgärderna görs på ett sådant sätt att maskinförare har tyd-
liga direktiv och avgränsningar i skogsbeståndet. Fortsatt inventering av större 
vattensalamander finns det ett behov av, även om lämpliga vatten i skog är få. 

R y g g r a d s l ö s a  d j u r
Artrikedomen är mycket stor, minst 30 000 arter och de flesta är insekter. Näs-
tan hälften har någon anknytning till skog. Mellan fyra och fem tusen arter är 
beroende av döda träd. Individrikedomen av ryggradslösa djur, som lever i det 
översta skogsmarkskiktet, kan vara under en fotsula skonummer 44 ungefär 
120 000 djur. Ungefär 4 - 5 000 insektsarter är beroende av döda träd.

Granskogens insektsarter är många, cirka xxxx arter anses höra hemma där. 
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Sedan varierar arter och antalet med typen av granskog. Generalister har en 
bred ekologisk tolerans som gör att de är inte så nogräknade som de arter bör 
uppmärksammas. Hänglavsrik granskog hittar man huvudsakligen i gammal, 
mer eller mindre orörd skog. I kommunen finns det lite hänglavar i skogarna, 
men i t.ex. Nybrännbergets naturreservat är det tillräckligt för speciella nattfjä-
rilar och andra småkryp att existera. Gamla granar får ofta grov bark, tätvuxen 
och hård ved. Speciellt när sådana granar dör får den speciella egenskaper som 
är livsviktigt för bl.a. några skalbaggar, t.ex. bronshjonet Callidium coriaceum 
och fårad bastborre Carphoborus rossicus. Träd angripna av tickor, får sin speci-
ella arter. Även röta av allmänna violticka Trichaptum abietinum och klibbticka 
Fomitopsis pinicola är attraktiv för några arter. Granskogen har i allmänhet den 
längsta kontinuiteten i sumpskog. Den normalt goda näringstillgången medför 
grövre skog vilket gynnar större skalbaggsarter. Vanlig hästmyra Camponotus 
herculeanus är en art, liksom trädsvamparna, har stor betydelse för granskogens 
ekosystem. Typisk art för den typen av livsmiljö är stor flatbagge Peltis grossa. 
De fuktiga sumpskogarna, särskilt de med al och andra lövträd och av högörts-
typ är värdefulla för snäckor. Snäckorna behöver ett förnaskikt som har hög 
basmättnad. 
    Brandskadad skog har blivit stor sällsynthet, inte minst granskog. När skog 
brinner över större arealer brukar alla typer av skog brinna. Brandfältet, med 
den stora variation i rum och under lång tid är livsviktigt för otal arter. Ungefär 
xxxx skalbaggar anses vara beroende av brunnen skog. Vissa insekter utvecklas 
enbart i brända träd. 2008 skapades rikligt med brända träd vid ”ofrivilliga” 
branden kring Vännebo och förhoppningsvis lockades några av de specialisera-
de insekterna dit. Ett år efter branden startades en insektsinventering, bekostad  
av länsstyrelsen. Brandgynnade skalbaggar har ett nationellt åtgärdsprogram. 
Efter naturvårdsbränningen inför bildandet av Vändleberget naturreservat har 
insektsinventering genomförts. Resultatet visar på att det är svårt att få brand-
gynnade insekter till den kolade veden. Sannolika orsaken är att arterna saknas 
i stora trakter, vilket är ett bevis på lång tids brist på bränd skog i Västerbergsla-
gen. Däremot visade det sig att andra arter ”blommade” upp i massförekomster. 
Miljöcertifierade skogsbolag ska bränna fem??? procent av den avverkade area-
len varje år. Någon uppföljning av resultatet för brandgynnade insekter görs 
inte. Även branddödade lövträd drar till sig speciella arter. Särskilt björkar med 
brandskiktsdyna Daldinia loculata. I Vännebobrännan finns det rikligt av död 
björk med brandskiktsdyna, men den enda arten som är påträffad på svampen 
är skiktdynemott Apomyelois bistriatella.

Även lövskog och lövträd i barrskog har sin speciella insektsfauna och ett 
stort antal arter. Lövskog uppstår naturligt i skogslandskapet genom störningar, 
särskilt efter skogsbrand kan det bli asp och björkskog. Hela den långa succes-
sion, från buskskikt till gammal skog, skapar förutsättningar för otal arter att 
utnyttja under korta eller längre tid. En s.k. lövbränna får sällan tät lövskog och 
därmed finns det rikligt med träd som står solexponerade. De flesta bark- och 
vedlevande insekterna på lövträd föredrar sådana träd. Särskilt värdefullt är att 
träden är svampangripna. 

Mindre träfjäril Lamellocossus terebra kan bli vanlig i lövbrännor. Skalbaggar 
som bör kunna förekomma i kommunen är asppraktbagge Poecilonota variolosa 
och spindelbock Acanthoderes clavipes. Båda arterna kan även acceptera aspar på 
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ett hygge i soligt läge. Även i björk finner man speciella insekter. När naturlig 
gallring sker bildas många klena björkstammar om det finns fnöskticka Fomes 
fomentarius på dessa träd, gynnar det flera rödlistade arter, bl.a. jättesvampmal 
Scardia boletella. Insektsarter knutna till gammal asp och björk har nästan alla 
försvunnit från Bergslagen. Gamla lövträd har minskat kraftigt och fortsätter 
och minska i skogslandskapet.

På de flesta hyggena ser man idag kapade högstubbar. Detta är ett sätt att 
skapa mer död ved i kulturskogar. De solexponerade högstubbarna drar till sig 
flera rödlistade insekter, t.o.m stor flatbagge är funnen på sådana ställen. När-
heten till gammal skog är viktigt för att högstubbarna ska kunna utnyttjas av 
de arter som missgynnas av skogsbruk. Om de skapade högstubbarna verkligen 
räddar en del av artmångfalden i skogslandskapet är för tidigt att säga.

Att nämna alla typer av träd och dess insektsarter skulle ta stor plats, men 
den blanksvart trämyra Lasius fuliginosus bör nämnas. Den bildar samhällen 
inne i rötskadade gamla träd. I en nyckelbiotop på Ursberget finns den enda 
kända förekomsten i kommunen. Där finns myran i en klibbal, vilket den ver-
kar föredra i vår region, men den kan även finnas i gran. Blanksvart trämyra 
har en fascinerade ekologi. Förutom insekter finns många arter bland snäckor 
och tusenfotingar som förekommer aspbestånd och i alkärr. I bjrörkskog är 
markfaunan fattigare.

HOT: Hoten i framtiden, sannolikt finns de redan i skogslandskapet, t.ex. 
för liten areal kvarvarande naturskog, avlägsnande av hyggesavfall, brist på grov 
död ved och gamla träd. Men det är framförallt avsaknanden av de ekologiska 
processerna skogsbrand, stormfällning och snöbrott som bidrar till utarm-
ningen. Ibland inträffar ända att skog brinner, men det är för sällan och för 
små arealer. Genom att skogsbruket använder kalavverkning, visserligen lämnas 
några procent skog, blir det för långt mellan lämpliga livsmiljöer för många ar-
ter och återkolonisering blir då inte möjlig. Sniglar, snäckor, fåfotingar, tusen-
fotingar och andra djurgrupper saknar flygförmåga kan över huvudtaget inte 
eller vill inte flytta sig utanför livsområdet. Slutavverkning innebär att livsmil-
jön förstörs. Markförsurningen drabbar sannolikt många djur. Artantalet i ett 
skogsbestånd genom skogsbruksskötsel sjunker från 8 000 till 2 000. Troligen 
försvinner därigenom många naturliga parasiter och rovdjur som begränsar 
möjligheterna för en insektsart att uppnå för stora populationer att de kan göra 
stor ekonomisk skada för skogsägare. 

Antalet rödlistade insekter, som huvudsakligen lever i skog, och som har 
påträffats i Ludvika kommun är färre än förväntat, i förhållande till den natio-
nella rödlistan. Vilka ryggradslösa djur som finns i kommunen är nästan okänt. 
Anledningen är att få insektsexperter har varit i Ludvikatrakterna. Den bästa 
kunskapen finns om fjärilarna, eftersom det finns flera amatörer som är intres-
serade av fjärilar i Ludvika. Ändå är kunskapen sparsam när det gäller skogsle-
vande arter. I Nybrännbergets naturskog är barrskogsfjällflyet Xestia sincera på-
träffad. Nattflyet lever tidvis bland hängande lavar på granar och på blåbärsris. 
Liknande levnadssätt har skägglavmäteren Alcis jubata.

BEHOV: Bland skalbaggarna var det inte förrän den stora Vännebobrännan 
uppkom 2008 som något fler rödlistade arter påträffades i kommunen. Sotsvart 
praktbagge Melanophila acuminata kom snabbt till den nybrunna skogen. Det 
finns några solbelysta gamla tallar som visar spår efter reliktbock Nothorhina 
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Brun gräsfjäril trivs i små skogsgläntor, oftast är det 
ängar eller åkrar som ännu inte har planterats eller 
växt igen. Fjärilen finns på några ställen i kommu-
nen.   /SEN

punctata. Tallarna står lika ofta i kulturlandskapet som i skogen. Reliktbocken 
får det allt svårare att hitta gamla tallar som står så öppet att solen värmer 
barken tillräckligt. Frågan är om det inte försvunnen från stora delar av södra 
Dalarna. Glädjande är att även den hotade raggbock Tragosoma depsarium kom 
till brandfältet redan efter ett par år. Behovet är stort att ännu mer skog brin-
ner. Det är viktigt för många ryggradslösa djur att försurningen bromsas upp 
genom ökad andel lövträd i barrskogen. Sumpskog av alla de slag måste lämnas 
opåverkade av skogsbruk och det finns ett stort restaureringsbehov efter gamla 
synder. Exempelvis är strandzoner, myrkanter och mindre skogskärr mycket 
värdefulla livsmiljöer för insekter och andra ryggradslösa djur. 
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S Ä R S K I l T  V Ä R D e F U l l A  S K O G S -
O M R å D e n
Kartan visar endast områden större än 5 hektar och som är upptagna i kom-
munens översiktsplan 2010???
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å T G Ä R D e R  O C h  M å l  I 
S K O G S l A n D S K A P e T
I dagsläget är ca xxxx hektar eller xxx % av den produktiva skogsmarken 
I Ludvika kommun skyddad. Om man räknar in de skogar som frivilligt 
avsatts, främst nyckelbiotoper, ökar arealen till xxxx hektare eller xxx % 
av den produktiva skogsmarken.

I kommunens inventering av skyddsvärd skogsmark uppgår den 
totala arealen med höga naturvärden, klass I – III, till xxxx hektar el-
ler xxx %. Ska man på kommunal nivå uppnå 5 % av den produktiva 
skogsmarken krävs ytterligare xxx hektar långsiktigt skyddad skog. Om 
målet höjs till 20 %, som ligger närmare forskarnas mål för att klara 
och få livskraftiga populationer av hotade arter, då gäller helt andra siff-
ror. Skogsbruket måste dessutom, ur ett landskapsekologiskt perspektiv, 
minska arealen kalhyggesbrukad skog och så mycket som möjligt an-
vända självföryngring för nyproduktion. 

Skydd av större områden är speciellt viktigt eftersom förutsättning-
arna för arternas långsiktiga överlevnad är större i stora områden än i 
små. Genomsnittsarealen för nyckelbiotoper i Ludvika kommun är cirka 
xxxx ha. Tar man bort de fem största nyckelbiotoperna sjunker genom-
snittsarealen till xxxxx ha. Man kan förutsätta att dessa små områden 
har dåliga framtidsutsikter att buffra slumpmässiga utdöendefaktorer för 
många hotade arter.

Ludvika kommun har ett naturreservat på egen mark. Det är Gra-
nön i Väsman, som är på 13 hektar. Målsättningen är att öka andelen 
långsiktigt skyddad skog för höga biologiska värden, gällande orörda och 
skötselkrävande skogar, till cirka 20 % av kommunens skogsinnehav. 
Till detta kommer tätortsnära skog som aldrig bör kalavverkas, men bru-
kas på annat sätt.

Vid anmälan av skogsavverkningar till skogsstyrelsen inom områden 
som utpekats i den översiktsplanen, sker samråd mellan kommunen 
och skogsstyrelsen. Ansvariga för detta är Mark- och planeringsenheten. 
Kommunens har små möjligheter att förhindra avverkning vid samråd, 
men ofta resulterar samrådet med utökad naturhänsyn. Om det gäller 
intrång i områden med dokumenterat höga naturvärden och att de är 
föremål för reservat förs en diskussion mellan kommunen, länsstyrelsen 
och skogsstyrelsen angående möjligheter till långsiktigt skydd.

Inventeringar av värdefulla skogsområden är viktigt för att bedöma 
områdenas naturvärden och prioritera bevarandeåtgärder. Förutom 
kommunens egna inventeringar, samlas uppgifter in från länsstyrelsen, 
skogsstyrelsen, ideella föreningar och inte minst från Artportalen på Art-
Databankens webbsida. Kommunen rapporterar även artfynd till Art-
portalen.

Vissa hotade och sällsynta arter behöver särskilt stöd för att de inte 
förekommer i reservat. Några av dessa har kommunen särskilt ansvar för, 
eftersom de flesta kända förekomsterna i Dalarna finns inom kommu-
nens gränser. Violgubbe är kommunens officiella ansvarsart.

Kalkbarrskog är mycket värdefull skogstyp som kommunen ska prio-
riteras i arbetet för ökat skogsskydd.
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M I l J Ö K V A l I T e T S M å l e T 
” l e V A n D e  S K O G A R ”
Det 12:e miljökvalitetsmålet handlar om skogarna. ”Skogens och skogs-
markens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala vär-
den värnas”. Skogen är en av våra viktigaste källor till förnyelsebara rå-
varor och har stora både ekonomiska och miljömässiga värden. Men det 
är många faktorer som påverkar skogen. Den mest betydelsefulla kanske 
är skogsbrukets metoder. 

Enligt delmålet ett i Levande skogar, krävs för målet ska nås att 
skogsmark nedanför det fjällnära området får ett långsiktigt skydd, i 
form naturreservat, biotopskyddsområden eller naturvårdsavtal. Markä-
gare behöver även ge stora arealer mark frivilligt skydd från skogsbruk. 
Förutsättningar finns för att nå målarealen. Den skyddade skogsmarken 
har från 1998 ökat med totalt 256 000 hektar, varav merparten som na-
turreservat. För att nå delmålet behöver ytterligare cirka 144 000 hektar 
formellt skydd. Under år 2010 tillkommer nära 60 000 hektar genom 
olika insatser och regeringen förslog i början av 2010 dessutom att 100 
000 hektar skog förs över från Sveaskog till staten för att användas som 
bytesmark när nya naturreservat ska bildas under kommande år. Frivil-
liga avsättningar kan ha nått målnivån. Inom delmålet ska ytterligare 
minst 500 000 hektar skyddas frivilligt av skogsbruket. 

Dalarnas län når inte delmålet med att bilda tillräckligt med naturre-
servat i tid. Ökningstakten är mindre än 50 % av den planerade arealen 
naturreservat. I kommunen har arealen naturreservat i skog ökat sedan 
1998 med xxx ha, d v s xxx %. Alla skogsområden som är Natura 2000 
ska bli naturreservat. Man har i detta läge skyddat xxx områden av xxx. 
Biotopskyddets arealmål har till 2010 uppnått knappt hälften av mål-
sättningen. Något bättre har det gått med naturvårdsavtalen. 

Ett delmål är att förstärka biologisk mångfald till 2010. Mängden 
hård död ved ska öka med minst 40 % i hela landet. I områden där 
biologisk mångfald är särskilt hotad ska död ved öka avsevärt mer. Berg-
slagsområdet, inklusive Ludvika kommun, bör ingå i detta utpek. I sko-
garna i kommunen är det på stora arealer mycket liten mängd död ved, 
så lite att många arter är sällsyntare än vad de bör vara eller redan är 
försvunna. Att öka mängden hård död ved är nästan omöjligt så länge 
avverkningsnivån är hög och omloppstiden för avverkning blir lägre och 
lägre.

Ett delmål är att arealen äldre lövrik skog ska öka med minst 10 %. 
Läget i kommunen är nästan lika illa som för hård död ved. Det betyd-
ligt lättare att öka mängden äldre lövträd än för hård död ved. Skogsbo-
lagen i kommunen har som mål att nå målet och bör lyckas. Men det 
tar tid, för att äldre lövskog ska gynna hotade arter, krävs att träden blir 
uppemot hundra år.

Delmål är att arealen gammal skog ska öka med minst 5 % utanför 
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reservat. Med gammal skog avses skog med medelålder av 120-140 
år. Man räknar med att på nationell nivå kan målet redan vara uppfyllt. 
Anledningen är all frivillig avsättning, bl.a. på grund av naturhänsyn vid 
avverkning och nyckelbiotoperna. I kommunen är det okänt om detta 
gäller. Kommunen kan bidra med att nå detta delmål genom att lämna 
kommunens äldsta skogar som nyckelbiotoper.

Delmål 3, är att skydda kulturmiljövärden, särskilt fornlämningar 
och att skador på övriga kända värdefulla kulturlämningar är försum-
bara. Skogens biologiska kulturarv ska värnas. 

Åtgärdsprogram ska finnas för de hotade arterna och behov av rik-
tade åtgärder ska påbörjas. Kommunen berörs av xxx nationella åtgärds-
program. Dessa är: xxxxxxx

Regionala preciseringar i ett generationsperspektiv finns för ett an-
tal mål. En av preciseringarna är att fäbodar och finnbosättningar ska 
kompetensutvecklas, vilket innebär att de sköts så att deras natur- och 
kulturmiljövärden bevaras och förstärks till 2013. Detta bör innebära att 
skog som har betats och som har kvar den speciella karaktär som skog-
bete har, ska prioriteras i skogsskyddet. Kommunen har några sådana 
objekt, bl.a. vid Aspfallet. Skogsbete ska värnas även i delmiljömålet 
”Kulturminnen och kulturmiljöer värnas”.

En annan precisering är att skogens betydelse för naturupplevelser 
och friluftsliv tas tillvara. Delmålet har fått ett regionalt tillägg för att 
värna om tilltalande landskapsbild i turistiskt attraktiva områden.

Viktiga preciseringar är de som handlar om inhemska arter, hotade 
arter och främmande arter (de nämns på andra ställen i programmet).

Miljömålsrådet bedömer att målet Levande skogar är mycket svårt 
eller inte möjligt att nå till år 2020 även om fler åtgärder sätts in. Det går 
inte att se någon tydlig utveckling för tillståndet i miljön.

F ö r s l a g  t i l l  p r e c i s e r i n g a r  f ö r  n y a 
m i l j ö k v a l i t e t s m å l

Samtliga föreslagna preciseringar berör naturvården och friluftslivet 
direkt eller indirekt. 

B e v a r a n d e  a v  m a r k e n s  e g e n s k a p e r  i 
s k o g

Generationsmålet: att ekosystemens förmåga att långsiktigt generera 
ekosystemtjänster samt god hushållning och resurseffektiva kretslopp. 
”Skogsbruk bedrivs på ett sådant sätt att markens fysikaliska, kemiska 
och biologiska processer och egenskaper upprätthålls.

Preciseringar: 
• Skogsbruk bedrivs utan att markens långsiktiga produktionsför-

måga minskar.
• Skogsbruk bedrivs utan att markens förmåga att leverera näring, 
utgöra en buffert mot försurning eller rena vatten minskar.
• Skogsbruk bedrivs på ett sådant sätt att markens naturliga hydro-

logi och kollager bibehålls i hög grad.
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• Skogsbruksåtgärder utförs så att allvarliga markskador 
inte uppstår.

S k y d d  o c h  b e v a r a n d e  a v  b i o l o g i s k 
m å n g f a l d

Generationsmålet: att ekosystemens förmåga att långsiktigt gene-
rera ekosystemtjänster, att ekosystemen är på väg att återhämta sig samt 
att biologisk mångfald och naturmiljöer bevaras. ”Skogens biologiska 
mångfald skyddas och bevaras i samtliga naturgeografiska regioner, ho-
tade arter har möjlighet att sprida sig inom sina naturliga utbrednings-
områden och god bevarandestatus för inhemska arter och naturtyper 
uppnås.

Preciseringar: 
• Skyddsvärda områden, så som nyckelbiotoper, identifieras och be-

varas.
• Tillräckligt mycket skyddsvärd skog, baserat på vetenskapliga re-

kommendationer och internationella åtaganden, skyddas och bevaras 
långsiktigt, så att fragmentering av värdefulla naturmiljöer motverkas, 
skoglig kontinuitet bibehålls och den biologiska mångfalden bevaras.

• Skogliga arter i art- och habitatdirektivet ska ha gynnsam bevaran-
destatus.

• Bevarandeinsatserna bidrar till att skapa ett funktionellt nätverk, 
en så kallad grön infrastruktur av livsmiljöer, för hotade och missgyn-
nade arter.

Kommentar: Internationell koppling finns till bland annat konven-
tionen om biologisk mångfald och överenskommelsen om skydd av 
land- och vattenmiljöer. Skogsekosystemets naturliga funktioner och 
processer ska upprätthållas, t.ex. brändernas positiva påverkan. 

H ä n s y n s f u l l t  b r u k a n d e  a v  s k o g
Generationsmålet: Koppling till att ekosystemens förmåga att lång-

siktigt generera ekosystemtjänster, att ekosystemen är på väg att åter-
hämta sig, att natur- och kulturmiljöer bevaras, främjas och nyttjas håll-
bart samt inverkar positivt på människors hälsa. ”Miljöhänsyn tas vid 
alla skogliga åtgärder på beståndsnivå, så att natur-, kultur- och sociala 
värden tillvaratas och utvecklas”.

Preciseringar: 
• Skogsbruket bedrivs på ett sådant sätt att skyddsvärda områden så-

som nyckelbiotoper och fornlämningar inte skadas samtidigt som god 
hänsyn tas även till andra områden med miljövärden.

• Skogsbrukets bidrag till motverkad klimatförändring skadar inte 
skogens biologiska mångfald.

• Tillräckligt mycket miljöhänsyn i bestånden tas, så att fortsatt 
fragmentering av värdefulla naturmiljöer motverkas samt skoglig kon-
tinuitet och biologisk mångfald främjas och deras fortsatta förmåga att 
leverera ekosystemtjänster säkerställs.

• Miljöhänsynen bidrar till en variation på beståndsnivå och i land-
skapet, med ett bevarat biologiskt kulturarv samt åldervarierad och 
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gammal skog, äldre lövrik skog, variation i trädslag och andra kva-
liteter av betydelse för många skogslevande arter.

F r ä m j a n d e ,  r e s t a u r e r i n g  o c h  n y s k a p a n -
d e  a v  n a t u r v ä r d e n

Generationsmålet: Koppling till att ekosystemens förmåga att lång-
siktigt generera ekosystemtjänster, att ekosystemen är på väg att åter-
hämta sig, att natur- och kulturmiljöer bevaras. ”Hotade och miss-
gynnade arter och naturtyper främjas genom naturliga processer och 
naturvårdande skötsel, restaurering och skapande av nya livsmiljöer”.

Preciseringar: 
• Vård, restaurering och nyskapande bidrar till att främja många ho-

tade och missgynnade arter, i skogen och i gränslandet till andra natur-
typer, samt till att skapa en väl fungerande infrastruktur av livsmiljöer så 
att de kan fortleva och sprida sig inom sina naturliga utbredningsområ-
den.

• Effekter av naturliga processer så som brand, vind och översväm-
ning omhändertas och efterliknas där så är lämpligt så att de medverkar 
till god tillgång på naturtyper och livsmiljöer av stor vikt för hotade och 
missgynnade arter.

• Den biologiska mångfaldens möjligheter att anpassa sig till klimat-
förändringar gynnas.

Kommentar: Restaurering och nyskapande av livsmiljöer behövs som 
ett komplement till områdesskydd, bevarande och miljöhänsyn. Resi-
lienta ekosystem har förmåga att klara av störningar och förändringar 
utan att övergå till ett annat tillstånd. Biologisk mångfald är förutsätt-
ning för ekosystemets resiliens eftersom den medför en spridning av ris-
kerna.

F r ä m m a n d e  a r t e r  o c h  g e n e t i s k t  m o d i -
f i e r a d e  o r g a n i s m e r  i  s k o g

Generationsmålet: ”Främmande arter och genetiskt modifierade or-
ganismer skadar inte skogens biologiska mångfald”

Preciseringar: 
• Främmande arter och genetiskt modifierade organismer som kan 

skada den biologiska mångfalden introduceras inte.
• Om organismer som introducerats medför skada, vidtas åtgärder 

för att minska eller om möjligt förhindra fortsatt skada.
Kommentar: Uppföljning av import av främmande trädslag samt 

frömaterial. Preciseringen bör också gälla de genetisk modifierade och 
främmande genetiska provinser av inhemska trädslag.

B e v a r a n d e  o c h  f r ä m j a n d e  a v  k u l t u r a r -
v e t  i  s k o g

Generationsmålet: ”Skogar med höga kulturvärden förvaltas och 
sköts med utgångspunkt från det enskilda objektet sett i ett landskaps-
perspektiv, så att spåren efter människans historiska nyttjande och vis-
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telse bevaras och förstärks”.
Preciseringar: 

• Kulturmiljövärden i skogen identifieras fortlöpande samt synlig-
görs, bevaras och förstärks genom vård och skötsel.

• Värdefulla kulturmiljöer som skadats av skogsbruk återställs när så 
är möjligt.

B e v a r a n d e  o c h  f r ä m j a n d e  a v  v a t t n e t s 
o c h  v å t m a r k e r n a s  k v a l i t e t  o c h  e k o l o -
g i s k a  f u n k t i o n  i  s k o g

Generationsmålet: ”Skog och skogsbruk bidrar till att grundvatten, 
sjöar, vattendrag, våtmarker och hav bibehåller eller uppnår god mil-
jökvalitet genom god hänsyn till och främjande av miljön i och nära 
vatten”.

Preciseringar: 
• Funktionella skyddszoner lämnas och främjas längs naturliga vat-

tendrag, sjöar och våtmarker i den omfattning sådana zoner behövs för 
att bevara och främja biologisk mångfald och andra miljövärden i och i 
anslutning till vatten.

• Vägbyggnad, dikningsåtgärder och andra skogsbruksåtgärder ut-
förs på ett sådant sätt att skadlig uttransport av organiskt och oorganiskt 
material undviks och vandringshinder inte skapas.

• Körning längs med eller i naturliga vattendrag undviks och passage 
över naturliga vattendrag sker på ett sådant sätt att den naturliga botten 
bibehålls.

• Körning över våtmarker sker på ett sådant sätt att miljön i och i 
anslutning till våtmarken inte skadas.

F r ä m j a n d e  a v  h ä l s a  o c h  r e k r e a t i o n
Generationsmålet: Människors hälsa främjas genom att attraktiva 

skogar för rekreation och friluftsliv värnas och förvaltas så att dess upp-
levelsevärden stärks.

Preciseringar: 
• Skogsområden som är viktiga för rekreation och friluftsliv identi-

fieras, främjas och tillgängliggörs.
• Skogsbruket bedrivs på ett sådant sätt att hänsyn tas till skogens 

värden för rekreation och friluftsliv.
• Fysisk planering bidrar till att buller, barriärer i och fragmentering 

av landskapet undviks samt till att tätortsnära skog med betydelse för 
rekreation och friluftsliv undantas från exploatering.
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O D l I n G S -                         
l A n D S K A P e T S  h I S T O R I A
Boskap och grödor kom ursprungligen från Mellanöstern och andra delar av 
Asien. I Sverige fanns nästan inga växter och djur som passade för domesticering. 
Människans påverkan på naturen har pågått sedan inlandsisen drog sig tillbaka. 
Jordbruket utvecklades för cirka 6000 år sedan från Götaland och norrut. De 
första kända boplatser i kommunen är från yngre järnåldern, för cirka 4000 år 
sedan, men spår finns nära Grangärde kyrkby som bedömts vara 6000 – 8000 
år gamla. Det var ett utpräglat nomadiserande folk med fångstkultur som hade 
enkla tillfälliga bostäder. Invandringen skedde sannolikt från mälarlandskapen 
och följde Kolbäcksåns vattensystem. Någon form av primitivt jordbruk bör ha 
utvecklats tidigt på de bördiga sedimentjordarna omkring sjöarna i Grangärde-
trakten. Med eldens hjälp kunde man röja till odlingsmark. En ny åker röjdes 
fram och efter några år kunde åter den tidigare åkern användas. Svedjebränning 
och röjningar gav till en början marken ett näringstillskott. Kreaturen fick hålla 
sig till skogen och trots få jordbrukare berörde deras verksamhet stora arealer. 
Kreaturen på skogen formade skogen till ett parkliknande utseende. Vinterfo-
der togs till stor utsträckning genom lövtäkt. Redskap saknades som effektivt 
kunde användas till slåtter. 

Ett odlingslandskap i vår tids mening började sannolikt formas samtidigt 
med de tidiga byarna. Att det fanns bofasta som bedrev odling, vet vi genom att 
järnframställningen tidigt är dokumenterad från bygden. Redan på 1200-talet 
lär det ha funnits ett offerhus i Grytänge. Skriftliga källor omnämns ”Grenghe” 
på 1300-talet, troligen det samma som dagens Bysjön. Redan under tidig med-
eltid har Grangärde trakten haft en central betydelse för en större trakt än da-
gens kommungränser. Ytterligare belägg på tidig bosättning är att pilgrimsleden 
till Trondheim passerade Grangärde på tusentalet. Från sen medeltid finns säkra 
belägg på att fanns en bykärna i Grangärde, men bysamhället var redan ett fak-
tum i slutet av forntiden i södra Sverige. Sammanslutningen till byalag var ett 
resultat av oroliga tider, men kan lika mycket vara ett resultat av att en enskild 
bonde inte ensam kunde utföra röjningar för äng och åker lika bra som byalaget 
gemensamt kunde göra. Tillsammans var det också lättare att valla boskapen 
och uppföra och underhålla de hägnader som höll djuren ute från inägorna. 

Ägorättsförhållandena och brukningsmetoderna i byarna kan ha levt krav 
på samma nivå som på medeltiden till 1600- och 1700-talet, på vissa håll ända 
fram till storskiftet. Ända fram till mitten av 1800-talet bestod de främsta för-
ändringarna huvudsakligen av att ängarna plöjdes upp och blev istället åker-
mark. Man sade att ”äng är åkers moder”. Tvåskifte och treskifte var vanligt 
på bondgårdarna ända fram till 1860. Därefter blev växelbruk vanligare med 
insådda vallar, som så småningom blev helt dominerande odlingsföljd.

Fram till 1800-talets mitt var man tvungen att utnyttja markerna mång-
sidigt. Man använde ett system med inäga och utmark. Inägans åker var are-
almässigt av underordnad betydelse. Brist på stallgödsel ledde till utarmning 
av jorden. Trädan fick ofta ligga så länge att den övergick i linda. Ängen var 
inägans viktigaste markslag, vanligtvis mångdubbelt större än åkern. Mindre 
beteshagar fanns alltid nära bebyggelsen för djur som man behövde tillgång till, 
t.ex. dragdjuren. Lövtäkten skedde oftast i ängarna. På utmarken var det bara 

Ristningar i skog efter vallpojkar och vallkullor 
finns över hela Dalarna. I kommunen finns inga 
kända ristningar på träd utförda av vallkullor, men 
däremot ett stort utbud av ristningar på stenhäl-
lar gjord av pojkar. Naturreservatet på Hästbergs-
klack har vackra ristningar från 1600-talet och tills 
skogsbetet förbjöds. /JH
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de magraste markerna som bar skog. Resten av skogsmarken utnyttjades för 
bete. På utmarken fanns även våtmarker som utnyttjades för slåtter. Även sjöars 
vegetation kunde slåttras.

Den nya maskintekniken gjorde att bearbetningen av jorden också blev där-
efter. Till början kom svängplogarna, därefter vältarna, såningsmaskiner och 
hästräfsor, på 1850-talet de första slåttermaskinerna. Kring 1870 hade fabriks-
gjorda redskap trängt undan de hemmagjorda doningarna. Så småningom kom 
traktorn, redan 1944 hade man traktor på nästan alla gårdar över 50 hektar. 
På ett årtionde halverades antalet hästar i landet. Småjordbruket i kommu-
nens skogsbygder följde inte detta mönster. Hästen var betydligt längre den 
viktigaste dragaren. Här ligger något av anledningen till att det ålderdomliga 
odlingslandskapet med rik flora och fauna bevarades längre än i slättbygderna. 

Införandet av konstgödslingen hade mycket stor betydelse för jordbrukets 
utveckling mot större enheter. Det var alltid ont om naturgödsel innan konst-

Förr var det viktigt att hålla nötkreaturen från 
inägan. Längden på alla gärdsgårdar som skiljde 
betesmarkerna åt var så långa att de bara i Sve-
rige skulle gå flera varv runt jorden. Idag finner 
man resterna av den tiden långt ut i skogen.  /JH

Betesmarkerna vid Stensbo gödslas och då blir det 
riktigt grönt. Skillnaden mellan betesmark och obe-
tad åkermark är tydlig på bilden från 1990-talet.  /
JH
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gödningen kom till bruk. Förutom gödsel efter boskapen, kunde kalk, benmjöl 
och märgling öka skördarna, men det var arbetsbetungande sysslor. Konstgöds-
ling bestod av oorganiska ämnen som bl.a. hämtades i gruvor. Guano från de 
stora fågelbergen var i somliga fall en ingrediens. Grängesbergs gruva bröt fos-
forhaltig järnmalm, och som en restprodukt producerades konstgödsel. Lätthe-
ten i användandet och det snabba jordförbättringen som konstgödsling gav, har 
gjort att även småbrukare använde det i stor utsträckning. Även naturliga ängar 
och betesmarker konstgödslades, vilket bara de växter som snabbt kunde ta till 
vara kvävet gynnades av. Detta resulterade i att de naturliga ängarna inte längre 
behövdes i samma utsträckning som tidigare, vilket resulterade en utarmning 
av flora och funga. 

V Ä X T e R  I  O D l I n G S l A n D S K A P e T
Jordbruket skapade nya livsmiljöer för växter som annars var hänvisade till 
stränder, skogsbryn och kärrkanter. Gränsen mellan växtsamhällena i natur-
landskapet och kulturmarkerna är egentligen utsuddade och omöjliga att 
fastställa. Växterna i våra skogsbygder hör mest hemma i de öppna skogarnas 
brandfält och hällmarker, samt kärr och naturliga strandängar. Antalet växtarter 
ökade i Sverige med jordbruket med uppskattningsvis femtio procent. REF?

Fasta åkrar och ängsbruk kom sannolikt i bruk i Skandinavien för ungefär 
tusen år sedan, sannolikt även i våra trakter. Boskapsskötsel var dominerande, 
och det tog lång tid för åkerbruket att utvecklas. För att hålla större antal bo-
skap med vinterfoder krävdes ängsbruk. På 1600-talet skedde kolonisation av 
mer avlägsna skogsbygder och finnmarkerna utvecklades. Därmed kom svedje-
bränningen åter till användning. 

S v e d j e l a n d e t
Svedjebruket gynnade med stor sannolikhet alla växter som är anpassade till 
skogsbrandens dynamiska följdeffekter. Efter några år återgick svedjelandet till 
skogs- och betesmark. Vegetationen bör ha blivit som brandfältets, med en 
blandning av gräs och örter. Frön från svedjenäva borde ha grott under det för-
sta året. När sedan svedjelandet åter togs i bruk, efter så där 25 till 30 år, kunde 
svedjenävan åter blomma. Kanske har de tillfälliga förekomster som dyker upp 
på hyggena sitt ursprung från svedjebrukets tid. Finnrågen kan fortfarande gro 
och växa när skogen har avverkats på före detta svedjeland, särskilt om man 
också använder elden som markberedare. 

Ä n g e n  o c h  h a g e n
Äng och hage är närbesläktade naturtyper av mer eller mindre träd- och busk-
bevuxen gräsmark. Ängen gav största delen av vinterfodret medan hagens pro-
duktion utnyttjades som bete. Gemensamt är att markslagen bildar en samman-
hållen ”svål” av gräs och örter. Grässvålen kan endast existera med brukarens 
medverkan. Naturlandskapet är mycket fattigt på grässvålar, åtminstone i barr-
skogsregionerna. Betesmarken kom före ängen. När klimatet blev kallare be-
hövde boskapen utfodring vintertid och då uppstod ängen. Uppkomstsättet av 
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ängen beror på omständigheterna hos marken. Högt och rörligt grundvatten, 
röjning eller svedjning, med eller utan träd, m.m. formar ängens karaktär. Kär-
rängar var vanliga i skogsbygderna, vissa brukades på ett avancerat system med 
kanaler och dammar.

Hårdvallsängen är en glest träd- och buskbevuxen grässvål, med endast löv-
träd och eventuellt någon enbuske. Vid lövfällning gödslades ängen av lövför-
nan. Några av lövträden kunde avverkas emellanåt för ved, men från stubben 
kom alltid ett nytt träd, därav blandningen av buskar och träd. Inte alla ängar 
hade träd och buskar, särskilt inte de som bestod av gårdsplaner och låg mellan 
byggnader. De trädbärande ängsmarkerna långt från bebyggelse var de första 
som lämnades när inte lika stor areal äng behövdes. Vissa ängar var mycket 
steniga och då fick man använda en särskild teknik vid slåttern, där av namnet 
”hackslog”. De flesta ängarna i kommunens skogsbygder är just hackslogar. 

Naturliga ängs- och betesmarker kännetecknas av speciell artsammansätt-
ning och struktur, vilket ger upphov till ett stort antal ängstyper. Arter som är 
försedda med basala bladrosetter gynnas av bete eller slåtter. Andra arter klarar 
inte att mista merparten av biomassan. Intressant är att i vissa miljöer uppträ-
der dvärgformer på grund av t.ex. betestuktning. Getbete ger pyramidformade 
granar och enar. I hagen kan man se på solitära träd och i skogskanten hur långt 
djuren kan sträcka sig för att beta på de nedersta grenarna. 

Idag finns just inget kvar av de ursprungliga ängarna och hagarna, men i 
Ludvika kommun finns fortfarande några artrika ängs- och hagmarker kvar.  
Nästan alla är räddade genom att vara med EU:s nätverk Natura 2000. Så länge 
brukarna hade djur och bedrev slåtter hade många ”finnbyar” fantastiskt art-
rika samhällen, framför allt i ängarna. Eftersom skogsbygderna präglas av fat-
tiga jordmåner saknas ofta rariteter bland växterna. Istället påvisade vegetations 
artrikedom och artsammansättningen lång kontinuitet av hävden. De vegeta-
tionstyper som är vanligast är torräng av fårsvingel-typ, friskäng av rödven-typ, 
friskäng av skogsnäve-typ och på kalkrik mark friskäng av örtrik-typ, dessutom 
i liten omfattning fuktäng av gräs-lågstarr-typ. 

Kvar av slåttertiden är bortglömda slipstenar, 
orv, lieblad och en och annan flaska mot törs-
ten. Olsjön 1990.    /JH
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U p p o d l i n g  –  å k e r  o c h  t r ä d g å r d
Många av växtarterna i odlingslandskapet kan man inte vara säker på att de inte 
har inkommit med kulturen på ett eller annat sätt, t.ex. prästkrage och ängs-
klocka. Andra har sitt ursprung i trädgårdar, t.ex. som odlad medicinalväxt, 
men har spridit sig därifrån och pryder numera enbart vägkanter, dikesrenar 
och andra ruderatplatser, t.ex. renfana och cikoria. Exemplen är många där 
man vet att ursprunget är odlingen. Tänk bara att rödklöver, timotej, ängs-
svingel och sibirisk jätteloka har sina ursprung från vallen. Backskärvfrö som 
är så vanlig idag, härstammar fån Syd- och Mellaneuropa och påträffades första 
gången i Sverige på 1840-talet. 

De av människan spridda växterna har starkt påverkat florans sammansätt-
ning. Korsningar mellan närbesläktade utländska och inhemska arter ställer 
till problem, inte minst för dem som är intresserade av att kunna känna igen 
arterna. Maskrosor, fibblor och daggkåpor består av en mängd småarter, men 
några nya raser och arter tycks inte uppstå idag.

Men när det gäller floran i odlingen, allmänt kallade ogräs, skiljer sig den 
från all annan växtlighet att den nästan enbart består av ettåriga arter. Orsaken 

Ä n g s b r u k e t  v a r  s o m  m e s t  u t -
b r e t t  i  s l u t e t  a v  1 8 0 0 - t a l e t , 
m e n  i  f i n n m a r k e n  v a r a d e  d e t 
l ä n g r e .  I   m i t t e n  a v  f ö r s t a 
h ä l f t e n  a v  1 9 0 0 - t a l e t  ö v e r -
g a v s   ä n g a r n a  f ö r  b e h o v e t 
f a n n s  i n t e  l ä n g r e  d å  d j u r -
h å l l n i n g e n  m i n s k a d e  o c h  d e t 
v a r  e f f e k t i v a r e  a t t  o d l a  f o -
d e r  p å  v a l l . 

B i l d e n  t i l l  v ä n s t e r  v i s a r 
ä n g e n s  u t b r e d n i n g  i  S k a t t -
l ö s b e r g  k r i n g  1 9 0 0  o c h  d e n 
h ö g r a  p å  1 9 5 0 - t a l e t .  I d a g 
h ä v d a s  e n  l i t e n  a r e a l  ä n g s -
m a r k  i  n a t u r r e s e r v a t e t .  E n l . 
S j ö r s  1 9 5 4 .

Bristen på odlingsbar mark gjorde att man även 
tog till myr. Att göra om myr till åker var arbets-
krävande och resulterade i några bra skörde år 
innan torven utarmades på näring. Gänsmossen 
2011.     / J H
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är att plöjning och uppgrävning hindrar de fleråriga växterna att bli bofasta, 
men inverkar inte på ettåriga som hinner genomgå hela utvecklingen från frö 
till frö under tiden mellan bearbetningen av jorden. Tussilago är ett undantag. 
Man ska veta att bland de mest hotade arterna av inhemska växter är de ettåriga 
åkerogräsen. Många är sedan länge även försvunna. Fram till 1950-talet hade 
en sädesåker, potatisland eller trädgårdsland fler ogräsarter än idag. Fortfarande 
svär odlarna över inkomna svinmålla och andra ogräs i trädgårdslanden, medan 
jordbruket bekämpar de oönskade ogräsen kemiskt.

Floran av ettåriga ogräs skiljer sig från olika odlingsgrödor, trädgårdsland 
och trädor. För fält med höstsäd var arter som följer höstsädens egen livsrytm, 
t.ex. råglosta. För länge sedan är arter som t.ex. linsnärja, skatnäva, linrepe och 
luddvicker utgångna från kommunens flora. Åkerarealen hade sannolikt sin 
maximala utbredning på 1930-1940-talet.

Ä n G S S V A M P A R                        
I  O D l I n G S l A n D S K A P e T
Det första man tänker på är blommor, gräs och fjärilar på ängs- och betes-
markerna i ett småskaligt odlingslandskap. Minst lika intressant är vad som 
döljer sig nere i marken och som då och då poppar upp som en vacker eller ful 
fruktkropp från någon svamp, som i allmänhet saknar svenskt namn. De flesta 
av svamparna är saprofyter och bildar en dåligt känd form av mykorrhiza. En 
hög andel av arterna som påträffas på näringsfattiga ängs- och hagmarker är 
rödlistade. 

Om man enbart studerar floran på ängs- och hagmarkerna i kommunen 
finner man nästan inga rödlistade eller hotade arter, även om ett par ”vanligare” 
arter har minskat så mycket att de är nya på rödlistan. Studerar man svampar på 
ängs- och betesmarkerna får man en annan bild och rikedom på arter. Liksom 
ängsväxterna är inte heller ängssvampar någon enhetlig systematisk grupp men 

Många ängsvampar har starka färger, särskilt 
bland hagvaxingar. Här är det blodvaxing Hy-
grocybe coccinea från Skattlösbergs by.    /AJ

8



196

de har gemensamt att de är anpassade att leva på näringsfattiga gräsmarker. 
Som för de flesta svampar kommer fruktkropparna upp ojämnt mellan åren, 
somliga kanske visar sig bara var tionde år. Detta gör att man aldrig kan få 
en total artlista från en äng eller hage. Däremot finns det så många arter att 
ett enda besök vid rätt tillfälle kan ge många arter från olika familjer. Typiska 
svampar som kan förekomma är hagvaxingar Hygrocybe spp., rödskivlingar En-
toloma spp., fingersvampar Clavaria spp., Clavulinopsis spp. och Ramariopsis 
spp., jordtungor Geoglossum spp., Microglossum spp. och Trichoglossum spp. 

Upphörd eller sämre hävd och konstgödsling gör att de flesta arterna för-
svinner. Största chans att se svamparna i hagarna är när betestycket inte är allför 
stort. Boskapen äter de flesta svampar och det är oftast mest svampar direkt 
efter att djuren tagits in för vintern. En del av ängssvamparna kan påträffas i 
betad, luckig lövskog.

 
Tack vare inventeringar inom det nationella åtgärdsprogrammet för ängs-

svampar har kommunen fått en bra kunskap om ängssvamparna på de mest 
kända ängarna och hagarna. Antalet rödlistade arter i kommunen är för närva-
rande 16 stycken, fördelade på Akut hotad (CR) 2 arter, Sårbar (VU) 3 arter 
och Nära hotad (NT) 11 arter. Svamparna kanske kan sprida sig till nya marker 
om förutsättningarna är optimala, eller också finns svamparnas mycel kvar så 
länge att den gamla slåtter- eller hagmarken inte blir skogsmark och vid res-
taurering kan åter svamparna bilda fruktkroppar. Så verkar det vara vid Stora 

Violett fingersvamp Clavaria zollingerea, är 
stor sällsynthet i ängar och hagar. Arten är 
hotad av att det finns så få hävdade ängar 
kvar. Svampen finns vid Stora Låsen och Ga-
senbergets fäbodar.  /AJ
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Låsen. På andra ängs- och betesmarker i kommunen är det nästan omvänt, 
hävden är inte tillräckligt bra. Den sämre hävden, även om den behåller gräss-
svålen intakt, gör att svamparna minskar i antal. Ängssvamparna är användbara 
och viktiga indikatorer i praktiskt naturvårdsarbete. De kan metodiskt använ-
das för att urskilja områden med höga naturvärden. En modell som används 
internationellt är baserad på totala antalet hagvaxingsarter på en lokal, 17 arter 
eller fler bedöms ha ett nationellt skyddsvärde.

Dalarnas grövsta sälg finns vid finntorpet 
Stor-Olles. Trädet som mäter nästan 7 meter 
i omkrets, är också till en exklusiv antal av de 
grövsta träden i Dalarna. Trädet kanske plan-
terades när torpet blev till.  /JH
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F I n n B Y A R
Finnmarken är egentligen en historisk medeltida benämning på ett geografiskt 
område som omfattar nordligast Norge och finska och svenska Lappland. Idag 
när man hör ordet Finnmark går tankarna till otillgängliga skogar i mellersta 
Sverige och möjligen även till en del av Norge närmast Värmland. Hela västra 
Ludvika kommun kallas för Finnmark.

Under slutet av 1500-talet bosatte sig de första finnarna i Sverige och Norge. 
Hertig Karl, sedermera Karl IX, erbjöd den hårt prövade befolkningen i gräns-
trakterna till Ryssland att bosätta sig i skogsområdena i norra delen av Svealand 
och södra Norrland. Kronan ville befolka de mer eller mindre tomma skogsom-
rådena, bl.a. för att öka framtida skatteintäkter. Till början fick de emigrerade 
finnarna några skattefria år, där av namnet Skattlösberg. Till Grangärde och 
Säfsnäs socknar kom under åren 1620-1645 några hundra finnar. Antalet är 
dock osäkert, för det fanns fler personer än fast boende i finnskogen. 

De finnar som kom hit tog med sig ett sätt att leva som var anpassat till att 
leva i och på skogen. De använde den brända skogens taktik, svedjandet. Man 
valde ut ett område på några hektar och fällde skogen. Nästa år hade träden 
dött och marken torkat upp och då brändes ytan, och hägnades in för att hålla 
ute boskap och vilt. I askan såddes rovor och efter rovskörden såddes råg. Rågen 
var speciell, två-årig och med många strån, vilket gav goda skördar. Svedjerågen 
skördades året efter sådden. Därefter fick svedjan bli vall och till sist fick den bli 
betesmark eller övergick så småningom till skogsmark. En ny svedja togs upp. 
Den gamla svedjan kunde återanvändas efter ungefär trettio år. Naturligtvis var 
också jakt och fiske betydelsefullt för att upprätthålla livhanken. 

Finnarna bosatte sig helst på höjderna, särskilt i sydvända lägen. Man kan 
tänka sig att när de kom dit var skogen avvikande från det övriga skogsland-
skapet. Det är känt att när skog brinner, brinner den mest intensivt i syd- till 

Det mesta av torpens odlingsmark är idag 
planterade med gran. I Stackbergets slutt-
ningar vittnar åkrarna om stora vedermör-
der som brukarna fick utstå för att behålla 
matjorden på de sluttande åkerarna.  /JH

8



199

västlägen och där uppväxer oftare en lövskog än på andra ställen efter brand. 
Flera generationer lövskog i syd till västsluttning ger bördig jord. Efter att man 
rensat marken på sten och block var den odlingsbar. Höga höjder, så kallade 
manar, gör också att nattfrost i början på sommaren är sällsynta, medan de är 
vanliga i dalgångarna. Alltså finns det flera naturliga fördelar att bo på skogen, 
dessutom stor frihet att bruka svedjandet på skogen.

Bruksnäringen växte i Bergslagen och till den verksamheten behövdes träkol 
och stöttor i gruvorna. Mycket skog gick det åt för att tillfredsställa alla gruvor 
och hyttor, och bruken ansåg att svedjandet höll på att göra slut på skogarna. 
1639 lyckades man få till en lagstiftning mot svedjandet, trots att den upptog 
knappt en procent av skogsarealen. År 1721 påbörjades anläggandet av bruken 
och efter drygt tio år fanns det hyttor i Strömsdal och Ulriksberg, hamrar i 
Gravendal och Fredriksberg. Bruken hade stort behov av arbetskraft, och för få 
nyinflyttade lät bruken anlägga ”kolartorp”. Bruken fick också klartecken från 
Kronan att nyttja skogarna till kolförsörjning. Om en finntorpare hamnade 
inom någon hyttas arrenderade rekognitionsskog och saknade kungabrev på 
sin röjselrätt, fick han finna sig i att bli underlydnad hyttan eller gruvan, oftast 
blev de också egendomslösa. Det skulle ta hundra år till innan de kunde köpa 
tillbaka sin brukade mark. 

Allt detta har format västra delen av kommunen. I Grangärde socken har 
flera av finnbosättningarna skett i traktens fäbodar. I somliga fall övergick fä-
boden till by, som i vissa fall dominerades av finnar. Karaktären hos finnbyar 
som ligger på höga stora åsar, så kallade manar, har sina speciella förutsättningar 
för fauna och flora. Mycket påminner de om fäbodarna norrut, med ett inten-
sivt skogsbete av blandade boskapsflockar. Kring finnbyarna var det detsamma. 
Arter och biotoper knutna till kulturmark har hållit sig kvar i skogsbygderna. 
Det  fanns familjer i vissa av finnbyarna som levde av självhushållning och ännu 
hade en rest av det gamla odlingslandskapet kring sig. Det sättet att leva och 
därmed bevarandet av artrikt odlingslandskap, hade för länge sedan försvunnit 
på bondgårdarna i dalgångarna.

Med finnarna kom några nya växter till svenska skogsbygderna. Mest känd 
är finnklinten som dock håller på att försvinna vid finnbosättningarna, istället 
är den spridd till gamla banvallar. Mästerroten påträffas nästan i alla finnbyar 
och även om inte finnarna förde hit den, var den en viktigt läkemedelsört för 
att bota en fruktad sjukdom hos kor. På gamla åkervallar kan man se lentåtel, 
ett gräs som kommit in med vallfrö, inte med finnarna, men ändå särskilt van-
lig i finnbyarna. 

Många av finnbyarna är som gläntor i skogslandskapet, med en liten grupp 
bebyggelse, små åkrar och en och annan slåtter- och betesmark. Tack vare bru-
kare, alla har inte finskt påbrå, som idogt höll av hackslåtter och bete uti hagar-
na har Ludvika kommun ovanligt många ängsmarker med lång tradition, vilket 
har gjort dem artrika på växter och svampar. De senaste årtiondena har de flesta 
ursprungliga brukarna fått lov att sluta som aktiva brukare, istället brukas mar-
ken av någon yngre från närliggande by. Ängarna är skyddade eftersom de ingår 
i EU:s nätverk Natura 2000. Många av ängarna sköts inte längre med slåtter, 
utan enklare och mer kostnadseffektivt genom bete. Ängarna status kontrolle-
ras då och då. Faktum är ändå att de ursprungliga ängarnas areal krymper och 
det är svårt att få tillräcklig kvalité på hela arealen. Finnbosättningarna ingår 

Befolkningsutvecklingen i Säfsnäs socken. 
Övre kartan är över torp år 1720 och den ne-
dre 1860. Enl. Montelius 1962.
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också i Dalarnas läns delmål inom Ett rikt odlingslandskap. Kommunen har ett 
särskilt stort ansvar i bevarandet av de sista ängsmarkerna av sitt slag. 

Flera av finnbyarna presenteras i kapitel 2?? Ytterligare finnbyar som är värda 
att nämna utifrån lång tids hävd och förekomst av ovanliga växter och svampar. 
I flera av finnbyarna och vid bosättningar finns det kvar timrade byggnader 
med anknytning till skogsfinnarna. Byggnader som hade ett ändamål som var 
knutna till finnkulturen, t.ex. bastur, rior och pörten. Gamla timrade byggna-
der har stor betydelse för några arter som i stort sett bara finns på gamla tim-
merväggar. Sedan finns det ett antal arter som håller sig kvar i skogslandskapet 
med hjälp av kulturved. I kommunen finns förekomster av de allra mest hotade 
arterna knutna till kulturved, bl.a. ladparasitspik Sphinctrina anglica i Gänsen. 
Även om länsstyrelsen har inventerat lavar på kulturved, var inte inventeringen 
tillräckligt omfattande och därför besöktes inte timrade byggnader på finnsko-
garna. Komplettering av lavar på timrade byggnader i kommunen skulle vara 
värdefullt för artbevarandet och ytterligare ett argument att säkerställa själva 
timmerbyggnaden. Redan nu finns ett behov att rädda timmerladan i Hoberget 
som har en rik förekomst av varglav på väggarna. 

Digervåla har inte längre några betesdjur. Åkrarna hålls öppna med årlig 
höskörd. Hagmarker med ovanligt gamla lövträd finns runt byn. 

F Ä B O D A R  I  K O M M U n e n
Fäbodväsendet härrör från medeltiden och är utmärkande för Dalarna. Bristen 
på mark för bete, slåtter och odling i byn torde har varit den viktigast anled-
ningen till att fäbodar uppstod. Med tiden utvecklades fäbodkulturen och man 
använde sig av hemfäbodar och långfäbodar. Vid hemfäbodarna kunde man 
bedriva åkerbruk. 

Omfattningen av fäbodväsendet påverkade skogens vegetation kraftigt, åt-
minstone regionalt. Stora Tuna socken var kanske landets fäbodtätaste trakt. 
Fäbodbruket kulminerade vid slutet av 1800-talet. Viktigaste orsaken till att 
man övergav fäbodarna var nog att vallodlingen grundad på konstgödning gav 
tillräckligt med djurfoder. Att några fäbodar blev kvar längre än andra, till och 
med in i våra dagar, var att vissa inägomarker aldrig fick någon omfattande 
vallodling.

Fäbodar fanns även i kommunen, sannolikt bara i Grangärde socken. Finn-
marken var ju mer eller mindre tom på folk före invandringen på 1600-talet. 
Fäbodkulturen inleddes troligen under 1500-talet, då bönderna i byarna bygg-
de enkla fäbodar på skogarna. Ur 1664 års förteckning kan bl.a. Norrbo byns 
tre fäbodar i Mellansjöboda och Rännbackens fem fäbodar nämnas. Alla byar 
hade sina fäbodar. Sunnansjö by hade ett antal fäbodar på andra sidan Väsman, 
i Mässans sluttningar. Grangärde by hade ännu fler och de sträckte sig upp 
emot gränserna av Gagnef och Stora Tuna socken, bl.a Gasenbergets fäbod och 
Fjällmusberget. Från Gagnef och Stora Tuna socken kom också folk som upp-
rättade fäbodar inom Grangärde socken. Stockgropens fäbod finns fortfarande 
kvar, men tillhör Gagnef kommun. Idag är de kvarvarande fäbodarna mindre 
sommarstugeområden eller också har de blivit byar med fast boende. 

Fäboväsendets tillbakagång har skett söderifrån. Fäbodar i kommunen för-
svann tidigt och många av dessa övertogs av invandrade finnarna.
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h U S D J U R S h å l l n I n G
Många av husdjuren i jordbruket har en flertusenårig historia i landet och är 
en del av den biologiska mångfalden. Genom långvarig anpassning till svenska 
miljöer, och ett lika långvarigt avelsarbete, som inte alltid varit målmedvetet, 
har lokala raser uppstått. Sådana lokala raser kallas ofta ”lantraser”. Småska-
ligt jordbruk har ersatts av industriell animalieproduktion. De sista självhus-
hållningsföretagen verkar försvinna under detta årtionde. Ännu på 1980-talet 
fanns det aktiva jordbrukare med ”lantraser” i kommunen. Trots att antalet kre-
atur minskat har genomsnittliga storleken av jordbruksföretagen ökat markant.

För att bevara den genetiska resurs bland Nordens husdjursraser finns ett 
nordisk samarbete som drivs av Nordisk genbank for husdyr (NGH). Några 
djurparker bidrar också till bevarandet av lantraser. Naturvårdsverket försöker 
så långt det möjligt att stimulera hållandet av lantraser, t.ex. får djurägare som 
håller fjällkor eller rödkullor högre naturvårdsersättning. Staten ser till att lant-
raser i första hand används för skötsel i naturreservat.

För naturvården och biologisk mångfald gör kor och hästar ett mycket 
viktigt arbete genom att de betar och därmed håller landskapet öppet. Bete 
på naturmark under lång tid skapar unika förhållanden för en mängd växter, 
svampar, ryggradslösa djur och fåglar. Ersättning för bevara lantraser kan utgå 
från Jordbruksverket. Situationen för lantraserna är allvarlig.

N ö t k r e a t u r
Nya raser har införts, som är framavlade för att producera mer på kortare tid. 
Antalet nötboskap nådde ett maximum i början av 1900-talet, men med kraftig 
ökning av årsavkastningen per djur, har antalet reducerats utan att produktio-
nen minskat. Nästan alla kor befruktas idag av ett mycket litet antal avelstjurar 
genom artificiell insemination. En del egenskaper som tidigare var väsentliga, 
t.ex. förmåga att klara svältperioder, utevistelse eller handmjölkning. Idag kan 

Markerna vid Gasenbergets fäbodar visar på att 
det går att restaurera ängsmark och ganska snart 
få tillbaka hotade ängssvampsarter.   /AJ
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inte lantraserna konkurrera med den hårt styrda husdjursaveln. De idag vanli-
gaste mjölkkorna är svensk röd och vit boskap (SRB) och svensk låglandsboskap 
(SLB). Den svenska kulliga boskapen (SKB) härstammar från djur som länge 
funnits i Sverige, men de var mycket olikformiga. Fjällkon och rödkullan är 
väl de mest kända raserna. Efter korsningsförsök med utländska raser, försöker 
man idag renodla dessa två raser. På 1970-talet fanns bara ett 20-tal rödkullor 
kvar i landet. På 1980-talet fanns åtminstone en gård i kommunen som hade 
en liten besättning av rödkullor, kanske till och med en underras som finnarna 
tog med sig från Finland. Fjällkon och rödkullan är utmärkta raser när det gäl-
ler restaurering av naturbetesmarker. De är inte alltför stora, tåliga och vänliga. 

Tillsammans med andra betande husdjur fick korna gå i skogen och de 
följde ofta med till olika fäbodar. Ängarnas frodiga gräs- och örtvegetation var 
till för foder under vintern. Betestrycket kunde närmaste byarna och gårdarna 
vara så stort att djuren tidvis fick gå långt bort för att hitta bete. När svamp-
säsongen inleddes, finns det många sägner att korna inte ville komma hem 
till kvällen för svampens skull. Vallkullor eller vallpojkar var i allmänhet med 
djuren på skogen. 

H ä s t
Jordbruket har alltid behövt dragdjur och i södra Sverige användes oxar, längre 
norrut var det häst som gällde. Till sist blev oxen utkonkurrerad av hästen. 
De första hästarna infördes kring år 2000 f Kr. Hästen har idag passerat kon 
som det vanligaste boskapsdjuret i landet. Vanligaste hästrasen i jordbruket har 
varit den nordsvenska hästen. Hästen användes också i tidigt skogsbruk och 
hemvedshuggning. Som en starkare arbetshäst infördes på 1870-talet den kraf-
tiga ardennern. På 1970-talet var antalet hästar som lägst, efter att jord- och 
skogsbruk mekaniserats. Därefter har hästen som fritids- och hobbyverksamhet 
ökat markant. Trav- och hoppsporten har sannolikt en stor del i ökat intresse. 
Många av hästarna idag utgörs av ponnyer, där gotlandsrusset är en inhemsk 
ras, som funnits på Gotland sedan stenåldern.

Vissa byar tog på sig att ta hand om hästar under sommaren. Inte alla hästar 
som användes i skogsbruket behövdes i jordbruket. För en skälig ersättning 
kunde en by få ihop stort antal hästar som mestadels vistades fritt på skogen. In 

Tidigare var rödkulla vanligt boskapsdjur 
på finntorpen.  Det fanns även kor som 
härstammande från de trakter de första fin-
narna kom ifrån. Bilden är från Övre Lövt-
järn.   /JH
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kom de dock då och då till inägorna. Inägorna var uppdelade i fållor. Namn på 
byar kan härledas till denna verksamhet, t.ex. Grangärde Hästberg och Tuna-
Hästberg. 

F å r  o c h  g e t t e r
Inte bara de största boskapsdjuren formar odlingslandskapet, utan även får- 

och getskötseln har en stor andel i skapandet av artmångfalden. Till skillnad 
från mjölk- och köttproduktionen, bedrivs får- och getfarmerna småskaligt. 
Den svenska fårstammen har blivit uppblandad men har ett ursprung till äldre 
lantraser. Den mest ursprungliga rasen är sannolikt gutefåret. Getterna är mer 
ursprungliga, varav jämtgeten och göingegeten är okorsade lokalraser. 

På senare år har antalet getter ökat i landet. Det är främst ökat intresset för 
getost som möjliggjort expanderingen. I kommunen finns få getter och inte 
heller särskilt många får. Får används mest för att hålla landskapet fritt från 
igenväxning, men även för att bevara och restaurera naturvärden på slåttermar-
ker med lång tradition av slåtter.

S v i n
Svinskötsel har lika lång historia som nötboskapen, men har genomgått stor 
omvandling under industrialiseringen. Ett effektivt avelsarbete har resulterat i 
mer snabbväxande och köttigare grisar. Den vanliga svenska lantrasen och ras 
med ursprung från England, som tidigare var vanliga, är sedan länge borta. 
En svinstam har återupptäckts hos en lantbrukare i Skåne, linderödssvinet. De 
flesta svin som produceras under industriella former är korsningar mellan lant-
ras, yorkshire och hampshire. 

Svinuppfödningen sker mestadels inomhus, men frigående svin kan bidra 
till en del bidra med att öka artrikedomen i ett odlingslandskap. Bökande och 
omvändning av mark skapar ytor som kan passa en del konkurrenssvaga växter. 
Det finns även insekter som kan gynnas. Man har gjort försök med att låta svin 
sköta markberedningen på hyggen, för att undvika sönderkörning och spara 
pengar. Det vilda svinet får ta över i framtiden.

F j ä d e r f ä
Det kan tyckas att höns, ankor och gäss inte har så mycket med biologisk mång-
fald och utformningen av odlingslandskapet att göra, men inget kan vara mer 
fel. Särskilt gäss kan vara mycket viktiga betesdjur, främst i byarna. Numera ser 
man nästan aldrig gäss som husdjur, men förr var det vanligt att tamgåsen var 
ett komplement till de övriga husdjuren. Gäss har hållits som tamdjur sedan 
yngre stenåldern och tamgåsen härstammar från den vilda grågåsen. De flesta 
lokalraser är utdöda. Kvar finns skånegås och ölandsgås. Båda raserna består av 
så få individer att de hotas att försvinna för alltid.

Tamhöns har funnits i Sverige i cirka 2000 år, men nutidens höns har myck-
et litet släktskap med de inhemska lanthönsen. Idag finns det ändå minst sex 
lokala raser som är värda att bevara, däribland hedemorahönan. 

Det finns två kvarvarande lokala raser av ankor, nämligen svensk blå och 
svensk gul anka. Deras ursprung är från 1400-talet, då de infördes från utlan-

Det finns nästan inga getter kvar i kommunen. 
Getterna formade odlingslandskapet genom att de 
tuggar i sig det mesta.  /RL
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det. De härstammar från den vilda gräsanden.

B i o d l i n g
Till husdjuren i jordbruket måste man räkna tambiet. Det svenska tambiet 
kommer från det europeiska vilda honungsbiet. Vanligast idag är dock bisam-
hällen med bin som härstammar från andra länder. Arbete pågår att bevara en 
lokal ras, det nordiska tambiet. Ungefär 100000 bisamhällen fanns i landet 
under 1990-talet, som avkastade minst 2500 ton honung och 50 ton bivax. 
Under senare år har bisamhällena drabbats hårt av virus och i och med det har 
biodlingen minskat i omfattning. En mystisk bidöd runt om i världen gör inte 
saken bättre.

Som pollinerare är tambina av ofattbar betydelse. Deras insats är avgörande 
för frukt- och bärodling. Särskilt för att äppelträd ska sätta frukt är de helt be-
roende av att insekter korsbefruktar blommorna. Även oljeväxterna på åkrarna 
korsbefruktas av bin. Trädgårdens fruktträd och bärbuskar behöver befruktas. 
Tidigt på våren, när bina vaknar och flyger för första gånger är det viktigt för 
dem att det finns blommande växter och träd. Sälgen blommar tidigt, men 
kanske för tidigt för bina, men när det passar, är sälgen ett livsviktigt träd för 
bina. Med en sälg i trädgården eller i tomtgränsen, gynnar man pollineringen 
längre fram på säsongen. 

F Ö R Ä n D R I n G A R                      
I  O D l I n G S l A n D S K A P
Förändringarna i odlingslandskapet har varit stora under olika perioder, orsa-
kat av en mängd politiska, ekonomiska och sociala faktorer. Den första stora 
reformen som påverkade ägoförhållandena var storskiftet i slutet av 1700-talet. 
Dessförinnan var ägosplittringen ett bekymmer för rationellt brukande av jor-
den. Dagens Ludvika kommun genomfördes storskiftet vid den tidpunkten. I 
övriga Dalarna fortsatte omarronderingen och pågår ända in i våra dagar. För 
odlingsmarkens djur- och växtliv var hemmansklyvningen troligen något som 
skapade mångfald och en hel del refugier för många arter. Vid omarrondering 
ser man tydligt hur åkrarna blir större och mindre lönsam mark får växa igen. 
Man kan sammanfatta de stora hoten för artmångfalden i odlingslandskapet 
med upphört brukande, och ändrade brukningsformer och brukningssätt. 
Kommunen har ingen industriell produktion av grödor för livsmedel, annars 
har detta tvingat fram effektiviseringar av jordbruket till den grad att det har 
stora negativa konsekvenser på biologisk mångfald. Effektiviseringarna har lett 
till nedläggning av alla jordbruksenheter i Ludvika. De kvarvarande lindornas 
produktion går till alla hästar som används som fritidsintresse och en några 
djurhållare för att hålla landskapet någorlunda öppet. Vi upprepad ängs- och 
hagmarksinventering 2002-2004 visade sig att 33 % av de objekt som fanns 
med vid inventeringen 1987-1992 inte längre var intressanta för naturvården. 
I kommunen bör inte siffran vara lika hög, då de allra värdefullaste ängsmarker 
är skyddade. På flera av de övriga gårdarna med värdefulla gräsmarker har dock 
igenväxningen gått långt efter avveckling av djurbesättningen.

Ängarna och hagarnas grässvål är mycket känslig för olika påverkan. Art-
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sammansättningen är ett resultat av att många arter från olika naturtyper kan 
samsas på grund av lång tids anpassning till hävd. Förutsättningen är att växten 
har huvudsakliga bladmassan lågt, så att den undgår lien och mulen. Om slåt-
ter eller bete upphör eller om man gödslar, förändras artsammansättningen 
direkt. De många arter som är gynnade eller till och med anpassade till slåtter 
eller bete, är idag mycket hotade. Det är lätt att glömma att det inte bara är 
växter som är gynnade av slåtter eller bete utan också ett stort antal svampar och 
insekter. Totalt är 1432 arter från jordbrukslandskapet med på den nationella 
rödlistan. 

De kväveföreningarna som når marken tas till största delen upp av vegeta-
tionen. Detta gör naturligtvis att naturliga vegetationstyper förändras. Ängs-
marker som normalt är kvävefattiga får en högre dos kväve än vad de långsik-
tigt tål. Istället för lågvuxen artrik äng kommer skogsnäva, hundäxing Dactylis 
glomerata, hundkäx Anthriscus sylvestris och andra kvävegynnade arter att do-
minera. Det är ett stort naturvårdsproblem, när skötseln av ängsmarkerna är 
otillräcklig för att bevara dem. Även i rikkärren syns en påtaglig igenväxning.

Problemet med nedläggning av skogsbygdens jordbruk har på senare tid 
slagit hårt mot kommunens odlingsmarker. För landskapsbilden innebär det 
en stor förlust. Framtiden för det öppna landskapet är ovisst. Utan insatser från 
samhället ser det mörkt ut, men det finns här och var initiativ till nya djurbe-
sättningar ute i byarna.

Den kemiska påverkan har accelererat under efterkrigstiden, vilket innebär 
nya förhållanden för växter och djur. Kemiska ämnen spreds över jordens yta. 
Syntetiska pesticider som DDT, kvicksilver-betningsmedel samt ogräsmedel 
ökade i användning fram till slutet av 1960-talet. Först efter tjugo års använd-
ning såg man allvarligt för de negativa effekterna. Åtminstone har de allra far-
ligaste ämnena förbjudits i Sverige. Fortfarande används DDT på andra ställen 
på jorden. Många fågelarter, särskilt rovfåglarna, fick betala ett högt pris för 
kvicksilver-betningsmedlens av utsädet. Tornfalk Falco tinnunculus har ännu 
inte återhämtat sig till samma antal som innan den drabbades.

S K Ö T S e l  A V  Ä n G A R  O C h  h A G A R
För att kunna bibehålla ängsmarkens flora och funga krävs att man vet hur 

marken skötts tidigare och försöker efterlikna denna hävd. Merparten av kom-
munens slåtterängar är s.k. hackslogar. Det är alltså steniga ofta gårdsnära gräs-
marker som slogs med lie under högsommaren, med snar ihopräfsning och 
borttagande av höet. Efterbete förekom längre tillbaka. Före första veckan i juli 
bör man inte slå en äng. 

Lien var till nyligen allmänt använd på de flesta gårdar som fortfarande be-
drev slåtter. Idag är lien ersatt av andra motordrivna redskap. Slåtterbalk är ett 
bra alternativ. Man också använda röjsåg med skärande verktyg. På senare tid 
har flera olika modeller tagits fram. Att använda roterande huvud med snöre på 
röjsåg är dock förkastligt. Med snöret sliter man av växterna och gräsen, vilket 
skadar de känsliga ängsväxterna. Dessutom är det svårt att räfsa effektivt efter 
röjningen. Resultat blir en utarmad flora och funga.

Idag hävdas många av de förnämligaste ängarna i kommunen enbart med 
hjälp av boskap. Många har förlorat sin artrikedom eller åtminstone mängden 
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av de flesta slåttergynnade lågvuxna arterna. Betestrycket ska vara balanserat, 
men ofta är betestrycket för lågt än för hårt. 

Restaurering av ängsmark beror mycket på vilken skick grässvålen är i. En 
övergiven ängs- eller betesmark mot snabb eller långsam upplösning beror en 
hel del på markförhållandena. Förekomst av hävdberoende växter eller rygg-
radslösa djur är ett väsentligt skäl för att det är värt besväret. Ängar med tät 
vegetation av hundkäx, smörblommor, timotej och nässlor är inget man ska 
restaurera för florans skull. Där har degenereringen gått så långt att det saknas 
grässvål. 

Restaurering av betesmark kan ske bara träd och buskar hålls borta från 
gräsmarken. De flesta ängsväxter klarar sig utmärkt i en beteshage, förutsatt att 
betestrycket är väl avvägt. Efter röjning, gallring och eventuell avverkning bör 
djuren snabbt komma till betesmarken. Får är lämpliga att ta hand om sly, allra 
bäst är sambete av får och nötkreatur, eventuellt tillsammans med någon get. 
Betestrycket bör ligga mellan på xxx djurdagar per hektar.

Jordbruksverket kan bevilja ersättning vid restaurering av betesmark, slåtter-
äng, skogsbete, fäbodbete eller mosaikbete. Åtagandet är femårigt. Även Skogs-
styrelsen delar ut ersättning om man vill restaurera skogsmark till hagmark. 

Miljöersättning för skötsel av ängs- och hagmarker är mycket viktigt för att 
stimulera hävden och bevarandet av artmångfalden. Även detta åtagande är fem 
år i taget. 

Fler permanenta beten på åkrar och i ängs- och hagmarker är också effektiva 
kolsänkor. Storjordbruket är annars en stor utsläppskälla av växthusgaser.

S K Y D D S V Ä R D A  A R T e R              
I  O D l I n G S l A n D S K A P e T
Odlingslandskapets biotoper är kulturskapade och som på olika sätt härmar 
eller ersätter naturliga miljöer. Växter från olika naturliga miljöer, t.ex. sjösträn-

Stora Låsen är ett positivt exempel på åter-
upptaget bete kan restaurera gamla ängs- 
och hagmarker. Det tar sin tid men förr 
eller senare kommer rariteterna bland ängs-
svamparna. Vid finnbyar och torp på skogen 
är oftast floran fattig på arter.   /AJ
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der, berghällar och kärr, kunde börja samsas på samma ställe när människan 
och boskapen formade vegetationen för länge sedan. Människan och boskapen 
spred också växter mellan alla typer av miljöer och även in till bosättningarna. 
Det är inte bara växter som blev kulturgynnade, utan även många andra orga-
nismer, men särskilt svampar, insekter och djur. 
Flera av kommunens artrika ängs- och betesmarker i finnbygden är bevarade 
genom att de är med i EU:s nätverk Natura 2000. Utan hjälp från stat, läns-
styrelse och kommun skulle inte hävden ha fortsatt på några av ställena. Gläd-
jande är att nya intresserade markägare kan lyfta en gårds marker på kort sikt 
och få mycket höga naturvärden, t.ex. som vid Stora Låsen.

K ä r l v ä x t e r
Med odlingslandskapets förändring, från självförsörjande småjordbruk till in-
dustriell produktion, hotas massvis med växter och många har redan försvunnit 
på grund av ändrad markanvändning. Kommunens förhållandevis lilla areal 
åkermark har aldrig exploaterats med monokulturella grödor. Det har alltid 
funnits blandning av grödor och betesmark och djurhållningen har varit viktig 
för odlingslandskapet. Detta tack vare att det finns ett antal ”finnbyar” med en 
äldre generation brukare och med dem fanns det ålderdomliga odlingslandska-
pet kvar ovanligt länge. Det är ängarna och hagarna i Grangärde och Säfsnäs 
finnmark som de mest skyddsvärda biotoperna och växterna finns. Flera av dem 
är också skyddade från att växa igen.

Skattlösbergs naturreservat bildades utifrån att bevara ängsmarker och ho-
tad flora. I Skattlösbergs ängar finns bland de sista förekomsterna av fältgen-
tiana. Strax före slåttertid blommar ängarna rikt med bl.a. tvåblad, jungfrulin 
och vårfingerört Potentilla crantzii. Ängar på kalkrikare mark än i Skattlösberg 
har en ännu rikare flora. Hävdade kalkfukt- och torrängar har en ännu mindre 
areal och omfattar cirka en hektar. De mest skyddsvärda ängarna finns vid Övre  
Lövtjärn och där finns den sällsamt vackra majviva Primula farinosa och en del 
ovanligare starr-arter. Gamla Finntorpet är ett vackert exempel på en typisk 
miljö med hävdade ängar och betesmarker. 

Betet får numera ersätta slåttern på grund av en enklare hävd, men resul-
tatet för skyddsvärda växter är inte alltid tillfredsställande. Om man ser på de 
skyddsvärda växtarter som finns i ängarna, saknas de nästan i alla betesmarker. 
Höstskallra Rhinanthus serotinus gynnas av betet och finns kvar på flera ställen 
i Finnmarkerna. Den fridlysta granspira Pedicularis sylvatica är också betesgyn-
nad och fanns kvar i ett par betesmarker, bl.a. vid Snöklinten, för några år se-
dan. Mer eller mindre betesgynnad är också skogsklocka Campanula cervicaria, 
som dock är försvunnen från hagmarkerna och får nöja sig med vägkanterna.

HOT: All nedläggning av ängs- och hagmarker utgör ett hot mot flora och 
funga som är beroende av hävd. Nedläggningen har gått långt och de kvarande 
värdefulla ängs- och hagmarkerna är även de hotade. Ängar som hävdas som 
slåtterängar är mest hotade och därmed även de växter som är beroende av årlig 
slåtter. Ersätta slåtter med bete bevarar inte samma växtsamhällen som slåttern 
och mängden arter utarmas. Bete är naturligtvis bättre än ingenväxning. För 
ängssvamparna kanske skillnaden är mindre än för vissa växter. Kvävenedfallet 
från luftföroreningar ökar svårigheten att hålla kvar lågt växande arter.

Åtgärdsförslag: Sammanställa Länssty-
relsens inventering av ”jätteträd” i Lud-
vika kommun och komplettera med bio-
logisk naturvärdesinventering. (Påbörjas 
2011, Kommunledningskontoret).
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BEHOV: Ännu bättre hävd av de kvarvarande värdefullaste ängs- och hag-
markerna. Länsstyrelsen inom ett Life-projekt inventerat behoven på områden 
som ingår i Natura 2000, och kommer att åtgärda brister. Restaureringsbeho-
ven är stora, eftersom många av de mest värdefulla områdenas marginalmarker 
inte längre hävdas och det finns några som tidigare hade mycket höga natur-
värden har försämrats. Kommunen bör arbeta för att hjälpa Länsstyrelsen i sin 
ambition att öka kvalitéen på Natura 2000-områdena.

M o s s o r
I jordbrukslandskapet finns ett antal biotoper som är viktiga för mossor, t.ex. 
gamla stenmurar, alléer, åkerrenar, öppna diken och skogsbryn. I ängs- och 
betesmarkerna är mossorna en del av vegetationen. Bottenskiktet består huvud-
sakligen av mossor. Artrikedomen ökar om det sticker upp små hällar, särskilt 
av basisk eller kalkrik sten. Även magra ytor som hålls fria från vegetation av 
djurtramp eller frost och vind är viktiga för de konkurrenssvaga mossorna. I 
kommunen finns ett par sällsyntheter och hotade mossor, trubbklockmossa och 
uddflikmossa. De brukar huvudsakligen påträffas i odlingslandskapet, men här 
får de hålla till godo med gamla kalkbrott. 

Lövträd, särskilt ädellövträd, i alléer eller träd som står så öppet att de får en 
lagom mängd näringsrik damm från grusvägar och åkrar, kan ha många moss-
arter på stammen. Kraftigare gödning från gödselstackar gynnar också några 
mossarter. Ett tämligen stort antal mossor växer på naken, fuktig jord i diken, 
vägkanter, men även ute på åkerns feta jord. Några av dessa är vanliga, men det 
finns sådana som har minskat kraftigt.

HOT: Igenväxningen av odlingslandskapet missgynnar mossor som kräver 
ljusa ställen med t.ex. naken jord eller stenar och murar. Ökade halter av kväve, 
blir för många arter outhärdligt. Kvävet kommer från bl.a. gödsling och nedfall 
av luftburet kväve. Avverkning av gamla lövträd och avverkning av åkerholmar 
drabbar de arter som lever på träd. 

BEHOV: Kvävenedfallet måste minska, men detta är en global fråga. Vik-
tigt är att biotopskyddet inte urholkas med alltför lättvilliga dispenser. Ängs- 
och betesmarkerna bör bli fler, vilket ställer krav på restaurering. 

L a v a r
I ett variationsrikt odlingslandskap trivs en mängd olika lavarter, somliga finns 
nästan bara i den typen av miljöer. Många lavar behöver öppet landskap, med 
mycket ljus och ibland även vindpinade växtplatser. I stort sett är alla lavar 
känsliga för mycket kvävegödsling, bekämpningsmedel och svavelföroreningar, 
därför missgynnas lavarna i ett storskaligt jordbrukslandskap. I kommunen 
finns inget sådant jordbruk, men merparten av skyddsvärda lavar i odlings-
landskapet har sydlig utbredning och når inte så långt norrut som till Dalarna. 
Detta betyder inte att det inte finns skyddsvärda arter, kanske är de mest hotade 
arterna mer nordliga eller finns bara kvar norrut. 

Lavarna som ska värnas finns främst på två typer av substrat, gamla lövträd 
och på gamla lador. På marken i ängs- och betesmarker kan det finnas några 
lavar, t.ex. filtlav Peltigera spp. och bägarlav Cladonia spp. När de påträffas visar 
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de på att ängen eller hagen är mer eller mindre ogödslad. Stenmurar efter vägar, 
men också som husgrunder, kan hysa många speciella lavar, även om det inte 
rör sig om några hotade arter. Stenmurar som har hamnat i skog eller bland 
uppväxande slyskog, brukar inte vara intressanta, för när det blir för skuggigt 
försvinner många lavar. Stenmurar av kalk- eller grönsten, eller med murade 
fogar, är särskilt artrika.

På gamla lövträd, oftast ädellövträd, kan det finnas en rik lavflora med 
många arter, stora som små. Träden ska helst vara en bra bit över hundra år för 
att vara intressanta för lavar. En anledning till rikedomen är att trädens stam-
mar och grenar impregneras av stoft från åkrar, grusvägar och gårdsplaner. Mi-
neraliseringen ger en viss näringsrik effekt. Lavar tar bara upp näring via vatten 
som kommer från underlaget vid regn eller dimma. I kommunen finns värde-
fulla alléer med rik lavflora. De allra mest skyddsvärda alléerna utifrån lavfloran 
har nyligen blivit avverkade, trots att alléer är skyddade enligt miljöbalken! Idag 
finns några förnämliga alléer kvar, men de är inte lika artrika på lavar. I kom-
munen ligger de flesta alléerna i tätorterna. Solitära träd med hotade och säll-
synta lavar är det ont om i kommunens alla odlingstrakter. Träd med ljuskantad 
sköldlav Melanelia subargentifera och kyrkogårdslav, indikerar skyddsvärda träd 
med rik lavflora. Gamla, grova träd i odlingslandskapet är inventerade av läns-
styrelsen inom åtgärdsprogrammet ”Skyddsvärda träd”. I kommunen är xxxx 
träd grövre än 80 cm i diameter påträffade. Vilka lavar som växer på dem är inte 
känt, även om det är en mycket viktig kunskap för naturvårdsarbetet.

Så länge det funnits jordbruk i kommunen har det funnits lador. Timrade 
lador som byggdes på 1600-talet kan ännu stå kvar, eller åtminstone är bygg-
naden kvar men på annan plats. Det är vanligt att de äldsta timrade byggna-
derna har moderniserats under tidens gång. Timrade byggnader har funnits 
i en mängd som inte går att fatta. Tillsammans med alla staket, gärdsgårdar 
och hässjevirke, fanns det kanske mer torr, hård ved i odlingslandskapet än i 
skogen i mitten på 1800-talet. Från slutet av 1800-talet började flytten från 
landsbygden, i kommunen finnbygden, till städerna och mycket av de timrade 
byggnaderna ruttnade ned eller blev brännved. Med mindre antal lador, stall 

En gammal lada i Gänsen by som håller på att 
falla. På den fanns en period ladparasitspik Sp-
hinctina anglica, som är  en starkt hotad (EN) 
lav. Arten är parasit på en lav som också är ho-
tad.   /JH

8



210

osv. minskade också de lavar som växte på den torra, hårda veden. Man kan 
jämföra det nakna virkets värde för lavar med ängarnas och hagarnas vikt för 
örter och gräs. 

Falurödfärgningen var mycket populär från slutet av 1800-talet och idag är 
det svårt att hitta en ofärgad timrad byggnad. Men har man färgat timret under 
första hälften av 1900-talet och sedan dess inte förbättrat färgen, spelar detta 
ingen roll för lavarna, till och med kan detta ha gynnat vissa arter eftersom 
falurödfärg innehåller särskilda spårämnen. Den nya falurödfärgen är kemiskt 
annorlunda än ursprunget och ser ut att vara ett hot mot lavarna, men tiden 
får väl utvisa detta. Hur som helst bör man stryka falurödfärgen för hand och 
i ett tunt lager. Droppbrädan nederst på en byggnad har särskilda kvalitéer 
för lavar och bör alltid behandlas varsamt vid renoveringar. Brädfodrade lador 
och andra uthus kan också vara rika på lavar, men sällan jämförbara med den 
timrade väggen. 

I kommunen finns de hotade arterna ladparasitspik och vedspricklav som 
har ett nationellt åtgärdsprogram för deras bevarande. Arterna är utrotnings-
hotade. Varglav finns på en lada i Hoberg, känd sedan 1960-talet på samma 
lada. Sotlav finns fortfarande kvar på många byggnader, och arten är lätt att 
känna igen och bra signalart för hotade arter. De byggnader som arterna finns 
på måste bevaras och flera av dem är behov av någon form av restaurering. Att 
rädda dessa byggnader har även ett stort kulturhistoriskt värde. 

HOT: De lavar som trivs bra på dammimpregnerade äldre lövträd utmed 
vägar, gårdsplaner och hagmarker är inte generellt hotade, men det finns ett 
antal arter som är känsliga för för höga kvävehalter eller att damm inte längre 
kommer på träden. Alléer är skyddade enligt Miljöbalken, men flera av allérna 
i kommunen behöver förnyas. Något hot mot de mest värdefulla, kvarvarande 
alléerna är inte kända. 

Lavar på gamla omålade eller falurödfärgade träbyggnader är hotade av re-
novering, rivning och ommålning. Gamla timrade byggnader, särskilt lador 
och uthus står och förfaller. Gammalt gärdsgårdsvirke används inte längre och 

Hässjevirke är också död ved, lik den som finns 
ute på myrar och i gammal skog. Gammal häs-
sjevirke får idag stå och ruttna ner i odlingsland-
skapet, men under tiden utgör virket ett viktigt 
växtunderlag för hotade lavar, men även som 
boplats för bin. Bilden från Aspfallet.   /JH

Åtgärdsförslag: Inventering av lavar på 
gamla timmerbyggnader och uppföljande 
av nationellt åtgärdsprogram. (2011, 
Kommunledningskontoret)

Den bruna laven i mitten av den gula ägglav Can-
delariella vitellina, är den mycket sällsynta och ho-
tade vedspricklav Acarospora annomala. Den växer 
på gammal urblekt falurödfärg, helst på droppbrä-
dor på gamla träbyggnader.   /JH
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murknar ner där de står mot någon laduvägg eller träd. Mängden lämplig torr 
a och hårda vedytor i odlingslandskapet minskar för lavarna. 

BEHOV: Inventering av lavar på de grövsta träden i odlingslandskapet skul-
le öka kunskapen om trädens naturvärde och förbättra skötselbehov. Underla-
get kommer från Länsstyrelsens inventering av grova träd. 

Det finns ett behov av restaurering av, åtminstone tre gamla timrade bygg-
nader med hotade lavar. En mer fullständig inventering av lavar på gamla trä-
byggnader skulle öka kännedomen om skyddsvärda byggnader innan det är för 
sent. Spridning av kunskap och rådgivning om byggnadenas höga naturvärde 
bör ske i någon form.

S v a m p a r
Man förknippar vanligtvis ängs- och betesmarkerna med växterna, men faktum 
är att biotopen är minst lika viktig för många svampar. De allra artrikaste ängs- 
och betesmarkerna är nästan alltid på kalkrik mark. För svamparna är detta inte 
lika viktigt, även om det ofta förekommer fler ovanligare arter på kalkrik mark.

Bland svamparna finns två större släkten, vaxingar Hygrocybe och mjölingar 
Entoloma, som har många arter gynnade av hävdade gräsmarker och som grovt 
brukar kallas för ”ängssvampar”. Sådana arter är minst lika bra indikatorer på 
skötseln som växterna. I Ludvika kommun har några ängs- och betesmarker 
inventerats, inte årligen, men då och då. Resultatet har visat sig att ängs- och 
betesmarkerna håller hög kvalité, men också att hävden inte alltid är tillräckligt 
väl genomförd (se xxxxxx).

Det är ungefär samma ängar och betesmarker, som är intressanta för ”ängs-
svamparna” som för växterna. Idag känner vi till att Skattlösbergs ängar och 

På gamla lador växer ibland varglav. På en 
lada i Hoberg ökar långsamt antalet bålar. 
Redan på 1960-talet upptäcktes varglaven på 
ladan. Ladan börjar bli i dåligt skick. Om ladan 
renoveras, räddas även varglaven kvar i kom-
munen.  /JH
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hagar har försämrats för svamparna, men nyligen påträffades grålila vaxskivling 
Hygrocybe lacmus. Ängen vid Övre Lövtjärn har några hotade arter, bl.a. brun 
fingersvamp Clavaria pullei. Brun fingersvamp är också påträffad i Sörvik. Mar-
kusfallets vackra ängsmarker är artfattiga på växter, men det finns fler rödlistade 
svampar, bl.a. violett fingersvamp Clavaria zollingerii. Vid Gamla Finntorpet är 
också några rödlistade svampar påträffade. En mycket sällsynt art, svartnande 
narrmusseron Porpoloma metapodium har hittats på den slåtterängsyta som by-
borna i Grangärde Hästberg börjat slå på Hästbergsklack. De sista ängsmar-
kerna måste få ett långsikt skydd och årlig hävd med kvalité, för det är inte bara 
för artrikedomen som ängarna är värda att bevara, utan de är även ett kulturarv.

Kunskapen är obefintlig om de svampar, mest skinnsvampar, som växer på 
gamla gärdsgårdar. Nu finns det nästan inga gamla gärdsgårdar kvar i byarna 
och på torpen. Men faktum är att gärdsgårdar efterliknar den naturligt döda, 
senvuxna martallen efter att den har dött uti skogen eller på myren. Frukt-
kropparna visar sig bara efter lång tids fuktigt väder, vilket gör dem svåra att 
inventera.

I odlingslandskapet finns också träd, som solitärer vid gårdarna, trädrader 
utmed vägarna och mindre dungar i åkermarkerna. Det är framför allt svam-
par på ädellövträden som är intressanta och skyddsvärda. Även om kommunen 
utgör nordgränsen för de flesta svampar som infekterar ädellövträd, finns det 
några arter. En stor trädlevande svamp är grentaggsvamp Climacodon septentrio-
nalis, som parasiterar på lönn och alm. Träd som har svampen bör inte fällas, 
bättre är att skapa en högstubbe så länge grentaggsvampen finns kvar. En annan 
art som har blivit rödlistad på grund av almsjukan är almsprängticka Inonotus 
ulmicola. Troligen är den på spridning allteftersom almsjukan sprider sig, men 
så småningen minskar antalet almar och almsprängticka. Svampen finns på träd 
i allén i Tyfors. 

HOT: De så kallade ängssvamparna hotas på samma sätt som växter och 
växtsamhällena på naturängs- och hagmarker. Upphörd eller bristfällig genom-
förd slåtter eller bete försämrar livsvillkoren för de känsliga ängssvamparna. Ett 
par  av de hotade fingersvamparna är redan försvunna från kommunens ängar. 

Grentaggsvamp Climacodon septentrionalis är 
rödlistad svamp som kan göra skada på gamla 
vård- och alléträd. Trädet kan ändå leva länge 
med svampen innan det dör.   /JH
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Det ena efter det andra gamla, grova lövträd i odlingslandskapet försvinner  
genom avverkning. Många gånger beroende av synliga skador av trädlevande 
svampar. Okunskapen om vilka arter som egentligen utgör fara för trädens vi-
talitet är ingen som ska klandras för. Ibland är det svårbedömt, men träd med 
rödlistade svamparter tas bort i onödan.

BEHOV: Fortsatt inventering av fungan på ängs- och hagmarkerna. I 
många fall är ängsvamparna bättre indikatorer på skötselns kvalité än växterna.  
De grova träden i odlingslandskapet bör också inventeras på trädlevande svam-
par. Om fler husägare med gamla gräsytor omvandlande de till ängsmark skulle 
antalet värdefulla lokaler för hotade ängssvampar kunna öka. 

D ä g g d j u r
I ett storskaligt jordbruksområde är biotoperna få och däremellan enhetliga 
grödor, varav en del kan vara betesmarker. Gemensamt är att stora arealer är 
artfattiga på nästan allt liv, inklusive den gödslade betesmarken.

Kommunens odlingslandskap kan inte jämföras med slättbygdernas jord-
bruksarealer. Skogsbygdernas små gårdar har sannolikt en positiv påverkan på 
de flesta däggdjuren. I kommunens största sammanhängande odlingslandskap, 
som är kring Bysjön, bör miljöerna också gynna däggdjuren, eftersom mycket 
av åkern läggs i träda. Till en början är detta något positivt, men övergår lång-
samt till motsatsen när igenväxningen tar fart. 

Av däggdjursarterna är kanske igelkotten den stora förloraren, när småska-
ligt jordbruk läggs ned. Nya arter tillkommer, t.ex. fälthare som sakta ökar och 
inte minst vildsvin. 

HOT: Igenväxning och nedläggning av småskaligt jordbruk är ett hot mot 
artmångfalden. Trenden är att mer och mer åkermark överges och istället för 
ligga i träda. Bete sker oftare på åkermark än öppen naturmark och fuktig mark 
försvinner med nya täckta diken.

BEHOV: Ett varierat odlingslandskap gynnar mångfalden. Viktigt att få 
större arealer betesmark. De skogsdungar som finns i odlingslandskapet bör 
inte avverkas eller gallras hårt, allt för att ge viltet skydd. 
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F å g l a r
Odlingslingslandskapet i Ludvika kommun kan aldrig jämföras med de mono-
tona åkerlandskap som finns i Mälardalen och i södra Sverige. Det ålderdom-
liga odlingslandskapet som funnits i flera hundra år och som lever kvar ända in 
i våra dagar i skogslandskapet, hade helt andra förutsättningar för fågellivet än 
dagens åkermarker. Genom gödselbrist var man förr tvungen att låta åkrarna 
ligga i träda i minst ett år. På trädan fick vegetationen utvecklas fritt vilket gav 
bra tillgång på frön för många fåglar. Detta kan vara anledningen till att åkrarna 
vid Sunnansjö är ett undantag, där kan man se stora antal rastande småfåglar 
under flyttningstid. Ornitologerna kallar åkermarken vid Sunnansjö för ”Få-
gelgärdet”. Där går det också att få höra de sista sånglärkorna i kommunen. 
Överhuvudtaget har åkermarkerna i Grangärdebygden stor andel mark som 
ligger i träda, vilket sannolikt gynnar fågellivet. Inte bara fröätarna gynnas, utan 
även smågnagare bör vara ökande, vilket i sin tur gynnar rovfåglar och ugglor. 

Betade strand- och åängar och gräsmarker har stor betydelse för ett rikt 
fågelliv. Mixen mellan öppen hårt betade fuktängar och igenväxande marker 
ger bra förutsättningar för en rad fågelarter, t.ex. gräshoppsångare, sävsångare, 
rosenfink och sävsparv. Dessa arter ökade i igenväxningens första fas men expan-
sionen tycks ha avstannat. Rosenfink är nästan helt försvunnen, ”upp som som 
en sol ned som en pannkaka”! Nya arter kan komma från söder etablerade sig 
med igenväxningen och gynnade av milda vintrar. 

Fågellivet har som mycket annat förändrats under jordbrukets omdaningar 
genom tiderna. Kornknarren var sannolikt en vanlig art i finnbyarna och i de 
ängsmarker som dominerade även i dalgångarnas slättbyggder. Med ändrade 
odlingsmetoder och bekämpningsmedel, och inte minst igenväxningen, för-
svann kornknarren. Typiska fåglar för odlingslandskapet, t.ex. ortolansparv och 
tornfalk, försvann mer eller mindre i samband med kvicksilverförgiftningen på 
1950-talet och ännu inte återhämtat sig. Sånglärka har på senare tid minskat 
drastiskt. För att vända trenden görs försök att skapa ”friytor” i grödorna som 
är lämpliga för bo.

En intressant iakttagelse är att betesmarkerna i Hån naturreservat som res-
taurerats har ett ovanligt rikt fågelliv bland betesdjuren. På höstarna uppträder 
större flockar av ljungpipare, storspov, starar, trastar m.fl. arter. Då förstår man 
hur värdefullt det ålderdomliga odlingslandskapet var för fåglarna.

HOT: Jordbrukslandskapets fågelpopulationer har minskat, i Sverige som 
i övriga Europa. Specialisterna har minskat mer än generalalister. Minskning-
en kan bero på förändringen av höstsådd och användandet av pesticider och 
konstgödsling. Före 2008 låg 11 procent i av jordbruksmarken i träda. För att 
öka produktionen drev Sverige genom i EU att obligatoriska träder skulle upp-
höra och att bönderna fick plöja den mark man ville. Sannolikt har detta med-
fört sämre miljö för fåglarna och därmed minskande populationer. Hela hotet 
mot fågelfaunan ligger inte i det svenska jordbrukslandskapet. Negativa orsaker 
kan återfinnas i övervintringsområdena. Kommunens jordbrukslandskap är li-
tet och det allvarligaste hotet är nedläggningen av jordbruk. Bärodlingarna tar 
allt större areal, vilket knappast förbättrar häckningsmöjligheterna för fåglarna. 

BEHOV: Mark som har legat i träda bör fortsätta att göra det. Ökad plöjd 
mark försämrar möjligheterna för fåglar som t.ex. tofsvipa, sånglärka och stor-
storspov. Buskrika våtmarker i anslutning till öppen odlingsmark bör bevaras, 
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t.ex. Malåns dalgång. Även lövträdsdungar och åkerholmar måste finnas i ett 
variationsrikt odlingslandskap för att artmångfalden ska gynnas.

R y g g r a d s l ö s a  d j u r
Man tänker först och främst på vackra dagfjärilar som flyger omkring i ett små-
skaligt odlingslandskap med rik flora. Nästan alla växter har någon insektsart 
knuten till sig. Insekterna är underskattade och viktiga, för att många arter lever 
ett växelspel mellan blomväxter och andra livsmiljöer. Levnadsätten är många, 
men hälften av insektsarterna uppskattas vara växtätare. Odlingslandskapet be-
står av ett pussel av tillfälliga och stabila miljöer, t.ex. en rishög, gödselstack, 
stenröse eller en stubbe. Specialiserade växtätare är beroende av att det finns 
tillgång till lämpliga växter, ofta i flera miljöer under säsongen. De flesta arterna 
förflytta sig med lätthet mellan miljöerna, men det finns ett antal arter som har 
svårt att sprida sig och därmed är beroende av stabila förhållanden. Ängen och 
betesmarken hör till mer stabila miljöerna, åtminstone så länge som de hävdas 
på liknande sätt. Mindre stabilt är att det ska finnas en alltid förekommande 
komocka, vilket mer än 450 arter av smådjur har påträffats i. I kommunen är 
denna livsmiljö i stort sett försvunnen, när det knappt finns en enda ko kvar.

Stora omväxlande träd- och buskbärande naturbetesmarker hör till de artri-
kaste miljöerna. Ängarna har också ett artrikt insektsliv. Tyvärr har det mesta av 
de traditionellt brukade slåtterängarna och betet på naturmark upphört. Detta 
har resulterat i att insektsfaunan har utarmats kraftigt under senare tid. Även 
vanliga arter har minskat i antal och utbredning. Många andra förändringar 
som t.ex. ensartade grödor, igenplantering, gödsling, bekämpningsmedel, av-
maskningsmedel och torrläggning har också bidragit till artutarmningen. Inom 
kommunen finns knappast någon möjlighet att bedriva storskaligt jordbruk 
som är landskapstäckande, vilket gör att en viss mångfald förekommer. Värre 
är att det snart inte finns brukare av jordbruksmark på ett traditionellt sätt. Ny 
näringsverksamhet kan göra att odlingsmarken fortfarande är öppen, men att 
förutsättningarna för biologisk mångfald ändå krymper. 

Förr var även åkrarna artrikare än idag, särskilt innan ogräsfrön sållades 
bort och konstgödsling och kemiska bekämpningsmedel tagits i bruk. Trädeså-
krarna kan idag vara räddningen för många arter. Allt mer sällan eller aldrig, 
ser man vallar med klöver eller luzern, som är viktiga pollen- och nektarkällor 
för mängd arter. Det kan röra sig om flera hundra arter och däribland humlor. 

Små dammar, tillfälliga pölar och vattenfyllda diken är ofta insektsrika mil-
jöer, eftersom de är varma och produktiva. Våtmarker insprängda mellan åker 
och äng har också stor betydelse. Tyvärr har nästan alla liknande miljöer dräne-
rats i större brukningsenheter. 

Gamla och grova lövträd i solöppna lägen, framför allt större ädellövträd, 
kan bli egna livsmiljöer för arter som lever på den döda veden och i den grova 
barken. I kommunen finns inte många ädellövträd, men fler än man kan tro.

Länsstyrelsen har inom åtgärdsprogrammet för grova träd funnit ett antal 
ädellövträd vid torp och i odlingslandskapet kring Väsman. Inte bara ädellöv-
träd, utan också grova rönnar, sälgar och tallar. Kännedomen om insektsfaunen 
i dessa träd är dålig, eftersom det saknas inventering.

Ännu finns det kvar tillräckligt med rester av det gamla odlingslandska-

Puppa av väddnätfjäril. Fjärilen trivs i fuktig 
ängsmark eller liknande miljöer.  /SEN
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pet som gör att en del av de missgynnade insekterna kan hålla sig kvar, t.ex. 
vid Övre Lövtjärn, Holmtjärn och Gamla Finntorpet. Gulfläckig glanssmygare 
Carterocephalus palaemon är funnen på ängarna i Övre Lövtjärn. Naturreserva-
tet Hån har högt naturvärde eftersom arealen betesmark är så stor, vilket gynnar 
variationen av livsmiljöer och artrikedom. De sista slåtterängarna och naturbe-
tesmarkerna är ovärderliga för insektsfaunan. Små ängsgläntor och gårdsplaner 
efter rivna torp kan förvånande läge hålla en artrik flora och släppa ner varma 
solstrålar som gynnar dagfjärilar och andra insekter. Man ska kanske tacka äl-
garnas bete på sådana ställen för att det ser ut som det gör. Exempel på fjärilar 
som ännu finns kvar i litet antal är violett guldvinge Lycaena helle, brun gräs-
fjäril och gulfläckig glanssmygare. Allra bäst tycks ängens- och betesmarkernas 
insekter trivas under de första blomrika åren efter att gräsmarken övergivits. 
Flera exempel finns från kommunen att även granplanterade åkrar med många 
blomarter är intressanta för insekterna innan granen tar över. 

Annars är det på andra ställen som de ovanligaste dagfjärilarna påträffas på. 
Sydvända slalombackar, breda kraftledningsgator och bangårdar får bli alterna-
tiva livsmiljöer när odlingslandskapet växer igen. 

HOT: Allvarligaste hotet är igenväxningen och nedläggningen av jordbruk, 
särskilt det småskaliga ”ålderdomliga” jordbruket. Ännu på 1980-talet var 
”finnmarken” levande, med ängs- och hagmarker i nästan varje by. Nu upp-
rättshålls marken med hjälp av statligt stöd. Pestisider och konstgödning är ett 
allvarligt hot mot otal ryggradslösa djur. Minskning av bl.a. gamla lövträd, bus-
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kage, öppna diken och smärre våtmarker, samt solbelysta stenmurar och tim-
merbyggnader, är en del i utarmningen av ett mångformigt odlingslandskap. 

BEHOV: För de ryggradslösa djuren finns det mycket stora behov av restau-
rering av viktiga biotoper och element i odlingslandskapet. Dagfjärilsfaunen vet 
man har minskat drastiskt och för att vända trenden behövs kraftiga insatser. 
Om man kunde hålla öppna, ännu inte igenväxta åkerlappar, skulle detta vara 
av stort värde för t.ex. brun gräsfjäril. 

 

Det finns några dagfjärilar som fortfarande går att finna på ställen där gräs-
marker hålls öppna av någon anledning. Finnmarkens boställen är värdefulla 
nektar- och pollenkällor för många arter. 

HOT: Allt fler hästar i kommunen och ändå är det brist på betesdjur på 
naturliga fodermarker. Rid- och travhästar får ofta vistas på liten yta som blir 
hårt sliten och som egentligen inte är fodermark eller också betar de på nedlagd 
åkermark. Endast en promille av ursprunglig ängs- och hagamark uppskattas 
finnas kvar. De kvarvarande platserna för dagfjärilar är under ständigt hot av 
igenväxning eller exploatering. 

BEHOV: Det finns ett stort behov av fler betesdjur som betar naturliga 
fordermarker med hög kvalité, och då inte bara får som oftast ger otillräckligt 
betestryck.  Mer.........................

Klöverblåvinge är funnen vid Stensbo, Storgården 
och på bangården i Ludvika.   /SEN
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S Ä R S K I l T                          
V Ä R D e F U l l A  O M R å D e n            
I  O D l I n G S l A n D S K A P e T
Kartan visar endast områden som är upptagna i kommunens översiktsplan 
2010???

Väddnätfjäril är en akut hotad art som trivs i ört-
rika våtmarksängar. Numera finns den inte i kom-
munen, men inte längre bort än på andra sidan 
gränsen i Smedjebackens kommun. Bättre inven-
tering kanske skulle göra att man fann någon plats 
för den i kommunen.  /SEN
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S Ä R S K I l T                          
V Ä R D e F U l l A  O M R å D e n            
I  O D l I n G S l A n D S K A P e T
Kartan visar endast områden som är upptagna i kommunens översiktsplan 
2010???

Väddnätfjäril är en akut hotad art som trivs i ört-
rika våtmarksängar. Numera finns den inte i kom-
munen, men inte längre bort än på andra sidan 
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för den i kommunen.  /SEN
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8

å T G Ä R D e R  O C h  M å l         
I  O D l I n G S l A n D S K A P e T
I kommunen finns idag xxx områden i odlingslandskapet som är med i EU:s 
nätverk Natura 2000. Dessa områden är xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Den areal som hävdas inom områdena är cirka xxx ha slåttermark och 
xxx betesmark. Vanligtvis är det enskilde brukarens beslut och hävd som 
styr jordbruksföretagets utformning av markslag och hävd. Slåtterängar 
och betesmarker i skogsbygderna drevs inte helt och hållet företagseko-
nomiskt, det var lika mycket ett sätt att leva och hålla närmiljön i det 
skick som det alltid varit. Tyvärr, har den generationens brukare blivit 
allt mer sällsynta, man kan till och med säga att det är en utrotnings-
hotad brukargeneration. Samhället måste gripa in för att bevara de sista 
kvarvarande ängs- och betesmarker som i generationer har hävdats med 
lie och mule. Upphörd hävd betyder snabb återgång till något helt annat 
och till sist återbördas den öppna marken oåterkalleligt till skogsmark. 
På bara 10-15 år har gårdar med ålderdomligt brukande minskat från 
till ett fåtal. Bara tack vare olika stöd från Jordbruksverket hålls några få 
gårdar vid liv. Brukarna måste tillåtas bruka vackert artrik odlingsland-
skap, för annars blir kommunens skogsbygder tömda på ytterligare ett 
levande kulturarv.

Inventering av skyddsvärd odlingsmark visar att den totala arealen 
med höga naturvärden, klass I – III, uppgår till xxxx hektar eller xxx %. 
Kan man i framtiden behålla och bevara den arealen får man antagligen 
vara nöjd. Ska man på kommunal nivå uppnå ökad areal krävs kom-
munal insats i nivå med xxxxxxxxxx. Det finns dock ett litet hopp för 
att bevara ängs- och hagmarker i skogsbygden och det är att det finns 
personer som vill bosätta sig och bedriva någon form av självhushåll när 
gårdar säljs ut. Nya brukare går och andra kommer.

Betesdjur eller slåtter är förutsättningar för ett rikt insektsliv, artrik 
flora och funga. Skötseln bör vara sådan, att det skapas kortsnaggade 
grässvålar samtidigt som det ska finnas inslag av högvuxna örter och 
gräs, nakna sand- och grusslänter, buskmarker och träddungar. En del 
av detta kan finnas utanför hävdad areal.

Gamla timmerbyggnader och solitära gårdsträd, alléer och inhägna-
der tillhör också det ålderdomliga odlingslandskapet och som i sin tur 
härbärgerar unika specialiserade arter. Arterna är inte alltid uppseende-
väckande utan det gäller små skorpliknande lavar och en och annan fly-
gande insekt. Gamla timmerbyggnader, med flera hundra år på nacken, 
och en del en gång färgades med falurödfärg som med tiden har blekts, 
kan få vedlevande lavar som är bland de mest sällsynta och hotade ar-
terna i världen. Någon systematisk inventering av lavar på kommunens 
kvarvarande timmerbyggnader har inte gjorts. Antalet är inte fler än att 
en inventering är möjlig att genomföra. Lavarterna som det gäller är så 
hotade att de har fått ett eget nationellt åtgärdsprogram.

Kommunen måste verka tillsammans med länsstyrelsen och brukare 
att ur naturvårdssynpunkt öka antalet värdefulla slåtter- och betesmar-
ker. Kommunen är unik på det sätt att det har bevarats ovanligt många 
slåtterängar.
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M I l J Ö K V A l I T e T S M å l e T 
” e T T  R I K T  O D l I n G S l A n D -
S K A P ”
Det 13:e miljökvalitetsmålet handlar om odlingslandskapet. Målet är 
”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produk-
tion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biolo-
giska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks”.

Natur- och kulturvärdena i dagens odlingslandskap är resultatet av 
att människan har brukat jorden under flera tusen år. I dag hotas de av 
den ökade specialiseringen och nedläggningen av jordbruk. 

Miljömålsrådet bedömer att målet ”Ett rikt odlingslandskap” är möj-
ligt att nå till år 2020 om fler åtgärder sätts in. Det går inte att se någon 
tydlig utveckling för tillståndet i miljön. 

Ett utav delmålen är att senast år 2010 ska samtliga ängs- och betes-
marker bevaras och skötas på ett sätt som bevarar deras värden. Arealen 
hävdad ängsmark ska utökas med minst 5 000 ha och arealen hävdad 
betesmark av de mest hotade typerna ska utökas med minst 13 000 ha 
till år 2010. Delmålet tolkas som att cirka 450 000 hektar ängs- och 
betesmarker ska skötas på ett hållbart sätt. Bedömningen är att delen 
om ökad areal hävdade marker kan nås. Det finns dock en osäkerhet 
i hur natur- och kulturvärdena utvecklas i ängs- och betesmarkerna. 
Både positiv och negativ utveckling. Arealen betesmark som sköts med 
miljöersättning från landsbygdsprogrammet ökade fram till 2005, men 
har sedan dess sjunkit till dagens cirka 435 000 hektar. Minskningen 
sammanfaller med ett nytt landsbygdsprogram, en ny betesmarksdefini-
tion och ändrade regler för miljö- och gårdsstöd samt en noggrannare 
inventering av jordbruksmark. Arealen ängsmark som sköts inom miljö-
ersättningen har däremot en god ökningstakt och uppgår i dag till cirka 
8 400 hektar. Målet är att minst 10 000 hektar ska hävdas 2010. Det 
finns dessutom indikationer på att betydande arealer sköts även utanför 
miljöersättningen. 

Ett annat delmål är småbiotoper att ska bevaras i minst dagens om-
fattning i hela landet. Senast till år 2005 ska en strategi finnas för hur 
mängden småbiotoper i slättbygden ska kunna öka. Målet om att mäng-
den diken, åkerholmar, alléer och andra småbiotoper ska bevaras i minst 
den omfattning som fanns år 2000 bedöms kunna nås med ytterligare 
åtgärder. Ett projekt för att följa småbiotopernas utveckling pågår. Målet 
till 2005 om en strategi för fler småbiotoper är uppnått och några av 
förslagen finns med som miljöåtgärder i det nya landsbygdsprogrammet, 
till exempel trädor avsedda att gynna biologisk mångfald.

Ytterligare ett delmål handlar om växtgenetiska resurser och inhem-
ska husdjursraser. Senast år 2010 ska det nationella programmet för 
växtgenetiska resurser vara utbyggt och det ska finnas ett tillräckligt an-
tal individer för att långsiktigt säkerställa bevarandet av inhemska hus-
djursraser i Sverige. En inventering av det nationella programmet för 

växtgenetiska resurser håller på att avslutas. 
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F ö r s l a g  t i l l  p r e c i s e r i n g a r              
  f ö r  n y a  m i l j ö k v a l i t e t s m å l

Nedan följer föreslagna preciseringar som berör naturvården och fri-
luftslivet direkt eller indirekt. 

J o r d b r u k s m a r k e n s  p r o d u k t i o n s f ö r m å g a
Generationsmålet: ”Jordbruksmarken är en resurs med förmåga att ge 
ett förnybart flöde av ekosystemtjänster i form av livsmedel, energi och 
andra råvaror även på mycket lång sikt”.

Preciseringar: 
• Minst 2,6 miljoner hektar åkermark är odlingsbar samt regionalt 

fördelad så att inget av landets åtta produktionsområden har mindre än 
90 procent av den åkerareal de hade år 2000.

• Arealen jordbruksmark som får irreversibelt ändrad markanvänd-
ning begränsas till långsiktigt hållbar nivå.

• Åkermarken har bra markstruktur och mullhalt, där alvpackningen 
inte överskrider skadliga nivåer i väsentlig omfattning.

Kommentar: Det är viktigt att trenden med minskande areal åker 
bryts och att arealen åkermark hålls på en stabil nivå. Utöver åkerarealen 
består jordbruksmarken av slåtteräng och betesmark. Preciseringen om 
packning av alven (jordlagret under matjorden) är ännu inte konkreti-
serad i gränsvärden för areal- och genomsläpplighetspåverkan. Ludvika 
kommun tillhör inget av de 8 nationellt utpekade produktionsområ-
dena.

B i o l o g i s k  m å n g f a l d
Generationsmålet: ”Den biologiska mångfalden är rik och har god för-
måga att ge ekosystemtjänster genom att ha säkerställda livsmiljöer och 
spridningsvägar”. 

Preciseringar: 
• Minst 550 000 hektar slåtteräng och betesmark hävdas så att deras 

miljökvaliteter bibehålls eller utvecklas, av dessa ska minst 30 000 hektar 
skötas med slåtter eller slåtterliknande metoder.

• Antalet småbiotoper och antalet skyddsvärda träd inte minskar, 
samtidigt som småbiotoperna har höga biologiska kvaliteter.

• Arter och naturtyper knutna till odlingslandskapet har gynnsam 
bevarandestatus med tillfredsställande genetisk variation inom och mel-
lan populationer.

• Minst 6 000 km vägkanter med ängsarter sköts enligt planer som 
syftar till att gynna den biologiska mångfalden.

• Arealen ökar av busk- och brynmark vid järnväg och kraftlednings-
gator som sköts enligt planer som syftar till att gynna den biologiska 
mångfalden.
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• En tillräckligt stor areal åker eller tidigare åker i slätt-
bygd har väsentligt förhöjd biologisk mångfald så att målpreciseringen 
för biologisk mångfald nås i dessa områden. Den kan ha nåtts genom 
att denna åkerareal har fått ändrad markanvändning eller har avsatts för 
biologiskt gynnsamma brukandemetoder.

• Trenden är positiv för odlingslandskapets hotade arter och arter/
naturtyper angivna i art- och habitatdirektivet. Trenden får inte vända 
nedåt i väsentlig omfattning för arter som är centrala för förmågan hos 
odlingslandskapets ekosystem att leverera ekosystemtjänster.

• Främmande arter, sorter och raser, genetiskt modifierade organis-
mer eller organismer med på annat sätt erhållna annorlunda genetiska 
egenskaper som kan hota den biologiska mångfalden introduceras inte.

K u l t u r m i l j ö
Generationsmålet: ”Kulturmiljön förvaltas så att de kulturhistoriska 
sammanhangen blir tydliga och så att odlingslandskapets bebyggelse är i 
så gott skick att en mångfald bibehålls”.

Preciseringar: 
• Åkermarkernas, slåtterängarnas och betesmarkernas landskapsele-

ment är bevarade, varav minst hälften är synliggjorda och i gott skick
• Minst hälften av överloppsbyggnaderna på jordbruksmark som 

fanns år 2000 finns bevarade i hela landet så att deras kvaliteter är höga.
Kommentar: Minst 100 agrara särskilt värdefulla helhetsmiljöer är 

bevarade genom områdesskydd. Dessa skyddade områden ska finnas i 
hela landet och representera regionala särdrag i odlingslandskapet. Med 
överloppsbyggnad avses en ekonomibyggnad som inte längre används i 
jordbruksdriften.

A n d r a  s o c i a l a  l a n d s k a p s v ä r d e n
Generationsmålet: ”Odlingslandskapet erbjuder rika möjligheter till na-
turupplevelser och friluftsliv. Det innebär att odlingslandskapet har en 
kvalitet, struktur och areal som ger höga upplevelsevärden, är tillgängligt 
för det rörliga friluftslivet och visar på landskapens regionala särarter”.

Preciseringar: 
Det bör utredas vilka kvaliteter, fysiska strukturer, arealer, företeelser, 

m.m. som bör vara uppfyllda för att preciseringen ska anses vara upp-
nådd.

V ä x t -  o c h  h u s d j u r s g e n e t i s k a  r e s u r s e r
Generationsmålet: ”Husdjurens och de odlade växternas genetiska resur-
ser är hållbart bevarade och nyttjas”.

Preciseringar: 
• Minst 80 procent av de husdjursraser som Sverige har bevaran-

deansvar för ska tillhöra FAO:s hotkategori ”inte i fara” år 2020. De 
resterande ansvarsraserna (cirka 20 procent) ska som sämst ha uppnått 
statusen ”hotad/bevarad” år 2020 och omfattas av bevarandeåtgärder så 

att de kommer uppnå statusen ”inte i fara”.

8
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• Inavelsgraden inom de kommersiella raserna får inte 
öka med mer än 1 procent per generation.
• Samtliga traditionellt odlade sorter ska odlas eller bevaras i genban-

ker i sådan omfattning att de är tillgängliga för framtida nyttjande.
Kommentar: Med ”samtliga” odlade sorter, avses de sorter som POM 

(Programmet för Odlad Mångfald) har bedömt vara bevarandevärda. 
Inom POM har man tagit fram särskilda kriterier för vad som är beva-
randevärt. Bevarande ska ske med tanke på framtida nyttjande. Mate-
rialet ska alltså kunna bistå med egenskaper som kan vara positiva för 
framtida livsmedelsförsörjning. Bevarandet innebär också ett nyttjande 
i offentliga miljöer och för att visa på den kulturhistoria som materialet 
utgör. 
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M Ä n n I S K A n  O C h  I n D U S T R I n
Marker som är människoskapade kan berika artmångfalden, oavsett om de är 
belägna i och kring tätorter eller långt ut i landskapet. I denna del av natur-
vårdsprogrammet beskrivs ruderatmarkerna som ligger utanför tätorterna och 
deras betydelse för fauna och flora. Vissa av de människoskapande miljöerna 
är livsviktiga för många arter. Anledningen till detta kan t.ex. vara att de liknar 
naturliga livsmiljöer som är naturligt sällsynta eller på grund av förändringar i 
markanvändningen. Dessutom har ett antal arter sina enda kända förekomster 
på ruderatmarker, och man måste även ta hänsyn till dem så att de inte försvin-
ner. Inom växtvärlden förändras utbredningen av vissa arter snabbt, ena dagen 
sällsynt och andra dagen allmän. Vill vi ha lupiner överallt?

Vägar, järnvägar, kraftledningar och liknande kommunikations- och trans-
portnät täcker stora arealer. Enbart vägnätet i Sverige upptar mer än 220 000 
hektar utanför tätorterna, medan järnvägen upptar cirka 37 000 hektar. Bety-
dande arealer natur med höga naturvärden har lagts under grus och asfalt, och 
dränerats.

Vägar och järnvägar är också spridningskorridorer för vissa växter och djur, 
men samtidigt är de barriärer för många djurarters förflyttningar. För lång-
samma djur som grod- och kräldjur är det ett livsfarligt äventyr att korsa en 
trafikerad väg.

Typ Kärlväxter Mossor Lavar Svampar Ryggradsdjur Ryggradslösa djur Summa
Exploatering 97 188 82 85 35 445 929
Förändring av ruderat 28 1 0 1 12 63 105
Olämplig parkvård 29 0 0 0 4 214 127
Olämplig åtgärder 13 2 0 0 10 446 471
Slumpfaktorer 12 21 24 42 0 105 105
Förändra underhåll 5 0 0 0 7 74 86

G r u v a v f a l l s u p p l a g
Kommunen berörs mycket av gruvdriften och dess markanvändning. Gruvdrif-
ten har upphört i kommunen efter flera hundra års brytande av diverse malmer 
och mineraler. De äldsta lämningarna kan dateras till 1000-talet, men då var 
naturligtvis brytningen av lokal karaktär och någon större miljöpåverkan sked-
de nog inte. Men när man kommer fram till industriepoken blir brytningen 
mer omfattande och då sker stor miljöpåverkan av olika de slag, inte minst luft- 
och vattenföroreningar. Alla restprodukter som lades som upplag är omfattande 
vid de största gruvorna. Till början tog de inte upp särskilt mycket areal, men 
när brytningen av malm och förädling sammanföll på orterna blev det omfat-
tande förstörelse av naturmark. Särskilt de hundratals hektar stora dammarna 
för upplag av restprodukter från anrikat malm. En ny typ av miljö uppstod!

Gruvornas avfall är ett allvarligt problem, då de läcker tungmetaller och 
svavelsyra från vittrande material. Läckage förekommer också från sligslam-
dammarna ut i vattendrag och sjöar, men de flesta allvarligare läckage bör vara 
åtgärdade. Kommunen har inventerat i stort sett samtliga av kommunens sul-
fidmalmsgruvor på läckage av gruvvatten och vittring. 

Det saknas biologisk inventering av områdena, men några av gruvor har 
dock besökts av botanister genom åren. Med erfarenhet från andra delar av lan-
det, vet man ganska väl vilka naturvärden som kan förekomma vid gruvorna. 
Naturligtvis varierar förekomsterna av arterna med vilken typ av gruva, dess 

9
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omfattning och ålder. Endast ett fåtal av gruvorna har unika biologiska värden 
och som är intressanta för naturvården. 

Varphögar och skärningar är de allra äldsta lämningarna efter gruvdrift. På 
sina ställen är marken som schweizerost, både på ytan och i marken. De flesta 
gamla lämningarna ligger idag i skog och är sällan intressanta för sina natur-
värden, dock lite beroende om det är kalk i berget eller inte. Det är inte enbart 
förekomst av kalk som intressant, utan av även tungmetaller och andra udda 
mineraler. Mest kända växten som förknippas med gruvdrift är fjällnejlika, som 
har fått gett namn på Viscariagruvan. Större, öppna gruvområden med gamla 
brott och varphögar kan ibland liknas med fjällhed och kan få ett täcke av ren-
lavar, snölav och strutlav, vilka är huvudsakligen fjällarter. Marken kan också 
bli täckt av andra buskiga lavar, t.ex. påskrislavar De speciella markförhållan-
dena gör att växter bara långsamt etablerar sig. Detta gör att lavar och mossor 
får den tid de behöver för att kolonisera varpen och brottens bergväggar. Mest 
skyddsvärda är de små och mycket små skorplavarna som verkligen indikerar 
och lever på speciella mineraler. Varphögarna ska ligga öppet och solbelysta och 
de är få. Vid Övre Lövtjärnen finns en pir ut i sjön som uppfyller detta krav 
och där är det en ovanligt rik lavflora. Andra gruvområden med varphögar som 
skyddsvärda är t.ex. Lindbastmora, Malsjöberget och Fängenhällarna. Det finns 
säkert fler som ännu inte är inventerade och bedömda. 

Varphögar och brott med artrik flora av växter, mossor och lavar måste vara 
orörda för att arterna långsiktigt ska kunna leva kvar. Däremot är all igenväx-
ning ett hot. I vissa fall bör röjning göras för att undvika snabb igenväxning, 
vilket också bör ligga i kulturmiljövårdens intresse. Övertäckning och tillvara-
tagande av varpen för andra ändamål bör inte göras på ställen som det finns 
speciella naturvärden.

Varphögar vid kalkbrott som ligger öppet och inte 
hunit växa över med gräs och örter, har ofta rikligt 
med mossor och lavar. Många sällsynta arter kan 
finnas på sådana ställen, som annars inte kan hit-
tas på  naturliga växtplatser. Bilden är från Övre 
Lövtjärnen.   /JH
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Gruv- och hyttbackar har också sina naturvärden. Det är anmärkningsvärt 
att vissa av sådana platser ännu har gräsmark efter en lång tids markslitage och 
att de är ännu inte igenväxta. Under gräsytan är jordtäcket tunt och det kanske 
är anledningen till att arter har lätt att etablera sig. Förutom en del växter som 
tillhör ängens flora, brukar det finnas svampar som också trivs bäst på ängs- och 
hagmark. Unika sådana platser är bland andra; intill Baggruvan, Limberget i 
Tuna-Hästberg, Limberget i Sörvik, Limgruvan i Laxsjö och vid Björnhyttan. 

Sligdammarna omfattar stora arealer. Så länge de var i drift var de mer eller 
mindre vattenfyllda, vilket gjorde att de tidvis hade stränder med lågt vatten. 
Det näringsrika vattnet producerade mängder med insekter och andra kryp och 
detta utnyttjades av fåglar. Under 1970-talet häckade mängder av skrattmåsar i 
några av dammarna, särskilt de som började växa igen med vass. Sligdammarna 
började likna fågelsjöarna i södra Sverige. De största och växtfria dammarna 
lockade vadarfåglar att rasta på sin flytt till och från norr. Slamdammarna vid 
Grängesberg blev och är fortfarande en av de allra mest besökta rastplatserna för 
vadarfåglar i inlandet. Upphörandet av gruvdriften har gjort att det näringsrika 
vattnet inte längre pumpas ut i dammarna och antalet fåglar har därmed mins-
kat. Idag finns inga skrattmåsar kvar. Vassen har fortsatt brett ut sig och med 
det har andra nya arter kommit, t.ex. pungmes och skäggmes. Det är två arter 
som var otänkbara som häckande för bara 30-40 år sedan. Detsamma kan man 
säga om sångsvan som idag häckar i flera dammar. 

Inte bara fåglar gynnas av slamdammarna. Slamdammarna utgör ett mil-
jöproblem av skilda slag och plantering av skog och sådd av diverse växter har 
varit ett sätt att binda ytan. Vattfallsgropen, mellan Saxberget och Låsberget har 
blivit en 50 hektar stor grässtäpp med örter som kommer ursprungligen från 
öster. Varmt och gott för alla dagflygande fjärilar! Nyligen beslutades att ingen 
skogsplantering görs, trots tidigare planer. På sligdammarna upptäcks också 
sällsynta och hotade svampar och insekter. Slamdammarna har alltså berikat 
den biologiska mångfalden i kommunen.

S o p t i p p a r
Soptippar tillhör en av de artrikaste miljöerna för kärlväxter. Här samlas ju allt 
möjligt som tillhör trädgård, industrimark, köksavfall m.m. Komposten från 
hushållsavfallet är också grogrund för många arter som trivs i bördig, fet jord. 
Med trädgårdsavfallet kommer en massa arter som annars inte skulle spridas 
särskilt långt. En och annan fröpåse följer också med till tippen. Soptippens 
omgivning brukar vara störd mark och som lämpar sig för konkurrensstarka 
arter att dominera. En och annan konkurrenssvag växt får väl plats.

På övergivna soptippar råder andra förhållanden. Kommunens före detta 
tipp vid Räfsnäs är värt besök om man är botaniskt intresserad, detsamma kan 
man nog anta för den i Fredriksberg. Tippen är täckt med jord och detta skedde 
i början på 1980-talet. Efter så lång tid har naturligtvis mycket hänt floran. 
Idag har till och med buskar och träd börjat växa upp. Av växterna är det ett 
fåtal arter som dominerar, särskilt kanadensiskt gullris.

Tippar av trädgårdsavfall finns lite här och var. Ett större villaområde har 
nästan alltid sin egen tipp. Tyvärr brukar de etableras på olämpliga ställen, i 
sumpskog, kärr, slänter och dylika miljöer på naturmark. Runt om dessa ”olag-
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liga” tippar får man en typisk flora av förvildade trädgårdsväxter. En och annan 
palm kan också komma dit.

För floran på befintlig soptipp och för detta soptippar är det inte mycket att 
göra för att gynna floran. Sällan finns det någon skyddsvärd inhemsk art, trots 
artrikedom. 

V ä g a r
Alla dessa vägar fragmenterar landskapen. Vägarna hindrar rörligheten hos djur 
och utgör en stor fara. För flertalet däggdjur ligger andelen trafikdödade djur 
mellan 1 och 10 procent av stammen. För igelkotten är andelen cirka 30 pro-
cent, vilket sannolikt påverkar stammen negativt. När det gäller fåglar är antalet 
cirka 10 miljoner som blir påkörda varje år. Uppskattningsvis utgör trafikdöden 
3 procent av alla fåglar som dör varje år. Katterna tar livet av lika många fåglar, 
liksom alla fåglar som flyger på fönster. Något bättre sätt att motverka proble-
met än att minska bilåkandet och hastigheten finns inte. På Nationella Vilto-
lycksrådets hemsida kan man få information på hur påkörda djur ska hanteras.

Skogsbilvägarna upptar stor areal, nästan 1 procent av skogsmarken är grus-
väg. Målet för skogsbruket är att det den brukade skogsmarken inte ska ligga 
mer än 500 meter från närmaste väg. Skogsbilvägarnas areal i kommunen upp-
tar mer skogsmark än naturreservaten. Vägnätet gör att otillgängliga skogsom-
råden lättare blir åtkomliga för friluftslivet. 

Vägkanter, slänter och diken erbjuder spridningsmöjligheter för arter som 
koloniserar naken jord och grus. Särskilt när det gäller gamla skogsbilvägar i 
kalkrika skogsmarker eller när man använt grus från gruvavfall med hög andel 
kalksten, kan flora och funga blir mycket artrik och intressant. Flera arter som 
annars finns på slåtterängar kan få en fristad längs vägarna, t.ex. ängs- och fält-
gentiana och vildlin. Om man är intresserad av att leta matsvamp kan vägar i 
tallskog på sandig mark ge en fylld svampkorg av Karl Johan och andra soppar. 
På kalkrika grusvägar är det andra svampar som t.ex. skålsvampar, fingersvam-

Efter nybrutna skogsbilvägar ser man ofta 
orangeröda stenar. Det är en röd grönalg av 
gruppen Trentopholia. Algen är nykolonisatör, 
efter den kommer lavarna.   /JH
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par och jordtungor, som drar till sig mykologens intresse. 
Allt tyngre fordon som skogsbruket använder sig av kräver starkare vägar 

än de tidigare anlagda. Med avverkning och gallring kommer nästan alltid en 
upprustning, vilket betyder att den ovan nämnda vägkantsfloran försvinner un-
der ett nytt bärlager. De grunda dikena ersätts av betydligt djupare sådant och 
därmed är den positiva artmångfalden utsuddad för evigt eller kan den komma 
tillbaka? 

Fortfarande finns artrika vägkanter, somliga är kända av Vägverket som just 
”artrika vägkanter” och är skyltade samt att det finns skötselplan för dessa. Vä-
gar som Vägverket inte ansvarar för saknar inventering och därmed skydd. Det 
finns många skogsbilvägar med värdefulla kanter, särskilt gäller det sådana som 
inte har använts under lång tid, t.ex. vid Gänsberget, norr om Norrvik och 
xxxxxx.

För att gynna floran efter vägarna krävs sen slåttertid. Ungefär i mitten av 
juli, som tillåter fleråriga växter att sätta frö är mest gynnsamt för floran. 

Arbeten efter vägarna måste genomföras på ett sådant sätt att skadan på den 
slåttergynnade floran minimeras. 

• DIKNINGSARBETEN sker årligen efter grusvägar. Vid   
 större vägbyggnationer brukar utföraren kontakta kommun- 
 en för samråd. Vägverket har egen plan för generell hänsyn   
 som ska alltid följas. 

• KANTSKÄRNING sker med intervall var fjärde till femte år.  
 Åtgärden anses inte hota vägkantsfloran, med undantag på vis- 
 sa sträckor. Många starkt konkurrenssvaga arter finner sin växt 
 plats i gruset mellan vägbanan och diket. 

• SALTNINGEN har en negativ inverkan på flertalet växt-  
 er som  inte är anpassade till saltvatten. Även lavar   
 och mossor som  växer på träd intill väg missgyn-   
 nas av saltning, särskilt där salt sprids sommartid för   
 att binda dammet. Efter de större vägarna kan man ibland på 
 träffa normalt kustbundna arter, som t.ex. gulkämpar, grått salt 
 -gräs, strandtrift och på sandig mark strandråg. Är havsstrand 
 flora efter vägarna önskvärd och berikar den mångfalden? 

• KABELGRÄVNING kräver särskilt tillstånd. 

Längs nyanlagda vägar eller vad som har skett i större skala är ombyggnader 
av äldre vägar. Rensning och utvidgning av befintliga vägdiken och slänter är 
mycket omfattande, som även gäller mindre vägar och skogsbilvägar. I samtliga 
fall tas den befintliga vegetationen bort och ersätts av andra växter och gräs. 
Vanligast är att man sår gräsfrö som för med sig arter som tidigare inte funnits 
i landskapet. Nu försöker man åtminstone anpassa artsammansättningen till 
regionen, men den blottade jorden är en grogrund för lättspridda arter som 
kommer dit oavsett om man vill eller inte. Exempel finns också på att Väg-
verket lägger tillbaka befintlig vegetation efter byggnationen och att man har 
rensat för hand ej önskvärda lupiner. 
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B a n g å r d a r  o c h  b a n v a l l a r
Banvallar och bangårdar kan ha liknande naturvärden som vägarna. De ke-
miska ogräsbekämpningar som gjordes under 1960- och 1970-talen hindrade 
etableringen av växter, men långsam återhämtning pågår. Bangårdarna kan lik-
nas med ängsmarker och som kan ha sällsynta växter och insekter. En bangård 
i Dalarna är naturreservat!
Bangården i Ludvika hade en period en stor population av silvergrå vecklare 
Eana argentata, till och med kanske en av världens största populationer. Den 
lilla fjärilens larver lever troligen på gräs. En viss betydelse för fjärilen har järn-
vägsskenorna som blir uppvärmda av solen och dit fjärilarna söker sig. Ytterliga-
re en hotad och rödlistad fjäril fanns på banvallen, smygstekelik glasvinge Lotus 
corniculatus. Andra påträffade arter är bl.a. mindre blåvinge Cupido minimus 
och klöverblåvinge Glaucopsyche alexis. Bangården sköts efter upptäckten ma-

Strandråg är en av de första havsväxterna som 
koloniserar vägar som saltas. I Fredriksberg re-
dan på 1980-talet.   /JH
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nuellt, men detta har lett till snabbare igenväxning. Tidigare hölls vegetationen 
borta med kemikalier. Vad är bra eller dålig skötsel för den silvergråa vecklaren? 
Mindre blåvinge (järnvägsomr),

K r a f t l e d n i n g s g a t o r
Även kraftledningarna upptar ansenlig areal skogsmark. Minst en procent av 
skogsmarken är kraftledningsgator. Kraftledningarnas effekter på artmångfal-
den är såväl positiva som negativa. Till de negativa hör risken för fågelkol-
lisioner och det drabbar de större arterna. Ungefär 10 % av de ringmärkta 
pilgrimsfalkarna som återfanns döda under åren 1960-85 hade kolliderat med 
kraftledningar. Många ugglor har också dödats av transformatorer med oisole-
rade trådar. Just denna risk håller på att minimeras genom ombyggnation av 
transformatorerna.

Skötseln längs kraftledningsgatorna gör att lågväxt, buskrik vegetation gyn-
nas. Men det är bara i undantagsfall skötseln anpassas till kända naturvärden el-
ler rådande markförhållanden. Röjningarna sker oftast långt mellan åren, vilket 
resulterar i mängder av ris som täcker och skuggar markskiktet. Där naturliga 
förhållanden, som kalkrik mark, hällmarker, kärr osv. gör att låg vegetation 
gynnas, skapar kraftledningsgatorna livsmiljöer som på andra håll har minskat 
eller försvunnit ur landskapet. 

I kommunen har kraftledningsgatorna uppmärksammats för artrik fjärils-
fauna, men de allra värdefullaste delarna ligger i grannkommunen. Även bland 
kärlväxterna finner man oaser efter kraftledningar.

S a n d - ,  g r u s -  o c h  b e r g s t ä k t e r
Grustäkterna är en form av exploatering som vanligtvis drivs i liten skala, ef-
tersom markägare kan utnyttja grus och sand till husbehov. Ingreppen av de 
större täkterna är däremot omfattande och berör många gånger unika och höga 
naturvärden. Med stöd av miljöbalken kräver länsstyrelserna oftast återställ-
ning till annan markanvändning när verksamheten upphört. I allmänhet täcks 
sand- och grusytorna, efter att slänterna har jämnats till, med jord i syfte att 
plantera skog. 

De öppna täkterna får varma och skyddade livsmiljöer, samt lodräta och lät-
ta material för insekter att leva i. Några insekter är endast kända från grustäkter. 
Backsvalor häckar gärna i de lodräta sandskärningarna. Sand- och grustäkterna 
har blivit en viktig tillflyktsmiljö för de arter som är knutna till öppen sand och 
varma lägen. Över 300 rödlistade insektsarter bedöms vara känsliga för vad som 
händer med täkterna. Länsstyrelsen har inventerat sandmarker efter bin och 
bibagge och funnit två ställen i kommunen. I ett sandtag, ca 450 m söder om 
Bartjärnen i Nyhammar finns vårsidenbi Colletes cunicularius och på sligen vid 
Gravgruvan i Blötberget finns en av länets rikaste förekomster av bibagge. Båda 
dessa platser får inte växa igen med högt gräs, ris och sly. För många hotade 
skalbaggar utgör nedläggning ett allvarligt hot, samt att grustäkterna i allt högre 
grad ersätts av krossgrus från bergtäkter.

Bergstäkt tar också stor areal, eftersom de alltid är större än husbehovstäk-
terna. Under verksamheten skapas inga attraktiva livsmiljöer för arter som det 
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kan göra i sand- och grustäkterna. Efter verksamheten däremot kan vissa möj-
ligheter skapas, särskilt om man anpassar lodväggarna till möjligheten för rov-
fåglar och berguv att häcka i täkten. För att få detta genomförts krävs planering 
och acceptans i planen för efterbehandling inför avvecklingen av verksamheten.

Det finns i kommunen några övergivna sand- och grustäkter som är efter-
behandlade, men med ännu öppna och halvslutna ytor. I Sunnansjö finns en 
täkt som har branta sluttningar som endast långsamt växer igen. En åtgärd vore 
att se till att sluttningarna inte växer igen genom att röja och störa ytan på nytt. 
Liknande åtgärder bör genomföras sandtagen i Nyhammar och Östansbo.

E l l j u s s p å r
Elljusspår och andra motionsspår som är anlagda i skogsmark brukar inte näm-
nas som något intresse för naturvården eller utgöra något hot mot höga natur-
värden. Faktum är att anlagda motionsspår ofta ligger i skogsmark, där det är 
lätt att anlägga en bredare vägliknande stig. Det brukar vara i sandig tallskog. 
Sådan tallskog kan ha mycket höga naturvärden, om det finns förekomster 
av sällsynta svampar och insekter. Ett motionsspår har en begränsad yta och 
vanligtvis ska detta inte utgöra ett hot mot svamparna, kanske istället kan den 
vegetationsfria marken gynna svampar och insekter. Om motionsspåret får en 
beläggning av sågspån eller flis skapar detta också ett substrat som passar många 
svampar. Spånet utsätts direkt av svampar, insekter och bakterier som börjar 
nedbrytningsprocessen. Åtminstone bland svamparna finns flera arter som är 
sällsynta eller rödlistade. Man får se dessa växtplatser som tillfälliga eller udda 
avvikelse från naturligare livsmiljöer. 

Någon särskild skötsel för att öka artmångfalden vid motionsspåren behövs 
inte. Värt att notera är att vissa år kan svampkorgen lätt fyllas man går intill 
motionsspåren, åtminstone de som ligger i äldre tallskog.

S l a l o m b a c k a r
En populär fritidssyssla är numera utförsåkning. Slalombackar och så kallade 
alpina anläggningar är utrymmeskrävande. I en del fall har backarna gått utöver 
skogsbestånd som länge förblivit orörda genom att terrängen försvårat avverk-
ning. När väl slalombackarna är anlagda ger de utrymme för ängsväxter och 
andra ljuskrävande arter, mycket beroende på slitaget under vintern. Backarna 
brukar ligga i branta sydlägen, vilket gör att under sommartid blir varmare 
än normalt. Ängsartad flora och varmt läge gör att det är särskilt lämpligt för 
många dagfjärilar. Somliga slalombackar är därför intressanta för sin fjärils- och 
insektsfauna. Även för en del marksvampar kan backarna likna ängsmarkens 
låga vegetation.

I kommunen finns ett antal slalombackar. Kunskapen om deras fauna och 
flora är begränsad till tillfälliga besök av entomologer. Efter många besök i den 
lilla backen på Högberget i Ludvika har det konstaterats fynd av sällsynta fjä-
rilar. Slitaget i den backen är måttligt så att vegetationen är ställvis hög. Det 
är viktigt att bevara och till och med förbättra förutsättningarna för värmeäls-
kande fjärilar. 
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G o l f b a n o r
Golfbanorna är ett annat exempel på arealkrävande fritidsverksamhet. Ex-
pansionen av golfbanor har varit kraftig, möjligen något avklingande. Deras 
sammanlagda areal uppskattas till mer än 20 000 hektar. Effekterna på art-
mångfalden beror på tidigare markanvändning. I de fall golfbanorna har ersatt 
åkermark eller övergiven jordbruksmark, har effekterna sannolikt varit måttliga 
på flora och fauna. Men det finns otal fall där höga naturvärden har fått stryka 
på foten för golfbanor. Mer än hälften av en golfbana utgörs av annat än spe-
lyta. Man kan med enkla medel öka biologisk mångfald väsentligt.

I kommunen finns ingen golfbana. I grannkommunerna finns det golfba-
nor. Om frågan kommer på bordet bör platsen för anläggningen vara på sådant 
ställe att ingreppet på naturmiljöerna är minimala. 

Svävfluglik dagsvärmare är en värmeälskande 
fjäril, som har kommit hit nyligen från sydligare 
trakter. Blir klimatet varmare blir den kvar.   /SEN
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V A R F Ö R  S Å  M Å N G A ?
Med biologisk mångfald, biodiversitet, menas variationen bland levande or-
ganismer i alla miljöer, samt ekologiska relationer och processer som organis-
merna lever i. Detta betyder att biologisk mångfald är mångfalden av arter, den 
genetiska variationen inom arter och mångfalden av ekosystem, samt biotoper, 
relationer och processer mellan organismer. Exempelvis när skogen brinner är 
detta en process, som sin tur skapar biotoper, som arter utnyttjar och som yt-
terligare arter utnyttjar osv. 

Bevarande av biologisk mångfald är ett ansvar för alla sektorer i samhäl-
let. Det innebär att utveckla metoder för att nyttja biologiska resurser i bl.a. 
jordbruk, skogsbruk, fiske mm, utan att föröda dem. Det yttersta motivet för 
att bevara den biologiska mångfalden är att den är nödvändig för människans 
egen överlevnad. Biologisk mångfald innefattar både kvalitativa och kvantita-
tiva egenskaper. Därför nämns ofta vikten av artrikedom och att arters antal 
produktiva individer inte får understiga en viss mängd, det vill säga kritiska 
gränser.

Kritiska gränser är inte bara gränser för utarmning utan kan även vara de 
nivåer vi vill nå vid förbättring av en redan dålig situation. Restaurering av 
biologisk mångfald sker från olika utgångsläge, de areella näringarna är mest 
intresserade av landskapsnivån och olika typer av reservat. Restaurering innebär 
olika insatser, t.ex. återintroduktion av arter och restaurering av miljöer.  Enk-
last och vanligaste är restaurering på beståndsnivå med sikte på landskapsnivån, 
d v s att många små insatser mot ett visst mål på landskapsnivå. Ekologiska 
landskapsplaner som de flesta storskogsbruk använder sig av är ett sådant exem-
pel. Naturvårdsprogrammet kan också ses som ett mål för att undvika kritiska 
gränser för livsmiljöer för hotade arter. 

Hur man värderar biologisk mångfald är beroende av synsättet. Konsum-
tion och produktion ställs mot vad naturen tål. Ett påtagligt problem är svårig-
heten att se långsiktiga konsekvenser utifrån den kunskap som trots allt brister 
när det gäller biologisk mångfald. De instrument, i form av naturvärdesinven-
teringar och forskning är långt ifrån tillräckliga, på grund av svaga resurser och 
liten ekonomisk uppbackning.

Under de 3,5 miljarder år som det funnits liv på jorden har den biologiska 
mångfalden ständigt förändrats. Utdöende och nybildandet av arter är natur-
liga processer. Nybildandet av arter går för vissa organismer så pass snabbt att 
det är möjligt att hinna vara med under en människas förhållandevis korta livs-
tid. Men i allmänhet kan vi inte se processen till en ”riktig” art, men alla typer 
av former inom en art är sannolikt en del i processen. Frågan är om alla dessa 
artbeskrivningar och former inom arter är resultatet av ett mänskligt behov av 
att kontrollera och kategorisera allt vi har kring oss. Även om det numera är 
möjligt att på ett avancerat sätt forska på unika genuppsättningar och därmed 
skilja arter och släktskap, talar mycket för att även detta kommer att ifrågasättas 
någon gång i framtiden.

Det är inte myran som skapar myrstacken. Det är alla myror tillsammans. 
På samma sätt är jorden något mer än olika arter och naturkrafter. Ingen av oss 
skulle existera om inte blågrönalgerna hade börjat göra sitt jobb för miljarder 
år sen. Syret skapades, det fanns inte på plats, det är som med allt annat, livet 
skapas och varje varelse skapar en förändring av livet. Det är vi – alla varelser 

F N : s  b i o d i v e r s i t e t s k o n v e n -
t i o n  f r å n  1 9 9 2  d e f i n i e r a r 
b i o l o g i s k  m å n g f a l d  s o m  ” v a -
r i a t i o n s r i k e d o m e n  b l a n d  l e -
v a n d e  o r g a n i s m e r  a v  a l l a  u r -
s p r u n g ,  i n k l u s i v e  f r å n  b l a n d 
a n n a t  l a n d b a s e r a d e ,  m a r i n a 
o c h  a n d r a  a k v a t i s k a  e k o s y s -
t e m  o c h  d e  e k o l o g i s k a  k o m -
p l e x  i  v i l k a  d e s s a  o r g a n i s -
m e r  i n g å r ;  d e t t a  i n n e f a t t a r 
m å n g f a l d  i n o m  a r t e r ,  m e l l a n 
a r t e r  o c h  a v  e k o s y s t e m . ”

Olivtalltagel Bryoria tortuosa är ett bra exempel på 
hur förhållandet till arter förändras. Från att ha 
varit en variant av talltagel Bryoria fremontii blev 
den en egen art och rödlistades när den upptäcktes 
i Sverige. Nu är den åter en varitet av talltagel efter 
DNA studier och försvann från rödlistan. Ett bra 
exempel på hur vitkigt det är att bevara även varia-
tioner inom en art. Nästa studie kanske kommer 
fram till något annat.   /JHn
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– som skapar klimatet. Jorden är en blå fantastisk värld därför att den har liv. 
Livet utvecklas både långsamt och i snabba språng. Begreppet ”droppen som 
får bägaren att rinna över” är sanningen om utvecklingen. Arter kan stå och 
stampa på samma utvecklingsfläck i miljoner år för att på några tusen år för-
ändras snabbt.

Precis lika är det med artförsvinnandet. Man kan ta bort ena grundbulten 
efter den andra men till slut är den sista bulten avgörande och hela konstruk-
tionen faller som ett korthus. Skogsbruket och jordbruket närmar sig med en 
rasande fart den sista grundbulten i ekosystemen, när det inte längre finns kvar 
de stora avgörande ekosystemprocesserna som skapar ”revolutionen” och ”ka-
tastrof” i landskapet, så att nya habitat återuppstår. Men inte bara det att de 
ska uppstå gång på gång, för att varje ”katastrof” är inte den andre lik. Likrikt-
ningen av landskapen är största hotet mot biologisk mångfald och artrikedom. 
Biologisk mångfald kan kanske bevaras i ”reservat” men artdiversiteten på land-
skapsnivån körs i botten.

Antalet arter på jorden är någonstans mellan 10 och 30 miljoner, kanske 
ännu fler. Men det kanske är ungefär en miljon arter som är beskriva i olika 
vetenskapliga arbeten. Med andra ord är merparten av jordens arter ännu inte 
upptäckta eller beskrivna. Sannolikt utrotas kanske hundratal arter varje dag. 
Att okända arter utrotas får man räkna med även gäller i Sverige och Ludvika 
kommun. Sverige har mindre andel naturskog kvar än de flesta andra länder i 
världen och många arter som kräver stabila miljöer är hotade.

Mänskliga aktiviteter har påverkat den biologiska mångfalden på skilda ni-
våer under mycket lång tid. Under de senaste 400 åren har utdöendetakten 
av arter ökat avsevärt. När detta skrivs är utdöendetakten lika snabb som när 
dinosaurierna försvann. Vid ett enda tillfälle, för drygt 200 miljoner år sedan 
försvann ungefär 95 % av alla arter. Mest kända tillfälle är när dinosaurierna 
försvann för 65 miljoner år sedan. Till skillnad från då är det nu människan 

Slemsvampar Myxomycetes, är en grupp om vars 
kunskapen är dålig. Hur många arter och vilka 
arter finns i Sverige? Inom gruppen finns arter 
som är ett mellanting mellan svamp och djur. 
De rör sig långsamt fram på det underlag de sit-
ter. Många arter är mycket vackra och många 
skalbaggar älskar dem.   /JH

A r t e r s  u p p t r ä d a n d e  ä r  s v å r t 
a t t  b e s k r i v a  m e n  d e t  k a n  b e -
s k r i v a s  a t t  a r t e r  i n o m  n å g o n 
a v  d e  ” o ä n d l i g t ”  m å n g a  ” n a -
t u r l i g a ”  a r t k o m b i n a t i o n e r 
k o m m e r  a t t  k u n n a  f u n g e r a  i 
” s a m v e r k a n ” ,  s a m t  a t t  a r t e r -
n a  s k a  f i n n a s  i  ” r ä t t ”  t e m p o -
r ä r a  n u m e r ä r .  L ö s r y c k t  f r å n 
L i n g d e l l  &  E n g b l o m  2 0 0 7 .
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som står för utrotningstakten. Ungefär 3 till 5 % av arterna dör ut per årtionde. 
Mellan 5 och 10 % av jordens arter är akut hotade. Utrotningstakten beräknas 
till att utrotningen idag är runt tusen gångare snabbare än normalt.

Man får ofta höra att det är i regnskogarna som den verkliga artrikedomen 
finns, men faktum är att antalet arter i våra skogar också är stort. I regnskogen 
lever nästan alla organismer ovanför marken, medan i våra skogar lever de i 
marken och det är bakterierna som dominerar bland arterna. Bakterier är inte 
lika spektakulärt som apor och grodor. Många gånger, liksom i detta program, 
är det svårt att särskilja mellan biologisk mångfald och artmångfald, som egent-
ligen går hand i hand men ändå är skilda ting.

h O T B I l D e n
Flertalet av försvinnanden kan knytas till en bestämd orsak som beror på att 
människan förändrat eller förstört livsmiljöer genom skogsavverkning, uppod-
ling, vattenkraftutbyggnad mm. Jakt, fångst och förföljelse står för minst 15 
procent av alla arters utrotning. På nära håll finns några spektakulära arters 
utrotning genom jakt, t.ex. mammut, uroxen och jättehjorten. Av människan 
införda främmande arter har orsakat ännu större utrotning, inte minst införda 
husdjur och betande boskap. I dag när människor lätt förflyttar sig själva och 
gods mellan jordens alla hörn sprids arter okontrollerat mer eller mindre oav-
siktligt. Miljögifter och andra föroreningar har stor påverkan lokalt och regio-
nalt genom störa viktiga ekologiska processer och förändra arternas förhållande 
till varandra. Naturligt är att arter med begränsad utbredning, djur som tillhör 
näringskedjornas översta del och sådana som har begränsad spridningsförmåga 
är mest sårbara för ekosystemförändringar. Den samlade effekten av detta är, 
t.ex. att 90-95 procent av alla indiver av havsfåglar är försvunna. Detsamma 
kan sannolikt sägas om många grupper, arter och inte minst livsmiljöer.
I våra skogar finns det många arter som kan inkluderas i denna hotbild. När 
antalet ”genetiskt aktiva” individer blir för lågt hotar arter att utrotas eller re-
gionalt försvinna. Målsättningen för bevarande av arter är att de ska vara livs-
kraftiga och det minsta livskraftiga beståndets storlek varierar mellan arter och 
organismgrupper. Alltid gäller regeln att antalet individer inte är detsamma 
som ”genetiskt aktiva” och där vargen är ett bra exempel genom att ett fåtal 

Under en sko av storlek 44 finns det totalt cirka 
120 000 individer av organismer i skogen, för-
utom alla bakterier, svampar m.m.

Efter: 
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vuxna djur står för merparten av föryngringen. 

l U F T F Ö R O R e n I n G A R
Under industrialiseringen ökade utsläpp av svavel, kväve och tungmetaller. 
Transportsystemen och bostadsuppvärmningen har också bidragit till med luft-
föroreningarna. Åtgärder för att minska utsläppen av svavelföreningar har varit 
framgångsrika, men när det gäller kvävet finns ännu inga resultat av minskande 
effekter, snarare tvärtom. Höga kvävehalter förväntas få större negativa effekter 
i framtiden. Stora förändringar av floran har redan konstaterats. Ökningen av 
högvuxna örter på bekostnad av lågvuxna arter är tydlig på ängar, hagar, kärr 
och sannolikt öppen skogsmark. Kvävenedfallet ökar virkesproduktionen och i 
Europa uppskattas ökningen till 20 procent. Ökad skogstillväxt, liksom kalav-
verkning, medför ökad markförsurning. Ökad surhet, minskat pH och buffert-
förmåga, påverkar negativt på växter, svampar och markfaunan. 

Den globala uppvärmningen av jordens medeltemperatur kommer att på-
verka fauna och flora, men hitintills har markanvändningens negativa påverkan 
haft helt överskuggande effekt. En generell uppvärmning kommer naturligtvis 
att ha både positiva och negativa effekter för olika organismer och deras livs-
miljöer. 

Naturliga processer, liksom skogsbrukets kalavverkningar, ökar koldioxiden 
i atmosfären under den tid skogen åter sluter sig och bildar ett sammanhäng-
ande krontak. Totalt sett bidrar det skogsbruket med ökad kol till atmosfären, 
främst genom gamla dikningar, nya diken, samt sönderkörd blottad mark vid 
kalavverkning och en lång period av ”trädlös” skogsmark. Om kalavverkningen 
upprepas blir utsläppen av kol permanent. Sammantaget ger hela processen i 
skogsindustrin minst 50 kg utsläpp av kol per hektar och år. Boreal skog som 
har fri utveckling påverkar plus minus noll till den globala uppvärmningen. I 
framtiden kan målet att skydda gammal skog vara lika viktigt för att inte öka 
koldioxiden i atmosfären som för den biologiska mångfalden. 

F R Ä M M A n D e  A R T e R
Avsiktlig utplantering av främmande arter är ofta av ondo. Vanligast anled-
ningen är att skapa nya möjligheter till jakt och fiske. Även arter som tidigare 
försvunnit har återinförts, t.ex. bäver och vildsvin. Utplantering stjälper mer 
än den hjälper. När de naturliga rovdjuren, t.ex. varg är mer eller mindre för-
svunna, kan arter öka och sprida sig ohämmat, vilket kan medföra ekonomiska 
skador för enskilda och samhället. 

När det gäller främmande arter i vatten är det oftast konsekvenserna i havet 
som är i fokus. I sjöar och vattendrag är signalkräfta är ett särskilt bra exem-
pel där arten konkurrerar ut inhemska arten flodkräfta. Visserligen sker detta 
huvudsakligen genom att signalkräfta permanentar kräftpesten i de smittade 
vattnen. Om vandrarmusslor får fäste i våra större sjöar, kommer detta att med-
föra stora ekologiska och ekonomiska konsekvenser. Samtidigt är musslorna 
mycket effektiva filtrerare och gynnar därmed vattenkvalitén. Dessutom utgör 
dess vassa skal en påtaglig skaderisk för badande. Redan finns allvarliga hot från 
några växter som när de väl etablerar sig förändra ekosystemet och medför stora 
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kostnader när de ska bekämpas, t.ex. vattenpest Elodea canadensis som ställer 
till problem, bl.a. i Södra Hörken. Vattenpest kommer från Nordamerika och 
används i akvarium och har genom rengöring av akvarium kommit ut i våra 
vatten. Fler arter med ännu större konsekvenser är vänta i framtiden, t.ex. sjö-
gull Nymphoides peltata. 

Många som fritidsfiskare kommer i kontakt med en främmande och inplan-
terad art, nämligen regnbågsöring. Arten kan inte föröka sig med det klimat 
som är idag, men den kan konkurrera ut inhemska laxfiskar om regnbågsöring 
planteras ut i samma vatten.

På jorden har människan tagit med sig främmande arter av alla de slag av 
däggdjur, fåglar och inte minst boskaps- och husdjur. Konsekvenserna har på 
sina håll varit katastrofala för inhemska arter och många har utrotats på detta 
sätt. Vi är försonade från artutrotning genom husdjur, men faktum är att katt 
är ett de värsta rovdjuren. Man vet att en huskatt dödar 5-10 fåglar per år och 
att lösdrivna katter dödar 30-50 småfåglar. Det beräknas att cirka 16 miljoner 
småfåglar tas varje år av katter, lägg därtill ormar, ödlor m.fl.

Det pågår riskanalyser på nationell nivå. Analyserna är dock osäkra och svå-
ra. Spridningen av främmande arter belyses ofta som ett globalt problem och 
riskerna är främst i haven. För att förhindra spridning i kommunens vattendrag 
och sjöar kan den enskilda personen bidra även i liten skala. Det finns ett be-
hov att sprida information, för många risker uppkommer genom okunskap. 
Att plantera ut vackra importerade vattenväxter eller sätta ut fisk eller andra 
djur innebär stora risker. Även små fragment av många vattenväxter sprids lätt 
vidare. Varför inte plantera ut vackra inhemska växter som inte är invasiva! Alla 
dessa små dammar i bäckar som rinner över tomter är potentiella källor till 
introduktion av främmande arter. Alla båtägare bör tänka på att det är förenat 
med stora risker att förflytta sig långväga, både på vatten och med hjälp av trai-
ler. Med ökad klimatuppvärmning kommer hoten att öka med nya främmande 
arter. Med stor oro ser man en ny svampsjukdom som drabbar alar. Svampen 
har nyligen påträffats i landet och kan komma att ta dö på hela albestånd. 
Klibb- och gråal är nyckelarter vid mindre vattendrag. 

Även spridning av främmande genetiska individer av inhemska arter fö-

Lupiner är en främmande art som konkurrerar 
ut inhemska växter efter vägarna. Istället för en 
mångfald arter blir det en enda dominerane art. 
Vackert, men tråkigt? /JH
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rekommer. De utgör ett rejält hot för många arter. Man måste vara mycket 
restrektiv till utplantering av jaktbara arter som t.ex. rapphöna och gräsand.

Medan detta har skrivits har även nematoden rävens bandmask påträffats i 
några rävar i södra Sverige. Spridning betyder att risken ökar att bärplockning 
för att få ekologisk naturlig råsylt till pannkakan är hotad. Om nematoden spri-
der sig med förväntad klimatförändring innebär detta varje bär måste sköljas 
eller kokas noga innan de äts. Inga bär direkt i munnen!

Redan idag finns i landet 18 främmande växtarter och 38 främmande djur-
arter i Sveriges sötvattensystem. Lästips: http://www.frammandearter.se

A N N A N  P Å V E R K A N  P Å  I N H E M S K A  A R -
T E R
Jakt och insamling är numera reglerad av bestämmelser och lagar och kan inte 
utgöra ett hot mot någon art i Sverige så länge lagarna efterföljs. 

J a k t
Jakttider och vilka arter som tillåts jagas bestäms av ???? , varav de flesta beslu-
tande är jägare. Ekologisk och biologisk vetenskaplig kunskap har en under-
ordnad betydelse, det är jägarnas egenintressen som till stora delar styr jakt-
lagstiftningen. Ett mycket bra exempel är licensjakten på varg som inte hade 
någon som helst vetenskaplig grund. En stor vargstam är förutsättningen för ett 
naturligt ekosystem. Ändå har på senare år viss reglering av hotade arter skett, 
t.ex. finns inte längre någon jaktpeng på småfåglar.

Man behöver inte gå långt tillbaka i tiden att utan reglering kan bestånd 
av större djurarter reduceras snabbt och till och med utplånas genom jakt och 
insamling. Det är nödvändigt att kontrollera jakttrycket och ha en god kunskap 
om vissa arters antal, utbredning och beteende. Här har forskningen och över-
vakning av jaktbara arter stor betydelse. Ett ”högt rovdjurstryck” är en term för 
människans oro att inte själv få tillräckligt med växtätare att jaga. Ett exempel 
är kråka, där jakt sker med anledning av att kråkor bl.a. tar ägg i tjäderbon. 
Forskningen har visat att detta har marginell effekt på tjäder och att kråkorna 
reglerar sig själva genom att vara kannibaler.

Jakten kan också styras för att reglera ett bestånd av en viss art. Skogsbrukets 
kalhyggesbruk producerar riklig med föda till älg och rådjur och med brist på 
naturliga predatorer som varg och lodjur, skulle stammarna öka till oöverskåd-
liga samhällsproblem utan jakten. Det mycket stora antal älgar under 1970-ta-
let orsakade otroligt många kollisioner med bil och orsakade många omkomna 
i trafiken. Älgarnas glupskhet på ung tallskog kostar skogsbruket stora summor, 
då som nu. Men det är inte länge sedan älgen var en sällsynthet på grund av 
jakten och ett mer naturligt skogslandskap.

Hare, orre och tjäder, ökar och minskar av andra orsaker än jakt, även om 
jakten kan var indirekt orsak till minskning. Sambandet mellan räv och antalet 
hare, orre och tjäder är tydlig. När räven minskade kraftigt på grund av rävs-
kabben ökade skogsfågeln. Jakttryck på älg bör vara betydligt större, så älgstam-
men minskar så mycket att det går att få mer lövträd i skogslandskapet. Ung 
asp, rönn och sälg får aldrig möjligheter att bli träd på grund av betet från älg. 

10

Mård får jagas trots att den tillhör naturliga rov-
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Detta kommer att leda till att många lavar, mossor, svampar och insekter blir 
ännu mer hotade. 

Jakten på andfåglar under våren var naturligtvis hämmande för de häckande 
fåglarna. Idag är all vårjakt förbjuden. Andjakten på 1970-talet i sjön Glaning-
en störde häckande och rastande fåglar att ett fågelskyddsområde inrättades på 
en del av sjön. Idag är fågellivet inte lika rikt, men ändå rastar många änder 
under hösten. Sannolikt är jakttrycket betydligt mindre idag. 

S a m l i n g
En tid var det vanligt att det fanns ett bytessystem av växter, mossor och la-

var bland botanister. Ju sällsyntare art desto fler poäng och fler arter kunde man 
byta till sig. Detta medförde att sällsynta arter på enskilda lokaler kunde i det 
närmast samlas bort. Idag är insamling av detta slag ett litet problem. Däremot 
pågår insamling för dokumentation och bestämning, men i allmänhet samlas 
bara små mängder av arterna. Det är viktigt att insamlingar för dokumentation 
lämnas till något av landets större herbarium.

Uppgrävning av sällsynta växter är inte heller något allvarligt hot, men det 
finns exempel där mosippa och guckusko, trots att de är fridlysta, har grävts 
upp i sådant antal att individantalet på en växtplats har halverats.

Rymlingar från hägn har i vissa fall indirekt kopplingar till jakt. Jaktbara 
främmande arter föds upp för att släppas ut eller jagas inom hägn. Uppfödning 
till pälsverk har pågått längre. All erfarenhet visar att rymningar och medvetna 
utsläpp är i längden är omöjliga att undvika. Konsekvenserna för den inhemska 
faunan blir ofta mycket negativa och det är mycket svårt att utrota arter med 
snabb förökningshastighet. Den amerikanska minken är kanske den art som 
spridit sig mest och som påverkar faunan negativt i vattendrag och sjöar. Kana-
dagåsen härstammar från några enstaka par som planerades ut på 1930-talet, 
men dess negativa påverkan stannar vid att den kan konkurrera bort inhemska 
arter. Det senaste djuret som börjar få ett ordentligt fäste i södra Sverige, men 
även i Ludvika är vildsvinet. Skadan de gör är heller inte alltid av ondo. Som 
alla svin bökar de rejält i markytan, men om detta sker i skogsmark kan detta 
vara positivt för svampar och växter. Även genetiska uppblandningar kan ske 
mellan individer komna från hägn med annat ursprung de inhemska.

T r a f i k
Transportsystemet påverkar djur och växter. Framför allt djuren och insekterna. 
Trafiken, vägarna och järnvägarna skapar barriärer för djurens väg och utsät-
ter dem för stor fara. Deras livsmiljöer blir förorenade och störda. Biltrafiken 
beräknas döda cirka 30 000 grävlingar, 50 000 rådjur och 10 miljoner fåglar 
per år. Kollisioner med tåg och djur kan påverka arter som är hotade av andra 
orsaker. Under 2010 dödades 26 vargar, 31 lodjur, 20 björnar och 66 örnar. I 
takt med att trafiken ökar dödas fler och fler djur. För igelkotten börjar läget 
bli kritiskt när cirka 10 000 dödas per år i trafiken. För grävlingen börjar det 
bli problematiskt, eftersom det verkar so mom det dödas fler än vad det föds. 
Uttern har under senaste åren gått starkt framåt och fortfarande är största hotet 
miljögifter, men trafikdöden ökar med för varje år. Utteranpassade faunapassa-
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ger är effektiv åtgärd som även gynnar andra arter. Grodor kan drabbas mycket 
hårt av trafikdöd, t.ex. lokala populationer som tar sig till och från lekplatser.   
Även faunapassager för grodor är effektiva räddare. Behovet av faunapassager 
är stort, men det finns fortfarande för litet antal för att de ska minska negtiva 
trenden av överkörda djur.

Vissa fåglar och djur har lärt sig att leva på trafikdöda djur och speciellt kor-
parna lär sig att patrullera längs vägarna. En och annan rovfågel, särskilt vråkar 
kan länge sitta på stolparna till viltstängslet för att vänta på sorkar och möss 
som skräms eller blir överkörda av trafiken.

Vid kollision mellan bil och djur finns också en stor risk för allvarliga olyck-
or och personskador, ibland med dödlig utgång. Samhällskostnaderna är stora, 
att minska viltkollisioner är till gagn för alla drabbade.

P Å V E R K A N  A V  G L O B A L  U P P V Ä R M -
N I N G
Grönhusgaser lägger sig som barriär i atmosfären som gör att värmestrålarna 
inte lämnar jorden, vilket leder till ökad temperatur. Det är fram för allt kol-
dioxid (CO2), metan, dikväveoxid, nitrösa oxider och klorflouridkol (CFCs). 
Under industritiden har växthusgaserna ökat med 25 % och de ökar årligen 
med 1 %. Det står utom tvivel att ökade halter av växthusgaser i atmosfären 
beror på mänsklig aktivitet. Fossila bränslen är de enskild största föroreningen, 
men även andra aktiveter bidrar till en varmare jord. Jordbruket och skogsbru-
ket orsaker stora utsläpp av koldioxid när markens vegetation periodvis saknas. 
Jordbruket bidrar med minst en fjärdedel av utsläppen och det är främst pro-
duktionen av animaliska produkter som skapar dessa utsläpp. Omvandling från 
tropisk skog till olika typer av betesmark eller odling, är en del av allt större 
konsumtion av köttprodukter.

2010 var det varmaste året sedan årsmedeltemperaturen har mätts på global 
nivå. Den tydligaste uppvärmningen sker på de kallaste delarna av jorden. Om 
uppvärmningen fortsätter finns det risk att permafrosten börjar tina mer än 
normalt och då frigörs metan, som är det allvarligaste växthusgasen. Frågan 
är då om det huvudtaget går att hindra en så hög höjning av temperaturen att 
alla jordens eko- och vädersystem rubbas. Följden blir att livsviktig jordbruks-
mark översvämmas av havsvatten, dessutom riskeras en gigantisk förflyttning av 
människor till säkrare områden. 

Med ett varmare klimat kommer detta att ha effekter på vegetation och livs-
miljöer. Uppvärmningseffekterna gör att vissa områden läggs under vatten och 
andra torkar ut. Risken är stor att stora arealer kommer att bli obrukbara. Fler 
och större skogsbränder gör att stäppvegetationen breder ut sig. 

I stora delar av Norden och för kommunen kommer det att dröja innan 
effekterna på uppvärmningen, om man bortser från att skogsgränsen höjs i 
fjälltrakterna. På sikt kan också snötillgången bli ännu sämre än vad som har 
varit vanligt de senaste 25 åren. 

Det kan bli problem för djur- och växtlivet som är beroende av växlingarna 
mellan årstiderna och knutna till den vegetation och livsmiljö som existerat de 
senaste tiotusen åren. Fjällens växter och djur får antagligen flytta högre upp 
på fjället, vilket de har gjort förr. Skillnaden är att nu måste de göra fortare än 
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någonsin och naturligtvis hinner inte alla arter att kunna göra det tillräckligt 
snabbt. Det kommer dock att finnas refugier för vissa arter. 

Trädlösa höga berg utanför fjällen kallas för varder. I kommunen kan man 
kalla de högsta bergstopparna Kullerbergen och Lejberget för varder. På mindre 
än femtio år har topparna beskogats. Barrskogarna kommer antagligen att bli 
fuktigare, men det kan också gå så att ädellövträden börjar kunna gro och växa 
och därmed skapas säkert en del lövskogar. Skogsbrukets kalhyggesbruk kom-
mer att gynna sådan utveckling, om nu skogsbruket huvudtaget kan och får 
användas sig av denna skogsbruksmetod i framtiden. Dagens skogsbruk bidrar 
till global uppvärmningen genom kalhyggesbruket. Det är den gamla skogen 
som inte avger någon koldioxid till uppvärmningen, eftersom att kolet är bun-
det till marken och träden och levande skog ger istället syre.

Inom ramen för naturvårdsprogrammet kan kommunen i stort göra väl-
digt lite. Kommunen skulle kunna avstå från skogsbruk, åtminstone undvi-
ka kalhyggesbruk och istället använda kalhyggesfritt uttag. Om en stor andel 
tätortsnära skog är skyddad från skogsbruk och för övrig skog ett hyggesfritt 
skogsbruk, skulle detta troligen vara en nollvision i utsläpp av koldioxid från 
skog och grönområden.

Det finns all anledning att redan nu planera för en annorlunda ekologisk si-
tuation. Kommunen kan förvänta att ädellövträden kommer att växa bättre och 
de små ädellövträd som finns i grönområden och tätortsnära skog bör därför 
gynnas och inte gallras eller röjas bort. Med varmare klimat kommer och hoten 
i form av diverse parasiter och sjukdomar på växter och djur. 

S K Y D D S V Ä R D A  A R T e R  O C h    
B I O T O P e R  I  l U D V I K A  K O M M U n
Skogen dominerar stort kommunens area och det är naturligt att arter knutna 
till skogen är i stort antal. Nedan följer en översiktlig beskrivning av höga na-
turvärden och arter i olika naturtyper.

Glesgröe Glyceria lithuanica fanns tidigare i en 
bäckravin i Räfsnäs på kommunens mark. Igenväx-
ning är orsaken till att den försvann på 1970-talet. 
Bilden är tagen i slutet på 1960-talet.    /HE

K ä r l v ä x t e r
Carl von Linné besökte aldrig Ludvika bygden. Kommunen har ändå en lång 
tradition av botanik och botanister, främst med anknytning till biologilärar-
yrket på Läroverket. Dalarnas floras som kom 1949 var viktig för intresset de 
följande årtiondena. Bröderna Eriksson, Gunnar Westman och Uno Gezelius 
inventerade floran i Ludvikatrakterna och deras fynd utgavs i form av komple-
ment till Dalarnas flora 1960 och 1970. Ludvika kommuns läge i landet, gräns-
land mellan boreonemoral och boreal, den s.k. gränsen Limes Norrlandicus, 
gör att det är särskilt intressant för botaniker.

I kommunen finns inga endemer, om man undantar maskrosor och fibblor. 
Norden är fattig på sådana växtarter och de flesta förekommer i fjällen och på 
kalköarna Öland och Gotland. 

I skogslandskapet ska det råda dynamik. Den naturliga skogen är den där 
eld, insekter, svamp och vind formar skogarna till en mångfald av biotoper 
och framförallt för vegetationens olika successioner. Vegetationstyperna varie-
rar med markanvändning, marktyp, fuktighet, och otal andra parametrar. Även 
vanliga arter ingår i biologiska mångfalden. Blåbär tas för givet att det alltid 
ska förekomma, men faktum är att blåbärsriset minskar i landet och att arten 
bedöms vara missgynnad inom EU. 

Det blir alltmer kalkfattigt i urbergsområdena, dit kommunen hör. Orsaken 
är att markens förråd av lättvittrat material är begränsad och töms efterhand 
tiden går från att istiden brutit loss och skaft på berggrunden. Försurningen har 
påskyndat processen, till följd att många växter missgynnas när rik tillgång av 
kalcium och magnesium inte längre existerar. 

Botaniker brukar främst besöka de fläckar i landskapet som är särskilt art-
rika. Ofast blir det ängsmarker och fuktiga till blöta kärr på kalkrik grund. 
Ängsmarkerna är idag en spillra, varav de artrikaste enbart bevaras genom stat-
liga naturvårdsinsatser för att de är med i EU:s nätverk Natura 2000. Några 
av kommunens ängar står idag och växer igen av att ingen kan eller vill överta 
brukandet. Förlusten bland växtarter i kommunen har skett och kommer att 
ske på ängs- och betesmarkerna. Fortfarande finns en växtplats med svinrot 
Scorzonera humilis i Sörvik och som ännu hävdas. Ett annat exempel är den 
vackra ängen med majviva vid Palahöjden. Ängsmarkerna inventeras då och då 
av Jordbruksverket, för att avgöra deras bevarandestatus, för dem som brukas 
får ersättning för bevarande av biologisk mångfald. 

I kommunen finns ett antal artrika kalkkärr, de flesta ligger i östra delarna 
av kommunen. Några av rikkärren och rikmyrar är särskilt artrika, t.ex. Brit-
tas rönning, Galtryggkärren, Gänsmyren, Tomossen och Sönntjärnmossen. Ett 
rikkärr har dikats vid Lindbastmora, med resultat av kraft igenväxning och 
minskning av sällsynta växter som majviva och rosettjungfrulin. Det är rikkär-
ren de sällsyntare orkidéerna finns, t.ex. sumpnycklar och skogsknipprot. 

För kärlväxter är platser som är varma intressanta och i s.k. sydväxtberg kan 
många sällsyntheter påträffas. Nu finns det väl inget riktigt sydväxtberg i kom-
munen som är särskilt artrikt. I Dalarnas flora (1949) nämns Hästbergs klacks 
västbrant, Uvberget vid Bysjön och Ställviksberget som sydväxtberg. Tyvärr på-
går en igenväxning även i bergsbranterna, kanske hölls sydväxtbergen öppna 
när det fanns kor, får och getter på skogen. En och annan liten eldsvåda kunde 
säkert också hålla undan hög vegetation.

Svinrot Scorzonera humilis har minskat mycket 
kraftigt, men den kan hålla sig kvar så länge det 
inte växer igen med högt gräs och sly. Svinrot kan 
förekomma i ängsmark och på naturliga strand-
ängar, som vid Burån.    /JH
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K ä r l v ä x t e r
Carl von Linné besökte aldrig Ludvika bygden. Kommunen har ändå en lång 
tradition av botanik och botanister, främst med anknytning till biologilärar-
yrket på Läroverket. Dalarnas floras som kom 1949 var viktig för intresset de 
följande årtiondena. Bröderna Eriksson, Gunnar Westman och Uno Gezelius 
inventerade floran i Ludvikatrakterna och deras fynd utgavs i form av komple-
ment till Dalarnas flora 1960 och 1970. Ludvika kommuns läge i landet, gräns-
land mellan boreonemoral och boreal, den s.k. gränsen Limes Norrlandicus, 
gör att det är särskilt intressant för botaniker.

I kommunen finns inga endemer, om man undantar maskrosor och fibblor. 
Norden är fattig på sådana växtarter och de flesta förekommer i fjällen och på 
kalköarna Öland och Gotland. 

I skogslandskapet ska det råda dynamik. Den naturliga skogen är den där 
eld, insekter, svamp och vind formar skogarna till en mångfald av biotoper 
och framförallt för vegetationens olika successioner. Vegetationstyperna varie-
rar med markanvändning, marktyp, fuktighet, och otal andra parametrar. Även 
vanliga arter ingår i biologiska mångfalden. Blåbär tas för givet att det alltid 
ska förekomma, men faktum är att blåbärsriset minskar i landet och att arten 
bedöms vara missgynnad inom EU. 

Det blir alltmer kalkfattigt i urbergsområdena, dit kommunen hör. Orsaken 
är att markens förråd av lättvittrat material är begränsad och töms efterhand 
tiden går från att istiden brutit loss och skaft på berggrunden. Försurningen har 
påskyndat processen, till följd att många växter missgynnas när rik tillgång av 
kalcium och magnesium inte längre existerar. 

Botaniker brukar främst besöka de fläckar i landskapet som är särskilt art-
rika. Ofast blir det ängsmarker och fuktiga till blöta kärr på kalkrik grund. 
Ängsmarkerna är idag en spillra, varav de artrikaste enbart bevaras genom stat-
liga naturvårdsinsatser för att de är med i EU:s nätverk Natura 2000. Några 
av kommunens ängar står idag och växer igen av att ingen kan eller vill överta 
brukandet. Förlusten bland växtarter i kommunen har skett och kommer att 
ske på ängs- och betesmarkerna. Fortfarande finns en växtplats med svinrot 
Scorzonera humilis i Sörvik och som ännu hävdas. Ett annat exempel är den 
vackra ängen med majviva vid Palahöjden. Ängsmarkerna inventeras då och då 
av Jordbruksverket, för att avgöra deras bevarandestatus, för dem som brukas 
får ersättning för bevarande av biologisk mångfald. 

I kommunen finns ett antal artrika kalkkärr, de flesta ligger i östra delarna 
av kommunen. Några av rikkärren och rikmyrar är särskilt artrika, t.ex. Brit-
tas rönning, Galtryggkärren, Gänsmyren, Tomossen och Sönntjärnmossen. Ett 
rikkärr har dikats vid Lindbastmora, med resultat av kraft igenväxning och 
minskning av sällsynta växter som majviva och rosettjungfrulin. Det är rikkär-
ren de sällsyntare orkidéerna finns, t.ex. sumpnycklar och skogsknipprot. 

För kärlväxter är platser som är varma intressanta och i s.k. sydväxtberg kan 
många sällsyntheter påträffas. Nu finns det väl inget riktigt sydväxtberg i kom-
munen som är särskilt artrikt. I Dalarnas flora (1949) nämns Hästbergs klacks 
västbrant, Uvberget vid Bysjön och Ställviksberget som sydväxtberg. Tyvärr på-
går en igenväxning även i bergsbranterna, kanske hölls sydväxtbergen öppna 
när det fanns kor, får och getter på skogen. En och annan liten eldsvåda kunde 
säkert också hålla undan hög vegetation.

Svinrot Scorzonera humilis har minskat mycket 
kraftigt, men den kan hålla sig kvar så länge det 
inte växer igen med högt gräs och sly. Svinrot kan 
förekomma i ängsmark och på naturliga strand-
ängar, som vid Burån.    /JH
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Kalkberg är ännu en typ av växtlokaler som brukar vara värda besök för säll-
syntheter. Det brukar vara artrikast i kombination med stort inflöde av solljus. 
I kommunen finns bara urbergskalksten, som är hårdvittrad och inte alltid ger 
den här extremt rika floran. Norsberget vid Blötberget har länge varit känd som 
ett litet kalkberg, men dess flora innehåller inga anmärkningsvärda arter, förut-
om gaffelbräken. Vid Trollputten nära Brunnsvik finns ytterligare ett litet kalk-
berg och där finns i alla fall en av få förekomster i Dalarna av taggbräken. Allra 
mest typiska kalkberget är Limberget som ligger i Tuna-Hästberg. Myskmåra 
och klippbräcka som finns där tillhör de typiska kalk- och sydväxtbergsarterna.

Sandiga marker som ständigt störs, i form av att lutningen på slänt är för 
stor, gräsklippning eller av motorfordon, får ofta en känslig och unik flora. 
I kommunen finns ett antal sandiga områden, men framförallt är gäller det 
Sunnansjö-Grangärde-Nyhammarstrakterna. Vid Tallmogården i Sunnansjö är 
det sandtallskog. Förr fanns där, idag ytterst sällsynt, rysk drakblomma. Några 
få tynande plantor av mosippa finns kvar. Sandtallskogen har idag få blottade 
sandytor, istället är det tät vegetation av ljung och blåbär. Släpp elden lös!

Mosippan är fridlyst och rödlistad och den finns huvudsakligen i detta om-
råde. Överallt är plantorna missgynnade av tät skog, skugga och allt tätare mos-
sor och ljung på marken. För bevarandet av mosippan måste aktiva insatser 
göras och som egentligen inte är särskilt kostsamma.

Sedan finns det ett antal små lokaler för sällsynta växter, somliga av dem är 
mer eller mindre tillfälliga. Är de mindre värda att bevara? Sannolikt visar de på 
en utarmning av udda livsmiljöer. Nämnas bör lokalen för fyra arter låsbräken 
efter vägen till Gänsen. Uppkomsten är att det byggdes ett uppläggningsplats 
för timmer och underlaget togs från gruvresterna vid Burängsberg. Gruvres-
terna från Burängsberg innehåller hög andel urbergskalk, vilket gynnade floran 
på grusplanen. Växtplatsen är röjts ett antal gånger men det är svårt att hålla 
borta all vegetation om åtgärderna blir för sällan. En kraftinsats behövs för att 
bevara den unika växtplatsen. 

För kärlväxterna förändras landskapet hela tiden och de flesta är anpassade 

Mosippan har minskat mycket kraftigt, men den 
kan hålla sig kvar länge som steril. Anledningen 
till försvinnadet är att tall- och blandbarrskogar 
inte brinner längre. Mossorna och gräset ökar på 
bekostnad av lavar och då blir det svårt för fröna 
att gro. För att mosippan ska blomma krävs 
mycket solljus och varm växtplats.   /JH
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till snabba förändringar, men inte alla. Den stora gruppen högväxande fibblor 
missgynnas av skogsbruk och igenväxning. Finns Grängesbergsfibblan kvar på 
Fjällberget? De som förekommer i någorlunda stabila miljöer har det naturligt-
vis bra så länge det inte händer något drastiskt. För arter som hela tiden är på 
jakt efter ytor där konkurrensen är liten och deras växtplatser kortlivade, verkar 
få det allt svårare i både skogs-, odlings- och kulturlandskapet. Konkurrenskraf-
tiga arter har det betydligt lättare med allt större nedfall av gödslande kväverika 
luftföroreningar.

A r t r i k a  v ä g k a n t e r
Vägkanternas flora är under förändring. På regeringens uppdrag redovisade 
Vägverket 1994 hur man tänker arbeta med biologisk mångfald inom verkets 
verksamhetsområde. Skötsel av vägkanter ingick i redovisningen. Översiktlig 
inventering av floran efter vägarna blev första steget. Man utgick från inkom-
mande tips och förfrågan av ett stort antal förväntade intresserade människor 
och organisationer. Från Region Mitt inkom nästan 600 tips. 

Artrika vägkanter och diken uppstår bara om 
väghållaren slår regelbundet efter vägarna. An-
nars blir det mest ett fåtal arter och sådana som 
växer sig höga. På senare tid har slåttern efter 
vägarna senarelagts, vilket har resulterat i fler 
vitsippsbackar och prästkragar.   /HE
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Underlagsfakta och kriterier redovisades i ”Program för skötsel av vägkan-
ter”. Exakt vad som avses med ”biologiska särskilt värdefulla vägkanter” preci-
serades inte. Kriterierna kan grovt delas in i artvärden, biotopvärden och land-
skapsvärden. Vägledande för urvalet och fältarbetet var det landskapsekologiska 
synsättet, men minst lika betydelsefullt är vägkanter som refuger för arter som 
försvunnit i övriga landskapet. Fältarbetet utfördes under 1995.

Resultatet är att 189 utpekade allmänna och 101 enskilda vägsträckor har 
sammanställts länsvis i ett Vägkantsregister. För Dalarna har 57 värdefulla väg-
sträckor om sammanlagt 177 km pekats ut. I Ludvika kommun har ungefär 10 
km väg fått betäckningen ”artrik vägkant”. De artrika vägkanterna är skyltade.

I Ludvika kommun är vägsträckorna efter allmänna vägar: 
• Frösaråsen – Hån, vägnr 524, 800 m
• Nedre Pundet, vägnr 558, 50 m
• Grangärdes Hästberg, vägnr 640, 1 km
• Vägavsnittet norr om Lisjön, vägnr 245, 1 km
• f.d. banvall vid Skuthamn, vägnr 247, 100 m
• Brunnsvik nedom Lekomberg, vägnr 247, 100 m
• Tyfors – Finnjälsen, vägnr 64, 23 km

 
Enskilda vägar: 

• Burängsberg, 100 m
• Långmyrvägen, 4 km
• Lövens – Jons i Hällsjön, 100 m
• Storslätten mellan Rönningen – Nyfallet, 700 m
• Björnberget i Grängesberg, 200 m

Vägverket genomför en miljökonsekvensutredning när det gäller utpekade 
artrika vägkanter. För övriga vägar finns det en generell hänsyn som ska följas. 

Kommunen berörs av sträckan vid Skuthamn. Kommunen sköter vägkan-
ter till gång- och cykelvägarna som går på f.d. banvallarna. Efter banvallarna 
finns sträckor med sällsynta och rödlistade växter som kräver särskild hänsyn. 
Målsättningen är att inventera och ta fram en skötselplan för värdefulla väg-
kanter efter f.d. banvallarna. Sen slåttertid, ungefär i mitten av juli, som tillåter 
fleråriga växter att sätta frö, är mest gynnsamt för floran. För övriga vägkanter 
behövs en omfattande översiktligt inventering som bör göras under nästa pro-
gramperiod. 

F l o r a v ä k t e r i
Floraväktarna är ett ideellt nätverk av naturintresserade personer som vakar 
över våra hotade arter. Varje år besöker floraväktare tusentals växtplatser med 
sällsynta och hotade växter runt om i landet. Vid besöket noteras tillståndet, 
bl.a. genom att räkna antalet blommande plantor, rapportera eventuella hot 
och förhållandet rapporteras till den internetbaserade databasen Artportalen 
(se sid xxx). Sedan 2005 ansvarar Svenska Botaniska Föreningen samordningen 
för floraväkteriet på riksnivå. Du som är intresserad av att vaka över en eller fler 
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arter i hemtrakten – kontakta Botaniska Föreningen.
Kommunen bedriver en viss floraväktari. Några växtplatser med hotade ar-

ter har besökts mer eller mindre regelbundet. Målet är att övervakningen ska 
ske regelbundet på några arters lokaler, t.ex. ryl, skogsklocka och dvärglåsbrä-
ken, samt svampen violgubbe.

M o s s o r
Jämfört med kärlväxter har mossor många fler arter med stor utbredning i värl-
den, eftersom många sprids lätt med små sporer och att landmassan på norra 
halvklotet är så gott som sammanhängande. 

Mossor får sin energi med hjälp av fotosyntes. Det mesta av vattnet avdun-
star från mossan och de tunna bladen gör att mossan snabbt torkar upp vid torr 
väderlek. Mossor finns därför mest i nederbördsrika trakter och i miljöer med 
hög luftfuktighet. Viktiga miljöer för mossor av sluten skog, myrar, klyftor och 
bergsbranter. Några arter är viktiga som pionjärer på nyligen barlagd jord, där 
de binder samman ytjordlagret. Ludvika kommuns västra delar är nederbörds-
rik och bör därför vara värdefullt område för mossor. 

Mossorna delas upp i tre grupper och antalet arter är födelade: 2 arter nål-
fruktsmossor, ca 250 arter levermossor och ca 800 arter bladmossor. Bland 
mossorna finns arter som idag finns kvar som ”reliktpopulationer”, vilka lever 
vidare men har svårt att sprida sig inom de annorlunda omgivningarna. Arter 
som lever i gammal skog, på gamla träd, djupa raviner eller å- och bäckstränder, 
får det allt svårare. 

Det var länge sedan det fanns en bryolog boende i kommunen. En kort pe-
riod på 1940-1950-talet bodde en landets kunnigaste, xxxxxxxxx i Ludvika, vil-
ket resulterade i ett antal intressanta fynd. Därefter har endast tillfälliga besök 
gjorts av kunniga bryologer. Kunskapen om kommunens mossor är bristfällig. 
Det finns flera lokaler som ser ut att vara artrika på mossor. Några av dessa 
lokaler bör bli inventerade så snart det är möjligt.

Grön sköldmossa Buxbaumia viridis är fridlyst. 
Den växer på murken, fuktig ved, t.ex. gamla 
liggande trädstammar. Bilden tagen i Limber-
gets kalkbrott i Sörvik.    /JH
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Artrikaste miljöerna i kommunen är bergsbranter. Djupa Dalen är den lo-
kal som blivit mest besökt och inventerad. Det är bergsbrant i en ravin, som 
tyvärr är lite förstörd av vägen som går genom ravinen. Där finns arter som 
liten måntandmossa Harpanthus scutatus. En lång fin bergsbrant i skog är den i 
Älgportberget och där finns grov fjädermossa, utmärkt indikatorart för artrika 
mossmiljöer. Limbergets kalkbrott i Sörvik, finns det flera äldre fynd av sällsyn-
ta mossor. Där finns kommunens enda trubbig klockmossa och som upptagen 
på EU:s habitatlista. Därmed har lokalen ett starkt skydd. Bergsbranten i Bul-
lerviken, Sunnansjö bör också vara artrik. För övrigt är det gamla naturskogar 
med block och branter som är viktiga för de hotade arterna.

I våtmarkernas ekosystem utgör mossorna en stor andel av biomassan, sär-
skilt för näringsfattiga våtmarker såsom mossar och fattigkärr där vitmossorna 
dominerar. Även i sumpskog dominerar mossor. Förutom våtmarkerna, hör 
sjöar, vattendrag och andra tillfälliga våta områden till ställen som mossorna 
trivs bra på. I vissa sjöar kan några mossarter täcka sjöbotten. Vattenståndsfluk-
tuationer är viktiga för arter som inte tål uttorkning. Särskilt utsatta är de arter 
som förekommer i strandzoner till vattendrag, där mossan långa perioder be-
finner sig under vatten. Oreglerade vatten är därför viktiga även för mossorna, 
som för många andra organismer.

HOT: Markanvändningen blir alltmer likriktad och förändrad markan-
vändning är ett storskaligt hot mot många mossor. Nedfallet av luftburet kväve 
ligger på en hög nivå, medan andra föroreningar har minskat. Mossor knutna 
till kvävefattiga miljöer missgynnas. Nedläggningen av ängs- och hagmarker 
på naturmark har förvärrat situationen för odlingslandskapets mossor. Skogs-
bruket står för ett allvarligt hot på många olika sätt. Sönderkörning av källor, 
källdråg och små våtmarker sker alltför ofta. Bristen på tillgång på död ved, 
särskilt i form av grova barrträdslågor, är akut. Arealen av skogar som under 
lång tid inte blivit avverkade, men gallrade, minskar hela tiden. I kommunen 
finns ännu sådana skogar kvar, men de är inte undantagna av skogsbruket som 
t.ex. nyckelbiotop, och där med starkt hotade. Kunskapen om mossor i skogliga 
miljöer är dålig inom kommunen.

BEHOV: Det behövs omfattande inventeringar av mossor i kommunen. 
Några bergsbranter är särskilt intressanta. Sannolikt kan en mossinventering re-
sultera i bättre kunskap om ett antal naturområdens skyddsbehov. Fler skogliga 
naturreservat skulle säkerställa växtplatser för rödlistade mossor. 

S v a m p a r
”Är det inget annat, så är det svamp” (        ). Svamparna saknar klorfyll och 
därmed, liksom djuren, lever på organiskt material. Endera kan de vara sa-
profyter på dött organiskt material eller som parasiter på levande organismer. 
Många svampar lever i symbios, samexistens, med växter. Många bildar s.k. 
mykorrhiza, svamprot, med bl.a. träd. Svampen får sockerarter av trädet och 
trädet får kväve- och fosforföreningar. Utan svampen skulle träden bli hälften 
så stora! Svampar kan också leva parasitiskt på insekter, nematoder och högre 
djur inklusive människan. 

Man kan fylla en hel bok med fascinerade ekologiska beskrivningar bland 
svamparna. Svamp har också ett kommersiellt värde som mat. Svamp är också 
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förstörare av ekonomiska värden, t.ex. hussvamp Serpula lacrymans och mö-
gelsvampar. Svamp har en enorm betydelse för människan i vardagslivet, inga 
jästsvampar – ingen öl, bröd och fil!

Svamparna är en mycket artrik grupp och i Sverige beräknas grovt finnas 
omkring 10000 arter, cirka 10 procent av antalet på jorden. Det är storsvam-
parnas cirka 3500 arter som man vanligtvis tänker på. I Ludvika finns stor 
kunskapsbrist om arternas förekomst och utbredning. Någon inventerande 
mykolog har inte bott och verkat i kommunen. På senare år har Skogsriskan i 
Borlänge varit aktiva i kommunens gränstrakter till Borlänge. Kunskapsläget är 
någorlunda för arter som växer på ängs- och betesmarker, vedlevande svampar 
och i kalkbarrskog. Däremot har kunniga svampintresserade spridit intresset 
för att plocka svamp till att äta.  

Skogen är full av svampar, men för naturvården är de arter som är nedbry-
tare av träd, lever på gamla träd och de som bildar mykorrhiza med träd, som är 
mest intressanta. Inte alla, men ganska många, är indikatorer på gammal skog 
med höga naturvärden eller speciell skogstyp eller avvikande markförhållanden. 
Trots likartad skog förekommer inte alla arter överallt. Det finns något som 
människan, eller till och med forskaren inte kan förklara. Kanske finns bland 
svamparna den äldsta och största organismen på jorden. Marklevande svampar 
kan få mycel, rottrådar, som är många hundra meter i omkrets och de kan vara 
lika gamla som från tiden när inlandsisen drog sig tillbaka.

I mager hedtallskog på sandig mark och hällmark är svampfloran fattig, 
men bland arterna finns arter som kräver gamla träd och klarar inte kalavverk-
ning. Särskilt på sandiga marker kan man finna mycket skyddsvärda skogar uti-
från förekomster av marksvampar. Om sanden innehåller en aning nedvittrad 
kalk- eller grönsten kan detta ge artrika svampförekomster. I kommunen finns 
tendens till sådan skog vid Tallmogården i Sunnansjö och kring Nyhammar. 
För tjock växtlighet av ris och mossa missgynnar svamparnas fruktkroppsbild-
ning. Vid Tallmogården är talltaggsvamp Bankera fuligineoalba, blå taggsvamp 
Hydnellum caeruleum och mo-taggsvamp Sarcodon squamosus, arter som är med 
på rödlistan. I Nyhammar finns lammticka Albatrellus subrubescens och gul 
fingersvamp Ramaria flava. I gles hedtallskog av naturskogskaraktär, d v s med 

Porslinsblå spindling Cortinarius cumatilis är stor 
sällsynthet i kommunen. Arten är rödlistad som 
Sårbar (VU). Den finns i granskog på kalkrik 
mark.  /JH
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gamla lågor och gamla träd, finns också många vedlevande svampar på ved. I 
kommunen råder det stor brist på gammal död ved i hedtallskog, vilket gör att 
det finns onaturligt få förekomster av rödlistade vedlevande svampar. 

Den mossrika tallskogen är artrikare, men även här har markens beskaf-
fenhet stor betydelse. I vanlig granskog är det surt och tendensen är att fåtal 
arter dominerar, men massförekomster av trattkantarell glädjer dock många 
svampplockare. Kalkbarrskog är i särklass den artrikaste skogstypen och det 
finns några sådana skogar i kommunen. Bland marksvamparna är t.ex. sotriska 
Lactarius lignyotus, granblodriska Lactarius deterrimus, rödgul trumpetsvamp, 
violspindling Cortinarius harcynicus och druvfingersvamp Ramaria botrytis 
bra indikatorer på artrik skog. Skogarna kring Gänsberget, Storfallsberget och 
Lindbastmora är sedan länge kända som skyddsvärda för sällsynta marksvam-
par. När det gäller marksvampar behöver inte skogen vara särskilt gammal eller 
orörd. Sannolikt krävs det trädkontinuitet i skogen eller intill. En måttlig stör-
ning av markskiktet så att bottenskiktet består av lågvuxna växter och mossor 
är gynnsamt. Skogar med skyddsvärda marksvampar är svåra att identifiera vid 
naturvärdesinventeringar, om inte inventeraren är artkunnig och ute i rätt tid. 
Mycket få av de kända skogarna med artrik markfunga är nyckelbiotop eller 
inom planerade naturreservat. En kompletterande översiktlig naturinventering 
i svamptid är nödvändig att genomföra innan skogarna avverkas. 

När det gäller vedlevande svampar, som tickor och skinnsvampar, är kän-
nedomen förhållandevis bra om arternas förekomster och utbredning. De röd-
listade arterna finns mestadels i gamla skogar som har rikligt med gamla lågor 
och döda träd. Sådana skogar är det ont om i kommunen, men Nybrännbergets 
naturreservat är ett undantag. Där finns både gamla barr- och lövträd. Länets 
enda förekomst av aspvaxskinn Phlebia bresodale finns där. Inte långt därifrån, 
i Gänsbergets sumpskog är bågknotterskinn en gång funnen, vilket är en få 
kända lokaler i landet. Det händer att sällsynta vedlevande svampar påträffas 
på ställen med få lågor. Sådana förekomster brukar bli kortlivade, eftersom det 
saknas tillräcklig mängd av nybildning för att arterna ska långsiktigt leva kvar 
i området. Ändå visar detta att många arter kan sprida sig långt och hitta nya 
växtplatser. Restaurering av äldre skogar, med lite gammal död ved, genom att 
lämna dem för fri utveckling kan bara på ett par årtionden ge resultat. För mer 
svårspridda arter, t.ex. rosenticka, tar det betydligt längre tid. 

En helt annan biotoptyp som är viktig för svampar är ängs- och naturbetes-
mark. Svamparna är i kommunen mer intressanta på ängsmarken är kärlväxter-
na, om man menar sällsyntheter och rödlistade arter. Ängarna och betesmarken 
får inte vara konstgödslade, ängen till och med ogödslad. Färgstarka arter inom 
släktet vaxskivlingar och noppingar dominerar bland arterna. Även fingersvam-
par och jordtungor brukar förekomma när det är som artrikast. Ängs- och na-
turbetesmarker med artrik funga är mycket hotad naturtyp som måste hävdas 
väl och få långsiktigt skydd. Länsstyrelsen har inventerat ängssvampar på några 
områden i kommunen, men inventeringen bör utökas till att gälla fler ängar 
och naturbetesmarker. 

HOT: Ungefär en tredjedel av de rödlistade svamparterna är förhållande-
vis vanliga, men bedöms minskat kraftigt eftersom arealen av deras livsmiljöer 
minskar eller försämras. De flesta arterna är hotade av skogsbruk. bristen på 
lämplig död ved i produktionsskogar är akut, men även i naturskogsartade sko-

Tallticka Phellinus pini växer på gamla tallar. Svam-
pen gör att tallens kärnved rötas. Detta gör att 
spillkråka och andra hackspettar föredrar att gör 
bohål i sådana träd som har mjukare ved. Talltick-
an är därmed en nyckelart i skogslandskapet.   /JH
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gar kan det vara så. Skogsägare har länge tvingats städa skogen på död och vind-
fallna träd. Bristen på död ved har uppmärksammats och skogsägare uppmanas 
till att öka mängden död ved, men det är skillnad på död ved från naturskog 
och kulturskog. Alla vedlevande svampar kommer inte att kunna etablera på 
mycket av den ved som bildas idag.

Örtrika barrskogar, särskilt de som är på kalkrik mark, är särskilt värdefulla 
för marksvampar. Sådana skogar har minskat drastiskt i kommunen och de 
kvarvarande är akut hotade, eftersom de inte uppmärksammas annat än på de 
svamparter som förekommer. Skogsstyrelsens och skogsbolagens inventeringar 
saknar marksvampar som indikatorer på skyddsvärd skog. Äldre tallskog har 
kraftigt minskat i kommunen, om man undantar lågproduktiva hällmarkssko-
gar. Särskilt tallskog på fin moränig och sandig mark är värdefulla för svam-
parna och nästan inga sådana gammelskogar finns kvar i kommunen. Branden 
måste in som skötselåtgärd i tallskogar, helst utan uttag av virke. Även en kon-
trollerad  markeldning är nödvändigt i många skogar. Gallringar utgör ett hot 
för svampar som har mykorrihiza med ett enda träd. Ökande skogsgödsling är 
ett hot som särskilt drabbar de arter som finns i mager tallskog. 

Ängssvamparna hotas av ökad kvävenedfall, men allvarligast är det när de 
flesta ängs- och hagmarkerna inte längre hävdas på traditionellt sätt.

BEHOV: När det gäller vedlevande svampar, behövs en större mängd döda 
träd och lågor i alla typer av skogar, inklusive produktionsskogen. Först och 
främst måste skogar med gammal död ved, oavsett om skogen är kulturpåver-
kad eller inte, sparas. För att undanta skog ser man för mycket på graden av 
påverkan, än på arter. Marksvamparna måste komma i centrum där det finns 
rikligt med arter, oavsett vilken typ av skog det är och påverkan. I vissa fall kan 
planterad skog ha mycket höga naturvärden för dess rika funga. Fler ängs- och 
hagmarker behöver restauraras innan de förstörs. 

L a v a r
Alla lavar består av såväl svamp som alg och tillhör svamparna. Lavar förekom-
mer nästan överallt på jorden, många tål extrem kyla och torka, medan andra är 
otroligt uttorkningskänsliga. I Sverige finns ungefär 2400 arter, vilket är cirka 
18 % av alla i världen. Uppskattningsvis är xxx arter kända från Ludvika kom-
mun. Lavar kan indikera bl.a. urskog och andra miljöer med höga bevarande-
värden. Nästan inga lavar tål inte luftföroreningar och därför kan de få arter 
som tål luftföreningar vara bra indikatorer på luftens kvalité. Det är framför allt 
i storstäderna, men även i många brukssamhällen har de flesta lavar dött bort. 
Kommunen har tillsammans med Högbergsskolans gymnasium inventerat la-
var inne i staden vid flera tillfällen. Resultatet visar att luften i staden är förhål-
landevis bra. Tyvärr har ingen uppföljning gjorts de senaste tio åren. 

Kunskapen om lavarnas utbredning är sämre än för t.ex. kärlväxter. Kun-
skapsläget om lavar i kommunen bör vara bättre än vad det är i de flesta kom-
muner. Lavar har använts sedan 1980-talet som indikatorer på skyddsvärd skog 
och andra naturtyper. Det saknas dock äldre uppgifter om lavar, vilket är värde-
fullt om man vill följa förändringar i natur- och kulturlandskapet. 

Granskog och lövrika skogar är två skogstyper som är rikast på lavar i kom-
munen. Det är framför allt äldre granskog som förekommer på ställen med 

Lunglav Lobaria pulmonaria är en mycket bra sig-
nalart på skyddsvärd skog. Den indikerar ett artrik 
lavsamhälle på de träd den växer på.   /JH
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hög och jämn luftfuktighet som de allra sällsyntaste arterna återfinns. Sådana 
biotoper finner man i bergsbranter mot nord till öst, bergsklyftor, sumpskog 
och på höga höjder. Skogar som har lång kontinuitet, d v s någorlunda skyd-
dade för skogsbrand och stormfällning. Kullerbergen och Lejberget är typiska 
artrika lokaler för lavar. Nybrännbergets naturreservat är den skog som äldst 
och minst påverkad och den är också den artrikaste skogen på lavar. Träden är 
gamla och inslaget av asp och sälg är stort. Länets enda ädellav Megalaria grossa 
finns där. Asp och sälg är mycket viktiga trädslag för lavar, de är boreala skogens 
ädellövträd. Många rödlistade arter växer på asp och sälg. Vändlebergets natur-
reservat och Hjällberget, som intill Nybrännberget, har liknande förhållanden. 
I kommunens västra del förekommer norsk näverlav. Norsk näverlav är sällsynt 
i världen och mycket känslig för skogsbruksåtgärder. Sannolikt har många växt-
platser försvunnit och de kvarvarande måste bevaras. Tillsammans med norsk 
näverlav finns alltid många andra sällsynta arter. Predikstolens bergsbrant och 
angränsande skog är också värdefull för lavar. Inom området finns en få kända 
förekomster för olivtalltagel i landet. När det gäller lavar på tall, är det främst de 
döda tallarna som är värdefulla. Grova stående och liggande tallar, kan erbjuda 
torra hård ytved i hundra år eller längre. Den välkända varglaven trivs på torr-
rakorna och det finns en lokal på Gyllbergen som har varit känd sedan 1941.  

Stort antal lavar växer på sten. Mellan kalksten och silikatsten är det stor 
skillnad på vilka arter som trivs. I kommunen finns få naturliga kalkklippor, 
dessutom är urbergskalken hårdvittrad. Gamla kalkbrott finns det många av 

Violettgrå tagellav Bryoria nadvornikiana är säll-
synt i kommunen och rödlistad. Den förekommer 
på granar i gammal, luckig barrskog. En art som 
borde vara vanlig om inte det fanns så lite gammal 
skog kvar.   /JH
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och på några av dessa hittar man rikligt med olika lavar. Brotten i Norsberget 
vid Blötberget, Limberget i Sörvik och Limberget i Laxsjö har rik lavflora. Det 
är endast i Sörvik som det solbelysta kalkstenshällar, vilket är viktigt för många 
lavar. Urbergskalkhällar vid sjö eller vattendragstränder är otroligt värdefulla 
för många lavar. Särskilt intressant är det efter Saxhytteån och Nittälven. Efter 
sjöstränder kan lavflora vara speciell och artrik. Stora silikat stenblock efter 
Väsmansstränderna, och särskilt om de besöks av måsfåglar, är artrika även om 
de är sura. Bockholmen i Väsman har en mycket speciell lavflora, beroende på 
malmrik berggrund. En av de mest skyddsvärda lokalerna för lavar i länet. 

Artmångfalden i kultur- och odlingslandskapet skulle kunna vara stor, men 
kommunens odlingsareal är liten, men ändå finns det speciella substrat för la-
var. Gamla timmerbyggnader finns, och några av dem har mycket högt beva-
rande värde för på timret växer sällsynta och hotade arter. I Grangärde by finns 
åtminstone två lador med träspricklav, som är akut hotad. Detsamma gäller 
för ladparasitspik, som växer på en fallfärdig lada i Gänsen. Även lador som är 
falurödfärgade, men urblekta, kan vara viktiga för lavar.

HOT: De allra flesta hotade arterna finner man i skogen. Skogsbrukets om-
daning av skogen till täta plantage är det allvarligaste hotet. Lika allvarligt är 
att omloppstiden mellan avverkningarna har minskat och kommer att minska 
ytterligare. Lavarna hinner helt inte med att sprida sig. Döda träd och höga 
stubbar efter brutna träd saknas i kulturskogarna. Det tar lång tid innan lämp-
lig ved bildas, och det är inte säkert att arterna hittar till växtplatsen, eftersom  
många av lavar är ganska svårspridda och skogslandskapet uppsplittrat. Dålig 
miljöhänsyn vid slutavverkning drabbar lavarna hårt. 

Luftföroreningrna som ett allvarligt hot kan sannolikt tonas ned. Ännu ser 
det ut som att effekten av tidigare nedfall av svavelföroreningar håller i sig långt 
efter att situationen blivit bättre. Detta gäller särskilt höjderna i västra delen av 
kommunen. 

I odlingslandskapet finns lavarna på gamla träd i alléer och på gårdsplaner.  
Hela tiden vilar det hot mot enskilda gamla träd. 

BEHOV: Om alla de naturområden som pekas ut i kommunens natur-
vårdsprogram skulle bevaras, skulle rödlistade lavar gynnas. Men på sikt behövs 
ytterligare skogliga områden, vilket betyder restaurering av viktiga skogsmiljöer 
för lavarna, t.ex. skog i raviner och branter. Ökad areal med asp, sälg och rönn 
är nödvändigt. 

D ä g g d j u r
Skogssork xxxxxx fluktuationer vart fjärde år är inte lika tydlig numera som 
förr i tiden. Topparna av skogssorkens antal har stor betydelse för andra arter, 
eftersom rovdjuren föredrar sork som är ett lätt jagat byte och då får andra 
arter möjligheter att öka i antal. Kanske är de milda vintrarna med lite snö och 
kalhyggesbruket orsaker till rubbade cykler. Mer sällan har det varit massföre-
komst av den bofasta skogslämmeln.

Fladdermössen är viktig del av mångfalden och mycket känsliga för änd-
ringar i landskapet. De är mest knutna till gränstrakterna mellan skog och kul-
turmark, det halvöppna landskapet. Mest negativt för fladdermössen är utdik-
ningarna för att vinna skogs- och jordbruksmark. I sluten enhetlig skog finns 

Skorplavar kallas de lavar som sitter så hårt på un-
derlaget att det inte går att plocka laven utan att ta 
med underlaget. Många växer sten, d v s allt från 
småsten till jätteblock, öppet eller skuggigt. En 
del blir rostfärgade för att stenen innehåller järn. 
De flesta arterna är små men många är stora och 
vackra. Sannolikt kan många av dem vara tusentals 
år gamla.    /JH
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knappast några fladdermöss, om det inte finns småvatten, myrar och luckig 
gammal skog. Gamla grova hålträd var naturliga övervintringsställen. Numera 
får de hålla till godo med vindar, jordkällare och andra kulturella utrymmen, 
t.ex. gruvhål. Ett bra sätt att hjälpa fladdermössen är att sätta upp holkar som 
koloniplats, parningsplats eller som tillfällig uppehållsplats.

HOT: Kunskapsläget för vissa däggdjursgrupper är bristfällig, t.ex. näbb-
möss. Förbättrad kunskap sker sakta om fladdermössens utbredning i landet. 
Arter som är nya för faunan kan hota ursprunglig fauna. Minken har redan 
konkurrerat bort flodiller. Mårdhund kan störa faunan, särskilt fågelfaunan, 
om den etablerar sig i ett större antal. För de stora rovdjuren i kommunen 
kommer hotet från jakt. Samtliga finns bara i ett litet antal och kan försvinna 
om jakten blir effektiv. Detta skulle i så fall sannolikt bli tillfällig period, då nya 
djur kan fylla på. Järv har det starkaste skyddet. Fladdermöss kan komma att 
drabbas av nedgång i antal genom att de faller offer vid vindkraftsanläggning-
arna. I vilken omfattning som de dödas är ännu oklar.

BEHOV: Lägre jakttryck på de stora rovdjuren skulle göra att de ökade i 
antal. Detta skulle medföra en bättre balans mellan rov- och bytesdjuren, som 
i sin tur skulle ge positiva ekologiska effekter. 

D e  s t o r a  r o v d j u r e n
Vargen är naturligtvis i centrum av kommunens däggdjur eftersom den har va-
rit bofast allt sedan vargen återkom på 1980-talet i Sverige. Till början fanns en 
familj i kommunens västra delar, men nu är den spridd inom hela kommunen. 
Men vargen skyr de mest tätbefolkade trakterna. Antalet vargar varierar mellan 
åren och alla bildar inte familj. Inavel anses vara ett hot mot livskraftig stam. 
Några allvarligare problem har inte vargarna skapat inom kommunen.

Varg Canis lapus, är hotad art som trots detta får 
jagas. Vargen på bilden är ”Grangärde-tiken”. Var-
gar väljer gärna att gå på skogsbilvägar.   /GJ

I vargens fotspår har järv dykt upp. Allt fler järvar etablerar sig i skogsland-
skapet, långt från fjällen. Om järven är bofast eller inte, är inte klarlagt. Nära 
släktingen brunbjörnen, har alltid funnits inom kommunens gränser, men de 
flesta är hannar. Hannarna vandrar långa sträckor. Det är sällsynt att hona får 
ungar inom kommunens gränser. Om det finns en ökning av björn går den 
mycket långsamt. Lodjuret är det vanligaste större rovdjuret, men det är ändå 
sällsynt att få se ett lodjur, eftersom det sannolikt bara finns ett fåtal honor 
som brukar få ungar. Förekomsten av de stora rovdjuren visar att det finns god 
tillgång av de större bytesdjuren, älg och rådjur. Rovdjuren, särskilt varg, är 
nödvändiga för ekosystem. För få topprovdjur är ett hot mot den biologiska 
mångfalden. 90 % av älg och rådjur som dör, dör av jakt. 

För att undvika problem på boskapsdjur har flera djurhållare satt upp rov-
djursstängsel, som effektivt minskar risken för angrepp. Fler djurhållare bör 
stängsla och staten står för en del av kostnaderna. Sverige var det första landet 
som införde prestationsbaserad bevarandeersättning för att hantera konflikter 
mellan rovdjursbevarande och boskapsförluster. Naturvårdsverket kan betala 
en tamboskapsägare i relation till antalet rovdjur som förekommer på dennes 
mark. Ersättningen har hitintills riktats mot samebyarna. 

Länsstyrelsen har personal som spårar de stora rovdjuren och tar emot obe-
servationer från allmänheten. Det pågår också en forskning på de stora rovdju-
ren för att öka kunskapen om deras beteende och vandringar. 

F å g l a r
”Fågelskådning” har länge varit populärt i Ludvika. Redan i slutet av 1950-talet 
började intresset för ornitologi. Då var vattnen utanför Gårlångens renings-
verk öppna på vintern och det fanns gott om föda i det näringsrika vattnet. 

O m  m a n  s e r  n å g o n  a v  d e  s t o r a 
r o v d j u r e n ,  e l l e r  s p å r ,  s a m t 
n å g o t  s l a g e t  b y t e ,  b ö r  m a n 
r a p p o r t e r a  d e t t a  t i l l  l ä n s -
s t y r e l s e n s  n a t u r b e v a k a r e . 
D e t s a m m a  g ä l l e r  o m  m a n  ä r 
o r o l i g  e l l e r  f å r  p r o b l e m  m e d 
r o v d j u r  i  s a m b a n d  m e d  d j u r -
h å l l n i n g .

Pärlugglan har en fantastisk livsstil, där honan flyt-
tar runt på norra halvklotet mellan de hannar  som 
har mycket sork i sina revir. Ungefär var fjärde år 
ska det finnas tillräckligt med mat för att pärlugg-
lan ska häcka i kommunen. Trenden är att det går 
längre och längre tid mellan sorkåren, vilket re-
sulterar i att antalet pärlugglar minskar. Fortsätter 
trenden är det dags att rödlista pärlugglan. /UR
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Kring 1960 kom många ungdomar till den nystartade föreningen SFU (Sve-
riges Fätbiologiska Ungdomsförening), som var en systerförening till dagens 
Naturskyddsförening. Idag är ungdomsföreningen mer fri och kallas för Fältbi-
ologerna. ”Fältbiologerna” i Ludvika var mest aktiva ”fågelskådare”, botaniken 
kom nog i skymundan. Eftersom det i stort sett varit obruten kedja sedan dess, 
är kunskapen bra om kommunens fågelliv. 

Antalet stannfåglar är i minoritet i förhållande till totala antalet arter som 
häckar varje sommar. Omkring nittio procent av Sveriges individer lämnar lan-
det. Men det är stannfåglarna som är mest utsatta för miljöförändringar efter-
som de flesta lever större delen av året eller till och med livet inom ett bestämt 
revir. Majoriteten av fåglarna påverkas mer av miljöförändringar i Väst- och 
Sydeuropa samt Afrika. Sverige är genomflyttnings- och övervintringsland för 
många fåglar vars utveckling är beroende av hur vi hanterar dem och deras mil-
jöer. Vårt ansvar för dessa arter är lika stort som det vi anser andra länder har 
för ”våra” fåglar. Det är viktigt att vår artstock är någorlunda balanserad, cirka 
250 arter och ett hundratal miljoner häckande par, annars är vår egen livsmiljö 
i farozonen. I Sverige kan man generellt säga, att bland de stora fåglarna finns 
det ökning medan för småfåglarna är det tvärtemot. 

Onaturliga förändringar som skogsavverkning orsakar naturligtvis drastiska 
förändringar i livsbetingelserna. För vissa arter är detta inget stort problem om 
det finns tillräckligt med liknande miljöer i närheten, eller i landskapet. En hög 
areal ungskog förändrar artsammansättningen och även antalet individer. 

Svensk Fågeltaxering är ett nationellt heltäckande inventeringsprogram som 
drivs av Lunds Universitet, på uppdrag av Naturvårdsverket. Genom att följa 
utvalda fågelarters utveckling i olika livsmiljöer kan man få veta, inte bara hur 
det går för fåglarna, men också hur det går för den biologiska mångfalden i 
stort.

Några vanliga fågelarter minskar på grund av att utnyttjandet av skogen är 
landskapsomfattande. Särskilt utsatta är t.ex. talltita och svartmes Parus ater. 
Arter som lever i mer öppet landskap, t.ex. trädlärka Lullula arborea, tornfalk, 
gärdsmyg Troglodytes troglodytes och buskskvätta Saxicola rubetra intar hygges-
fasens låga vegetation. Man kan tycka att tjäder är den skogsfågel som hårdast 
bör drabbas av kalhyggesbruket. Den har minskat, vilket också antalet tjädrar 
på spelplatserna vittnar om. På senare år har arter som skäggmes och pungmes 
spridit sig till kommunen. Arter som för femtio år sedan var otänkbara. 

När det gäller våtmarksfåglarna är inte trenden lika negativ som för skogens 
fåglar. Vadarfåglar, både ökar och minskar. Däremot bland fåglar som lever vid 
sjöar har nästan samtliga minskat de senaste tjugofem åren, vissa drastiskt myck-
et. Det finns dock en koppling till minskningen, åtminstone i kommunen, att 
när förorenade sjöarna fick effektivare reningsverk blev utvecklingen negativ för 
fågellivet av två orsaker. Näringshalterna sjönk drastiskt, därmed mattillgången 
och det andra att sjöarna inte återhämtade sig utan nedbrytningsprocesserna 
av näringsrikt material gjorde sjöarna sterila. Arter som brunand, skrattmås 
och sothöna i det närmaste försvann från kommunen fågelfauna. Dessa arter 
och en få kvarvarande rörhöns i länet finns i Kasttjärn, som kommunen måste 
förvalta på ett sådant sätt att skrattmås Larus radibundus trivs. Utan skrattmå-
sar i Kasttjärn kommer inte de andra fågelarterna att häcka. Glädjande är att 
stora fåglar som trana och sångsvan uppvisar starka ökningar. De två lomarter 
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som finns i kommunen måste beaktas vid olika typer av planeringar och ex-
ploateringar. Sverige, har tillsammans med Finland och Norge, huvudsakliga 
ansvaret för Europas populationer. Lommarna är känsliga för störningar, t.ex. 
vattenskoteråkning, dikning, förföljelse, vattenståndsfluktuationer i samband 
med vattenkraft. 

I odlings- och kulturlandskapet finns många vanliga arter som har blivit 
ovanligare under de senaste tjugofem åren, exempelvis svalorna och stare Stur-
nus vulgaris. Några arter ökade med igenväxningen av öppna landskapet, för 
att nu minska och bland dessa saknas nu den muntra sången från rosenfink 
Carpodacus erythrinus. När gråsparven har minskat med 5 procent per år kan 
man fundera över vad samhällets närmiljöer är på väg.

Det är lätt att glömma bort att fåglar behöver bra rastplatser under sina långa 
flyttningar. I kommunen finns några rastplatser för flyttfåglar. Mest uppmärk-
sammad är Hötjärns slamdamm med gammalt näringsrikt gruvavfall. Öppna 
strandliknande ytor tilltalar arktiska vadare att rasta, somliga arter ses mycket 
sällan i inlandet när de passerar. I Lisjön rastar sannolikt fler arter och individer 
än vad man kan tro. I Glaningen kan vissa höstar stora mängder änder rasta och 
vänta på rätt tidpunkt att dra vidare. 

HOT: Negativ trend är att flera allmänna arter har blivit rödlistade för att 
minskningstakten ökar, bland annat gäller det arter som gråtrut, tornseglare 
och drillsnäppa. Ytterligare allmänna arter är nära att bli rödlistade, t.ex. tofs-
vipa, gök och entita. Orsaken till minskningen ligger i häckningsbiotoperna 
försämras och fragmenteras på landskapsnivå eller förändringar på övervint-
ringsplatserna, samt ändrade klimatiska betingelser för långväga flyttare.

Skogsbruket fragmentiserar skogslandskapet och arealen äldre skog minskar 
drastiskt, vilket klart påverkar vissa stannfåglars överlevnad.

Den sista vitryggiga hackspetten i kommunen! I 
några år höll en hanne till kring Grangärdes Häst-
berg innan den försvann.   /ST
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BEHOV: De landskapsomfattande näringarna skulle behöva ställa om till 
ett mer naturligt anpassat bruk. Skogsbruket skulle endast ta upp små hyggen 
och undvika kalhyggesbruk huvudtaget. Röjning och gallring skulle sannolikt 
också behövas begränsas, samt öka mängden stående döda träd i skogarna. Löv-
skog måste skapas som liknar lövbrännor. I kommunen är jordbruksbygden 
småskalig, men ändå nyttjas marken av ett fåtal grödor. Större areal mark i träda 
skulle gynna fågelfaunan. För att avhjälpa bristen på bohål, bör en stor insats 
göras för att sätta upp anpassade holkar för olika arter i diverse miljöer.

V i t r y g g i g  h a c k s p e t t
Under de senaste decennier har vitryggig hackspettens utbredningsområde 
minskat med minst 90 %, för att ytterligare minska så att 2010 fanns bara 2 
häckande par, samt några ensamma fåglar, kvar i landet. Vitryggig hackspett 
finns i lövskogsrika landskap, med genomsnitt 75-95 % lövträd och det mesta 
bör vara äldre bestånd. I naturskogslandskapet fanns det alltid större lövbrän-
nor med enbart björk och asp, strandskogar och sumpskogar. I kommunen var 
det rikligt med lövrik skog i skogen och igenväxning av lövträd i hagmarker. 
På 1970-talet utgick bidrag från Skogsstyrelsen till markägare som avverkade 
den typen av skog till förmån för granplanteringar. Därefter försvann de sista 
vitryggiga hackspettarna från kommunen. Födan består av ved- och barklevan-
de insekter, främst skalbaggslarver. Häckningsreviret är över 150 hektar, men 
på vintern används uppemot 650 hektar för födosök. Ett bra revir bör ha cirka 
100 hektar äldre lövskog inom 500 hektar. 

Naturskyddsföreningen har sedan 1995 försökt med utplantering och från 
2000 avel. Det viktigaste är att betydligt fler lämpliga områden skyddas från 
avverkning och att ett omfattande restaureringsarbete kommer till stånd. Inom 
miljöcertifieringen FSC har Bergvik Skog AB utformat ett eget aktionsprogram 
som har målsättningen att skapa förutsättningar för 100 nya revir från Dalsland 
till Nedre Dalälven. Arbetet berör också arealer i Ludvika kommun. 2005 an-
togs ett nationellt åtgärdsprogram för vitryggig hackspett. 

Dalarnas Ornitologiska Förening har påbörjat regional genomförande av 
åtgärderna inom programmet. För genomförandet av åtgärderna är samarbetet 
med kommunerna och markägare viktigt. Det finns just nu för lite lövskog 
äldre än 30 år, särskilt bestånd med stor mängd gamla lövträd som har dött och 
börjat dö.

Kommunen bör medverka som en av parterna till att förbättra situationen 
för vitryggig hackspett. De miljöer som är bra för vitryggig hackspett är också 
mycket betydelsefulla för andra fåglar och ryggradslösa djur. Kommunen har 
lövrika skogsbestånd i anslutning till Bergvik Skog som ingår i restaureringsar-
betet. Med skötsel mot lövskog med gamla och döende träd kan kommunen 
förstärka restaureringen. En plan för detta bör upprättas i samarbete med or-
nitologerna.

Kartorna visar var de områden som Bergvik res-
taurerar för att få bättre biotoper för vitryggig 
hackspett. Målet är att få ett par revir i Ludvika- 
och Grängesbergstrakten. Kommunen som har 
lövrika tätortsnära skogar i anslutning till Berg-
vik bör stödja målsättning genom att skapa mer 
lövträd och fler döda träd.
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E l -  o c h  l e d n i n g s d ö d
En stor mängd fåglar dör och skadas varje år när de kommer i kontakt med 
elledningar. Det är framförallt större fåglar som drabbas som ugglor och rov-
fåglar, men det finns bevis på att individer av 141 fågelarter har någon gång 
dödats i kontakt med elnätet. Över hälften av alla döda örnar som hittas är 
under kraftledningar. Svanar, gäss, tjäder, tornseglare och flera hackspettsarter 
återfinns på den övre delen av listan av fåglar som drabbas av ledningsdöd.

Strömgenomgång sker vid oisolerade stolptransformatorer, framförallt 
10-20k transformatorer och ledningsstolpar i elnätet och järnvägsnätet. På-
flygningsskador i öppen terräng sker överallt, men särskilt i frekventa flyttfå-
gelstråk. Det finns en positiv trend under senare halvan av 1990-talet, men el-
strömsolyckorna för ugglorna ökar. Dödligheten hos berguven genom eldöd är 
så stor som 33 %. Idag är det standard att alla transformatorer som nyuppförs 
eller repareras skall förses med skyddsisolering. 2001 framkom det att hos de 
stora elbolagen var fortfarande cirka 80 % av stolptransformatorer oisolerade. 

Naturvården inom kommunen bör undersöka situationen hos kommunala 
elbolaget och vidtaga nödvändiga åtgärder för att förhindra eldöd hos fåglar.

V i n d k r a f t s a n l ä g g n i n g a r
Målet för vindkraftsel är 30 TWh till år 2020. Gränsen för ”större anlägg-
ningar” har höjts till 25MW, för anläggningar under gränsen behöver exploa-
tören endast anmäla planerna till kommunen. Ansökan om tillstånd för större 
anläggningar handläggs av länsstyrelsen. En översiktsplan eller ett motsvarande 
underlag från kommunen ska ligga till grund för ett beslut om vindkraftseta-
blering.

Vindkraftens inverkan på fågelbeståndet har undersökts de senaste tio åren, 
framför allt i Tyskland, Norge och USA. Studier i Sverige är mycket begrän-
sade, och gäller främst vindkraftverk i havsbandet. Påverkan till följd av vind-
kraftsanläggning medför förändringar i livsmiljön (biotopen); störningar och 
hinder i fåglarnas häcknings- och födoområden och kollisionsdödlighet på få-
gelbestånd. Risken är störst för stora fåglar med långsamma rörelser, särskilt 
rovfåglar, lommar och tranor. Deras långsamma livscykel och reproduktions-
hastighet gör att redan en liten ökning av dödligheten bland vuxna individer 
kan kännbart påverka deras möjligheter att finnas kvar inom områden med 
vindkraftverk. I Sverige är 53 fågelarter funna döda under vindkraftverk, i 
Tyskland det dubbla.

Vindkraftverk innebär alltid en störning och risk för kollisioner med fåglar. 
För att minimera riskerna är det viktigt att välja etableringsplatser med omsorg, 
t.ex. undvika närheten av branter,  sluttningar och skogsbryn. Planeringen ska 
också göras utifrån en bra kunskap om fågellivet i området. Speciell hänsyn ska 
tas till arter som är upptagna på EU:s fågeldirektiv lista 1 och nationellt röd-
listade arter, t.ex. kungsörn, berguv och smålom. Karteringsinsatserna för att 
identifiera områden för fågelsträck och häckande fåglar bör föregås av minst ett 
års studie, ofta behövs det två till tre års inventering. Inte bara vindkraftverkens 
risker ska bedömas, även vägar, ledningar, underhållsaktiviteter etc. ska vägas 
in. Viktigt att det krävs kontrollprogram som visar på eventuella upprepade 
kollisionsproblem. 
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K r ä l -  o c h  g r o d d j u r
Alla grodor och ormar är fridlysta i Sverige. Antalet arter som finns i kommu-
nen är lågt och samtliga har stor utbredning i landet. De flesta sällsynta arter 
finns i syd- och södra Mellansverige. I kommunen finns vanlig groda, åker-
groda, padda, huggorm, snok och ödlorna kopparödla, skogsödla, mindre- och 
större vattensalamander. Grod- och kräldjuren har drabbats av miljöförstöring 
och landskapsförändring, främst genom skogs- och jordbrukets arealomfat-
tande verksamheter. Även inplantering av signalkräfta och hela försurnings-
problematiken har bidragit till minskningen av groddjuren. En rik grod- och 
kräldjursfauna har ett värde genom rikare naturupplevelser och inte minst för 
att de äter stora mängder, av för trädgårdsodlaren s.k. skadedjur.

Genom att landskapet förändras blir det glest mellan förökningsplatser och 
områden där djuren uppehåller sig under sommaren. Spridningen försvåras och 
utbredningen i landskapet splittras till mindre, isolerade förekomster. Igenväx-
ning av små dammar och tjärnar sker av vass, buskar och näckros, vilket re-
sulterar i lägre vattentemperatur och därmed sämre reproduktion. Hoten mot 
groddjuren är många och alla djur som dödas i trafiken får stor betydelse på 
lokala populationer. 

Det finns flera åtgärder som skulle kunna gynna grod- och kräldjuren i 
kommunen, t.ex. röjning kring igenväxande dammar så att solinstrålningen 
ökar, röja sandiga väg- och banvallsslänter. Det behövs en inventering av större 
lekvatten för groddjuren. I kommunens databas finns redan några lekplatser.

HOT: Groddjuren står inför ett allvarligt hot från epidemiska sjukdomar 

Padda Bufo bufo behöver små vatten för sin lek i alla 
typer av landskap. De är som alla andra groddjur 
känsliga för försurning.  /JH
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från kontinenten. Förlusten av lämpliga biotoper har länge varit ett hot. Sär-
skilt de försvinnade öppnare markerna mellan odlingsmark och skog. För gro-
djuren har försurningen och utdikningen spelat stor roll i färre antal djur. 

BEHOV: Skydd av kvarvarande våtmarker och småvatten är nödvändigt. 
Därför är det nödvändigt att förbättra kunskapen var dessa miljöer finns.

F i s k a r
Antalet fiskarter i kommunen är förhållandevis lågt. Tidigare fanns ål, möjligen 
endast inplanterad, och situationen är idag osäker om ål finns kvar i något vat-
ten. Naturliga fiskarter är: gädda, öring, sik, nors, ruda, sutare, braxen, mört, 
elritsa, lake och abborre. De flesta sjöar har få arter, förutom abborre och gädda, 
ibland mört. Ett tiotal arter kan det finnas i de största sjöarna. Ursprunglig 
öring finns det i ett 30-tal vatten över kommunen. De vattensystem i vilken 
den verkar vara mer utbredd, är Svartälven, Pajsoån, Svensksjöån/Mellansjöån 
upp mot Ramsnorsen, Saxhytteån med sjön Saxdalen, Norrviksån/Krabbsjöån, 
Malån samt Dammsjöbäcken upp till Södra Gussjön.

I Norra Gussjön uppges det från 1970-talet att det finns en lokal ursprung-
lig variant av fjällröding. Sjön har därför tidigare medverkat i olika naturvårds-
program, men populationensstorleken av storröding är osäker eftersom det san-
nolikt finns inplanterad regnbågsöring i sjön????

Under tiden man flottade timmer i vattendragen rensades många på sten-
block, sträckor rätades ut och dammar byggdes. Rensningen av stenblock gjor-
de att vattendragens lekplatser försämrades och dammarna utgör vandringshin-
der. Några sträckor av vattendrag i kommunen har restaurerats.

HOT: Alla vandringshinder som finns i kommunens sjöar och vattendrag 
är problematiska för fiskar som vandrar. Otaliga åar och bäckar har allvarliga 
hinder i from av dammar, av vilka många inte längre har någon funktion. Flott-
ningsepoken bidrog också till sämre lekbottnar och skydd, genom att de rensa-
des på stenblock. Försurningen har kanske varit den allvarligaste orsaken till att 
vissa fiskar försvann, genom dålig mattillgång och att vitaliteten försämrades. 

BEHOV: Fortsatt kalkning av vatten som är onaturligt försurade är bra för 
fiskfaunan och insektslivet i vatten. En översyn var och vilka vandringshinder 
som finns bör göras i kommunen. De allra allvarligaste hindren bör åtgärdas. 
Ett större projekt som återställer ett viktigt vattendrag bör komma i stånd i 
framtiden. 

10

Sorgsvävfluga Hemipenthes morio är parasit på 
solitära bins larver och puppor. Den trivs på 
varma sandiga ställen med rik tillgång av solitära 
bin. Arten är en god indikator på hög biologisk 
mångfald.  /SEN
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R y g g r a d s l ö s a  d j u r
De ryggradslösa djuren har genom den enorma artrikedomen och den stora 
variationen i levnadsanpassningar komplicerade ekologiska samband. De flesta 
fjärilslarver äter blad, medan många skalbaggar lever i gamla träd eller liggande 
stammar. Människans ingrepp i den ekologiska väven orsakar lätt störningar. 
Resultatet kan bli i form av massförökningar av några få arter, med kännbara 
ekonomiska konsekvenser. Detta gäller såväl i skogs- som i jordbrukslandska-
pet.

Det totala antalet ryggradslösa djur i Sverige uppgår troligen till nära 30000 
arter. Övervägande delen utgörs av insekter med drygt 25000 arter. Den största 
insektsordningen är steklarna med fler än 7000 arter. Inom spindeldjuren är 
kvalstren den största gruppen. Landlevande mollusker, det vill säga snäckor 
och sniglar, består av minst 110 arter. Detta är bara exempel på den stora art-
rikedomen. 

Med en sådan oerhörd mångfald är det inte möjlig att ens med en översiktlig 
inventering komma i närheten av merparten av arterna. Kunskapen är ojämnt 
fördelad mellan olika grupper vad gäller, ekologi, levnadssätt och utbredning. 
Lokalt kan amatör entomologer göra stora insatser genom idogt samlande. I 
Ludvika kommun finns en enda person som samlat inom många djurgrup-
per. Edgar Wieslanders stora insektssamling finns numera på Naturhistoriska 
riksmuseet i Stockholm. Vanligast är att samlandet annars inriktas på fjärilar 
och skalbaggar. Idag är det populärt att fotografera insekter och med ökande 
intresset har ny information om dagfjärilar i kommunen tillkommit. Eftersom 
insekterna är så många och att många uppträder endast i ”sin” naturtyp, hade 
en uppdelning i beskrivningen varit på sin plats. 

I gammal naturskog finns det ofta stora mängder död ved, vilket gör att 
arter kan hitta lämplig ved för sin utveckling. I produktionsskog blir det säl-
lan några mängder död ved. Om det bildas döda träd så är de av samma ålder 
och struktur, vilket passar endast ett fåtal arter. Dessutom är det i allmänhet 
för fuktigt och svalt i tät planterad skog. De flesta större skogsinsekter behöver 
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varma ställen att leva på och gles gammal tallskog och särskilt de arter som lever 
i död tallved. Granskogen är tätare och där är luckor i skogen viktiga. Lång-
samväxande granar med tjock skrovlig bark har en annorlunda fauna än jämfört 
med snabbväxande träd som finns i produktionsskogen. I sumpgranskog är 
tillgången vanligen bättre på näring och träden blir därmed grövre, vilket har en 
viss betydelse för många skalbaggar. I sumpskogen sker också återkommande 
störningar som en del träd inte klarar och som kan resultera i stora mängder 
stående och liggande döda träd. Otal antal insekter, inte minst skalbaggar, krä-
ver solexponerade lövträd i skogslandskapet. Det har alltid funnits lövträd som 
stått öppet och ljust efter brand, stormfällning, översvämningar osv. Insekterna 
har utvecklat en mängd anpassningar och utnyttjande efter de erbjudande som 
skapats så länge skog och insekter har funnits. 

Med kulturskogen kommer utarmningen av särskilt viktiga substrat för in-
sekter som tidigare var allmänna i ett naturskogslandskap. Till exempel rönn-
praktbagge Agrilus mendax som kräver solexponerade, klena rönnar, gärna i 
knippen och senväxande. Var rönnarna står spelar mindre roll, det kan vara 
i skog eller i odlingslandskapet. Men idag är det näst intill omöjligt att finna 
rönnpraktbagge eller lämpliga rönnar. Skogsbruk och stor älgstam försämrar 
förutsättningarna för rönnpraktbagge till utrotningens gräns. Tickor och andra 
trädlevande svampar är också en förutsättning för många arter. Många arter är 
äter svamphyfer eller sporer en viss tid i livscykeln. Dessutom lever vissa insek-
ter bara på en svampart. Hur många sådana arter det finns vet vi inte. Så förut-
sättningarna för skogslevande insekter består av en mångfald olika egenskaper, 
allt i från landskaps- till beståndsnivå. Inte minst människans manipulerande 
av skogslandskapet slår hårt på många arters biotoper och mängden substrat. 
En del arter reagerar snabbt när ett lämpligt substrat eller en typ av skog skapas 
i stor mängd på onaturlig väg, och ibland slår insekterna hårt tillbaka med 
stora ekonomiska förluster. Granbarkborre Ips typographus angriper nyligen 
döda granar framför levande och vid gynnsamt väder kan massuppträdande ske 
i kulturskogar, vilket dominerar dagens skogslandskap. Efter första säsongen 
har granbarkborrarna lämnat trädet. Granbarkborren har många fienden bland 

Stor hornstekel var betydligt vanligare förr. Or-
saken till minskningen är sannolikt färre äldre 
och döende träd som den kan lägga ägg i.    /JH
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parasitinsekter och de kommer, med en viss fördröjning, begränsa spridningen. 
Skogsbruket försöker hindra spridningen genom avverkning, vilket lätt få mot-
satt effekt när man även för bort parasiterna. Granbarkborren är i natursko-
gen inget större problem, tvärtom de träd baggarna dödar gynnar biologisk 
mångfald. Luckor med ansamling av döda träd är en viktig del i granskogens 
utseende och funktion för alla vedlevande organismer. 

På hygget finns stor mängd död ved, mest i form av klena grenar och stub-
barna efter de avverkade träden. ..............

Vanligtvis förknippar man ängsmark med blomrika, välhävdade ängar eller 
också före detta ängar med högre växter, som t.ex. skogsnäva och smörblomma. 
Traditionell slåtteräng är i stort försvunnen. Igenväxande ängsliknande vegeta-
tion saknar de flest typiska ängsväxterna som rödlistade och sällsynta insekter 
ofta är beroende av. Idag får de insekter som tidigare levde i odlingslandskapet 
hålla till godo med ruderatmark som t.ex. kraftledningsgator, banvallar, bangår-
dar och industriområden. Man skulle kunna kalla de ängsliknande miljöerna 
på störd eller ny mark för ”grusängar”. en del ruderatmarker fungerar som al-
ternativ till försvunna eller starkt begränsande naturliga marktyper. Ingen väx-
ning av utfyllnader, vägkanter och bangårdar är sådana ställen som det kan in-
vandra speciella örter och gräs, som i sin tur blir värdar för sällsyntare insekter. 
Öppen mark med gles vegetation blir dessutom varma. Kraftledningsgatorna 
kan efterliknas med gläntor i skog. De hålls fria från busk och träd genom re-
gelbunden röjning. Platser där örtrikedom förekommer och som blir varma av 
solinstrålningen kan vara livsviktiga för många dagfjärilar. 

Sandmarker som är intressanta för många insekter, bl.a. myror, skalbaggar 
och gaddsteklar. Platserna utmärker sig genom att de är mer eller mindre fria 
från vegetation och de ska vara varma och torra av solinstrålning. Om biotopen 
är naturlig eller kulturskapad har sannolikt liten betydelse, men kan detta kan 
ha betydelse för spridningen och kontinuitet. Sandtag, vägkanter etc. är nya fö-
reteelser och dessutom inte beständiga i ett långt tidperspektiv. Naturliga sand-
brinkar ska ständigt vara i rörelse och därmed kan arter långa tider förekomma 
på samma plats. Om arter kan sprida sig långväga finns det alltid möjligheter 

Storfibblebi Panurgus banksia (VU) finns vid 
Stakheden, som också är den enda kvarvarande 
platsen för arten i Dalarna.    /MS
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att för stunden lämplig biotop koloniseras. Flygsandsfälten i Grangärdebygden 
har bra förutsättningar för t.ex. olika arter av bin och deras följeslagare bibagge 
Apalus bimaculatus. Viktigt är att det finns blommande sälg och vide i närheten 
eftersom bin och humlor behöver nektar. 

Öppna naturtyper som kalkkärr och källmyrar har ofta en exklusiv flora, 
medan den lägre faunan inte är motsvarande artrik. Snäckfaunan utgör ett un-
dantag. Bland snäckorna finns flera exklusiva och skyddsvärda arter. Någon 
inventering av snäckfaunan i kommunens kalkkärr har inte gjorts.

Eken har en särställning i antalet arter som lever på träd och särskilt gamla 
grova ekar, men de saknas i Ludvika, även om det finns förutsättningar. Grova 
aspar har också en artrik lägre fauna. De flesta rödlistade arterna lever i döda 
träd eller levande träd med stamhåligheter. Gamla lövträd, även en och annan 
tall, i tätorterna har förutsättningar att hysa en och annan rödlistad insekt. 
Förutsättningen är att träden får bli tillräckligt gamla och att det bildas död 
grenar, skador på stam genom rötangrepp från trädsvampar etc. Även döda träd 
kan vara värdefulla för insekter, till och med lång tid efter att alla bark fallit av. 
Solexponerade gamla lövträd i tätorterna är värdefulla, även björk och sälg.

HOT: Många insekter som är bark och vedlevande har stora svårigheter att 
överleva i dagens skogslandskap. Många arter står med all säkerhet på gränsen 
till att bli nationellt utdöda. Även arter i odlingslandskapet som knutna till 
levande och döda träd har problem. Brändskadad skog, skadade träd, brist på 
död ved och även brist på blommande träd och buskar, listan kan göras lång 
på substrat som är nödvändiga för att få en rik insektsfauna. Den fortlöpande 
igenväxningen av trädbärande hagmarker och huvudtaget minskad areal häv-
dad odlingsmark på naturmark drabbar många insekter, särskilt dagflygande 
fjärilar. I många miljöer städas träd bort i förtid, särskilt i tätorter och på gårdar. 
Säkerhetsaspekter överdrivs ibland, vilket leder till färre gamla träd. Energifö-
retagen gräver ner allt fler luftledningar och därmed försvinner en del kraftled-
ninsgator, vilket kan göra att öppna, örtrika marker minskar ytterligare.

Skogsbruket lämnar för liten areal skyddad skog och naturhänsynen mot 
vattendrag, sjöar och andra kantzoner är inte vad den borde vara för att gynna 
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de värmeälskande insekterna. Äldre lövträd och kapade höga stubbar som läm-
nas vid avverkningen kan endast tillfälligt gynna några arter. När den plante-
rade barrskogen har växt upp till några meter är i stort sett den positiva effekten 
borta för värmekrävande insekter. Flera framtida hot föreligger när skogen ska 
räcka till allt fler intressenter. Avlägsnandet av hyggesavfall och stubb-brytning 
kommer att få negativ inverkan på vissa arter. Skog som är anlagd genom plan-
tering är ensartade och har stor brist på död ved och gamla träd. Någon större 
förbättring i framtiden kan inte ske när tiden mellan avverkningarna förkortas.

BEHOV: Kraftledningsgatorna i kommunen bör inventeras bättre på dag-
fjärilar för att få kännedomen om var och vilka lämpliga skötselåtgärder behö-
ver göras. Stor hänsyn behövs för de återstående små arealer med rödlistade och 
sällsynta dagflygande fjärilar. Särskilt viktigt är att kommunen tar väl vara på de 
ytor som finns på egen mark. 

Om ambitioner finns kommer det att finnas möjligheter att öka betydligt 
andelen lövträd i barrskog och även anlägga lövskog som liknar naturliga löv-
brännor. Bristen på död ved kan avhjälpas något om man spar grövre grenar 
och toppar åt vedinsekterna vid gallring och avverkning, vilket inte minst bör 
gälla när kommunen sköter sina grönområden. Om flis som ligger över en som-
mar bör det sparas till nästa sommar, eller att översta laget sparas. Grövre och 
rötskadade ”parkträd” bör få stå så länge som möjligt. De träd som anses utgöra 
en riskfaktor kan toppkapas och om träden måste fällas ska de läggas upp på 
kommunens ”trädkyrkogård”.

F a u n a v ä k t e r i
Länge har botaniken haft floraväktare, personer som kontrollerar regelbundet 
en viss växt och dess växtplats. Nu har även faunaväkteri tagit form. Vem som 
helst kan bli faunaväktare, men det krävs en viss kunskap, metodik och rap-
porteringsskyldighet. Det är ArtDatabanken som är huvudman. Fördelen med 
årliga besök på lokal för hotad art är att man snabbt kan uppmärksamma om 
arten har minskat i antal och därmed förhindra den att försvinna. ArtDataban-
ken har en lista på 20 arter som är lämpliga för ändamålet, flera av arterna finns 
i kommunen. Listan omfattar fjärilar, bin, skalbaggar och trollsländor. 
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å T G Ä R D e R  O C h  M å l                  
F Ö R  B I O l O G I S K  M å n G F A l D

Förlusten av biotoper har länge och är fortfarande det största hotet mot 
biologisk mångfald. Ungerfär hälften av jordens många naturtyper är 
försvunna. I Sverige finns 5-8 % av skog som är naturskogsartade kvar. 

Under en lång tid av markanvändning av skogs-, jord- och vatten-
bruk har tillgången på olika livsmiljöer minskat, vilket har lett till att 
många arter blivit hotade. Det finns gränser för hur stor förlust av livs-
miljö olika arter tål. Man känner ungefärliga tröskelvärden för vissa väl-
kända grupper, t.ex. fåglar och fiskar. Mängden död hård ved, gamla 
träd, lövträd och gammal skog ligger idag under kända tröskelvärden i 
stora delar av landet. Alla hotade arter ligger också under tröskelvärden, 
till och med risk för nationellt utdöende.

Införandet av främmande arter är ofta av ondo. Jägarna och fiskare 
har infört flera arter för att skapa nya möjligheter till jakt och fiske. Väl-
känt exempel är signalkräftan som med införandet hotar den inhemska 
flodkräftan på flera sätt. Allvarligast är spridningen av kräftpesten. Nu 
ser det ut att flodkräftan utrotas på sikt. Införda vattenväxter kan göra 
att hela sjöar växer igen. Sedan finns det ett antal arter som hittar sin 
plats i svensk natur och tillför den något uppskattas, t.ex. ängsblåklocka. 

Vägverkets projektet ”artrika vägkanter” har verkligen fått betydelse 
för skydd av vägkanter med artmångfald, men också ändrade rutiner vid 
vägarbeten till förmån för flora.

Det ideella arbetet med biologisk mångfald får ofta liten uppmärk-
samhet, trots att det resultaterar till skydd för hotade arter och deras 
livsmiljöer. Flora- och faunaväkteriet är ett ideellt nätverk för personer 
som vakar över hotade arter. Kommunen bedriver också en viss flora- 
och fungaväkteri. 

Bevarandet av biologisk mångfald är ett ansvar för alla sektorer i sam-
hället. Varje näring har tagit på sig att nyttja biologiska resurser eller 
ekosystemtjänster utan att föröda dem. Bevarandet av artrikedom och 
tillräckligt antal produktiva individer är både kvalitativa och kvantitativa 
egenskaper. I landskapen finns ställen som har särskilt stor ansamling av 
arter, s.k. hotspots. Sådana lokaler, stora som små, måste bevaras för att 
de ska fungera som spridningsgrund ut i övriga landskapet.

Med ett varmare klimat, på grund av ökade halter växthusgaser i 
atmosfären, kommer detta att ha effekter på arter och livsmiljöer. Även 
av den anledningen är det nödvändigt att ha så stor biologisk mångfald 
och areal naturtyper som möjligt för att arter ska kunna flytta på sig efter 
behov.  

Vad vi gör som individer hemma eller på arbetet har betydelse för att 
nå rikt djur och växtliv. Plocka inte fridlysta växter och rödlistade arter. 
Hotade arter måste få en chans att återhämta sig. Du som har egen tomt 
kan låta en del av gräset vara oklippt och slå det senare med lie och ta 
bort höet. Särskilt viktigt om du har naturtomt. Ta inte med växter och 
djur från utlandet. Flytta inte signalkräftor till andra vatten.
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M I l J Ö K V A l I T e T S M å l e T       
” R I K T  D J U R  O C h  V Ä X T l I V ”

Det 16:e miljökvalitetsmålet handlar om att den biologiska mångfalden 
ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida 
generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystem samt deras funktioner 
och processer ska värnas. Biologisk mångfald är gener, arter och deras 
samverkan samt vad de gör till nytta för ekosystemen som att rena vat-
ten och luft. 

I slutbedömningen av delmålet ”hejdad förlust av biologisk mång-
fald” till 2010 är att trenden för biologisk mångfald fortfarande är nega-
tiv. Flera positiva insatser har genomförts för enskilda arter. Ökad areal 
skydd och skötsel av områden behövs. Skyddade områden är viktiga, 
men både naturreservat och biotopskyddsområden bildas i för långsam 
takt. För kommunen har arealen naturreservat ökat med xxxx %. Fort-
farande har kommunen för liten andel skyddad natur för klara skyddet 
av arter och livsmiljöer. Det viktigaste målet är att öka områdesskyddet. 
Bättre anpassad och skötsel av artrika ängar och betesmarker är nödvän-
digt.

Ett annat delmål är att antalet hotade arter ska minska med minst 
30 % till 2015. ArtDatabanken har arbetat fram en ny rödlista 2010. 
Ungefär 10 % fler arter är bedömda som hotade sedan rödlistan 2005. 
Nationella åtgärdsprogrammen för hotade arter och biotoper är viktigt 
verktyg. Kommunen berörs av cirka xxxx program. Riktade åtgärder för 
hotade arter ger ofta goda resultat. Kommunen bör arbeta aktivt för att 
stödja åtgärder i aktuella program. Kunskapen om de rödlistade arterna i 
kommunen är relativt god, om man undantar merparten av ryggradslösa 
djur. Delmålet bedöms vara möjligt att nå.

Arter påverkas av nyttjande av de naturresurser som pågår i land-
skapen. För kommunen är skogsbrukets areella påverkan stor. Natur-
hänsynen vid skogsavverkningar når inte upp till skogsvårdslagens lägsta 
rekommenderade nivå. Den vardagliga naturhänsynen måste vara opti-
malt funktionell för arterna. Miljömålen och nivån inom miljöcertifie-
ringen, bygger på att den frivilliga avsättningen fungerar, annars måste 
arealen reservat öka betydligt, till över 20 procent (FN anser 17 %). 
Slutsatsen är att nyttjandet av naturresurser inte sker på ett långsiktigt 
hållbart sätt.

Regionalt har det påbörjats uppföljningar av biologisk mångfald och 
biologiska resurser såväl på land som i vatten. Häckfågeltaxeringen visar 
på en negativ trend för fler fågelarter, bland annat de vanligaste fåglarna 
i odlingslandskapet, fjällen och i våtmarker. Insatserna måste öka snabbt, 
t.ex. med hjälp av landsbygdsprogrammet och insatser från skogsbruket. 
I Dalarna ser man en positiv utveckling av groddjur och sötvattensar-
ter. För flodpärlmusslan är situationen oförändrat negativ, och insatser 
måste snabbt göras för att något positivt ska hända. I Ludvika görs inga 
åtgärder från länsstyrelsen, eftersom man har valt i första hand de vat-
tendrag som har största antalet musslor. 
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Miljömålsrådet bedömde att målet Ett rikt djur och växtliv är mycket 
svårt eller inte möjligt att nå till år 2020 även om åtgärder sätts in. Fort-
sättningsvis ska etappmålen ligga till grund för en strategi för långsiktlig 
hållbar markanvändning med landskapsfokus. 

Följande etappmål är föreslagna: ekosystemtjänster och resiliens, ho-
tade arter och naturtyper, invasiva främmande arter, kunskap om gene-
tisk mångfald och om den biologiska mångfaldens och ekosystemtjäns-
ternas värden.

F ö r s l a g  t i l l  n y a  p r e c i s e r i n g a r
Samtliga föreslagna preciseringar berör naturvården och friluftslivet di-
rekt eller indirekt. 

E k o s y s t e m t j ä n s t e r  o c h  e k o s y s t e m e n s 
r e s i l i e n s
Generationsmålet: ”Ekosystemen är resilienta, det vill säga de har förmåga 
att klara av störningar samt anpassa sig till förändringar såsom ett ändrat 
klimat, så att de fortsatt kan leverera ekosystemtjänster”.
Preciseringar: 
• Ekosystem, processer och strukturer ska förekomma med en sådan 

mångfald av naturtyper och arter i landskapet att deras funktioner är 
säkerställda.

• Gränser för utnyttjande och miljöpåverkan ska undvikas att överskri-
da naturens förmåga att återhämta sig utan att förlora sin förmåga att 
fungera på ett önskvärt sätt.

H e j d a  f ö r l u s t  a v  b i o l o g i s k  m å n g f a l d
Generationsmålet: ”Förlusten av biologisk mångfald inom Sverige är hej-
dad; det vill säga bevarandestatusen för naturtyper och arter är god och för 
hotade arter har statusen förbättrats, samt genetisk variation är bibehållen 
inom och mellan populationer”.

Preciseringar:
• Arter ska fortleva i livskraftiga populationer, spridda inom sina natur-

liga utbredningsområden i landet, med livsmiljöer och spridningsvä-
gar säkerställda så att genetisk variation inom och mellan populatio-
ner bibehålls.

• Andelen hotade arter ska minska och andelen nationellt utrotade (för-
svunna) arter inte ökar. Inga arter ska klassas som hotade på grund av 
populationsminskning.

• Samtliga arter och naturtyper i art- och habitatdirektivet samt fågeldi-
rektivet ska ha gynnsam bevarandestatus.
Kommentar: Utgångsläget i Ludvika kommun för hotade och många 

sällsyntare arter är att de är redan är försvunna eller har mycket liten 
population eller har minskat eller minskar och att tendens till för-
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bättringar av situationen saknas för de allra flesta berörda arter. 
Art- och habitatdirektivet omfattar för få arter och biotoper för att 

det ska vara funktionellt för andra växt-, svamp- och djurgrupper.

F r ä m m a n d e  a r t e r  o c h  g e n e t i s k t  m o d i -
f i e r a d e  o r g a n i s m e r
Generationsmålet: ”Främmande arter eller genetiskt modifierade organis-
mer som kan hota människors hälsa alternativt hota eller utarma biologisk 
mångfald i Sverige introduceras inte, samt spridningen av dessa arter och 
deras effekter på den biologiska mångfalden minimeras”.

Preciseringar:
• Avsiktlig eller oavsiktlig introduktion och spridning av främmande 

arter och gener som kan hota eller utarma den biologiska mångfal-
den ska inte få ske.

Kommentar: Åtgärder för att begränsa skador på biologisk mångfald 
av redan etablerade invasiva främmande arter kan genomföras och ge 
resultat om resurser anslås för detta.

F r i l u f t s l i v  o c h  r e k r e a t i o n
Generationsmålet: ”Människor har tillgång till natur- och kulturmiljöer 
med ett rikt växt- och djurliv som ska stimulera till upplevelser och utevistel-
se både i närmiljön och på mer avlägsna platser. Detta bidrar till en allmän 
förståelse av landskapets värde, samt till rekreation och en god folkhälsa. Vid 
skydd av natur- och kulturmiljöer och planering av landskapet tas hänsyn 
till människors behov av upplevelser, utevistelse och friluftsliv. Vid förslag 
tillexploatering av markområden ska en seriös bedömning göras av områdets 
betydelse och värde för upplevelser, utevistelse och friluftsliv”.

Preciseringar:
• Allemansrätten ska värnas. Tätortsnära områden av betydelse för 

friluftslivet undantas från exploatering i kommunens översikts-
plan.

• Insatser ska göras för att locka till utevistelse, och miljöer i närhe-
ten av skolor och förskolor. Förbättrad tillgänglighet för områden 
av särskild betydelse för friluftslivet ska prioriteras. 

• Tätortsnära natur ska bevaras, vårdas och utvecklas med hänsyn till 
frilufts-, kulturmiljö- som naturvärden.

• Hänsyn tas till friluftsintressen vid planering av infrastruktur med 
avseende på avseende buller.

Kommentar: Kommunen har ett bra underlag, åtminstone för kom-
munens eget markinnehav, för att genomföra merparten av precisering-
arna. 

D e t  b i o l o g i s k a  k u l t u r a r v e t
Generationsmålet: ”Det biologiska kulturarvet förvaltas så att viktiga 

natur- och kulturvärden består”.
Preciseringar:
• Det biologiska kulturarvet utgörs av ekosystem, naturtyper och 

arter som formats, utvecklats eller gynnats genom männis-
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kans nyttjande av landskapet och vars fortlevnad förutsätter 
ett lämpligt brukande och skötsel. 

K u n s k a p  o m  b i o l o g i s k  m å n g f a l d
Generationsmålet: ”Samhället och dess medborgare har en bred kunskap 
om och förståelse för vikten av biologisk mångfald och de ekosystemtjänster 
den förser oss med. Tillsammans med traditionell och lokal kunskap bidrar 
det till bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald”.

Preciseringar:
• Arbetet med att bevara och hållbart nyttja biologisk mångfald 

sker enligt ekosystemansatsen, för bl.a. tillvara ta lokal och tradi-
tionell kunskap.

• Lokal och traditionell kunskap tas tillvara i dialog med markägare 
och lokala aktörer vid skydd, skötsel och tillgängliggörande av 
natur.

• Öka insikten om att biologisk mångfald och ekosystemtjänster är 
en förutsättning för vår välfärd hos medborgare.

• Specialistkompetens, i synnerhet taxonomisk kunskap om den 
vilda och odlade mångfalden, är säkrad och används i beslutspro-
cesser. Andra kunskaper, t.ex. naturtypskartor, behövs för att fatta 
beslut.

Kommentar: 

H å l l b a r t  n y t t j a n d e  o c h  h ä n s y n
Generationsmålet: ”Biologisk mångfald och ekosystemtjänster upprätt-

hålls på landskapsnivå genom att samhällets förvaltning av ekosystemen 
bedrivs med ett landskapsperspektiv och att biologiska resurser såväl på 
land som i vatten nyttjas på ett hållbart sätt”.

Preciseringar:
Ekosystemansatsen är vägledande i samhällets amordnade arbete, där 

lokal förankring och delaktighet är en viktig komponent för att bevara 
biologisk mångfald och hållbart utnyttja naturresurser.

H ä n s y n  i n o m  j a k t  o c h  f i s k e
Generationsmålet: ”Arter som nyttjas genom jakt och fiske kan långsiktigt 
nyttjas som en förnybar resurs, och så att ekosystemens strukturer och funk-
tioner inte påverkas”.

Preciseringar:
• Förvaltning av jaktbara arter och arter som fiskas sker så att ar-
terna fortlever i livskraftiga bestånd, samtidigt som viltstammarna 
inte påverkar biologisk mångfald och ekosystemens strukturer och 
funktioner negativt. 

• Utsättning av främmande arter eller stammar för jakt och fiske ska 
inte ske om det inte kan uteslutas orsaka skada på biologisk mång-
fald eller annan negativ påverkan på miljön.

Kommentar: Viltstammarnas påverkan på skogsekosystemets funk-
tion är redan så stor att den påverkar biologisk mångfald allvarligt ne-

gativt på både kort och lång sikt. Utsatta främmande arter, särskilt 
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i vattenmiljöer, har redan skadat naturligt förekommande arter. 
Ingen förbättring i sikte.

R e s t a u r e r i n g  a v  n a t u r t y p e r
Generationsmålet: ”Viktiga naturtyper är restaurerade och återskapade 
så att förutsättningarna för ekosystemtjänster och biologisk mångfald 
väsentligt förbättras”.

Preciseringar:
• Naturtyper som hyser stor mångfald av arter, eller genetiskt sär-

präglade bestånd av arter, restaureras och återskapas. 
• Naturtyper som regionalt har minskat kraftigt eller fått sina kvali-

teter utarmade på grund av exploatering, restaureras och återska-
pas.

• Restaurering av naturtyper har som mål att säkra hotade arters 
överlevnad och naturliga spridning.

Kommentar: Behov finns i både liten och stor skala, t.ex. särpräglat 
genetisk bestånd av en viss växt till delar av ett skogslandskap. Gammal 
naturlig skog har minskat mycket kraftigt och behovet av restaurering är 
stort, vilket skulle säkra arters överlevnad och naturliga spridning.

B i o l o g i s k  m å n g f a l d  o c h  k o n s u m t i o n
Generationsmålet: ”Svensk konsumtion medför minsta möjliga negativa 
påverkan på biologisk mångfald oavsett i vilket land produktionen sker. 
Även andra miljöaspekter, som också påverkar biologisk mångfald, bör be-
aktas”.

Preciseringar:
• Inhemsk produktion av råvaror och produkter som skadar miljön, 

den biologiska mångfalden, kulturhistoriska värden och männis-
kors hälsa fasas ut och ersätts med miljöanpassade alternativ. 

Kommentar: Skogsbrukets nyttjande av råvaror gör stora negativa 
ekologiska avtryck långt fram i tiden. Ensartad odling utarmar biologisk 
mångfald, oavsett vilken gröda det gäller. 
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I naturresurslagens grundläggande hushållningsbestämelser, 2 kap § 3, uttrycks 
att ”mark och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt 
skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön”. 

l A n D S K A P S F Ö R Ä n D R I n G A R
Att ha ett grepp om antalet och statusen på arter som minskar, eller åtminstone 
misstänks minska utifrån mänsklig påverkan ligger i linje med intentionerna i 
Agenda 21. Hanteringen av rödlistade och hotade arter är ett instrument och 
del i bevarandet av den biologiska mångfalden. 

Det anses att människans inflytande på naturen började bli märkbar först 
för omkring 50 000 år sedan. Omformare av naturen i större skala blev hon 
dock globalt sett inte förrän omkring 1600. Från denna tid och fram tid vet vi 
att i genomsnitt en art av däggdjur och fåglar dog ut vart fjärde år. Motsvarande 
siffra för tiden fån 1900 fram till 1950-talet är ungefär en art om året. Obser-
vera att därefter kommer den tid då den mänskliga påverkan på naturen för-
modligen är större än någonsin, vilket bör resultera i en ännu snabbare utrot-
ning. Det är endast ett fåtal växt- och djurarter som har utrotats av människan 
genom t ex jakt. Istället är det förändringar eller förstörelse av arternas natur-
liga miljöer genom människans utnyttjande av mark, vatten och naturresurser 
som utgör det huvudsakliga hotet. De areellt mest omfattande påverkningar av 
land- och vattenmiljöer har skett och sker fortfarande inverkan inom jordbruk, 
skogsbruk, vattenbruk och energibruk. 

Jordbrukets odlade grödor ersätter den naturliga vegetationen som oftast 
inte medger några möjligheter för den ursprungliga faunan och floran att leva 
kvar. Senaste tidens ökade krav på effektivitet, ekonomi och produktionshöj-
ning av brukandet har dessutom drivit jordbrukslandskapet mot allt färre inne-
håll av arter genom monokulturer och spridning av konstgödning och bekämp-
ningsmedel. Till detta tillkommer försvinnandet av kulturmiljöer som många 
gånger fungerade som ett alternativ till naturliga miljöer.

Skogsbrukets inverkan på artförsvinnandet har i Sverige hittills inte varit 
lika dramatisk som i många andra delar av världen, men ändå är över 2000 
skogslevande arter rödlistade. Fortfarande utnyttjas de inhemska trädslagen för 
skogsproduktion. Den areal som har tagits i anspråk av skogsbruket är sådana 
att förändringarna av faunan och floran är i det närmaste irreversibel. Arter som 
ska vara vanliga i ett naturligt skogslandskap minskar på grund av skogsbruket 
lämnar för lite naturlig skog kvar. På senare år, genom att skogtaxeringen har 
börjat mäta biologiska parametrar, finns det bevis på att även mycket vanliga 
skogsarter minskar. Blåbär, lummer och renlavarna har minskat så mycket un-
der de senaste tio åren att de faller in under kriterier för rödlistning. När det 
gäller vanliga insekter, svampar m.fl. grupper, är eventuella minskningar inte 
möjlig att mäta.

Bebyggelse, vägar, kraftledningar mm tar också stora markarealer i anspråk, 
vilket bidrar till att minska livsrummet för många arter. Stor inverkan på artför-
svinnandet har de föroreningar som bebyggelse och industrialiseringen för med 
sig. Många av ämnena som släpps ut har aldrig tidigare förekommit i naturen. 

Förluster av arter utgör bara toppen av ett isberg som är ett faktiskt hot mot 
jordens samlade genresurser, dvs. den samlade ärftliga variationen. Artförsvin-

Avsågad sälg, helt i onödan. Naturhänsynen vid 
gallring måste bli mycket bättre om arter ska kun-
na överleva i ett landskap. Ett avverkat träd med 
lunglav eller annan rödlistad art, är en för mycket.   
/JH
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nandet är en oåterkallelig förlust. 
Vilken betydelse kommer försvinnandet arter och den genetiska variationen 

i framtiden att få och vilka motiv finns för bevarandet? 

l e V e R  M å n G A  A R T e R  P å  l å n A D 
T I D ?
Inom artbevarandet kan man ibland se uttrycket ”levande död”, vilket syftar 
på att individer av arter kan leva på samma ställe tills de dör, utan möjligheter 
till reproduktion eller spridning. Det går inte att skydda enskilda arter, utan 
man måste skydda dess omgivningar. Stora arter kräver stora områden, mindre 
arter som t.ex. mossor och lavar kan utplånas av till synes mycket anspråklösa 
förändringar. Skogsbruket och jordbruket utövar ett likriktande tryck på na-
turen, men genom att skydda också små områden, förutom större reservat, 
skulle en mängd hotade arter kunna fortleva i landskapen. Frågan är vilka arter 
och hur många arter som verkligen kan göra det? Vad händer på sikt när själva 
motorn i skogsekosystemet inte längre existerar? Effektivare bekämpningen av 
skogsbrand har gjort att antalet hotade arter i skogen är många. Skogsbrukets 
fragmentering av skogslandskapet och borttaget av viktiga substrat, är två andra 
anledningar till arter hotas.

L o k a l t  u t d ö e n d e
Det finns särskild anledning att uppmärksamma arter vars förekomster omfat-
tar få individer eller att det finns indikationer på ogynnsamma miljöfaktorer. I 
ett landskapsperspektiv är det viktigt att veta om arter kan komma tillbaka om 
de försvinner lokalt. Det är inte alltid arter kommer tillbaka bara för att man 
återskapar lämplig livsmiljö. Risken för lokalt utdöende ökar med minskande 
antal individer och lämpliga biotoper. Vi vet att det sista fyndet för landet av 
blodbock Nivellia sanguinosa gjordes i början av 1950-talet vid Brunnsvik. Nu 
finns det mer, till synes lämpliga lövträdsstammar av klena dimensioner än då, 
men sannolikt inte fler solbelysta trädstammar.

S p r i d n i n g s p r o b l e m  o c h  g e n e t i s k  u t -
a r m n i n g
Kunskapen om enskilda arters möjligheter till spridning är begränsad, särskilt 
när det gäller kryptogamer och insekter. De stora rovdjurens levnadsmönster 
har forskarna börjat få en bra uppfattning om deras spridningsbiologi. Bland 
kärlväxterna finns många och omfattande studier av spridning. Intressanta stu-
dier i Skåne visade att om de nya lövskogarna låg 500–1000 meter från den 

Diagrammet visar hur fragmentisering går till. 
Det svarta är fyllda ytor med en viss livsmiljö el-
ler art. Man kan förstå om en livsmiljö minskar 
till under 30 % där börjar det bli kris. De flesta 
hotade arterna i kommunen ligger sannolikt un-
der 10 % av sina ursprungliga livsmiljöer.
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gamla lövskogsmarken var artantalet efter 60 år i medeltal bara 9 arter jämfört 
med 25 i den ursprungliga lövskogen.

Spridningsförmågan hos de skogslevande arterna, särskilt kryptogamerna 
och insekterna är viktiga att känna till om man ska lyckas med att bevara arter 
i livskraftiga stammar, i ett fragmenterat skogslandskap. Arter som har förmåga 
att flyga långt har större möjligheter att hitta avlägsna och lämpliga biotoper. 
Villigheten att sprida sig har också stor betydelse, även om en art har förmåga 
att sprida sig långväga. 

Lunglav och andra lavar som växer på gamla träd kan har sannolikt effektiv 
spridning till närstående träd, inom cirka något tiotal meter. Spridning längre 
än hundra meter verkar nästan inte existera. För arter som lunglav, som lever på 
äldre till gamla lövträd i skog, lämnar skogsbruket oftast sådana områden som 
nyckelbiotoper. Åtminstone i kommunen är det långt mellan lunglavarna och 
nyckelbiotoperna och däremellan saknas i stort sett lämpliga livsmiljöer. Det 
vill säga att de lunglavar som finns kommer att hinna dö ut innan nya lämpliga 
miljöer är tillgängliga, om de huvudtaget blir till med dagens skogsbruksme-
toder.

När det gäller marksvampar förefaller de har liknande mönster som kärl-
växter, d.v.s. det tar mycket lång tid att få tillbaka ett lika stort artantal i skog 
efter avverkning som före. Tiden är längre än vad som är aktuell tid mellan 
avverkningar. 

Även de vedlevande svamparna, tickor och skinnsvampar, verkar ha mycket 
begränsad spridningsförmåga. Visserligen finns många fleråriga arter som spri-
der sporer i enorma mängder och som lever på typer av träd som är allmänt 
förekommande, och som också är allmänna vedsvampar. Tillräckligt många 
”urskogssvampar” sprider sina sporer endast i närmaste omgivning och då krävs 
det att lämpliga levande och döda träd finns i närheten. Långvarigt och omfat-
tande utnyttjande av skog, som i Bergslagen, har stora konsekvenser på de flesta 
vedlevande svampar. Antalet kända förekomster av t.ex. rosenticka och gräns-
ticka är betydligt färre än norr om Bergslagen, där ”bondskogen” dominerade.

Rosenticka har studerats på genetisk nivå och resultatet var tydligt. Det är 

För att klara biologisk mångfald i skogsland-
skapet måste aktiva åtgärder göras för att skapa 
lövskog. Älgen trivs där det finns gott om mat 
och särskilt unga aspar betas hårt. Även sälg och 
rönn har det svårt att växa upp till träd. Ett av 
de större områdena som har hägnats in för hålla 
älgen borta ligger norr om Kullen.   /JH
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bara i de sista urskogarna i Rysslands europeiska del som rosentickan är livs-
kraftig. I norra Sverige var den också någorlunda genetiskt varierande medan i 
Bergslagen och söderut var den genetiskt degenerad, inavlad. 

Finns det för få individer i ett område måste man göra något så att antalet 
ökar, annars är risken stor att ett lokalt utdöende kommer att ske. Man vet att 
om man väntar för länge med åtgärder kan det bli mycket dyrt att rädda kvar 
arter. För att rädda vitryggig hackspett i Sverige krävs stora insatser, med upp-
födning, utplantering och restaurering av livsmiljöer. Detta hade man sluppit 
om skogsbruket inte hade varit så negativ till lövträd att man till och med an-
vände kemiska bekämpningsmedel under 1970-talet. Idag hade det varit eko-
nomiskt lönsamt att ha mer lövträd i skogen.

E T I S K A  M O T I V
Den etiska frågan ”vilken rätt har vi människor att utrota andra arter?” är nu-
mera en accepterad fråga och som har sitt svar i Agenda 21 fördraget. Artutrot-
ningen innebär en så starkt begränsad handlingsfrihet vad det gäller alla bio-
logiska aspekter av mänsklig verksamhet att den inte är acceptabel. Skyddet av 
faunan och floran måste beaktas genom internationella konventioner, på såväl 
nationell samt sektor nivå. De internationella kriterierna rekommenderas att 
brytas ned till regional och lokal nivå. 

Därtill kommer motiv som de kulturella – sociala och materiella – ekono-
miska. Där utöver finns ett antal motiv som stärker nödvändigheten av en hög 
kunskap på artnivå för att nå de internationella, nationella, regionala och lokala 
målen. 

O R G A N I S A T I O N
Bakgrunden till rödlistor på olika nivåer startade med att arter försvann med 
oroväckande hastighet från jorden. Från början en lista över det akut utrot-
ningshotade växter och djur (IUCN 1994) har med tiden blivit mer omfat-
tande och förebyggande. Listor över hotade arter har numera varje land anpas-
sat efter den nationellt rådande hotbilden. Sveriges första officiella hotlista kom 
1990 och omfattade ….arter. Den senaste 2010 rödlistade 4127 arter, vilket 
är nästan 20 % av landets cirka 20 800 arter. Knappt hälften av alla arter är 
bedömda. Från och med 2000 års rödlista följer Sverige den Internationella na-
turvårdsunionens (IUCN) kategorier och kriterier för rödlistning, som bygger 
på en prognos för arternas risk att dö ut, i vårt fall från Sverige. 

ArtDatabanken vid SLU är en för Naturvårdsverket och SLU gemensam ar-
betsenhet. Numera ingår ArtDatabanken som en självständig del i Centrum för 
Biologisk Mångfald. Till ArtDatabanken är knutna flora- och faunavårdskom-
mitéer för olika organismgrupper. Arbetsuppgifterna ingår att insamla och lag-
ra information om de rödlistade arterna, bedöma graden och typen av hot och 
sammanställa rödlistor och artfaktablad. Till detta kommer att utarbeta förslag 
till åtgärder, initiera forskning kring rödlistade arter samt sprida information. 

Länsstyrelsernas miljövårdsenheter hanterar rödlistade arter på den regiona-
la nivå, oftast att genom egna förteckningar över arter samt deras förekomster. 
Till detta kommer skogsbrukets sektoransvar för skogslevande arter. Här och 
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där i landet finns ej officiella rödlistor på regionala och lokala nivå. Den lokala 
nivån är lika viktig som den nationella för att undvika att arter hamnar på den 
nationella rödlistan. 

U R V A L  A V  A R T E R
Nationella listorna med klassificering av hotkategorierna omfattar kärlväxter, 
alger, mossor, svampar, lavar, däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, fiskar, steklar, 
fjärilar, tvåvingar, skalbaggar, halvvingar, hopprätvingar, sländor, mångfotingar, 
spindeldjur, kräftdjur, tagghudingar, armfotingar, blötdjur, iglar och planarier 
och koralldjur. För bland annat insekter, spindlar, lavar, svampar m fl har ej 
samtliga i Sverige förekommande arter utvärderats, på grund av otillräcklig 
kunskap. Listorna bygger på bedömningar som gäller för Sverige som helhet. 
Ett mycket stort antal arter har i någon del av Sverige en liten och mer eller 
mindre hotade population, medan de i andra delar av vårt land inte är hotade. 
Sådana arter bör omfattas av regionala och lokala rödlistor. Av arter som för-
svunnit från Sverige har endast de som funnits här efter år 1850 medtagits. 
Placeringen av arter i olika hotkategorier är gjorda utifrån bedömningar av den 
risk arterna löper att försvinna från landet. De regionala och lokala arterna 
bedömningar är gjorda utifrån hoten i län respektive kommun. Dessa är hittills 
ej officiella men används ofta i det praktiska naturvårdsarbetet. Ludvika kom-
mun är en av de kommuner i Dalarnas län som kunskapsnivån är bäst när det 
gäller förekomsten av rödlistade arter, åtminstone när det gäller ryggradsdjur, 
kärlväxter, lavar, mossor och fjärilar. 

G R U n D  F Ö R  B e D Ö M n I n G
Vid rödlistning tas ingen hänsyn till speciella affektionsvärden och bevarande-
skäl eller om arten skyddas av lagstiftning eller konventioner. Bedömningen 
försöker att vara så objektivt som möjligt, som styrs i hög grad av klassificering.

H o t k a t e g o r i e r
Växter, svampar och djur klassificeras från och med 2000 års rödlista efter Inter-
nationella naturvårdsunionens (IUCN) kategorier och kriterier för rödlistning. 
Man ska bedöma arternas risk att dö ut, i vårt fall från Sverige. Kategorierna är:

• UTDÖD (EX). En art (eller annat taxa) är Utdöd när det är  
 ställt utom rimligt tvivel att den sista individen dött. Natio  
 nellt utdöd (RE). En art är Nationellt utdöd när det är   
 ställt utom rimligt tvivel att den sista individen som är pote  
 niellt kapabel till reproduktion inom regionen (landet) har   
 dött eller försvunnit från regionen, eller ifall det var en tidi  
 gare regelbunden besökare, den sista individen har dött eller  
 försvunnit från regionen.

• AKUT HOTAD (CR). Det är en art som löper extrem hög  
 risk att dö ut i vilt tillstånd. Kriterierna A till E ska vara upp 
 fyllda.
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• STARKT HOTAD (EN). En art som bedöms löpa mycket  
 hög risk att dö ut i vilt tillstånd. Kriterierna A till E ska vara  
 uppfyllda.

• SÅRBAR (VU). Art vars överlevnad inte är säkerställd på läng- 
 re sikt och löper hög risk att dö ut i vilt tillstånd. Kriterierna A  
 till E ska vara uppfyllda.

• NÄRA HOTAD (NT). Art som inte uppfyller kriterierna för  
 vare sig Akut hotad, Starkt hotad eller Sårbar, men är nära att  
 uppfylla kriterierna för någon av dessa, nu eller i en nära fram- 
 tid.

• KUNSKAPSBRIST (DD). Är en art som det inte finns tillräck 
 liga kunskaper om så att det räcker till för att placera i någon  
 av de ovan givna kriterierna, men ändå bedöms vara  i riskzo- 
 nen direkt eller indirekt att dö ut. 

K r i t e r i e r
Rödlistning är en bedömning av risken för att enskilda arter dör ut. Man be-
dömmer genom att jämföra en arts populationsstorlek, populationsförändring, 
utbredningsstorlek, grad av fragmentisering m.m. mot en uppsättning kriterier. 
Kriterierna bygger på att det finns olika slags varningssignaler för att en art ris-
kerar att dö ut. Kort sammfattning av kriterierna är:

• A. Populationen minskar kraftigt.
• B. Populationen har en begränsad utbredning och minskar, är  

 fragmenterad och/eller fluktuerar extremt.
• C. Populationen är liten och minskar.
• D. Populationen är mycket liten.
• E. Populationens utdödenderisk beräknas genom kvantitativa  

 analys uppgå till specificerade värden.

Det räcker att ett av kriterierna är uppfyllt för att placera en art i en viss hot-
kategori.

R Ö D l I S T A D e  A R T e R  O C h  M I l J Ö -
M å l
Sveriges 16:e miljömål ”Ett rikt växt- och djurliv” består av tre delmål, varav två 
har direkt bäring på rödlistade arter. Även EU har också ett mål till 2010, som 
är att tills dess stoppa förlusten av biologisk mångfald.

R ö d l i s t e i n d e x
Internationella naturvårdsunionen (IUCN) har konstruerat ett index som ska 

S o m  e x e m p e l  p å  r ö d l i s t a d 
a r t  s o m  s k a  k a t e g o r i s e r a s 
s o m  A k u t  h o t a d  ( C R )  g ä l l e r 
f ö l j a n d e :

A - k r i t e r i e t :  e n  p o p u l a t i o n s -
m i n s k n i n g  p å  m i n s t  8 0  %  u n -
d e r  d e  s e n a s t e  1 0  å r e n  ( e l -
l e r  3  g e n e r a t i o n e r ) .

B - k r i t e r i e t :  t . e x .  e n  f ö r e k o m -
s t a r e a  s o m  ä r  < 1 0  k m 2  o c h 
e n  p o p u l a t i o n  s o m  ä r  k r a f -
t i g t  f r a g m e n t e r a d  o c h  m i n s -
k a r .

C - k r i t e r i e t :  a t t  d e t  f i n n s 
m i n d r e  ä n  < 2 5 0  k ö n s m o g n a 
i n d i v i d e r  o c h  a t t  p o p u l a t i o -
n e n  m i n s k a r .

D - k r i t e r i e t :  a t t  d e t  f i n n s 
m i n d r e  ä n  5 0  r e p r o d u k t i v a 
i n d i v i d e r .

E - k r i t e r i e t :  a t t  e n  k v a n t i t a -
t i v  a n a l y s  p r o g n o s t i s e r a r  e n 
f ö r s v i n n e r i s k  o m  m i n s t  5 0  % 
i n o m  3  å r  e l l e r  3  g e n e r a t i o -
n e r .

Dvärglåsbräken Botrychium simplex. Från xxxxxx
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mäta hastigheten med vilken arter förväntas dö ut och hur detta förändras över 
tiden. Rödlisteindexet (RLI) används för att mäta uppfyllelsen i Konventionen 
om biologisk mångfald och FN:s mål att minska förlusten av biologisk mång-
fald till år 2010.

Indexet är konstruerat så att för alla arter som bedöms livskraftiga blir in-
dexet 1 och för alla arter som är utdöda 0. Allt däremellan anger hur stor andel 
av arterna som förväntas finnas kvar i området inom den närmaste framtiden. 
Det finns också en försiktighets princip att ta hänsyn till. För EU:s mål att 
stoppa förlusten av biologisk mångfald till år 2010, skulle rödlisteindexet vara 
lika med 1. 

För Sveriges del finns bara preliminära resultat, gjorda på några organis-
mergrupper. Allt tyder på att hastigheten med vilken vi förlorar artmångfald är 
konstant negativ. Men för fåglar, däggdjur, grod- och kräldjur verkar ha postitiv 
utveckling, medan fiskar och kärlväxter ser ut att få en allt sämre situation. 

Rödlisteindexet kan även beräknas för arter som är beroende av olika na-
turtyper och biotoper. Beräkning som ArtDatabanken har gjort framgår det att 
uppemot 30 % av arterna för vilka naturskog är viktig kan komma att dö ut 
från Sverige inom de närmaste femtio åren!

Sammanfattningsvis konstateras att EU:s mål att stoppa förslusten av bio-
logisk mångfald till 2010 var långt ifrån att lyckas. Även Sveriges delmål inom 
miljömålet ”Ett rikt växt- och djurliv”, ligger långt från att uppfyllas.

R A P P O R T E R I N G
Rapporter om rödlistade arters förekomster kan rapporteras till Artportalen på 
ArtDatabankens webbsida www.artportalen.se.  Kommunen rapporterar regel-
bundet in nya fynd. Det går även att rapportera till Ludvika kommuns mark- 
och planeringsenhet och länsstyrelsens miljövårdsenhet. 

R Ö D L I S T A D E  A R T E R  I  L U D V I K A  K O M -
M U N
Ludvika kommun är en av de kommuner i Dalarnas län som kunskapsnivån 
är bäst när det gäller förekomsten av rödlistade arter, åtminstone när det gäl-
ler ryggradsdjur, kärlväxter, lavar, mossor och fjärilar. Kännedomen om arters 
utbredning och populationsstorlek före 1900-talet är obefintlig, endast ett få tal 
fynd föreligger på växter. Intresset för växter ökade när botanik infördes i skol-
undervisningen. Från 1940-talet och framåt har aktiviteten varit hög när det 
gäller att inventera växter. Tacksamt kan man nämna Gunnar Björkman, Gun-
nar och Henry Eriksson, Uno Gezelius, Karl-Herman och Karl-Erik Forsslund 
och Gunnar Westman. Från 1980-talet har Västerbergslagens Naturskyddsför-
ening bidragit med flera viktiga uppgifter. Fram till den tidpunkten var fö-
rekomster av mossor, lavar och svampar i stort sett i okända. I och med ökat 
intresset för skog och biologisk mångfald kom kunskapen om dessa grupper 
att bli allmänt utbredd. För många arter är deras utbredning i kommunen lika 
väldokumenterad som hos växterna. 

Intresset av ryggradsdjuren och de ryggradslösa djuren har det funnits en 
viss tradition inom kommunen. Bröderna Forsslund, men framför allt Karl-
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Herman som blev docent i entomologi, gjorde förnämliga studier inom kom-
munen. I detta sammanhang kan man även nämna prof. Henrik Walldén för 
sina ofattbara omfattande inventeringar av snäckor. Idag finns aktiv grupp ama-
törentomologer som ägnar sig åt bl. a. fjärilar.

Listor över vilka arter som rödlistas utarbetas av ArtDatabanken vid Lant-
bruksuniversitet i Uppsala. Naturvårdsverket godkänner listorna. Listorna upp-
dateras var femte år, den senaste är från 2005. I perspektivet av att det finns 
minst 30 000 ryggradslösa djur och 5000 svampar ter sig arbetet mycket svårt. 
De allra främsta experterna på respektive grupp bedömer arter i så kallade ex-
pertgrupper. 

Tabellen nedan redovisar en översiktlig sammanställning av vad som är känt 
från kommunen idag. Flera faktorer samverkar till att så många arter blivit säll-
synta idag. Utan tvekan är dock olika mänskliga aktiviteter avgörande betydelse 
för tillbakagången av många arter. Nämnas kan följande orsaker:

• omvandling av naturskog till kulturskog. Ett stort antal arter  
 är knutna till naturskogen. De kräver tillgång till träd olika 

 åldrar, död ved i olika stadier, brandsuccessioner och kontinuer 
 lig fuktiga och skuggiga miljöer. Hålträd och grova träd utnytt- 
 jas av ett antal fåglar och några däggdjur som boplatser. 

• dikning av våtmarker. Rikkärren innehåller flera hotade växter,  
 men även en särpräglad fauna av bland annat snäckor. Sump- 
 skogar är en annan känslig och värdefull skogsbiotop som har  
 minskat.

• skogsbruk i raviner, bergsbranter och kring vattendrag hotar  
 ett antal lavar och mossor samt vissa kärlväxter och insekter. 

• den äldre kulturlandskapets nedläggning. Ett mycket stort   
 antal djur och växter är knutna till olika företeelser i det gam- 

Ullticka Phellinus ferrugineofuscus är röd-
listad som Nära hotad (NT). Den påträffas 
på granlågor som ännu har bark kvar och 
i äldre granskog. I kommunen är den känd 
från xxxx lokaler. /JH
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 la odlingslandskapet. Hävden av slåtter- och betesmarker är ett  
 viktigt exempel.

• försurningen och luftföroreningar. Denna faktor får en allt   
 större betydelse vad gäller påverkan på vegetationens samman 
 sättning. Hur stor påverkan dessa faktorer har och har haft är  
 ett svårbemästrat område. Den negativa påverkan på vatten- 
 dragen är välkänd.

• klimatuppvärmningen. Ännu är påverkan av den globala   
 uppvärmninegn marginell, men kommer att få drastisk bety- 
 delse för faunan och floran, så där 50-100 år framåt i tiden. 

 Redan nu tenderar vintrarna bli kortare och varmare, våren in 
 finner sig tidigare och hösten senare. Flyttfåglarna behöver inte  
 flytta lika långt från häckningsplatserna som tidigare. Konkur- 
 rensen om utrymmet förändras. 

I Dalarna är 811 arter rödlistade 2010. Detta är ökning med 15 % på fem 
år. I Ludvika är 249 arter rödlistade, vilket är 6 % av landets rödlistade arter, 
men mer rättvist är att jämföra med länet och då är det cirka 32 %. De xxxx 
djurarterna fördelar sig på xxx däggdjur, xx fåglar, 1 fisk, x mollusker………

Om man ser på de nationellt hotade arternas förekomstareal i kommunen 
blir det:

1 av landets rödlistade arter har xx % eller mer i Ludvika kommun.
Xxx av landets rödlistade arter har 100 % eller mer i Ludvika kommun.

 

Praktbyxbi Dasypoda hirtipes är rödlistad 
som Nära hotad (NT), men den är redan för-
svunnen ifrån kommunen.  /MS
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F Ö R T E C K N I N G  Ö V E R  D E  R Ö D L I S T A D E 
A R T E R N A  I  L U D V I K A  K O M M U N

Version 2010-01-29
* tillfällig gäst eller rastande under flyttning
# tidigare bofast
D Förtecknas i IUCNs globala rödlista över djur
F Förtecknas i Bilaga 1 i EUs Fågeldirektiv
H Förtecknas i Bilaga 2 i EUs Habitatdirektiv
§ fridlyst i Sverige
S = skog, J = jordbruk, V = våtmark

KÄRLVÄXTER
Agrostemma githago, klätt  # EN  
Alchemilla heptagona, sjuhörnig daggkåpa NT  
Arnica montana, slåttergubbe   NT
Asperugo procumbens, paddfot    NT  
Bidens radiata, grönskära   # EN  
Botrychium lanceolatum, topplåsbräken   VU   §
Botrychium lunaria, månlåsbräekn  NT  §
Botrychium matricariifolium, rutlåsbräken  EN   §
Botrychium multifidum, höstlåsbräken  NT  §
Botrychium simplex, dvärglåsbräken  EN   §
Botrychium vulgatum, stor låsbräken  EN   §
Bromus secalinus, råglosta  # EN
Camelina sativa, oljedådra   RE
Campanula cervicaria, skogsklocka  NT  
Cardamine parviflora, strandbräsma  # EN   §
Carex heleonastes, myrstarr   EN  
Carex pulicaris, loppstarr   # VU
Centaurea phrygia, finnklint    EN  §
Chenopodium urbicum, bymålla   RE
Chimaphila umbellata, ryl   EN  
Crassula aquatica, fyrling   # NT
Crepis praemorsa, klasefibbla   NT
Draba nemorosa, sanddraba   EN  
Dracocephalum thymiflorum, rysk drakblomma # EN   §
Epipogium aphyllum, skogsfru   NT  §
Euphrasia micrantha, ljungögontröst  VU
Fraxinus excelsior, ask    VU
Galium triflorum, myskmåra   VU  
Gentianella campestris, fältgentiana  EN  
Geranium bohemicum, svedjenäva   NT  
Glyceria lithuanica, glesgröe   # VU  
Goodyera repens, knärot    NT  §
Hyoscyamus niger, bolmört   NT
Lathyrus tuberosus, knölvial  # VU  
Leonurus cardiaca, hjärtstilla   VU
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Lolium temulentum, dårrepe   RE
Lycopodiella inundata, strandlummer  NT   §
Malva pusilla, vit kattost    # VU  
Mentha gentilis, ädelmynta  # EN  
Pedicularis silvatica, granspira   NT  
Poa remota, storgröe    NT  
Pulmonaria angustifolia, smalbladig lungört EN  
Pulsatilla vernalis, mosippa   EN  §
Serratula tinctoria, ängsskära   NT
Taraxacum euryphyllum, bredskaftad fläckmaskros EN  #
Taraxacum maculigerum, fläckmaskros # VU
Taraxacum praestans, kvällsmaskros # EN
Thymus pulegioides, stortimjan   VU  
Thalictrum simplex, backruta   NT
Ulmus glabra, skogsalm    VU
Verbascum lychnitis, grenigt kungsjus # VU
Vicica villosa, luddvicker   # VU  
Viola selkirkii, skuggviol    NT  

MOSSOR
Anastrophyllum hellerianum, vedtrappmossa NT 
Anastrophyllum michauxii, skogstrappmossa NT 
Bryum funckii, stor silverbryum  # EN
Bryum turbinatum, halsbryum  # VU
Calypogeia suecica, vedsäckmossa   VU 
Encalypta mutica, trubbklockmossa  NT   H 
Hamatocaulis vernicosus, käppkrokmossa  NT
Harpanthus scutatus, liten måntandsmossa  VU 
Lophozia ascendens, liten hornflikmossa  # VU 
Lophozia longiflora, vedflikmossa   NT
Lophozia perssonii, uddflikmossa   NT
Scapania brevicaulis, rikkärrsskapania  # VU 
Tetrodontium ovatum, sydlig knappnålsmossa VU 

SVAMPAR
Albatrellus subrubescens, lammticka  VU S
Anomoloma myceliosa, fransporing  EN S
Anomoporia kamtschatica, vaddporing  NT S
Antrodia albobrunnea, fläckporing  VU S
Antrodia pulvinascens, veckticka   NT S
Artomyces pyxidatus, kandelabersvamp  NT S
Asterodon ferruginosus, stjärntagging  NT S
Bankera fulgineoalba, talltaggsvamp  NT S
Bankera violascens, grantaggsvamp  NT S
Boletopsis grisea, tallgråticka   VU S
Boletopsis leucomelaeana, grangråticka  VU S
Chamaemyces caespitosa, blåtryffel  EN S
Cinereomyces lenis, gräddporing   VU S
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Clavaria amoenoides, vridfingersvamp  NT J
Clavaria fumosa, rökfingersvamp   NT J
Clavaria pullei, brun fingersvamp   EN J
Clavaria purpurea, luddfingersvamp  NT S
Clavaria rosea, rosenfingersvamp   NT JS
Clavaria straminea, stråfingersvamp  VU J
Clavaria zollengeri, violett fingersvamp  VU J
Clavariadelphus truncatus, flattoppad klubbsvamp NT S
Clavulinopsis subtilis, ljus ängsfingersvamp NT J
Climacodon septentrionalis, grentaggsvamp NT J
Cortinarius agathosmus, vitterspindling  NT S
Cortinarius aureopulverulentus, puderspindling VU S
Cortinarius caesiostramineus, blekspindling NT S
Cortinarius cumatilis, porslinsblå spindling VU S
Cortinarius cupreorufus, kopparspindling  VU S
Cortinarius fraudulosus, granrotspindling  VU S
Cortinarius harcynicus, violspindling  NT S
Cortinarius napus, rovspindling   NT S
Cortinarius niveoglobosus, snöbollsspindling DD S
Cortinarius norrlandicus, norrlandsspindling VU S
Cortinarius russus, rostspindling   VU S
Cortinarius spadicellus, råttspindling  DD S
Cortinarius sulfurinus, persiljespindling  NT S
Cortinarius venetus, olivspindling  NT S
Cystostereum murrayi, doftskinn   NT S
Diplomitoporus crustulinus, sprickporing  VU S
Diplomitoporus flavescens, gulporig ticka  VU S
Entoloma atrocoeruleum, backnopping  NT J
Entoloma carneogriseum, isabellanopping  DD J
Entoloma griseocyanulum, stornopping  NT J
Entoloma jubatum, sepiaröding   NT J
Entoloma kervernii, ockranopping  EN J
Entoloma lividocyanulum, ögonnopping  NT J
Entoloma prunuloides, mjölrödskivling  NT J
Entoloma queletii, lundnopping   NT J
Fomitopsis rosea, rosenticka   NT S
Geastrum quadrifidum, fyrflikig jordstjärna NT S
Geoglossum difforme, klibbjordtunga  EN J
Geoglossum simile, kärrjordtunga   NT V
Gloidon strigosus, bortstagging   VU S
Gomphus clavatus, violgubbe   VU S
Granulobasidium vellereum, almkrämskinn NT S
Haploporus odorus, doftticka  # VU S
Hericium coralloides, koralltaggsvamp  NT S
Hydnellum aurantiacum, orangetaggsvamp NT S
Hydnellum caeruleum, blå taggsvamp  NT S
Hydnellum geogenium, gul taggsvamp  VU S
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Hydnellum suaveolens, dofttaggsvamp  NT S
Hygrocybe flavipes, lila vaxskivling  NT J
Hygrocybe fuscescens, ögonvaxskivling  NT J
Hygrocybe ingrata, rodnande lutvaxskivling VU J
Hygrocybe lacmus, grålila vaxskivling  VU J
Hygrocybe punicea, scharlakansröd vaxskivling NT J
Hygrocybe russocoriacea, lädervaxskivling  NT J
Hygrocybe splendidissima, praktvaxskivling NT J
Inonotus ulmicola, almsprängticka  VU J
Irpicodon pendulus, vintertagging  NT S
Junghuhnia luteoalba, gulporing   NT S
Kneiffiella curvispora, bågknotterskinn  VU S
Lactarius olivinus, olivinriska   NT S
Lentaria byssiseda, spinnfingersvamp  NT S
Lentaria epichnoa, vit vedfingersvamp  NT S
Lycoperdon caudatum, kärröksvamp   VU V
Lyophyllum simitale, mjölsvärting  NT V
Microglossum atropurpureum, purpurbrun jordt. NT J
Multiclavula mucida, vedlavklubba  VU S
Onnia tomentosum, luddticka   NT S
Perenniporia subacida, gräddticka   VU S
Phellinus ferrugineofuscus, ullticka  NT S
Phellinus nigrolimitatus, gränsticka  NT S
Phellinus populicola, stor aspticka  NT S
Phellodon connatus, svartvit taggsvamp  NT S
Phellodon niger, svart taggsvamp   NT S
Phlebia bresadolae, aspvaxskinn   DD S
Phlebia centrifuga, rynkskinn   NT S
Porpoloma metapodium, svartnande narrmusseron VU J
Postia lateritia, lateritticka   VU S
Pseudographis pinicola, gammelgranskål  NT S
Ramaria botrytis, druvfingersvamp  NT S
Ramaria karstenii    NT S
Ramaria largentii    VU S
Ramaria pallida, blek fingersvamp  VU S
Ramaria schildii     VU S
Ramaria testaceoflava, gultoppad fingersvamp NT S
Rhodonia placenta, laxporing   VU S
Rugosomyces onychinus, onyxmusseron  NT S
Sarcodon fennicus, bitter taggsvamp  EN S
Sarcodon glaucopus, blåfotad taggsvamp  VU S
Sarcodon leucopus, slät taggsvamp  EN S
Sarcodon scabrosus, skrovlig taggsvamp  NT S
Sarcodon squamosus, mo-taggsvamp  NT S
Sarcodon versipellis, brödtaggsvamp  EN S
Skeletocutis stellae, kristallticka   VU S
Spongiporus undosus, vågticka   VU S
Tricholoma apium, lakritsmusseron  VU S
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LAVAR
Absconditella delutula, blek kryptolav  VU S
Acarospora anomala, träspricklav   CR J
Agonimia allobata, slät fjällav   NT VS
Alectoria sarmentosa, garnlav   NT S
Bryoria bicolor, broktagel   VU BS
Bryoria nadvornikiana, violettgrå tagellav  NT S
Bryoria tenuis, långt broktagel   EN S
Calicium abietinum, vedspik   VU J
Calicium denigratum, blanksvart spiklav  VU S
Chaenotheca gracilenta, smalskaftslav  VU S
Chaenotheca laevigata, nordlig nållav  NT S
Chaenothecopsis fennica, blågrå svartspik  NT S
Cheiromycina flabelliformis, solfjäderlav  NT S
Cladonia parasitica, dvärgbägarlav  NT S
Claurouxia chalybeioides, labyrintlav  NT B
Cliostomum leprosum, mjölig dropplav  NT S
Collema furfuraceum, stiftgelélav   NT S
Collema nigrescens, läderlappslav   NT S
Collema occultatum, skorpgelélav   NT JS
Collema subflaccidum, grynig gelélav  VU S
Collema subnigrescens, aspgelélav   NT S
Cyphelium karelicum, liten sotlav   VU S
Cyphelium tigillare, ladlav   NT S
Hypocenomyce anthracophila, kolflarnlav  NT S
Hypocenomyce castaneocinerea    NT S
Lecanora impudens, allékantlav   VU S
Letharia vulpina, varglav    VU S
Lobaria pulmonaria, lunglav   NT S
Lobaria scrobiculata, skrovellav   NT S
Megalaria grossa, ädellav    VU S
Menegazzia terebrata, hållav   VU S
Micarea hedlundii, luddig stiftdynlav  VU S
Nephroma laevigatum, västlig njurlav  NT S
Platismatia norvegica, norsk näverlav  VU S
Protoparmelia oleagina      VU JS
Sclerophora coniophaea, rödbrun blekspik NT S
Sclerophora peronella, liten blekspik  NT S
Sphinctrina anglica, ladparasitspik  CR J
Usnea barbata, gropig skägglav   VU J

DÄGGDJUR   
Canis lupus, varg    CR H S
Gulo gulo, järv *     EN H, D S
Lutra lutra, utter     VU H 
Lynx lynx, lodjur    VU H S
Ursos arctos, brunbjörn    VU  S
FÅGLAR
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Acrocephalus arundinaceus, trastsångare  * NT  
Actitis hypoleucos, drillsnäppa   NT  V
Alauda arvensis, sånglärka   NT  J
Alcedo atthis, kungsfiskare   * VU F 
Anas acuta, stjärtand    # NT  
Anas clypeata, skedand    # NT  
Anas querquedula, årta    # VU  
Anser fabilis, sädgås    * NT  
Anthus cervinus, rödstrupig piplärka  * DD  
Aquila chrysaetos, kungsörn   * NT F S
Asio flammeus, jorduggla   * NT F 
Athya ferina, brunand    # NT  
Aytha marila, bergand    * VU  
Bubo bubo, berguv    NT F S
Buteo lagopus, fjällvråk    * NT  
Calidiris temminckii, mosnäppa   * NT  
Caprimulgus europaeus, nattskärra  VU F S
Carduelis cannabina, hämpling   NT  
Carduelis flavirostris, vinterhämpling  * VU  
Carpodacus erythrinus, rosenfink   NT  
Circus cyaneus, blå kärrhök   * VU F 
Columba oenas, skogsduva   NT  S
Crex crex, kornknarr    # VU D, F 
Dendrocopus leucotos, vitryggig hackspett # CR F S
Dendrocopus minor, mindre hackspett  NT  S
Emberiza hortulana, ortolansparv   VU F 
Falco peregrinus, pilgrimsfalk   * VU F S
Ficedula parva, mindre flugsnappare  VU F S
Gavia stellata, smålom    NT F 
Jynx torquilla, göktyta    NT  JS
Larus fuscus, silltrut   * VU  
Locustella fluviatilis, flodsångare   * VU  
Locustella naevia, gräshoppsångare  NT  
Mergus albellus, salskrake   * NT F 
Nucifraga caryocatactes, nötkråka   NT  S
Numenius arquata, storspov   NT  
Parus palustris, entita    NT  S
Perdix perdix, rapphöna    # NT  
Perisoreus infaustus, lavskrika   NT  S
Pernis apivorus, bivråk    EN F S
Philomachus pugnax, brushane   VU  
Picoides tridactylus, tretåig hackspett  NT F S
Pinicola enucleator, tallbit   * VU  S
Podiceps auritus, svarthake dopping  * VU F 
Podiceps nigricollis, svarthalsad dopping  # VU  
Porzana porzana, småfläckig sumphöna  # VU F 
Remiz pendulinus, pungmes   VU  
Riparia riparia, backsvala    NT  
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Streptopelia decaocta, turkduva   VU  
Strix nebulosa, lappuggla   * NT  S
FISKAR
Anguilla anguilla, ål    CR
Salvelinus umbla, storröding   EN
STEKLAR
Bombus distinguendus, klöverhumla  NT
Dasypoda hirtipes, praktbyxbi   NT
Panurgus banksianus, storfibblebi   VU
Stelis phaeoptera, stampansarbi   NT
FJÄRILAR
Adsrita statices, allmän metallvingesvärmare  NT
Alcis jubata, skägglavmätare   NT
Apomyelois bistriatella, siktdynemott  NT
Argynnis nioble, hedpärlemofjäril   NT 
Aricia nicias, turkos blåvinge   VU 
Bembecia ichneumoniformis, smygstekellik glasvinge NT
Coenonympha hero, brun gräsfjäril   NT §
Cupido minimus, mindre blåvinge   NT 
Eana argentata, silvergråvecklare   VU
Euphydryas aurinia, väddnätfjäril   VU H, §
Euphydryas maturna, asknätfjäril   EN D, H, §
Hemaris tityus, svävflugelik dagsvärmare  NT
Hepialus humuli,  humlerotfjäril   NT
Hesperia comma, silversmygare   NT H
Lycaena helle, violett guldvinge   NT 
Melitaea britomartis, veronikanätfjäril  CR 
Melitaea diamina, sotnätfjäril   NT
Perizoma hydrata, glimfältmätare   NT
Satyrium w-album, almsnabbvinge  NT 
Scardia boletella, jättesvampmal   NT 
Xestia sincera, barrskogsfjällfly   VU 
Thera serraria, finsk fältmätare   NT 
Zygaena osterodensis, smalsprötad bastardsvärm NT 
Zygaena viciae,  liten bastardsvärmare  NT
TVÅVINGAR
Cyrtopogon luteicornis, gulhornad rovfluga  NT
SKALBAGGAR
Apalus bimaculatus, bibagge   NT
Atomaria badia     NT
Ceutorhynchus chalybaeus   # NT
Choragus horni     NT
Corticaria polypori    NT
Cryptocephalus hypochoeridis  # NT 
Denticollis borealis, svart ögonknäppare  NT
Donacia brevitarsis, bredfotad rörbock # VU
Enicmus planipennis, granbarkmögelbagge  NT
Euryusa castanoptera    NT
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Harminius undulatus, violettbandad knäppare NT
Lacon conspersus, tallfjällknäppare   NT
Leiestes seminigra, svartvingad svampbagge  NT
Lucanus cervus, ekoxe    * VU
Margarinotus purpurascens   NT
Nivellia sanguinosa, blodbock   RE
Nothorhina punctata, reliktbock    VU
Orchesia fasciata, gulbandad brunbagge  NT
Paranopleta inhabilis, brandkortvinge  NT
Peltis grossa, större flatbagge   VU
Phyllodrepa clavigera    NT
Thamiaraea hospita    NT
Zilora ferruginea, gropig brunbagge  NT
HALVVINGAR 
Galeatus spinifrons    DD
SPINDELDJUR
Araneus saevus     NT
KRÄFTDJUR
Astacus astacus, flodkräfta    EN D
BLÖTDJUR
Margaritifera margaritifera, flodpärlmussla VU D, H, §
Pseudanodonta complanata, flat dammussla NT D
Vertigo geyeri, kalkkärrsgrynsnäcka  NT
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R Ö D l I S T A D e  A R T F Y n D  I  K O M M U -
n e n
Kartan visar alla fynd av växter, växter, mossor, lavar och svampar. Fyllda, röda 
punkter är aktuella växtplatser, ringar tidigare kända växtplatser. 
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S A M M A n F A T T n I n G  A V  h O T A D e 
O C h  R Ö D l I S T A D e  A R T e R

Med vilken rätt har vi människor rätt att utrota andra arter? Artutrot-
ningen på dagens nivå är inte acceptabel när den starkt begränsar hand-
lingsfrihet vad gäller alla biologiska aspekter av mänsklig verksamhet. 
Människans krav på effektivare, ökande ekonomi och produktionshöj-
ning av brukandet av biologiska naturresurser gör att en enda art lyckats 
åstadkomma en stor utrotningsnivå. Arter som försvinner är en oåterkal-
lelig förlust.

Den nationella rödlistan som bygger på en prognos för arternas risk 
att dö ut. Sedan rödlistan 2000 har Internationella Naturvårdsunionens 
(IUCN) kriterier använts vid rödlistningen. ArtDatabanken vid Sveriges 
Lantbrukuniversitet, på uppdrag av Naturvårdsverket, utför arbetet ge-
nom ett antal expertkommitéer. Var femte år presenteras en ny rödlista.

Expertkommitéerna har 2010 bedömt att 4127 arter, cirka 20 % av 
landets arter, riskerar att utrotas. Hälften av de rödlistade är skogsle-
vande arter.  Knappt hälften av alla arter i Sverige är bedömda.

Från Ludvika kommun är 247 rödlistade arter kända, vilket är 32 % 
av Dalarnas läns rödlistade arter. Kunskapen om rödlistade arters före-
komst i Ludvika kommun är förhållandesvis god, men det finns kun-
skapsluckor bland ryggradslösa djur och mossor. För mossor skulle några 
inventeringsdagar för kunnig bryolog ge ökad kunskap om vilka arter 
och var de finns.

Alla kända uppgifter om rödlistade arter, särskilt bland växter och 
svampar, samlas in till databasen ”Artportalen”, som är tillgänglig på en 
hemsida hos ArtDatabanken. Kommunen, liksom Länsstyrelsen, använ-
der sig av dessa uppgifter i naturvårdsarbetet.

Rödlistade arter används också som indikatorer på särskilt skydds-
värda områden. Ofta händer det att hotade arter förstärker motivet till 
områdesskyddet.  

Hoten och tillbakagången för många arter är främst olika mänsk-
liga aktiviteter. Omvandlingen från naturskog till kulturskog gör att ett 
stort antal arter som kräver t.ex. tillgång till gamla träd, död ved i olika 
stadier, kontinuerlig fuktig och skuggiga miljöer försvinner. Andra ex-
empel är, dikning, nedläggning av äldre kulturlandskap, försurning och 
luftföroreningar och på sikt klimatuppvärmningen.
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V A D  M e n A S  M e D  A n S V A R S A R -
T e R  O C h  B I O T O P e R
Ansvarsartsbegreppet är ett försök att föra ner ansvaret av bevarandet av ar-
ter och biotoper från nationell nivå till en nivå där konkreta aktörer kan göra 
viktiga insatser. Rödlistningen bedömer arternas status i kategorier av minsk-
ningstakt, populationsstorlek, utbredningsområde och graden av risk för att 
försvinna ur landet. Någon bedömning på regional eller lokal nivå görs inte. 

Varför då kommunala ansvarsarter och ansvarsbiotoper? I kommunen finns 
några av Dalarnas rödlistade arter bara i eller har en betydande del av sina 
kända växtplatser i kommunen. Kommunens naturvårdsarbete bör hjälpa till 
att bevara hotade arter som har en viktig del av sin utbredning för landet i 
kommunen. Vidare är målet för kommunen att alla naturligt förekommande 
arter skall kunna fortleva inom kommunens gränser. Av den anledningen bör 
en viktig källa även vara regionala bedömningar och i enstaka fall lokala. Lokala 
arter kan vara sådana som är ”pedagogiska ansvarsarter”, s.k. flaggskeppsarter. 
Arter som allmänheten känner väl till. 

Vid valet av kommunala ansvarsarter har använts den nationella rödlistan 
(2010), åtgärdsprogram för hotade arter och sällsynta arter med en viktig del 
av sina populationer i kommunen. Det ska erkännas att kriterierna och valet 
av arter och biotoper är något av ett ”hemsnickeri”. Arturvalet kommer från 
en bra kunskapsbank om arterna i kommun, länet och nationellt. Uppgifter 
från ArtDatabanken har använts, samt Länsstyrelsens naturvårdsenhets och 
kommunens databas över rödlistade arter. De mest ansvarsfulla artbevarandet i 
kommunen är xxxxxxx.

Biotoper som ansvarsarterna huvudsakligen är knutna till är nödvändiga att 
bevara för att arterna långsiktigt ska överleva. Dessutom ska det finnas möjlig-
heter för dem att sprida sig till ännu ej bosatta områden. I kommunen finns 
dessutom biotoper som har mycket liten areal i landet och särskilt i länet, vilket 
också bör ingå bland ansvarsbiotoperna. 

Genom att ta på sig detta ansvar ska kommunen särskilt arbeta för att be-
vara, skydda arterna och deras miljöer.

A n S V A R S A R T e R
Nedan följer förslag på arter som kommunen bör arbeta med under den tid 
naturvårdsprogrammets gäller eller längre tid.

D v ä r g l å s b r ä k e n ,  B o t r y c h i u m  s i m p -
l e x  ( A k u t  H o t a d  C R )
Dvärglåsbräken är en liten ormbunke som är känd från ett trettiotal platser, de 
flesta efter kusterna. Världsutbredningen omfattar Nord- och Centraleuropa, 
Grönland och nordöstra och västra Nordamerika. Dess utbredning har i Sverige 
minskat drastiskt under 1900-talet andra hälft. Minskningen beror mycket på 
upphörd hävd av strandängar. Inlandsförekomsterna är i vägkanter på kalkrik 
mark. I kommunen finns en känd växtplats. Dvärglåsbräken finns för närva-
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rande i 6 län.
HOT: I Ludvika kommun växer dvärglåsbräken i gräs- och örtrik skogsväg 

på kalkmark. Den upptäcktes xxxx och har sedan dess inte observerats varje år, 
men senast 2008. Växtplatsen är mycket känslig och risker att bli förstörd av 
fordonstrafik. Flera gånger har det varit nära att platsen blivit skadad.

ÅTGÄRDER OCH ANSVAR: Kommunen har stort ansvar att bevara en 
av de få aktuella växtplatserna i landet. Dvärglåsbräken har ett nationellt åt-
gärdsprogam. Kommunen vet om växtplatsen och ska i alla sammanhang när 
det finns ett hot informera exploatören. Sannolikt behövs en viss skötsel av 
vägsträckan så att inte växtligheten blir för hög och konkurrerar bort den lilla 
ormbunken.

S i l v e r g r å v e c k l a r e ,  E a n a  a r g e n t a n a 
( S å r b a r  V U )
En medelstor fjäril som har en vidsträckt världsutbredning. I Norden är fö-
rekomsten märkligt splittrad och tillfällig. Arten har tidigare förekommit på 
öppna grusiga marker, ängs- och betesmarker, över hela landet, men verkar 
vara försvunnen eller minskat kraftigt från stora delar av landet. Antalet lokaler 
i landet uppskattas till cirka 15. I Ludvika är den känd från Ludvika bangård.

Hot: Hotet mot silvergråvecklaren är ogräsbekämpning och igenväxning av 
dess livsmiljöer. Igenväxning har skett på bangården i Ludvika, men ännu hålls 
några spår fria från högre vegetation. När några av spåren kommer att tas bort 
utgör annan markanvändning ett stort hot mot silvergråvecklare och andra fjä-
rilar, och deras värdväxter. 

Åtgärder och ansvar: Antalet individer på lokalerna fluktuerar mellan åren 
och ibland finns den i massor, vilket gör att man bör kontrollera förekom-
sterna under flera år. På bangården i Ludvika fanns den i massor under 2004. 
Situationen 2011 är osäker. Järnvägs- och bangårdsområdet bör ogräsbekämpas 
manuellt. En ny inventering efter att kommunen tagit över marken bör göras.

Silvergråvecklare. Det finns få kända platser 
med den lilla vecklaren, även i ett europeiskt 
perspektiv. /SEN
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N o r s k  n ä v e r l a v ,  P l a t i s m a t i a  n o r v e -
g i c a  ( S å r b a r  -  V U )
Laven förekommer begränsade delar av Skandinavien, Storbritannien och 
Nordamerika. Norsk näverlav förekommer på klippor och block, samt gamla 
träd i områden med extremt högt och jämn luftfuktighet, t.ex. klyftor, bergs-
branter och gammal skog på höga berg. Förutsättningarna är att skogen har 
lång kontinuitet. Det finns xxxx kända växtplatser i kommunen.

Hot: Det främsta hotet kommer från skogsbruket. Slutavverkning och för 
liten generell naturhänsyn har gjort att arten minskat kraftigt i skog. Ännu 
finns det klippbranter med förekomster.

Åtgärder och ansvar: Ludvika kommun har stort ansvar för arten, framför 
allt i ett nationellt och länsperspektiv, men delvis också ett internationellt an-
svar. Norsk näverlav har uppmärksammats vid nyckelbiotopinventeringen och 
med den upptäcktes några nya lokaler. Det är nödvändigt att åter inventera dess 
växtplatser för att avgöra artens nuvarande status.

T r u b b k l o c k m o s s a ,  E n c a l y p t a  m u t i c a 
( N ä r a  h o t a d  -  N T )
En liten akrokarp bladmossa som växer i centimeterhöga, täta tuvor. I Europa 
är arten funnen i Norge, Sverige, Finland och Estland. För övrigt finns trubb-
klockmossan på Grönland och i Nordamerika. Den är sällsynt i Sverige i lan-
dets kalkrika län. Enda lokalen i Dalarna är i Limbergets kalkbrott i Sörvik. 
Trubbklockmossa är med på EU:s habitatlista inom Natura 2000.

Norsk näverlav Platismatia norvegica. I Sverige 
finns den huvudsakligen i västra Dalarna och 
Jämtland. En av få arter som Sverige har ett 
världsansvar för. /JH
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Hot: En enda känd lokal i kommunen och länet gör arten känslig för ovän-
tade händelser som kan göra att växtplatsen förstörs. På lokalen är den dock 
spridd och det finns ganska stora mängder på varje växtplats. Hotet mot arten 
är igenväxning och luftföroreningar. Som det verkar pågår det en viss nybild-
ning av blottad jord, vilket är positivt för arten.

Ansvar och åtgärder: Kommunen har stort ansvar för arten. Kommunen har 
tagit initiativ till att kalkbrottet är med som Natura 2000-område. Staten har 
därmed huvudansvaret för att arten behåller god bevarande status. Trubbklock-
mossan är inventerad på platsen under xxxx, som en åtgärd inom nationella 
åtgärdsprogrammet.

S k o g s k l o c k a ,  C a m p a n u l a  c e r v i c a r i a 
( N ä r a  H o t a d  N T )
Skogsklockan finns från Skåne till södra delen av Norrlands kustland. För öv-
rigt finns den kontinentalt i norra och östra Europa och österut över södra 
Sibirien och Mongoliet. I Ludvika är den känd från några växtplatser, men 
dess andel i Sverige är blygsam, men för länet betyder lokalerna betydligt mer. 
Skogsklockan bör lyftas fram som en kommunal ”kändisart”. 

Hot: Skogsklockan minskar med igenplantering, upphörd hävd och igen-
växning av naturliga fodermarker och skogsbryn. De flesta lokalerna är idag i 
vägslänter och diken. Vägkantslåtter vid fel tidpunkt är ett faktiskt hot idag. 
Samtliga dessa hotbilder är aktuella på kommunens växtplatser. 

Ansvar och åtgärder: Kommunen har stort ansvar på länsnivå. Tidigare har 

Trubbklockmossa. Mycket sällsynt mossa, som 
också är liten och vacker.   /HW
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kommunen sett till att ett par av lokalerna inte har drabbats av igenväxning. På 
en lokal efter väg har vägkantslåttern avstått, men resultatet är negativ utveck-
ling av plantorna. En översyn av befintliga lokaler måste göras.

R y l ,  C h i m a p h i l a  u m b e l l a t a  ( S t a r k t 
h o t a d  -  E N )

Ryl finns över hela norra halvklotet, men dess förekomster är splittrad. Ryl 
är en ljuskrävande skogsväxt som kräver liten konkurrens på inte alltför sura 
och gärna kalkpåverkade jordar. Huvudsakligen finns den i gles tallskog med 
tunt humusskikt och lite blåbärsris. Mesta delen av svenska förekomsterna är i 
glesa kustbarrskogar. Ryl kan stå utan blommor i många år innan den helt tynar 
bort på grund av igenväxning av gran och tätt blåbärsris. Ryl anses ha minskat 
med 50 procent på de senaste 80 åren och att minskningen är accelerande.

Hot: Ryl har dålig konkurrensförmåga gentemot tät och högvuxen vege-
tation, t.ex. på hyggen. Skogsväxten är ljuskrävande, men hygget ger alltför 
mycket ljus och dessutom sker uttorkningseffekter. All form av skogsbruksåt-
gärder missgynnar rylen. Upphört skogsbete och tätare tallskog är viktiga orsa-
ker till minskningen.

Ansvar och åtgärder: I Dalarna finns ryl i Västerbergslagen, Borlängetrakten 
och östra Dalarna, samtliga inom kalkrika områden. I Ludvika finns en aktuell 
växtplats på Biskopsnäset. På en annan lokal efter Väsmansstranden i Sörvik 
bör den eftersökas. Alla kända lokaler för ryl bör undantas från kalavverkning, 
markberedning och skogsgödsling. Växtplatsen på Biskopsnäset måste bevaras 
genom skötsel. Det behövs en viss röjning och gallring, samt störning av fält-
skiktet så att konkurrensen minskar från andra växter. Åtgärderna ska genom-
föras så snart som möjligt.

G r a n s p i r a  P e d i c u l a r i s  s y l v a t i c a 
( N ä r a  H o t a d  -  N T )
Den halvparasitiska örten förekommer främst i sydvästra Sverige. Växtplatserna 
i Ludvika är bland de nordligaste. För övrigt finns granspiran i Danmark, Nor-
ge, Storbritannien, Frankrike och Spanien. 

Hot: Minskningen i landet är kraftig och den beror mest på upphörd hävd 
av traditionellt hävdade fodermarker. Arten är starkt brandgynnad och förr 
brändes hedmarker. Igenväxning av magra vägkanter är ett allvarligt hot.

Ansvar och åtgärder: Kommunen har tämligen stort ansvar för arten. Först 
måste artens kända växtplatser i kommunen kontrolleras och dess status. Om 
arten finns kvar ska insatser göras för att gynna arten.

F l o d p ä r l m u s s l a  M a r g a r i t i f e r a  m a r -
g a r i t i f e r a  ( S å r b a r  -  V U )

Flodpärlmusslan förekommer i rinnande vatten i västra och nordvästra 
Europa och östra Nordamerika. I många länder är bestånden svaga eller för-
svunna. Sverige tillhör de länder som har en någorlunda livskraftig population.

Hot: Allvarligast är att föryngringen hos en stor del av bestånden är dålig el-

Skogsklocka. Arten borde vara en symbol för kom-
munens utåtriktade turistverksamhet.   /HE

Granspira finns ännu kvar på ett fåtal lokaler, men 
växtplatserna behöver skötas för att växten inte ska 
försvinna.  /JH

12



301

ler utan fungerande fortplantning. Flodpärlmusslan har komplicerad livscykel 
och det tar många årtionden innan den är könsmogen. Skogsbruk, vägbyggna-
tion, vattenreglering, predation, försurning, brist på värdarterna lax och öring 
osv. utgör sammantaget allvarliga hot. Förekomsten i Ludvika har nästan samt-
liga dessa problem.

Ansvar och åtgärder: Kommunen har tämligen litet ansvar för arten, för det 
finns bara en säker förekomst med litet tynande antal. Men flodpärlmusslan 
har aldrig blivit inventerad i kommunen, vilket bör göras i de vatten som har 
lämpliga förhållanden och vatten med bra pH-värde.

F l o d k r ä f t a  A s t a c u s  a s t a c u s  ( S t a r k t 
H o t a d  -  E N )
Flodkräftan finns i hela landet och har funnits i hela Nord- och Centraleuropa. 

Hot: Konkurrensen från den införda signalkräftan har gjort att utbred-
ningsområdet minskat. I Sverige hotas arten främst av kräftpest, försurning 
samt predation. Varje år drabbas hundratals vatten av kräftpest. Man räknar 
med att 95 procent av flodkräftan har försvunnit på de senaste hundra åren.

Ansvar och åtgärder: Kommunen har måttligt ansvar för arten, eftersom an-
talet kända vatten med flodkräftan är få. För att undvika att arten ska försvinna, 
är det i dagsläget förbjudet att plantera ut den kräftpestbärande signalkräftan. 
Möjligen kan det behövas ett förbud mot fiske av flodkräftan. Det finns ett 
behov att skapa lämpliga bottnar för flodkräftan och i samband med denna 
återutsättning. Vatten med flodkräftan ska prioriteras när det gäller kalkning. 
Begränsning av antalet minkar är också önskvärt. Enligt lag får man inte utan 
länsstyrelsens tillstånd bl.a. inte flytta fisk och kräftor mellan vatten, inte flytta 
kräftfiskeredskap utan att desinficera dem, inte beta med kräftor från annat 
vatten m.m. 

Å t g ä r d s f ö r s l a g :  I n v e n t e r i n g 
a v  f l o d p ä r l m u s s l a  i  l ä m p -
l i g a  v a t t e n d r a g ,  m i n i m u m  d e 
l ä m p l i g a  v a t t e n d r a g  s o m  k a l -
k a s .  ( 2 0 1 1 - 2 0 1 4 ,  T e k n i s k a 
k o n t o r e t )

Violgubbe eller klubblik trumpetsvamp som 
den en gång kallades i svampböcker. Violgubbe 
är taget från det norska namnet på svampen. /
SK
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V i o l g u b b e ,  G o m p h u s  c l a v a t u s     
( S å r b a r  -  V U )
Utbredningen omfattar Europa, Asien och Nordamerika. I Sverige är den sydlig 
med strödda fynd i Norrland. De flesta växtplatserna är i kalkområdena. Den är 
rödlistad i flertalet europeiska länder.

Hot: Skogsavverkning är det allvarligaste hotet. Sannolikt stor minskning 
för det är sällan skogen som violgubbe finns i blir nyckelbiotop. Violgubbe har 
eget nationellt åtgärdsprogram.

Ansvar och åtgärder: Kommunen har stort ansvar för arten på länsnivå, på 
riksnivå mindre ansvar. Kring hälften av alla kända dalaförekomster är i kom-
munen och mer än hälften av dem på kommuns egna mark. Kommunen bör 
skydda de förekomster som ligger på egen mark. Dessutom kan kommunen 
verka för att de växtplatser som ligger på annans mark bevaras genom att de blir 
nyckelbiotoper.

M o s i p p a

S l ä t  t a g g s v a m p ,  S a r c o d o n  l e u c o p u s 
( A k u t  H o t a d  -  C R )
Utbredningen av slät taggsvamp är från Skandinavien och på kontinenten i 
alpländerna och i Portugal. I Sverige är de klart flesta förekomsterna på Got-
land. För övrigt spridda inlandslokaler i kalkrika områden.

Hot: Skogsbruksåtgärder är det allvarligaste hotet. Kanske även kvävened-
fallet som på sikt kan göra att gräsväxtligheten tar över. 

Ansvar och åtgärder: Kommunen har stort ansvar för slät taggsvamps status 
i Dalarna och på Sveriges fastland. Enda dalaförekomsten är i Ludvika. 

Växtplatsen är nyckelbiotop, men bör få ett långsiktigt skydd. Kommunen 
bör arbeta för att inrätta ett kommunalt naturreservat. Ett besök varje år bör 
göras för att kontrollera utvecklingen av fruktkroppar.

V a r g ,  C a n i s  l u p u s  ( A k u t  H o t a d  -  C R )
Vargen har återkommit efter att den sedan lång tid varit tillbakaträngd, men 
fortfarande är utbredningen begränsad till Mellansverige. Dess utbredning är 
i stort sett över hela norra halvklotet. Licensjakt infördes 2010, bl.a. för att få 
bättre acceptans och stoppa inavel. Problemen med varg i kommunen är mi-
nimal.

Hot: Bristande acceptans medför förföljning som resulterar i illegal jakt. 
Antalet vargar är ännu så litet att det finns risk för genetiska defekter som på-
verkar fortplantningsförmågan. Utbytet mellan obesläktade vargar är minimalt. 
Trafikdöda vargar har ökat och djur har drabbats av skabb. Ökat jakttryck rub-
bar vargarnas sociala liv och skapar problem för enskilda djurhållare, samt ökad 
inavel.

Ansvar och åtgärder: Kommunen har stort ansvar för den svenska stammen. 
I kommunen finns ett av de mest kända och äldsta vargparen. Kommunen 
har bidragit till att de flesta djurhållare har rovdjursstängsel och därmed har 
man minimerat problemen. Under licensjakten 2010 och 2011 avlivades några 
vargar i kommunen, vilket medförde att unga djur kom närmare bebyggelse. 
Kommunen bör verka för att vargstammen växer till den nivå där den blir 
livskraftig. 

Slät taggsvamp kan bli över 30 cm i diameter. 
Svampen är oätlig.   /JH

Smålom är bättre dykare än flygare, men den kan 
flyga långt för att fiska.    /UR
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Växtplatsen är nyckelbiotop, men bör få ett långsiktigt skydd. Kommunen 
bör arbeta för att inrätta ett kommunalt naturreservat. Ett besök varje år bör 
göras för att kontrollera utvecklingen av fruktkroppar.

V a r g ,  C a n i s  l u p u s  ( A k u t  H o t a d  -  C R )
Vargen har återkommit efter att den sedan lång tid varit tillbakaträngd, men 
fortfarande är utbredningen begränsad till Mellansverige. Dess utbredning är 
i stort sett över hela norra halvklotet. Licensjakt infördes 2010, bl.a. för att få 
bättre acceptans och stoppa inavel. Problemen med varg i kommunen är mi-
nimal.

Hot: Bristande acceptans medför förföljning som resulterar i illegal jakt. 
Antalet vargar är ännu så litet att det finns risk för genetiska defekter som på-
verkar fortplantningsförmågan. Utbytet mellan obesläktade vargar är minimalt. 
Trafikdöda vargar har ökat och djur har drabbats av skabb. Ökat jakttryck rub-
bar vargarnas sociala liv och skapar problem för enskilda djurhållare, samt ökad 
inavel.

Ansvar och åtgärder: Kommunen har stort ansvar för den svenska stammen. 
I kommunen finns ett av de mest kända och äldsta vargparen. Kommunen 
har bidragit till att de flesta djurhållare har rovdjursstängsel och därmed har 
man minimerat problemen. Under licensjakten 2010 och 2011 avlivades några 
vargar i kommunen, vilket medförde att unga djur kom närmare bebyggelse. 
Kommunen bör verka för att vargstammen växer till den nivå där den blir 
livskraftig. 

Slät taggsvamp kan bli över 30 cm i diameter. 
Svampen är oätlig.   /JH

Smålom är bättre dykare än flygare, men den kan 
flyga långt för att fiska.    /UR
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S m å l o m ,  G a v i a  s t e l l a t a  ( N ä r a  H o t a d 
-  N T )
Smålommen förekommer nästan i hela landet och dess utbredning i världen är 
cirkumpolär. Lommen häckar i mindre skogssjöar, tjärnar och i myrgölar. Ib-
land kan flera par leva tillsammans på en större myr. Häckningsplatsernas vat-
ten bör vara fiskfria, men de lever av fisk och flyger därför dagligen till fiskrika 
sjöar. I kommunen finns cirka xxxx par.

Hot: Det har konstaterats att minskningen är mer än 5 procent inom 30 år. 
Farhågor finns att ungproduktionen är för låg för att kompensera för den årliga 
dödligheten. Orsaken till tillbakagången är t.ex. naturlig igenväxning genom 
ökad kvävenedfall, störning, sämre fiske och eventuellt höga kvicksilverhalter. 
Smålommen är känsligare än storlommen på grund av ett annorlunda födoval.

Ansvar och åtgärder: Mest effektiva åtgärden är att all dikningsverksamhet, 
inklusive rensning av ut och inlopp till häckningsvattnen, upphör. Utplante-
ring av fisk i fisklösa vatten måste undvikas. Försurningen kan ha påverkat små-
lommen negativt och det finns data på förbättringar av artens produktion sker 
i kalkade vatten. Mot den bakgrunden bör smålommens fiskesjöar prioriteras. 
Ingen kalkning får ske i vatten där smålommen häckar.

F i s k g j u s e ,  P a n d i o n  h a l i a e t u s
Fiskgjusen har en förhållande liten population i landet, men den finns i stort 
sett över hela landet. Dess världsutbredning är cirkumpolär. I kommunen kan 
det finnas cirka 5 par. Fiskgjuse är rovfågel som lever på fisk och är därför utsatt 
för föroreningar som lagras i fisk, t.ex. kvicksilver. Den häckar i gamla tallar vid 
sjöar, vanligtvis större sjöar. Ibland kan boet var långt från fiskesjöar.

Hot: Arten är inte rödlistad i Sverige, men i många andra länder och den 
upptagen på EU:s lista över fåglar som behöver särskilt skydd. Fiskgjusen är 
känslig för störning vid häckningsplatsen, särskilt i början av perioden. Boplat-
serna ligger ofta där människor vistas och därför sker lätt störningar. Fiskgjusar 
kan riktigt gamla och dess produktion av ungar är låg. En lätt störning i pro-
duktionen kan medföra allvarlig minskning av äldre fåglar.

Ansvar och åtgärder: Kommunen har varit involverad i skydd av boplatser 
genom att införa fågelskyddsområde, vilket betyder att man inte får besöka 
eller närma sig boplatserna. Även fortsättningen ska kommunen medverka till 
skydd av fiskgjusens häckningsplatser och vid behov förbättra möjligheterna 
till bobygge.

A n S V A R S B I O T O P e R
Biotoperna som kommunen bör ansvara för är sådana som har koppling till an-
svarsarterna eller biotoper vars utbredning i landet är liten och där kommunens 
andel är viktig för bevarandet. 

Å t g ä r d s f ö r s l a g :  U n d e r s ö k a 
o m  d e t  b e h ö v s  k a l k n i n g  a v 
s j ö a r  s o m  r e g e l b u n d e t  b e -
s ö k s  a v  s m å l o m .  ( S a m h ä l l s -
b y g g n a d s f ö r v a l t n i n g e n )
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Ä n g s m a r k
Slåttermarker på naturlig mark är en av de viktigaste biotoptyperna. Kommu-
nen har ovanligt många ängar som är med i EU:s nätverk Natura 2000. 

Hot: Slåttermark har minskat och fortsätter att minska på grund av upp-
hörd eller förändrad hävd.

Ansvar och åtgärder: Kommunen har stort nationellt och länsansvar. För att 
upprätthålla hög bevarandestatus behövs samarbetet förstärkas till huvudman 
Länsstyrelsen.

R i k k ä r r
Framför allt extrem rikkärr på kalkrik mark som ofta är en mycket artrik typ 
och våtmark. Utbredningen i landet är i kalkrika trakter. Variationen är stor 
inom rikkärren. I kommunen är de flesta rikkärr små, men mycket betydelse-
fulla för artdiversiteten.

Hot: Rikkärren riskar igenväxning, sannolikt beroende av upphörd hävd, 
men också det ökade kväverika luftnedfallet. Dikningshotet ska vara undanröjt 
med strängare lagstiftning.

Ansvar och åtgärder: Kommunen har måttligt ansvar för rikkärren i ett riks-
perspektiv. De rikkärr som finns i kommunen bör bevaras och eventuellt behö-
ver någon form av insats göras.

K a l k b a r r s k o g
Kalkbarrskog har begränsad utbredning i landet. Det finns en översiktlig in-
ventering gjord xxxx. Inget område i Ludvika kommun finns med, även om det 
finns kalkbarrskog på urbergskalk.

Hot: Kalkbarrskog har inte identifierats i den landsomfattande naturvärdes-
inventeringen av nyckelbiotoper. I och med att kalkbarrskog tillhör en av de 
missade skogarna är samtliga hotade av skogsbruksåtgärder, oftast slutavverk-
ning.

Ansvar och åtgärder: Kommunen har stort ansvar för kalkbarrskogarnas be-
varande, särskilt i ett länsperspektiv. Det första som måste göras är att identi-
fiera kalkbarrskogarna, vilket ännu bara delvis är gjort. Sedan måste områdena 
bli godkända som nyckelbiotoper. Kalkbarrskog på kommunens skogsinnehav 
ska bevaras.

Å t g ä r d s f ö r s l a g :  K o m m u -
n e n s  r i k k ä r r  i n v e n t e r a s 
o c h  å t g ä r d s p l a n  u p p r ä t t a s 
f ö r  s k y d d ,  r e s t a u r e r i n g  o c h 
s k ö t s e l .  ( S a m h ä l l s b y g g n a d s -
f ö r v a l t n i n g e n )

Å t g ä r d s f ö r s l a g :  S a m m a n -
s t ä l l a  k u n s k a p e n  o m  k o m -
m u n e n s  k a l k b a r r s k o g a r , 
s a m t  y t t e r l i g a r e  i n v e n t e r a  i 
o m r å d e n  d ä r  d e t  k a n  f ö r v ä n -
t a s  f i n n a s  f l e r  k a l k b a r r s k o -
g a r .  D ä r e f t e r  p r e s e n t e r a  m a -
t e r i a l e t  t i l l  n a t u r v å r d s -  o c h 
s k o g s v å r d s m y n d i g h e t e r n a , 
s a m t  m a r k ä g a r e .  ( S a m h ä l l s -
b y g g n a d s f ö r v a l t n i n g e n ) .
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å T G Ä R D e R  O C h  M å l  F Ö R 
A n S V A R S A R T e R  O C h  B I O T O -
P e R

Ansvarsarter är att föra ner ansvaret av bevarandet av arter och bioto-
per från nationell nivå till där konkreta aktörer kan göra viktiga insatser. 
Det kan innebära att hoten klarläggs och att ett åtgärdsprogram tas fram. 
Kommunens naturvårdsarbete bör hjälpa till att bevara hotade arter som 
har viktig del av sin population i kommunen på regional nivå. Arter som 
allmänheten känner väl till kan också omfattas av bevarande åtgärder. 
Naturligtvis ska kommunen i så utsträckning som möjligt samarbeta 
med myndigheter, markägare och ideella föreningar för uppnå resultat.

Vid valet av kommunala ansvarsarter har använts den nationella röd-
listan och åtgärdsprogram. Vissa av arterna har ett fåtal kända förekom-
ster i kommunen och med förhållandevis liten insats kan dessa bevaras 
långsiktigt. LONA, lokala naturvårdssatsningen, bör kunna användas 
för ändamålet.

De arter som föreslås vara ”kommunala ansvarsarter” är:

Dvärglåsbräken   (Akut hotad CR)
Silvergråvecklare   (Sårbar VU)
Norsk näverlav  (Sårbar VU)
Trubbklockmossa  (Sårbar VU)
Skogsklocka  (Nära hotad NT)
Ryl   (Starkt hotad EN)
Granspira   (Nära hotad NT)
Flodpärlmussla  (Sårbar VU)
Flodkräfta  (Starkt hotad EN)
Violgubbe  (Sårbar VU)
Slät taggsvamp  (Akut hotad CR)
Varg   (Akut hotad CR)
Smålom   (Nära hotad NT)
Fiskgjuse

Violgubbe är kommunens ansvarsart nummer ett, för att arten är 
tilldelad som en s.k. vykortsart av Regeringen och Länstyrelsen Dalarnas 
Län.

12
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B e h O V  A V  G R Ö n A  M I l J Ö e R
Det finns knappast någon annan miljö som är så förändrad och påverkad av 
människan som den tätortsnära. Svenska folket var länge övervägande bönder 
och de flesta bodde på landsbygden. Sedan 1960-talet har tätorternas befolk-
ning ökat kraftigt och i nutid lever mer än hälften av befolkningen i större 
tätorter. Expansionen, särskilt under 1960- och 1970-talet, av tätorterna re-
sulterade i att areal bebyggd mark ökade i ytterområdena. När inflyttningen 
minskade började bebyggelsen förtätas i de befintliga områdena. Merparten av 
nybebyggelsen äger numera rum på skogs- och annan grönområdesmark. Tät-
orterna utgör idag något över en procent av Sveriges landareal. Det är i första 
hand i Skåne och i de största städerna som påverkan av landskapet är jämförbar 
med mer tätbefolkade områden i Centraleuropa. Omsorgen om fauna och flora 
handlar mycket om att ge invånare möjligheter till stimulans och inspiration 
genom ett variationsrikt tätortslandskap. Biologisk mångfald i den tätortsnära 
miljön är inte desto mindre betydelsefull. 

I jämförelse med tätbefolkade storstäder på kontinenten har de svenska 
städerna ovanligt mycket grönska och lummighet. Det finns en tradition att 
lämna kvar stora ytor med natur inne i tätorterna, t.ex. som parker och anlagda 
grönområden. Dessa uppskattas och har betydelse för djur och växter. Men det 
är på senare tid som man på allvar uppmärksammat de stora ekologiska och 
rekreationsvärden som finns i tätortens närområden. Merparten av de som bor 
i tätorter önskar sig promenadavstånd till närmaste skog. 

De senaste årtiondenas utveckling har börjat utarma mångfalden i en om-
fattning som de flesta ännu inte insett vidden av till fullo. Skogs- och jord-
brukets mekanisering och industrialisering börjar leda till att industrilandskap 
breder ut sig på bekostnad av biologisk mångfald. I Ludvika stad och dess när-
maste omgivning har inte denna dystra utveckling gått lika fort och drastiskt. 
Tätorterna brukar från biotopsynpunkt betraktas som fattiga områden, men 
detta är bara delvis sant. Tätorter skapar också sina speciella förutsättningar. 
Ett exempel är den värmeeffekt som skapas av att mark- och byggnadsytor tar 

Hårdytor finns det gott om i tätorterna, även 
om de är små i jämfört med storstäderna. Nog 
behövdes mer grönt på den här platsen?  /MB
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upp solvärme effektivare än vegetationsytor. Ytor som lämnas åt sitt öde kan bli 
artrika eller unika biotoper. Växtlighet och djurliv på bangårdar är sedan länge 
känt som en typ av biotop som nästan inte längre existerar som naturlig livs-
miljö. Den privata trädgården som biotop glöms lätt bort. Skillnaden mellan 
trädgårdarna ger på så vis en rikedom av biotoper. Utgångsläget varierar starkt, 
t.ex. ålder, storlek, läge, utformning, växtlighet etc. 

Många träd- och buskarter är bra, men kanske det viktigaste är att ha flera 
skikt, varav trädskiktet är självklart. Träd som producerar bär och frukt upp-
skattas särskilt av fåglar, däggdjur och småkryp, många välkomnas med andra 
inte är önskvärda i trädgården. Äldre villaområden med gamla träd är betydel-
sefulla för den biologiska mångfalden och i den allmänna platsmarken i anslut-
ning till sådan bebyggelse bör särskild hänsyn tas till förvildade gränszoner.

Biotoper, eller med annat ord livsmiljöer, i tätorterna kan vara allt ifrån en 
rabatt till villaträdgårdar, gårdar inne i kvarter, parker, små och stora grönom-
råden, tätortsnära skog och vatten inne i tätorterna. 

Biotopmångfald i tätorterna har en mycket viktig funktion för personlig 
utveckling för människor, inte minst för barnen. Ludvika stads närområde har 
unika förutsättningar, bland annat för att kommunens skogsinnehav består av 
gammal skog som ligger i direkt anslutning till bebyggelse. Det är viktigt att 
alla har tillgång till rikhaltig natur i nära anslutning till där de bor. De miljöer 
som växter och djur behöver, behöver också ibland göras trevliga för människor 
att se på och vistas i. För folkhälsan är behovet stort att människor kommer ut i 
naturen, och med litet avstånd till tillgängliga grönområden ökar fysiska aktivi-
teter. För barnen är kanske de mest flitiga besökarna i grön- och skogsområden 
allra närmast hemmet. Ju bättre förutsättning för lek desto större fantasi och 
engagemang lägger barnen på lekarna. Med lekplatser i eller nära de skogsområ-
den som barnen leker i ökar kreativiteten ännu mer. Människans vistelse i natu-
ren ger många positiva effekter och speciellt träd och skog lindrar och skyddar 
mot ångest och depression. Ungdomar accepterar lättare en ”vild” natur än 
en där människan brukar, kontrollerar och styr. Det har blivit populärt att ha 
ridhästar, även om man bor nära tätorten. Ridturerna går ofta efter stigar och 
leder i den tätortsnära skogen. I ytterområdena av den tätortsskogen är kanske 
ryttarna de mest frekventa besökarna.

Det är lätt hänt med slentrianmässiga skötselmetoder, att möjligheterna för 
rik fauna och flora i grönområden utarmas. Större ytor av gräsmatta, som regel-
bundet klipps, är biologiskt torftig och tråkig för både ögat och för fauna och 
flora. Faktum är att en dunge med glest stående björkar inte är mycket rikare 
på växter än djur än gräsmattan. För att huvudtaget få någon fågelart att häcka 
behövs buskar, olika trädslag och i lite ”vildare” skogsliknande dunge. Behov 
finns att bevara, skapa och restaurera biotoper inne i många av tätorterna. 

R Ä T T e n  T I l l  G R Ö n A  M I l J Ö e R
Trivsamma utemiljöer kring bostäder, förskolor, skolor, vårdhem etc. har stor 
betydelse för människors hälsa och livskvalitet. Det är viktigt att det finns till-
gång till att i vardagen vistas i grönområden eller åtminstone ha närkontakt 
med grönområden, oavsett deras storlek och form. Studier visar att över 40 % 
av invånare i större samhällen önskar kortare avstånd till närmaste rekreations-
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skog än man har idag. 
Parker, naturområden, rabatter m.m. stimulerar till allt ifrån rekreation till 
”njutning för ögonen”. Men kvalitén är minst lika viktig som tillgängligheten. 
Lättillgängligheten till parker och naturliga grönområden är väsentlig för att så 
många som möjligt önskar sig besöka områdena. Tätt trafikerade vägar kan vara 
ett hinder för gående att nå det tilltänkta grönområdet. I Ludvika stad finns 
sådana förhållanden.

Till bostadsbebyggelse på kvartersmark ska höra tillräckliga friytor av god 
kvalitet. Grönområden i närheten av bostaden har särskild stor betydelse, inte 
minst för barnens lek och utevistelse. Grönska på kvartersmark är också bety-
delsefullt för bostadsområdets karaktär.

 

Allmänna platser som t.ex. parker och grönområden ska vara lätt tillgäng-
liga, både fysiskt och i avstånd. Övriga gröna miljöer i tätorterna, t.ex. kyr-
kogårdar, idrottsplatser, badplatser, koloniområden och inte minst de privata 
trädgårdarna, fyller en viktig funktion för upplevelse av grönska. Någon form 
av gemensamma mål bör eftersträvas inom kommunens verksamhet. Tillgäng-
ligheten för barnens behov att vistas utomhus bör utvecklas. Barnen tillbringar 
stora delar av vardagen i skolan eller förskolan och en god utemiljö ska särskilt 
framhävas. 

Det är viktigt att behålla och utveckla variationen av upplevelser i natur- och 
rekreationsområdena. Med ett välutvecklat nätverk av möjligheter att komma 
till och från ett större ströv- eller motionsområde ökar vilja att vistas längre tid 
i naturen.

Ludvika kommun har ökat tillgången till att ta sig säkert från tätorterna 
till mer avlägsna naturliga grön- och skogsområden genom att t.ex. bygga om 
nedlagda järnvägssträckor till gång- och cykelbanor och markera stigar.

Bra tätortsnära natur ställer höga krav och fodrar mycket stor kunskap om 
såväl människor som om växter, djur och mark. Att beskriva och forma den 
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optimala tätortsnära skogen har visat sig vara mycket svårt, oavsett var den lig-
ger. Nedan följer några principer som kan ligga till grund för den tätortsnära 
skogen, men som även gäller för de flesta grönområden i ett tätortslandskaps-
perspektiv. 

VARIATIONEN är kanske den viktigaste målsättningen, att säkerställa el-
ler skapa stor variationsrikedom. En variationsrik skog upplevs betydligt mer 
fascinerande än en likåldrig och enformig skog. För många vuxna är pelarsal-
skogar den mest önskvärda skog att vistas i, men barn och ungdom har helt 
andra önskemål. Variationen kan vara allt ifrån olika trädindivider, inom eller 
mellan olika bestånd och skogsområden, eller inom tätorten. Knappast någon 
tätort i kommun kan anses sakna variationen, till det är närheten till olika na-
turtyper inte särskilt långt. 

 
TILLGÄNGLIGHETEN och FRAMKOMLIGHETEN hör till skogens 

sociala värden. Ett promenadavstånd till skog eller större grönområde värde 
sätts högt. Trafikerade vägar, järnvägar, stängsel m.m. kan göra att vägen ut 
är för krånglig och svår, t.ex. är det inte lätt att ta sig till Väsmansstranden i 
Ludvika utan att gå omvägar. Mentala barriärer förekommer också. Skog kan 
upplevas mörk och skrämmande, ibland finns det inga förklaringar till att ett 
grönområde inte används i den utsträckning som den borde. God framkomlig-
het innebär att skogen ska ha välupptrampade stigar eller iordninggjorda, i vissa 
grusade och spångade stigar. Liggande stammar måste tas bort från gång- och 
ridstigar. Åtminstone på Högberget går det att anordna möjligheter för perso-
ner som använder rullstol att komma ut i skogen.

ÄLDRE SKOG och ju större ett träd blir desto mer karaktär får det. Träd, 
och även skog, är individer med sina speciella egenskaper. En gammal tall kan 
bli uråldrig, somliga blir boplats för spillkråka och mård. Människans fascina-
tion och vördnad ökar för en skog ju äldre den tillåts att bli. Om träd ska kunna 
åldras på ett värdigt sätt måste somliga individer skötas eller livsutrymmet göras 
tillräckligt stort. Viktigt är att kunna lämna skog för fri utveckling och därmed 
nå en biologisk mångfald lik naturskogen. Även inne bland bebyggelsen finns 

Är detta ett passage som man gärna tar sig ge-
nom innan man kommer ut i skogen?   /MB 13
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det gamla träd och något grönområde med äldre skog som måste beaktas och 
behandlas utifrån de biologiska värdena. Eventuella risker som ett gammalt 
träd kan utgöra, måste vägas mot de ekologiska tjänster som trädet levererar.

SKÖNHETSVÄRDEN måste få stort utrymme i tätortens grönområden 
och dess omgivande skogar. Vid alla åtgärder och skötsel bör man ta hänsyn till 
de estetiska värdena. Ett träds skönhetsvärde måste värdesättas i mycket större 
utsträckning än vad som är vanligt i den fysiska planeringen. Utsiktspunkter 
hör till platser där man kan uppleva skönhet och se över ett blånande landskap 
eller på annat sätt uppleva rymd. Ibland behövs skötsel på sådana platser för att 
undvika igenväxning.

NATURUPPLEVELSER störs av alla inslag som påminner om att skogen 
brukas ekonomiskt och att den är mer eller mindre tillrättalagd. Samtidigt upp-
skattar människor i allmänhet en måttligt skött skog som inte känns onaturlig. 
Önskan om naturlighet gör att behovet av skötsel och skogsbruksåtgärder är 
mycket litet när det gäller friluftslivet. Växt- och djurlivet är en del i upplevel-
serna, och den är så mycket större om man får kontakt med och har kunskap 
om vad man ser och hör i naturen eller inne i tätorten. Att ha en artmångfald i 
sin närhet gör att man lockas till upptäckter, som i sin tur ökar förståelsen och 
värdet av t.ex. skyddad natur.  

VATTEN i alla dess former tycks människan ha en medfödd kärlek till. I 
den tätortsnära skogen är varje liten bäck och kärr värdefulla för upplevelser 
och bidrar till fler naturtyper inom ett område. Större vatten, särskilt sjö, som 
skyms av skog eller trädridåer kan behövas sikthuggas för att öka utsikt över 
vatten. Sikthuggningar som görs böra göras med stor försiktighet, och kan vara 
partiella, men samtidigt med god planering och med hänsyn till hur träd och 
buskar växer kan man minska skötselbehovet.

ANLÄGGNINGAR kan ibland vara mycket viktiga för att stimulera till 
besök och upplevelser. De flesta använder sig av stigar vid besök i tätortsskogen. 
Egentligen innebär detta att stigarnas sträckning och kvalité spelar stor roll för 
besökfrekvensen. Stigarna i våra tätorter har oftast en mer eller mindre spontan 
bakgrund. Några anlagda stigar, eller åtminstone förbättra befintliga stigar, bör 
göras för att göra något grönområde mer attraktivt. 

L å t  t a k e n  l e v a !
Gröna tak kan bli ett lyft för djur och växter i staden. Grönare tak blir allt van-
ligare. Tills nu har tunna tak med mix av lågväxande och tåliga fetbladsväxter 
och fetknoppar varit helt dominerande. På senare tid har man visat att tak med 
en bladning av torra, tunna partier och tjockare jordlager som ger högre växtlig-
het skapar många fördelar. Takens livslängd och isolerande funktion ökar, suga 
upp och fördröja dagvattnet, förhöjer skönhetsvärde och ökar biologisk mång-
fald. På ”Bruna” tak försöker man efterlikna de näringsfattiga, torra miljöer 
som ofta finns på gamla industritomter. Varje exploaterad grönyta i staden bör 
ersättas av att byggnaden får ett ”grönt” eller ”brunt” tak. 

h O T  M O T  T Ä T -                     
O R T e R n A S  B I O T O P e R
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Största delen av tätorternas arter är koncentrerade till större och mindre grön-
områden, oavsett om de har kvar inslag av ursprungliga naturtyper eller inte. 
Grönområdena sköts i allmänhet utan krav på ekonomisk avkastning, vilket 
gör att det biologiska hänsynstagandet av den anledningen kan vara större än 
i det omgivande landskapet. Den allra största artrikedomen finns i allmänhet 
där det finns någon form av kontinuerlig skötsel som är accepterad av många 
arter, eller lite slumpmässig vanvård, eller till och med fri utveckling. Äldre, 
utmagrade gräsmattor, kan se ut att vara torra och glesa, men är betydligt artri-
kare än den gröna, välgödslade, välskötta gräsmattan. Övernitisk vård i parker 
och huvudtaget i grönområdena är med andra ord ett stort hot mot biologisk 
mångfald. Lika långt gången vanvård kan vara lika negativ som en alltför nitisk 
skötsel. När gamla lövträd, särskilt ädellövträd, med torra grenar och kanske 
med stamskada, tas bort försvinner en livsmiljö som över huvudtaget är säll-
synt i tätorterna. Detsamma gäller också när äldre träd avverkas, många gånger 
glöms naturvärdena bort. 

I kommunens tätorter finns hur många exempel som helst på att skötsel-
åtgärder, eller av andra orsaker, där värdefulla träd, ”vilda” grönområden och 
”oskötta tomter” har förstörts på värdefulla egenskaper för ett rikare djur- och 
växtliv. Exploateringen, t.ex. förtätning av bebyggelse, oftast även ny bebyg-
gelse, påverkar ofta någon typ av grönområde. Sådana förändringar tillhör tät-
orternas livscykler, men grönområdets värde bör respekteras i högre grad för att 
undvika att de allra värdefullaste går förlorade. 

I tätorterna finns alltid något område som i väntan mellan två olika planer 
”glöms bort”. Mark som många gånger uppstår efter en riven byggnad eller 
upphörd markanvändning. Ett exempel är bangården i Ludvika. Från och med 
nedläggning av några spår till en ny plan blir godkänd kan ta många år. Under 
tiden hinner, ett till synes oattraktivt område, omvandlas till något unikt och 
värdefullt med flera hotade arter. Så länge den delen av banvallen rensades från 
busk och högre växter fanns det livsmiljö för hotade fjärilar. Efter att den sköt-
seln upphörde, växte det upp glest med buskar och högre växter på den grusiga 
marken, t.ex. ovanligheter som cikoria, ask, lönn, alm m.fl. Gräs och örtrika 
ängsliknande ytor uppstod från intet, vilket också gjorde att sällsynta och ho-
tade dagfjärilar etablerade sig. Samtidigt som en värdefull biologisk mångfald 
skapades, kom hoten. Buskar och höga växter anses som igenväxning, trots att 
det ännu är en gles vegetation, och detta resulterar i omfattande röjning utan 
urskiljning av naturligt uppväxande hotade ädellövträd. De ängslika gräs- och 
örtrika ytorna växer istället igen med buskar och högre gräs. Värdefull, varia-
tionsrikt, tätortsnatur behandlas ibland slentrianmässigt, för att det saknas pla-
nering i form av skötselplan och riktlinjer för bevarande av nyuppkomna höga 
naturvärden. Bangårdens höga naturvärden och förutsättningar bör tas tillvara 
i kommande planer. Skötsel ska ingå för att bevara och förstärka naturvärdena.

T Ä T O R T e R n A S  n A T U R -         
O C h  R e K R e A K T I O n S V Ä R D e n
Mångfalden av biologiskt liv har många gånger kommit i skymundan vid pla-
nering och skötsel av parker, grönområden, skolgårdar, bostadsområden etc. 
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Landskapet har genomgått stora förändringar genom historien. Utvecklingen 
de senaste 50-70 åren har varit negativ för artrik fauna och flora. Det är viktigt 
att bevara och restaurera livsmiljöer som gör att den biologiska mångfalden 
gynnas och särskilt för de rödlistade och regionalt hotade arterna. En del av 
exploateringsmarken har kommit att få ett värde för biologisk mångfald.

Behovet är stort att utveckla, restaurera och återskapa värdefulla livsmiljöer 
för att öka naturvärdena i och vid tätorterna. Exempel på vad som kan göras 
i tätorternas närområden är att röja och återuppta bete på öppen f.d. jord-
bruksmark, restaurera slåttermark, anlägga våtmarker, riva dammar i naturliga 
vattendrag. I tätorterna kan man också utveckla och skapa biologiska värden 
genom faunadepåer, ängsytor, naturliga planteringar, bevarande av dammar 
och våtmarker. Det är viktigt med närheten av de olika områdena så att inte 
naturmiljöerna isoleras. I kommunens tätorter är risken med isolering av grön-
områden ett litet problem, på grund av tätorternas mindre storlek samt närhe-
ten till vardagliga naturlandskap.

Det är viktigt att öka förståelsen och kunskapen hos allmänheten och alla 
andra berörda för gröna miljöer i tätorterna, för att långsiktigt kunna bedriva 
verksamheten mot högre naturvärden. Utan förståelse och engagemang från 
allmänheten är det inte möjligt att få gehör för de åtgärder som föreslås. Det är 
nödvändigt att skapa samordningsvinster och förbättra dialogen och samordna 
kommunens enheters vilja till att nå målsättningen med högre naturvärden och 
därmed även kvaliteten på grönområdena. Till detta ska nämnas att även politi-
ker, bostadsföretag, markägare, invånare m fl. ska ta del av och ha förståelse för 
värdet av utformningen av grönområden och att naturvården bidrar till att höja 
kommunens attraktionsvärde.

En kunskapssammanställning om kommunens grönområden och park-
marker är viktig för effektiva insatser och långsiktiga åtgärder, främst när det 
gäller biologisk mångfald, kulturhistoriska värden, parkvård och friluftslivets 
önskemål. Innan exploateringar görs av gröna tätorts- och närområden, bör det 
genomföras en analys eller t o m miljökonsekvensbeskrivning.

Kommunen är aktiv när det gäller att få en förbättring av tätorternas grön-
områden. Sedan 1996 finns det en idéskiss för ett grönare Ludvika centrum. 
Revidering av planen pågår på stadsarkitektkontoret. Tekniska kontoret har 
påbörjat inventering av träd i Ludvika centrum. Kontoret har 2009 tagit fram 
ett utkast till generell skötselbeskrivning av park- och gatumiljöer. Mark- och 
planeringsenheten har tillsammans med tekniska kontoret gjort skötselplaner 
för Kasttjärn och Marnästjärn och dess omgivning. Även för Rots äng finns en 
skötselplan. Skötselplaner är nödvändiga för mål och samsyn, men tyvärr sak-
nas många gånger resurser att genomföra åtgärderna fullt ut.

S K O G e n  I  S K O l A n
Skogen i Skolan som startades 1973, är ett nationellt samverkansprogram i Sve-
rige mellan skolan, skogsnäringen och andra skogliga intressenter. Verksamhe-
ten bedrivs på skolans villkor och syftar till att koppla teori och praktik för att 
öka lärares och elevers intresse för och kunskap om skog. Verksamheten finns 
över hela landet. Skogen i Skolan producerar läromedel och arrangerar fortbild-
ning för lärare. I Skogen i Skolan ingår drygt 900 skolskogar runt om i landet, 
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där skolorna kan bedriva utomhuspedagogik, främst för grundskoleelever. En 
betydande del av den svenska undervisningen utomhus bedrivs i skolskogar.

Skolskogen är ett avgränsat område som disponeras av skolan för lektio-
ner och utevistelser. Skolan och markägaren upprättar en överenskommelse där 
skolan får göra lite mer än vad allemansrätten tillåter.

De viktigaste egenskaperna som en skolskog ska ha är att det finns stor 
variation, man vill ha tillgång till olika slags miljöer som kan passa för de olika 
ämnen man ska undervisa i eller aktiviteter man vill ägna sig åt. De mest om-
tyckta områdena ska vara rumsliga, komplexitet, originalitet och vildhet. När-
het till sjö eller vattendrag, samt kuperad terräng i äldre skog som skapar spän-
nande miljöer är mycket omtyckta. Ett nära avstånd och lätt att nå från skolan 
gör att skogen även besöks under längre raster. Dessutom kan avståndet till och 
i skogen anpassas efter elevernas ålder. 

Om man studerar de läromedel som produceras för lärare är den i första 
hand anpassad utifrån skogsnäringens intressen och syn på skogen. Förvånans-
värt lite ägnas åt ekologi och biologisk mångfald och vilka skador på miljön 
som skogsbruket åstadkommer med kalhyggesbruket. 

I kommunen finns det sex officiella skolskogar: Björkås skola, Fredriks-
bergsskolan, Håksbergs skola, Junibackens skola, Nyhammar skola och Saxda-
lens skola.

Det är bara Fredriksbergsskolan som har större skolskog än 3 hektar. 
Fredriksbergsskolans cirka 50 hektar stora, äldre barrskog, uppfyller alla de kri-
terier som en bra skolskog ska ha. 

V Ä X T -  O C h  D J U R l I V  I  T Ä T O R T e R
Det kan se ut att vara mycket skog med möjligheter för många arter kring tätor-
terna, men faktum är att det mesta är hårt skött produktionsskog med få arter. 
Inne i tätorterna är det detsamma. Faktum är att många djur och växter ändå 
finner ett livsrum mitt bland asfalt, betong och anlagda grön- och rabattytor. 
Finns det föda, plats och bomöjligheter kan tätorten erbjuda ett gott utrymme 
att leva i. Någon form av biotop finns alltså även inne i tätorterna. Man räknar 
med att det finns t.ex. flera hundra insekter, 25-tal fågelarter och några hundra 
växter inne i tätorterna. 

Man kan uppleva biologisk mångfald på många sätt. Som exempelvis skratt-
måskolonin i Kasttjärn, vilket är förutsättningen för många andra fågelarter i 
Kasttjärn, men måsarna är inte populära av alla människor. En liten äng med 
många sällsynta dagfjärilar mitt i tätorten är uppskattad av några, som doku-
menter fjärilarna på fantastiskt vackra digitalbilder. Det är viktigt att sprida 
de biologiska kvalitéer som kan finnas i tätorterna för att öka upplevelser och 
uppskattning av att ha biologisk mångfald in på knutarna, fastän trädgården 
kan ha den största artmångfalden av alla platser.

S m å b i o t o p e r
Ett områdes storlek och samband är viktigt för att större områden är artrikare 
än små. Vissa biotoper kan vara små och ändå vara betydelsefulla för någon 
eller några arter eller till och med ett eget fungerande ekosystem. Det är inte 
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bara storleken, utan också formen. Tillräckligt långt avstånd mellan ytterkan-
terna kan fungera i ett runt område, medan långa och smala former ger mindre 
skydd.

Fåglar ställer olika krav på ett område inne tätorten. En talgoxe kan klara 
sig på en hektar med mer eller mindre sammanhängande vegetation. Det är en 
fördel att ha många små naturområden spridda inom tätorten. Närheten till 
varandra ökar överlevnadsmöjligheterna för t.ex. talgoxe och andra småfåglar 
som har ett utpräglat ”torgskräck”. Liksom i naturlandskapet behövs korrido-
rer som kan fungera som spridningsvägar. För många växter kan smala remsor 
av ”skött” vegetation utmed gång- och cykelvägar vara tillräckliga som kor-
ridorer. Ett system av alléer eller trädrader utmed gatorna fungerar också som 
korridorer vid förflyttning och spridning. Villa områdena är både biotoper och 
spridningsvägar. 

En variationsrik växtlighet gynnar artrikedomen. Med detta menas bland 
annat variation mellan öppna och trädbevuxna ytor och de ska vara skiktade 
av äldre och yngre träd och buskar. I tätorter är det ofta brist på skiktade grön-
områden. 

Några biotoper som man inte i första hand tänker på inne i tätorten:

• Väg- och järnvägskärningar kan vara uppemot hundra år gamla. Nor-
malt växer det lavar och mossor på lodräta bergytor, men även de är 
framsprängda kommer de att bli växa över. Många av de första arterna 
som etablerar sig på bergskärningar är konkurrenssvaga och försvinner 
tidigt när andra arter får fäste. Bland dem kan det finnas sällsyntheter. 
Även för ryggradslösa djur som önskar sig varma sittplatser torde skär-
ningarna var viktiga eftersom sten snabbt värms upp och behåller värme 
länge. 

• Stenblock som är stora har liknade egenskaper som skärningarna, men 
stenblocket har ofta en vertikal yta som har helt andra arter av mossor 
och lavar än lodytorna. Det kan även finnas underhäng där regnvatten 
aldrig når. Stenblock ska man vara rädd om och inte låta dem få en tät, 
skuggande vegetation kring sig.

•  Murar fungerar lite som skärningar om den är av natursten. Betong-
murar är ofta sterila på ytan, men de kan ge skön värme och skydd för 
många småkryp. 

• Buskage är viktigt och värdefullt för otal arter av skiftande grupper. 
Tätare buskage ger till och med möjligheter för fåglar att bygga bo i, 
men inte minst som skydd. Blommande och bärande buskar är särskilt 
värdefulla, de kan vara som ett eget ekosystem. 

• Gräsytor som klipps regelbundet är knappast något mer än för själva 
gräset. Utmagrade gräsytor däremot har mycket större möjligheter att 
bli lite mer artrik, förutsatt att gräsytan inte klipps för ofta. Sådana ytor 
bör inventeras och skötas på ett sådant sätt att artrikedomen ökar. En 
del av kommunens gräsytor borde kunna få bli ängsmark med rik flora. 
När gräsklippet inte avlägsnas får man en gödslingseffekt, och därför 
krävs utmagring genom att blanda sand i jorden om man vill skapa 
ängsmark.

Paddfot Asperugo procumbens är egentligen en ty-
pisk art för kväverik mark i oskötta rabatter, men 
också intill gödselstackar. Arten är rödlistad. Den 
finns sedan en tid tillbaka på gammelgården i Lud-
vika. Annars är de flesta förekomsterna försvunna 
från kommunen.  /HE
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V ä x t e r  i  t ä t o r t
Liksom många andra miljöer i landskapet är tätorternas miljöer under ständig 
fysisk förändring. Äldre tiders stads- och bygator gav utrymme för många väx-
ter att alltid hitta något ställe med en dygnstack, grusplan, bakgård, potatisland 
etc. En del av arterna kom med i olika frösådder. Innan asfaltens tid kunde 
växter flytta omkring i vägkanterna, utan konkurrens från blomsterlupin Lu-
pinus polyphyllos och kanadensiskt gullris Solidago canadensis. Förr fanns rysk 
drakblomma, grusviva Androsace septentrionalis, sandvita Berteroa incana, sand-
draba Draba nemorosa m.fl. i byarna som ligger på sand- och grusåsar. Ett annat 
exempel är från ASEA-verken från 1950-talet, då botanisten Gunnar Björkman 
fann dårrepe Lolium temulentum och korndådra Neslia paniculata ”nedom ett 
fabriksfönster med fågelhus”. Arter som numera är mycket hotade. Arter med 
namn som gatmålla Chenopodium murale och bymålla Chenopodium urbicum, 
vittnar om gamla tider. Fortfarande finns lite sanddraba kvar i Nyhammar.

Andra arter kommer dock med asfalt och andra hårdytor breder ut sig, men 
utrymmet är litet och de nya är oftast främmande arter. Fyllnadsytor och an-
nan grus- och skräpmark invandras snabbt av de högvuxna växterna ryssgubbe 
Bunias orientalis, lupiner och xxxxxx. 

Delar av bangården i Ludvika har legat för fäfot länge, innan planer kan 
realiseras. Detta har gynnat en typisk flora för skräpmarker, arter som kommer 
och går. Där finner man t.ex. getväppling Anthyllis vulneraria, ängshavrerot 
Tragopogon pratensis och cikoria Cichorium intybus. En i och för sig intressant 
och alltmer krypande miljö, men med rätt skötsel kan bli vacker och artrik 
”grusäng”. Med växterna kommer artrikedomen även bland fjärilar. Tyvärr, 
finns andra planer för bangårdsområdet, men något ska väl kunna räddas?

Sedan finns det andra trevliga växter som är mycket värdefullt att bevara 
växtplatserna för. På Brunnsvägen finns en grupp backvial, på så kallad skräp-
mark. Där i närheten har den funnits sedan xxxxx. På Jägarnäsbadets gräsmatta 
påträffas rikligt av sanddraba och tidigare höstlåsbräken. Gräsytorna vid Jägar-
näsbadet får absolut inte gödslas för växternas skull. I Nyhammar finns flera 
små bestånd av mossippa inne bland bebyggelsen. 

Ludvika bangård inventerades på växter 2009 och 
då fanns en ovanligt artrik flora på den nedlagda 
delen. Cikoria är en celeberitet från söder. Tyvärr 
röjdes ytorna, men förhoppningsvis kommer väx-
terna tillbaka. Någon del av ytan bör skötas så att 
grusmarken får blomma.    /JH
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D ä g g d j u r  i  t ä t o r t
I tätorterna finns det både små och stora däggdjur. Möss och näbbmöss hör 
till de mindre arterna. Mest närgången är väl husmus Mus musculus. Ännu mer 
anpassad till människan är brunråtta Rattus norvegicus. Den är en överlevnads-
mästare som finns överallt där mat och skydd i någon form går att få tag i. De 
är också riktiga doldisar. Ute i mer naturliknande miljöer finns andra trevliga 
djur. Förhållandet till många av djuren kring oss är lika kluvet bland folk som 
till råttan. Söta rådjur Capreolus capreolus är inte lika välkomna i trädgårdarna 
när tulpanerna blommar, som när man råkar på dem på en vinterpromenad. 
Några djur bör särskilt nämnas.

RÅDJUR finns i de omgivande skogarna, men besöker gärna grönområ-
dena inne bland bebyggelsen. Särskilt på natten när samhället är stilla rör sig 
rådjuren i små grupper efter mat. Vintrarna är rådjurstammens viktiga regle-
ringsfaktor då mattillgången kan bli knaper. En eller fler grupper håller till på 
Högberget. Tidigare fanns ett matställe som sköttes privat, men nu läggs mat 
ut okontrollerat. Problem för rådjuren är lösdrivna hundar och alla vägar kring 
berget.

BÄVER är en nyckelart i landskapet som medverkar till skapa nya livsmil-
jöer med höga naturvärden som följd. Antalet bävrar är få, men kring vissa 
tätorter finns lämpliga vattendrag och tjärnar som bävern kan bosätta sig vid. 
Bävrarna kan ställa till problem på fastigheter, vägar och grönområden. Kom-
munen bör inte förstöra några dammar eller hyddor på sådana ställen där det 
inte sker några allvarligare ekonomiska skador.

IGELKOTTEN är aktiv från sena kvällar till tidig morgon, och kan därför 
leva tämligen undangömt. Över vintern ligger den dessutom i dvala. Igelkotten 
har missgynnats av att hårdytorna ökat i tätorterna, men också av fler välstä-
dade trädgårdarna utan trädgårdsavfall. Många igelkottar blir överkörda. Att 
igelkotten har blivit färre är klart, trots att mat och boplatser borde finnas i 
rikligt mått i villaområdena, grönområden och i den tätortsnära skogen. Igel-
kotten är trädgårdens bundsförvant. Han äter otaliga skadeinsekter och gör 
själv ingen skada. Om man låter ett litet hörn i trädgården förvildas, lämna där 
löven okrattade och gör en liten rishög kan man ha turen att få en igelkott att 
trivas. Lägg aldrig råttgift i trädgården. Hund eller kattmat ger glada igelkottar, 
mjölk är för fett för dem. Kommunen bör göra ett upprop efter observationer 
av igelkottar på hemsidan.

FLADDERMÖSS kan trivas att jaga i parker och över vattytorna efter sjö-
stränderna och tjärnarna. De attraheras också av att det samlas flygande in-
sekter kring gatubelysningen. Tätorterna i kommun har många vatten där de 
kan fånga sina byten. Nordisk fladdermus Eptesicus nilssonii och långörad flad-
dermus finns säkert inne i tätorterna. Kunskapen saknas vilka arter som finns i 
kommunernas tätorter. En inventering vore välkommet, liksom ett antal holkar 
för fladdermöss. Det övergivna skyddsrummet på Högberget bör öppnas på ett 
sådant sätt att fladdermöss kan komma in för att övervintra.

F å g e l l i v e t  i  t ä t o r t
En del fåglar lockas till människor och tätorter. Man kan räkna med ett trettio-
tal arter som häckar mer eller mindre regelbundet inne bland bebyggelsen. Om 

Igelkotten är ett populärt djur i trädgården, men 
man ska inte ge den mjölk och man ska inte ta in 
den i huset. Igelkottar har rikligt med andra djur 
på sig.    /JH
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man lägger till fåglar som lever vid vatten ökar artantalet betydligt. De mest 
störda områdena har minst antal häckande fåglar. Städerna i Västeuropa är art- 
och individfattigare än de östeuropeiska städerna. Orsaken är att det finns fler 
och större ”oskötta” grönområden i de tidigare socialistiska ländernas städer. 

Ett antal arter har en förmåga att anpassa sig till stadsmiljö. De stadsgyn-
nade fåglarna är inte många, tamduva, kaja Corvus monedula, pilfink Passer 
montanus och gråsparv Passer domesticus. Gråsparven har minskat kraftigt och 
är ovanlig inne i staden, möjligen är de fler i tätorterna. Fåglar som har små 
krav på sin omgivning under förutsättning att det finns någon form av gröna 
ytor och häckningsmöjligheter, t.ex. holkar. Något mellanläge till stadsgynnade 
fåglar är sädesärla Motacilla alba och tornseglare Apus apus. De stadstoleranta 
är skata Pica pica, björktrast Turdus pilaris, talgoxe Parus major, blåmes Parus 
caeruleus, svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca och hussvala Delichon urbica. 
Vanliga i tätorterna är också arter som ställer lite högre krav på miljöerna. Det 
ska vara nära till större grönområde eller skog, arter som t.ex. kråka Corvus co-
rone, större hackspett, lövsångare Phylloscopus trochilus, bofink Fringilla coelebs 
och grönfink Carduelis chloris. 

Sedan finns en grupp fåglar som då och då besöker tätorterna. Sparvhök 
Accipiter nisus jagar gärna kring fågelborden under vintern. En och annan nöt-
kråka Nucifraga caryocatactes hittar kottar i sembratall Pinus sibirica som är 
planterade. Turkduva Streptopelia decaocta är en stadsfågel som mer eller mindre 
har försvunnit efter 1960-talets invandring. Det är angeläget att få kunskap om 
turkduvans utbredning i kommunen. 

Den vackra rörhönan Gallinula chloropus är en 
attraktion i Kasttjärn. Just nu är det den enda 
kända häckplatsen i Dalarna.   /Olsson
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Kasttjärn, Marnästjärn och Frutjärn är eller har varit förnämliga fågelsjöar, 
mitt i staden. Igenväxning, övergödning och allmän minskning hos många få-
gelarter har gjort att det bara är Kastjärn som är intressant som fågelsjö. Cirka 
200 par skrattmåsar på liten yta är idag en stor sällsynthet så här långt norrut. 
Skrattmåsarna skyddar andra fåglars bon, t.ex. doppingar, sothöna Fulica atra, 
rörhöna och änder. I vassen kring de tjärnarna häckar fortfarande småfåglar 
som sävsparv Emberiza schoeniclus och rörsångare Acrocephalus scirpaceus. En 
varm försommarnatt är en bra tid att få uppleva den intensiva fågelsången från 
vassarna.

För många fåglar på ett ställe kan ställa till problem eller upplevas som stö-
rande. Ludvika stad är förskonad från stora flockar av kajor. I andra städer finns 
exempel på att kajor övernattar i träd på gågator och bostadskvarter i stora 
mängder. Oljud och träck irriterar boende. En studie visar dock att från de 
städer som har största antalet kajor, är det hälften som är för eller emot kajorna. 
Skrattmåsen är ganska högljudlig av sig, men det är betydligt ovanligare fågel 
än kaja och väl värd att gynna. Varje år inventeras fåglarna i Kasttjärn. 

Bristen är stor på boplatser för de som bygger i ihåliga träd. Man kan hjälpa 
dessa med holkar. Kommunen bör sätta upp ett antal holkar i tätorterna för 
att öka antalet småfåglar. Att mata fåglarna på vintern kan göra att antalet 
överlevande ökar. I mindre tätorter och i villakvarten har många fågelbord. 
Inne i tätbebyggda områden är det däremot olämpligt eftersom man lätt skapar 
olägenheter för grannar och närboende. Fåglar finner ändå mat bland det skräp 
och matrester som slängs hit och dit. 

R y g g r a d s l ö s a  d j u r  i  t ä t o r t
För alla odlare av frukt, bär, grönsaker och prydnadsväxter är de ryggradslösa  
endast till ondo och som helst vill bli kvitt med. Fläckiga blad, vissna skott, 
ruttna frukter osv. hör till allmänt förekommande skador som uppstår av in-
sekter, nematoder, kvalster samt den nu förhatliga spansk skogssnigel Arion 
vulgaris, populärt kallas mödarsnigel. Som tur är finns det många nyttiga djur 
inom samma grupper, t.ex. vinbärssnäcka Helix pomatia som är mycket trevlig 
och nyttig för trädgården. Både spansk skogssnigel och vinbärssnäckan är in-
förda arter. 

De som har en sälg i tomtgränsen ska vara rädd om trädet, för det är livs-
viktigt för tidigt flygande humlor och bin. Utan alla dem skulle det inte bli ett 
enda äpple! Senare kommer de att besöka trädgårdens alla blommande växter 
och utför en fantastisk ekosystemtjänst. Om man gynnar variationen i och ut-
anför trädgården kan de fåglarna som trivs där hjälpa till med bekämpningen 
av skadedjuren. 

Men det finns många andra ryggradslösa djur i vår närhet som kan glädjas 
åt. Vuxna dagfjärilar hittar sin föda från en mängd blommande växter. Bra 
blommor för fjärilar är sådana som är rika på nektar, skyltar med starka färger 
på kronbladen och lätta att landa på, t.ex. prästkrage, kärringtand, ängsvädd 
och klöverarter. Växter som man finner på ställen som inte är så näringsrika att 
det bara blir höga växter som t.ex. skogsnäva och hundäxing. Övergivna grus-
marker, vägkanter och restytor bland byggnader och vägar. Egentligen räcker 
det inte med att bara mat åt fjärilarna, det behövs passande växter för larverna. 
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Vanligast är att värdväxterna ska finnas på soliga och skyddade platser. Snår av 
brännässla och tistel är viktiga för flera av våra vanligaste dagfjärilar. Andra är 
kräsna specialister, vars larver endast äter av en eller få värdarter. Liten guld-
vinge Lycaena phlaeas och puktörnblåvinge, som finns på bangården, lever av 
låga växter. Bangården och området där omkring är en av värdefullaste fjärils-
lokalerna i Ludvikatrakten. 

Skalbaggar är en stor insektsgrupp och somliga av dem är bra värdemätare 
på naturkvalitén i tätorter med grova träd. Framför allt är det parkmiljöerna 
och annan miljö med grova träd. Sådana lämpliga miljöer finns här och var, 
men brist på riktigt gamla, ihåliga träd är stort. Ek är det mest betydande trädet 
i parkliknande miljöer för skalbaggar, men det kan ta över två hundra år innan 
träden får artrik skalbaggsfauna. Övriga ädellövträd kan också ha många arter 
av skalbaggar. För att gynna skalbaggar behövs träd i tätorterna bli riktigt gamla 
och att det tillåts finnas död grenar, stamskador och ihåligheter. Träd som står 
långt från gångvägar i parkerna borde kunna få utvecklas till biologiskt värde-
fulla träd. En och annan högstubbe och någon låga i något hörn av grönområ-
det skulle öka artantalet.

Åtminstone vissa år har en trevlig nykomling invandrat till landet i stor 
mängder och under varma somrar kommit så långt som till Ludvikatrakten. 
Det gäller hussyrsan Acheta domesticus. Dess läte bör liva upp sommarnätterna 
så här långt norrut, för att man påminns om sydeuropas ljudande nattliv.

L a v a r  o c h  l u f t
Luftföroreningarnas påverkan är omfattande, de drabbar vår omgivning och 
oss själva. Alla har väl hört talas om försurade sjöar, döende skogar och sönder-
vittrade kulturminnen. Lägg därtill alla mindre kända växt- och djurarter som 
försvinner i tysthet. 

Lavarna är känsliga för snabba förändringar i livsmiljön, och där ingår käns-
ligheten för svavel- och kväveföroreningar. Några arter kan ändå leva i hårt 
förorenade miljöer. (Se faktaruta sid xxx) Redan på 1800-talet upptäcktes att 
lavar var känsliga för luftföroreningar. Länge rådde delade meningar vad som 
orsakade den stora skillnaden mellan förorenad stadsmiljö och landsbygd med 
frisk luft. Så småningom kunde man konstatera att det var svavelutsläppen 
som var orsaken till lavarnas försvinnande. I centrum av storstäderna var det 
lavöken i början 1970-talet. Efter studier av lavforskare och kemister, i flera 
länder, kom man fram till en metod att med hjälp av lavarna mäta graden och 
typ av luftföroreningar. En effektiv och billig metod med fasta provytor, som 
visade på eventuella förbättringar. Förbättringar har det blivit i innerstäderna, 
allt efter det att svavelrik oljeeldning upphörde. Bilarnas avgaser renades också. 
Nu är det problem med höga kvävehalter istället och det påverkar andra lavar. 

Med den här kunskapen gjorde elever på gymnasiet i Ludvika i flera år 
studier av lavar på de misstänkta mest förorenade kvarten i staden. Detta var 
på 1990-talet och återhämtningen var redan synlig. Små exemplar av lavar som 
tillhör de mest känsliga förekom på träd nära genomfarterna. De allra känsli-
gaste lavarna kan knappast finnas inom stadsgränser. En uppföljning av lavar 
som påvisar luftföroreningar bör göras på liknande sätt som tidigare.
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V ä g b e l y s n i n g s  p å v e r k a n  p å  d j u r
Artificiell belysning påverkar djur och växter på olika sätt, oavsett om det är 
kort avstånd från ljuskällan eller på flera kilometers avstånd. Ljuset inverkar 
bl.a. på djurens biologiska klocka, förmåga att kommunicera och orientera sig, 
relationen mellan rovdjur och byte. Diffust ljus från tätorterna har stor påver-
kan på djur och växter, t.ex. genom att groddjur och andra bytesdjur syns lätt-
are. Nära lampans sken är en mycket vanlig företeelse att insekter dras till ljuset 
och flyger runt lamporna tills de antingen bränner sig, dör av utmattning eller 
blir byte. Många nattlevande djur som äter insekter har lärt sig detta och söker 
sig till upplysta områden för att fånga insekter. Naturligtvis har även belysning 
med större ljusstyrka, t.ex. från sportarenor, köpcentra och andra anläggningar, 
lokalt större påverkan. Även fisk blir desorienterad av ljusföroreningar. 

Många nattaktiva insekter dras till ljus vilket orsakar hög dödlighet. Det kan 
vara särskilt allvarligt för hotade arter som kan riskera att dö ut lokalt. När t.e.x 
ett nattfly flyger in i ett område upplyst av en gatulampa kan den flyga direkt på 
lampans glas och dör. Insekter störs också när det tar sig fram en längre sträcka 
och plötsligt avbryts flygvägen av en gatulampa. Vägen med belysning bildar en 
stark barriär. Allvarligast är ”dammsugareffekten”. Insekter lockas till lampan 
där de dör. Denna påverkan är så stark att den kan förinta lokala populationer 
och totala antalet nattfjärilar minskar. Antalet insekter har minskat kraftigt un-
der de senaste årtiondena.

Fladdermöss lockas till belysning för att jaga insekter. Antalet fladdermöss 
kan bli stort i upplysta områden och de kan fungera som barriärer mellan hem-
områden. Sträckande fåglar påverkas i olika grad. I mulet och disigt väder kan 
fåglar börja cirkulera kring ljuset och riskerar att skadas eller omkomna. Blin-
kande ljus från master och vindkraftverk attraherar inte fåglar på samma sätt 
som fast ljus. Däremot störs navigationsförmågan av rött ljus.

För att minimera hoten för nattflygande insekter måste man i första hand 
välja lågtrycksnatriumlampa som inte påverkar nattflyn mindre och i andra 
hand högtrycksnatriumlampa med UV-filter. Helst bör man använda LED-
lampa, som inte ska påverka insekterna huvudtaget. Kvicksilverlampan fångar 
flest insekter. Påverkan kan också begränsas genom att ljuset släcks när det är 
möjligt och att ljuset skärmas av i lamporna så enbart området där ljuset behövs 
blir upplyst. 

G R Ö n S T R U K T U R e R
Vad menas med grönstruktur? Grönstruktur är gröna områden som tillsam-
mans med bebyggelse och infrastruktur bygger upp en tätort. Den omfattar 
i princip alla markområden där växtlighet är möjlig, t.ex. parker, trädgårdar, 
kyrkogårdar, naturmark, gräsytor, alléer osv. 

Syftet med upprättandet av en grönstrukturplan är att säkerställa gröna om-
råden och att med rätt skötsel förstärka kvaliteter för såväl människors rekrea-
tion som för ekologiska funktioner. Hänsyn ska tas till människan som fysisk 
och social varelse. Den långsiktiga verkan handlar om landskapets möjligheter 
i ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. 

Den socio-kulturella aspekten handlar om sambandet mellan gröna miljöer 

Å t g ä r d s f ö r s l a g :  I n v e n t e r a 
o c h  f ö r e s l å  s k ö t s e l  a v  g r ö n -
o m r å d e n ,  g r ö n a  m a r k y t o r 
o c h  p a r k e r  m e d  h ä n s y n  t i l l 
n a t u r v å r d  o c h  s k o g e n s  s o c i -
a l a  v ä r d e n .  ( S a m h ä l l s b y g g -
n a d s e n h e t e n )
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och hälsa och välbefinnande. Tätortsnära skog är folkhälsa! Ekologiska aspekter 
är inriktade på de biologiska värdena i en artrik naturliknande miljö. Skönhets-
upplevelsen ökar också vårt välbefinnande. Gröna områden representerar även 
ett kulturarv på samma sätt som bebyggelsemiljöer.

Tätortsnära skog är mycket viktig i många människors vardag. Inte bara 
skog utan även små skogspartier mellan hus och i parker har betydelse. Större 
områden på längre avstånd från tätorten är viktiga, men då mera som utflykt-
sområden. Närheten till skogsområden påverkar hur mycket vi vistas i skogen. 
Enligt Boverkets rekommendationer bör inte avståndet överstiga 500 meter. 

Alla ytor som har någon form av vegetation bör vara inventerade på biolo-
giska värden och värderas utifrån dessa. Därefter ska andra intressen och behov 
vägs in och som sedan resulterar till lämplig skötsel. 

P a r k e r  o c h  g r ö n o m r å d e n
Parker och grönområden ligger inom Tekniska Kontorets och Mark- och pla-
neringsenhetens ansvarsområde. Vanligtvis förknippas park med kulturskapat 
och välskött grönområde, men så är inte alltid fallet. Även naturmark kan en-
ligt planen vara parkmark. Definitionen av ”park” kan användas i betydelsen 
”allmän yta som är avsedd för människors vistelse” och den kan ha karaktär 
som park- och naturmark. Det vill säga att vissa parker eller ”parkmark”, sköts 
mer intensivt än andra. Den totala mängden grönområden i tätorten är be-
tydelsefull. Om ett grönområde blir alltför isolerat kan det inte längre nås av 
vissa djurarter, t.ex. humlor och bin. Kommunen försöker sträva efter grönstråk 
genom tätorterna, huvudsakliga syftet är att uppleva och förstärka vistelsen till 
och från olika platser i tätorten. Grönstråk kan också fungera som spridnings-
koridorer för djur och växter.

Kommunen ska vid fysisk planering och ärendehantering ta hänsyn till fri-
luftslivsvärden, biologisk mångfald och naturpedagogiska värden. Vilket inne-
bär att park- och grönområden, s.k. gröna kärnområden, så långt som möjligt 
skyddas från åtgärder som försämrar deras kvalitet och funktion.

Å t g ä r d s f ö r s l a g :  T r ä d i n v e n t e -
r i n g  i  t ä t o r t e r n a .  ( S a m h ä l l s -
b y g g n a d s e n h e t e n )

Nätverk av träd, buskar och lite ”vilda” gröny-
tor främjar mångfalden av arter inne i tätorter-
na. Även för människorna blir det mer trivsamt 
när hårdytorna minskar i storlek och i antal.    /
MB
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Kommunen ska långsiktigt skydda de mest betydelsefulla park- och grön-
områdena.

P a r k e r
En park kan kallas en större trädgårdsanläggning med planteringar och gångvä-
gar nära eller inom tätt bebyggda områden. Till parken hör visa typer av bygg-
nadsverk, men även dammar, kanaler och skulpturer. Benämningen park kan 
också användas i helt annan innebörd. Park kan också användas på naturmark 
inom kommunala planer. Vanligt är att använda begreppet när det förekom-
mer någon form av skötsel, medan naturpark syftar på mer eller mindre ingen 
skötsel. Parkerna är i allmänhet öppna för allmänheten. Populärt har det blivit 
att skapa mycket blomster- och trädgårdsliknande parker, som inspirationskälla 
för den som är intresserade av sin privata trädgård. 

Ritningen visar hur Roths område såg ut på 
1880-talet. Det kallades ”Engelsk park” kring 
herrgården. Den öppna ängen var redan då öp-
pet område med grusvägar och ett lusthus mot 
sjön. En liten kanal gick från Väsman in i lun-
den med många olika träd och buskarter.    
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Det är lite av ett mode över parkernas utveckling. De stora parkerna är sällan 
officiella, för att de är i anslutning till slott och herresäten. Park med sydliga 
och exotiska träd är vanligtvis inte möjliga att skapa i Ludvika på grund av för 
kallt klimat, men exotiska träd och buskar kan mycket väl planteras på ställen 
med varmt mikroklimat. En park med gamla träd är i Kyrkparken.  Bär- och 
fruktträd, samt örtrika rabatter, skulle ytterligare gynna artmångfalden. Lud-
vika herrgård hade från början ett större parkområde än idag och som kallades 
”Engelska parken”.

STADSPARKEN ligger mellan Eriksgatan, Fredsgatan och Tingshusgatan. 
I parken finns en äldre paviljong och lekplats. Genom parken går det ett par 
bredare gångvägar. Stora delar av parken är glest trädbevuxen, bl.a. några gamla 
björkar. Tätare trädsamling, mest oxel, finns mot Tingshusgatan. Parken är li-
ten och saknar stora, gamla träd, men de träd som finns där har möjligheter att 
växa sig riktigt stora. Oxel är värdefull för att den får ätbara bär. Det är viktigt 
att något träd får nå högsta möjliga biologiska ålder.

KYRKPARKEN ligger mellan Stadshuset och Församlingshemmet. Anlägg-
ningarna är varierande, med buskage, blomsterrabatter och träd. Antalet träd-
slag är fler än fem. Det står spridda äldre ekar och några av dem börjar bli grova, 
med diameter över 60 centimeter. En rad av äldre hassel står nära Gamla Bang-
atan, och på hörnet mot Faluvägen står en praktfull solitär ek. Den eken bör 
få ett mycket starkt skydd. Vid stadshuset är det fler ekar som står tillräckligt 
glest för att växa sig stora. Efter gångvägen genom parken står en trädrad med 
oxel, som ersatte gamla träd i mitten på 2000-talet. Välklippt gräsmatta domi-
nerar, men det finns ett antal rabatter och blommande buskar. Mycket tyder 
på att variationen, men även närheten till den ”halvvilda” Roths äng, gynnar 
förekomsten av humlor och fjärilar. Naturvärdena är knutna till de äldre ekarna 
och hasslarna. Eken kan ha en mycket stor mängd arter, men först måste träden 
i Kyrkparken bli ännu större och äldre. Men redan nu finns det observationer 
av en ovanligt stora nattfjäril, som tillhör de röda ordensflyna, som är knuten 
till ek. Alla ekar måste vårdas på ett sådant sätt att de överlever några hundra 
år till. Hasselbuskarna städas regelbundet från döende stammar, vilket inte bör 
göras om man vill gynna arter knutna till hasselved. Hela Kyrkoparken, bör få 
ett starkt skydd, t.ex. kulturreservat eller motsvarighet till stadsnationalpark – 
”kommunalt parkreservat”.

SOCKENSTUGEPARKEN ligger mellan genomfarterna och har en stor 
asfaltyta i mitten. Gångvägen från Församlingshemmet till centrum delar par-
ken. En del av parken är äldre än den andra. På den äldre delen står det ett 
antal lönnar, varav ett par är riktigt stora. Annars är trädskiktet glest, men en 
viss förtätning kommer att ske med nyplanterade träd. Rabbatter och spridda 
buskar förstärker parkens karaktär.

I KASTTJÄRNSPARKEN ligger Kasttjärn. Det finns en detaljplan från 
1944 som säger att området kring vattenområdet Kasttjärnen är allmän plats, 
park- och plantering. En del var också mark för allmänna ändamål, helst torg-
handel, men är idag bebyggt. Parken är öppen park med ett fåtal små dungar 
av träd, förutom de som finns intill Kasttjärn. Kasttjärnen är central i parken 
och har höga naturvärden i och med det rika fågellivet i en så pass liten tjärn. 
Det finns en skötselplan för Kasttjärnen, som bör följas och föreslagna åtgärder 
genomföras regelbundet.

Bilden visar den stora eken intill genomfarten 
2011. Bilden till vänster är från Stadsparken när-
mast kyrkan.    /JH

Trots att ekarna står i centrum finns det flera la-
varter på stammarna. Förekomst av bladlavar, t.ex. 
skrynkellav Parmelia sulcata, tyder på bra luft.   
Den ljusa laven är någon art av mjöllav. /JH
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VALLAPARKEN kallas ett skogsområde som tidigare tillhörde Ställbergs-
bolagets kontorsbyggnad mellan Villa- och Vallagatan. Numera tillhör området 
kommunen. Det är en unik park som är trädbevuxen med gamla tallar och 
enstaka äldre lövträd och ett variationsrikt buskskikt. Tallarna är uppemot två 
hundra år gamla. Terrängen är småkuperad av de berghällar som framträder 
här och var. Ingen annan parkliknande grönyta i staden har sådan variation och 
succession. Någon skötselplan finns inte för området, men en framtida sådan 
måste ta vara på de unika möjligheterna till ”naturliknande park”. 

Detaljplanen som berör området säger att området endast får användas för 
allmänt ändamål. Någon park är det inte enligt planen. En ny detaljplan är 
under framtagande och då kommer områdets areal minska för att ge plats åt 
rondell på Gamla Bangatan. I planen bör det kvarvarande området fastställas 
som parkmark med höga naturvärden. 

DISPONENTPARKEN ligger vid Cassels konserthus i Västra Grängesberg 
och är inte inom planlagt område. Parkområdet är inte kommunalägt. Parken 
kallas ”Engelska parken”. Vilket betyder en viss stil av park, som på 1700-talet 

Vallaparken är unik bland kommunens parker 
för sin vildhet. Tallarna är ett par hundra år och 
skadorna på stammarna liknar brandljud.     /JH
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inspirerades av då rådande engelsk stil. Den engelska parken har lummig grön-
ska och mer naturliga former än den franska stilens regelbundenhet. Parken ska 
ge intryck att vara en del av ett naturligt landskap t.o.m. försökte man försköna 
omgivande naturmark. Växtmaterialet ska vara variationsrikt och naturlikt, där 
till och med döda träd kan få ingå. 

Disponentparken har karaktären av engelsk park. En vacker allé, gamla 
ädellövträd, varvat med lummigt buskage, damm, och numera även krydd-
trädgård och kafé. Viktigt är samspelet mellan lummighet och öppna ytor. Idag 
sköts parken av Trädgårdsföreningen Disponentparken.

T r ä d  o c h  a l l é e r  i                      
p l a n l a g d a  o m r å d e n
Alléer ingår i biotopskyddsområden som är skyddade enligt miljöbalken xxxx. 
För enskilda träd kan kommunen i plan- och bygglagen 8 kap 9 § i detaljplan 
eller områdesbestämmelser besluta att marklov krävs för bl.a. trädfällning. Kul-
turminneslagen 3 kap § 1 säger att byggnadsminnesförklaring kan tillämpas på 
park, trädgård eller annan anläggning av kulturhistoriskt värde. Jordbalken 3 
kap Rättsförhållande mellan grannar, reglerar hur träd som påverkar andra fast-
igheter än den de står på kan hanteras. Träd berörs också av riksdagens antagna 
miljökvalitetsmål. 

Träd är viktiga för:
• Estetiken
• Identiten
• Årstidsväxlingarna
• Luftrenare

Å t g ä r d s f ö r s l a g :  I n v e n t e r i n g 
o c h  u p p r ä t t a n d e  a v  a l l é p l a n 
f ö r  h e l a  k o m m u n e n .  ( S a m -
h ä l l s b y g g n a d s e n h e t e n )
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• Biologin
• Hygieniteten
• Tekniken

Ett friskt och livskraftigt trädbestånd är en viktig del i stadsplaneringen. 
”Att bibehålla och skapa ett friskt och livskraftigt trädbestånd genom skyd-

da, vårda och utveckla tätorternas träd- och trädmiljöer samt verka för ett utö-
kat bestånd av träd som en viktig del av stadsplaneringen”

T r ä d p l a n
Trots att det är nära till skogen i alla tätorter i kommunen så har träden 

inne bland bebyggelsen mycket stort värde för att uppleva ”det gröna”. Träden 
ger staden karaktär. De förknippas med det goda livet och genom att växter 
och djur drar nytta av dem. Självklara platser för träden är parker, kyrkogårdar, 
grönområden och inte minst betydelsefull är trädens skuggningseffekt bland 
hus och bilparkeringar solheta dagar. Samtidigt kan träd som står på ”fel ställe” 
ge konflikter med andra intressen. 

Genom åren har träd som stått på samma ställe i uppemot hundra år fått ge 
vika för tätortens kortsiktigare behov. Träd och trädmiljöer är en omistlig re-
surs som alla berörda måste värna om och utveckla, allt för att få en mångsidig 
boendemiljö.

För att behålla och skapa en vacker, mer biologiskt rikare och trivsam stad 
och tätort måste träden få högre status och för att nå detta måste det finnas ett 
underlag för långsiktig planering. Idag finns idéer och planer i många andra 
kommuner. Upprättande av en trädplan, som föregås av en trädinventering, är 

En gammal tall på Carlavägen. Tallen kan leva 
i minst hundra år till. Det är viktigt att skydda 
trädet, kanske som ett naturminne?    /JH
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ett nödvändigt instrument. I trädplanen ska även trädvård och åtgärdsplaner 
få ingå.

Huvudmålen bör vara:

• Bevara betydelsefulla träd och trädmiljöer
• Öka trädens vitalitet
• Återskapa förlorade trädmiljöer
• Kompensera för alla träd som går förlorade
• Öka mängden träd
• Öka variationen av karaktärsskapande trädmiljöer
• Öka kunskapen om och intresset för träd

A l l é p l a n
Allé är en rad, minst fem träd, med jämna avstånd, på en sida eller på båda 
sidorna av någon form av väg. Enkel och dubbel allé omfattas av ett generellt 
biotopskydd i Miljöbalken. I tätorten är många alléer inte lika tydliga som på 
landsbygden, men det finns fler än man kan ana. 

En ofullständig allé uppfattas som att något är trasigt. För att långsiktigt 
kunna behålla alléerna intakta behöver man först och främst veta var de finns. 
Efter det ska planen ställa upp mål och arbetsmetoder för varje allé. Med en 
alléplan, kan dessutom kostnaderna för renovering lättare beräknas. 

Alléer på landsbygden och tätorterna gäller samma långsiktighet. Kommu-
nen bör inkludera alléer i tätorterna. I Grängesberg finns flera förnämliga alléer. 
Vägverket har sedan flera år tillbaka inventerat och prioriterat skötselåtgärder 
för alléer i anslutning till genomfarterna. Eftersom åtgärder vid in-  och utfarter 
till tätorterna berör boende, bör kommunen ta del av Vägverkets alléplaner. Vid 

Å t g ä r d s f ö r s l a g :  P l a n  f ö r  b e -
v a r a n d e  o c h  v å r d  a v  ä l d r e 
o c h  g r o v a  t r ä d  s o m  f i n n s  i 
b e b y g g e l s e .  ( S a m h ä l l s b y g g -
n a d s e n h e t e n )

Oxelallé på Marnästorg. Det är inte alltid man 
tänker på många trädrader i tätorterna är egent-
ligen alléer.   /JH

Allé i Kasttjärnsparken. Man får sydländsk 
känsla av att gå genom en lummig allé när solen 
gassar som mest en sommardag. Det är mycket 
värdefullt att det finns mycket olika träd i tätor-
terna.  /MB
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större åtgärder bör även planerna ställas ut för allmänheten.  
Kommunen bör ta initiativ till att inventera, åtminstone registrera, alla al-

léer i kommunen. Åtminstone två biologiskt mycket värdefulla alléer har för-
svunnit genom avverkning. Den ena dock återplanterad, men leveranstiden är 
minst hundra år innan värdefulla biologiska värden tillkommer.

Beskrivning

Ludvika stad 

T r ä d  i  t ä t o r t e r
Att ta hänsyn till hotade och rödlistade arter måste även gälla tätorterna. Gam-
la, grova, träd levande som döda, skall generellt lämnas orörda. Träd i tätorter, 
särskilt i parker och andra grönområden, är värdefulla för artmångfalden. Träd 
som står så att ljus och värme faller på stammarna, i halvöppna och öppna 
platser, är viktiga för en rad insekter och trädlevande svampar. De flesta lever på 
trädet utan att skada det. För många arter är det viktigt att träden får bli gamla 
och att även skadade och torra partier av träden tillåts vara kvar. Särskilt gamla 
träd, t.ex. tallar, bör kunna långsiktigt skyddas, t.ex. som naturminne. Oxel, 
sälg och eventuellt asp bör skyddas på annat sätt

Naturligtvis ska torra grenar och försvagade träd, som bedöms kunna göra 
skada på trafikanter, gående eller på egendom åtgärdas, men endast vid mycket 
uppenbar risk. Så långt det är möjligt ska man undvika att ta bort ett helt träd, 
om det går att ”hamla” trädet eller lämna högstubbe. För att skapa kontinuitet 
bör nya träd planteras i närheten av det gamla, helst innan det gamla tas bort. 

A l m
Alm är ett ädellövträd som har sydlig utbredning. Alm har enstaka naturliga 
förekomster i boreal skog. Under senaste värmetiden fanns alm över hela lan-
det, men nu finns den bara kvar på särskilt gynnsamma ställen. Almen är ett 
mycket värdefullt trädslag för mängd arter, varav många är hotade. Numera är 
även almen hotad, bedöms vara Sårbar (VU). Orsaken är omfattande angrepp 
av så kallade almsjukan, som till sist dödar vuxna träd. Plantor och unga träd 
angrips inte.

Holländsk almsjuka är en vissnesjukdom, som orsakas av en svamp. Sprid-
ningen sker med almsplintborrsarter. Sjukdomen har funnits länge i Sverige, 
men den aggressiva Holländsk almsjuka råkade införas och från 1980-talet har 
den almsjukan spritt sig snabbt norrut. Första symtomen är gulnande lövverk, 
vilket är synligt under högsommaren. Snart vissnar bladen och grenarna dör. 
Om angreppet är starkt kan trädet dö redan samma år. Almsjuka kan lätt för-
växlas med sjukdomar orsakade av dåliga växtförhållanden. För att vara säker 
bör prover sändas till laboratorium för analys. Hittills måste sjuka träd avver-
kas, och trädstammarna forslas bort och brännas, barkas eller flisas. När väl 
almsjukan fått fäste, har åtgärder knappast någon effekt. Statens jordbruksverk 
föreskriver bl.a. att ”Almsjuka träd skall avverkas under hösten och vintern när-
mast efter genomförd inventering”. Nytt vaccin kan rädda almar. Vaccinering 
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kan vara värt för särskilt värdefulla träd, för landskapsbilden eller naturvärdena. 
Några naturliga förekomster av alm finns i kommunen, och det gäller min-

dre träd som står på kalkrik mark. I tätorterna finns enbart planterade träd eller 
spontant föryngrade träd på särskilt gynnsamma platser. För den biologiska 
mångfalden är alm ett viktigt trädslag här som längre söderut. Alm i alléer är 
särskilt värdefulla. Sannolikt har ännu inte almsjukan kommit så långt norrut 
som till Ludvika kommun, men den ska finnas i sydöstra Dalarna. Kommu-
nen (Tekniska kontoret) bör vara mycket observant på eventuella angrepp och 
skicka material för analys innan åtgärder sätts in. 

A s k
Ännu ett ”sydligt” trädslag som har sin nordgräns i kommunen. Ask Fraxi-
nus excelsior växer naturligt på fuktig, mullrik mark, gärna med rörligt ytnära 
grundvatten. I Dalarna är det sällsynt med rena askbestånd, men ett finns i 
kalkbrottet Limberget i Sörvik. Enstaka naturliga trädföryngringar finns i 
sumpskog på kalkrik mark på östra sidan av Väsman. Det är vanligare att ask 
planterades i tätorterna, oftast som gårdsträd. En viss spridning har skett kring 
och i tätorterna där ask förekommit länge eller i särskilt varma lägen, t.ex. vid 
Gårlångens reningsverk. 

Även ask har blivit en nationellt hotad art, bedöms som Sårbar (VU). Till 
skillnad från alm drabbas först och främst yngre träd av en allvarlig sjukdom, 
askskottsjuka. Askskottsjukan orsakas av en mikrosvamp, vars sporer sprids 
med vinden. Svampen angriper först de unga skotten och sedan vidare längs-
med grenarna in i stammen. Stammen får så kallade stamnekroser, vilket är sår 
på stammen. Så småningom dör träden, vilket även gäller smittade plantor. 
Mot askskottsjukan finns ännu inga verksamma motåtgärder. Risk föreligger 
att minst 80 % av askarna dör. Några träd kommer att klarar sig, för att det 
finns en trend att asken har stor variation i mottaglighet en för angrepp. Därför 
bör man överväga avverkning, tills mer än hälften av kronan är förlorad. Träd 
med vattskott på stammen bör avverkas snabbast möjligt. Angripna askar bör 
bara avverkas av säkerhetsskäl. Äldre träd kan stå emot sjukdomen, men med 
nedsatt vitalitet, dukar många under av angrepp från honungsskivling. Det 
döda trädet sprider ingen smitta, men är fortfarande mycket värdefullt, för att 
många arter är knutna till den döda asken. 

En mycket lång rad hotade arter är knutna till asken, som går emot en 
dyster framtid. Arter knutna till asken är inte lika många här som söderut, san-
nolikt beror det på asken har sin nordgräns i kommunen. 

E k
Ludvikatrakten utgör nordgräns för eken i Sverige och lika med ”Limes Norr-
landicus”. Föryngring av ek sker endast i sydsluttningar och på särskilt varma 
platser kring Väsman. Planterade ekar är förhållandevis vanliga i tätorterna. I 
Nedre Dalälven, Mälardalen och söderut finns ovanligt många gamla ekar. An-
ledningen är en lag, som gällde länge, att staten hade monopol på att avverka 
ekar för skeppsproduktion. Eken hade betydelse i hagarna och fick tillräckligt 
mycket utrymme för att växa sig till jätteträd. Eken kan bli tusen år gammal 
och få en omkrets på över tio meter. I Dalarna finns sådana ekar endast i sydost. 
I kommunen har eken aldrig fått någon spridning i odlingslandskapet, utan 

Askskottsjuka kan ha drabbat en dela askar i Lud-
vika tätort. Typiskt är att många grenar dör i kro-
nan. Bilden är tagen nära Gårlången. 13
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träd planterades helst som gårds- och vårdträd. Till och med i finnbyarna finns 
ekar på gårdarna. Sannolikt är de äldsta ekarna i kommunen omkring 150 år, 
med omkrets av cirka 3 meter och de är få. De flesta ekarna i tätorterna står i 
parker och i alléer.

Eken är generellt ett mycket värdefullt trädslag för ett otal arter. Som exem-
pel är att minst 20 rödlistade fjärilar lever på ek. De flesta insekterna är värme-
älskande och föredrar soliga lägen, vilket betyder att antal arter på ekar i skog 
är mycket färre. Ekarna i kommunen är inte tillräckligt gamla och grova för 
att vara ekologiskt intressanta, eller också är det att de är så få att sydliga arter 
knutna till ek inte sprider sig norrut på grund av detta. I Gräsberg står några 
äldre ekar som ändå har någon sydlig lavart på stammarna. 

Även om eken är ett vackert träd så är artmångfalden knuten till träden 
torftigare än andra trädslag i kommunens tätorter. För biologisk mångfald bör 
ädellöv som lind och lönn prioriteras vid ny plantering. Om klimatet blir var-
mare kanske eken ändå får sina värdarter. 

L i n d
Lind hör hemma bland ädellövträden. Skogslinden är vanlig i södra Sverige 
och når spontant till södra Dalarna och upp efter norrlandskusten. Enstaka 
vilda skogslindar påträffas här och var i skogslandskapet, men oftast är det på 
kalkrik mark eller i sydvända bergsbranter. Sådana växtplatser är skyddsvärda, 
för att det brukar finnas andra intressanta växter på samma ställen. I tätorterna 
är det oftast parklind som är planterad, vilket är en hybrid mellan skogslind och 
bohuslind. En lind kan bli över 800 år gammal. De nektarrika blommorna är 
mycket populära bland bin och humlor, när linden blommar på högsommaren. 

I kommunen är lind ett populärt träd i alléer, men inte lika vanlig som 
gårdsträd som ek. I Ludvika stad finns ett stort antal lindar utmed gatorna och 
i parkerna. Linden tål ganska hård beskärning och lämpar sig därför till form-
beskärning. Äldre lindar ofta en grov stambas om man klippor bort vattskott 
som gärna kommer ut efter stammen. 

Lind och biologisk mångfald är mycket knutet till trädens ålder och storlek. 
Unga lindar verkar ha ganska sur bark, vilket gör att moss- och lavfloran på trä-
den oftast är artfattig i början. Med trädens ålder händer något, barken luckras 
upp och blir mer basisk och då lockar linden tills en mängd arter växande på 
stam och grenar. Insektslivet är ständigt rikt, t.ex. är det omkring tio rödlistade 
fjärilar som lever på lind.

Lindar i tätorterna ska vårdas på ett sådant sätt att de kan uppnå mycket 
hög ålder. Träd som finns i parker bör kunna bli flera hundra år gamla. Lind 
är ett mycket lämpligt träd att plantera i nya alléer eller vid föryngring och 
restaurering av alléer. 

L ö n n
Lönn är ett ganska stort ädellövträd med tät krona och löven skiftar i vackra 
färger på hösten. Lönn blommar alldeles innan lövsprickningen. Blommorna är 
rika på nektar och därmed viktig för bin och humlor. Lönn är en sydlig art som 
har sin nordgräns i Dalarna och efter norrlandskusten. I kommunen föryngrar 
den sig lätt på mullrik, basisk jord i Väsmans dalgång. Den tål som ung skugga, 
men kräver som äldre öppna, ljusa förhållanden, samtidigt är den känslig för 

Ekens utbredning i Norden. Efter Hultén 1950.
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träd planterades helst som gårds- och vårdträd. Till och med i finnbyarna finns 
ekar på gårdarna. Sannolikt är de äldsta ekarna i kommunen omkring 150 år, 
med omkrets av cirka 3 meter och de är få. De flesta ekarna i tätorterna står i 
parker och i alléer.

Eken är generellt ett mycket värdefullt trädslag för ett otal arter. Som exem-
pel är att minst 20 rödlistade fjärilar lever på ek. De flesta insekterna är värme-
älskande och föredrar soliga lägen, vilket betyder att antal arter på ekar i skog 
är mycket färre. Ekarna i kommunen är inte tillräckligt gamla och grova för 
att vara ekologiskt intressanta, eller också är det att de är så få att sydliga arter 
knutna till ek inte sprider sig norrut på grund av detta. I Gräsberg står några 
äldre ekar som ändå har någon sydlig lavart på stammarna. 

Även om eken är ett vackert träd så är artmångfalden knuten till träden 
torftigare än andra trädslag i kommunens tätorter. För biologisk mångfald bör 
ädellöv som lind och lönn prioriteras vid ny plantering. Om klimatet blir var-
mare kanske eken ändå får sina värdarter. 

L i n d
Lind hör hemma bland ädellövträden. Skogslinden är vanlig i södra Sverige 
och når spontant till södra Dalarna och upp efter norrlandskusten. Enstaka 
vilda skogslindar påträffas här och var i skogslandskapet, men oftast är det på 
kalkrik mark eller i sydvända bergsbranter. Sådana växtplatser är skyddsvärda, 
för att det brukar finnas andra intressanta växter på samma ställen. I tätorterna 
är det oftast parklind som är planterad, vilket är en hybrid mellan skogslind och 
bohuslind. En lind kan bli över 800 år gammal. De nektarrika blommorna är 
mycket populära bland bin och humlor, när linden blommar på högsommaren. 

I kommunen är lind ett populärt träd i alléer, men inte lika vanlig som 
gårdsträd som ek. I Ludvika stad finns ett stort antal lindar utmed gatorna och 
i parkerna. Linden tål ganska hård beskärning och lämpar sig därför till form-
beskärning. Äldre lindar ofta en grov stambas om man klippor bort vattskott 
som gärna kommer ut efter stammen. 

Lind och biologisk mångfald är mycket knutet till trädens ålder och storlek. 
Unga lindar verkar ha ganska sur bark, vilket gör att moss- och lavfloran på trä-
den oftast är artfattig i början. Med trädens ålder händer något, barken luckras 
upp och blir mer basisk och då lockar linden tills en mängd arter växande på 
stam och grenar. Insektslivet är ständigt rikt, t.ex. är det omkring tio rödlistade 
fjärilar som lever på lind.

Lindar i tätorterna ska vårdas på ett sådant sätt att de kan uppnå mycket 
hög ålder. Träd som finns i parker bör kunna bli flera hundra år gamla. Lind 
är ett mycket lämpligt träd att plantera i nya alléer eller vid föryngring och 
restaurering av alléer. 

L ö n n
Lönn är ett ganska stort ädellövträd med tät krona och löven skiftar i vackra 
färger på hösten. Lönn blommar alldeles innan lövsprickningen. Blommorna är 
rika på nektar och därmed viktig för bin och humlor. Lönn är en sydlig art som 
har sin nordgräns i Dalarna och efter norrlandskusten. I kommunen föryngrar 
den sig lätt på mullrik, basisk jord i Väsmans dalgång. Den tål som ung skugga, 
men kräver som äldre öppna, ljusa förhållanden, samtidigt är den känslig för 
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stark vind. Träden växer i allmänhet ganska snabbt.
I tätorten är det ett populärt träd som är planterad i parker och andra grön-

områden, men inte i alléer eller solitära träd inne i de mest tätbebyggda områ-
dena. Man kan förmoda att en del av lönnarna från början är spontant spridda. 

Lönn är för biologisk mångfald ett träd som har otroligt många arter knuten 
till sig och den tidigt får lavar och mossor på stam och grenar. Barkstrukturen 
är lucker och oftast basisk, vilket gör att även många hotade arter trivs på yngre 
träd. Även arter som är sydliga följer lönnen till dess nordgräns, vilket bety-
der att förhållande vis unga träd kan vara skyddsvärda. Träd angrips ofta av 
rötsvampar, särskilt lönnticka. I sällsyntare fall kan grentaggsvamp förekomma. 
Grentaggsvamp är rödlistad som Nära hotad (NT). Träd med dessa rötsvampar 
riskerar att dö så småningom, men processen är mycket långsam och särskilt 
träd med grentaggsvamp måste skyddas från avverkning så länge det är möjligt, 
men även det döda trädet är viktigt att behålla. Grentaggsvamp finns på enstaka 
träd i tätorterna. 

Lönn är ett träd som saknar allvarliga sjukdomar och som fungerar väl inne 
i tätorterna och bör därför vara aktuell vid nyplanteringar.

T r ä d  o c h  b u s k a r  m e d  b ä r
Träd som får ätliga bär, detsamma med fruktträden, berikar mångfalden av djur 
i tätorterna. Flyttande fåglar frossar på bär när det bjuds. För fåglarna är denna 
födoresurs mycket viktig. Rönn Sorbus aucuparia i skog producerar nästan inga 
bär om inte träden står öppet. I tätorterna är åtminstone tre trädslag vanliga 
och som tillhör den boreala vegetationen. 

Vanligast i tätorterna, efter ädellövträden, är sannolikt oxel Sorbus interme-
dia. Vild oxel förekommer mindre allmänt i södra Sverige, till södra Dalarna. 
Huvudutbredningen i världen är i Sverige och baltiska länderna. I kommunen 
finner man oxel i gles skog på kalkrik mark, mest plantor och buskar. Inne i 
tätorterna finns ett stort antal planterade oxlar, somliga träd kan vara uppemot 
hundra år. Oxel är vackert, tåligt, rikblommigt och blir inte så stort träd i tät-
orter. 

Vanlig rönn planteras sällan, men är desto vanligare som spontan i fastig-
hetsgränser, naturparker, ödetomter etc. Hägg Prunus padus förekommer på 
liknande sätt. Den ses mer som ett sly, men enskilda buskar kan faktiskt bli 
riktigt vackra träd. Dess livslängd är inte speciellt lång. Häggens blommor är 
bland de första på försommaren, speciellt magnifika är de när de uppträder i 
massor vissa år. Bären är uppskattade av fåglar, särskilt den vackra stenknäcken 
är beroende av dem. Sedan finns förvildade buskar, t.ex. druvfläder Sambucus 
racemosa, som är vanlig. I tätorterna finner man också ett antal arter planterade 
som häckar, för att inte nämna trädgårdarnas alla bärbuskar.

S ä l g
Sälg finns nästan överallt och trots att sälg blir till ett stort vackert träd, går 
den under begreppet ”sly”. Att kalla sälg för sly är förnedrande för ett sådant 
förnämligt trädslag med så många ekologiskt viktiga och värdefulla funktioner, 
oavsätt om den står i kultur- eller skogslandskapet eller var den än står. Sälgens 
kulturella värde genom årtusendena har varit mycket stort, inte minst som kre-
atursfoder. Än i dag finner man gamla sälgar som har varit hamlade in i  nutid. 
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Två citat från den förnämliga boken ”Sälg” (Ehnström 2009) säger nästan allt 
om sälgens betydelse, ”livets viktigaste frukost” och ”faller sälgen faller mång-
falden”. På våren är sälgens tidig att blomma och den brukar blomning rikligt. 
Blommornas nektar och pollen är den första födan för många insekter på våren. 
Med sälg på tomten, i grönområdet, i parken, med andra ord, närheten av kul-
turväxter och fruktträd, ökar chanserna till god pollinering av att överlevnan-
den hos bin och humlor ökar med sälgens tidiga blomning. Sälgen har så stort 
ekologiskt och biologiskt, och inte minst som ekosystemtjänst till alla odlare, 
att den borde vara fridlyst. Alltför ofta avverkas äldre sälgar, istället för att ham-
las på dess grenar. Sälgen tål det mesta om det får fritt växtrum.

A n d r a  t r ä d s l a g
Allra vanligast av alla planterade träd i tätorterna är sannolikt björk Betula spp. 
Björken har en speciell ställning i folksjälen och i trädens tradition. Björkallén 
är den traditionella allén i Västerbergslagen. Till och med ett kvarter är uppkal-
lat efter mängden björkalléer, Björkås i Grängesberg. Björken är ganska snabb-
växande, blir ett ståtligt och ljust träd, och uppskattat av de flesta. Allergiker 
misstycker kanske. Många fåglar uppskattar björkens frön under flyttningen 
och stannfåglarna på vintern. Flockar av siskor livar upp gatubilden. Andra 
problem finns med björken när den blir fullvuxen och går mot ålderdom. 
Många arter vill åt de gamla björkarna, särskilt insekter och vedlevande svam-
par. Vilka som kommer först är frågan. Resultatet blir i alla fall björken partiellt 
bryts ned, oftast med början i grenar i kronan. Vid blåst går de lätt av och kan i 
fallet framkalla materiella skador. Värst är det när sprängticka Inonotus obliquus 
knäcker stammen till slut. Det är angeläget att riskbedöma gamla björkar som 
står ensamma intill hus, bilparkeringar, gator och trottoarer. När större mängd 
torra grenar finns i kronan eller när man ser centimetervida sprickbildningar i 
stammen är det nog säkrast av ta bort trädet.

Asp och poppel är biologiskt värdefulla träd, men de är inga vanliga träd-
slag i tätorterna. De passar bäst i parker, naturparker och på andra ställen där 
det kan vara lite ”vildvuxet”. I den trädbärande delen av Rots äng finns några 
popplar som bör vårdas ömt. 

Tall och gran passar också in i tätortslandskapet. Ensamstående träd blir 
stora och yviga, viktiga träd som skydd för många fåglar och spanande rovfåglar 
och en och annan ekorre. Somliga av tallarna kan vara uppemot två hundra år, 
vars ursprung kan vara från tiden när det var landsbygd. Alla gamla tallar måste 
skyddas för de kan bli ytterligare några hundra år. Sembratall är en tallart från 
Alperna som är planterad i trädgårdar och parker. Fler sembratallar önskas för 
att locka till sig nötkråkorna från Sibirien. 

Hassel finns planterad i Kyrkparken och på Rots äng, ytterligare några 
spontant spridda buskar finns i Skuthamn. Det blir nötter på buskarna, vilket 
nötskrikor och ekorrar uppskattar. Buskar av hassel Corylus avellana finns i 
xxxx parken sköts på ett sådant sätt att de saknar död stammar, vilket annars 
är vanligt. Någon eller några av buskarna bör få lite döda stammar, allt för att 
berika artmångfalden.

A v v e r k n i n g  a v  t r ä d
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Videsmalbock Oberea oculata gnager av skotten 
på sälg, vilket gör att under högsommaren vissnar 
vissa skott. Skalbaggen lägger ägg nedanför gnagda 
stället och det tar två år att utvecklas till skalbagge. 
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Äldre, grövre träd, i alléer, parker och andra grönytor i tätorterna skall gene-
rellt inte avverkas, även om de har till synes nedsatt vitalitet. Man måste alltid 
bedöma träd från fall till fall. För att undvika onödiga avverkningar bör man 
följa planer så långt det är möjligt, förutsatt att det finns grönstrukturplan eller 
andra planer som berör träd och grönområden. Vissa särskilt värdefulla träd 
och något trädslag bör kunna ”fridlysas”. De biologiska värden som ett träd 
kan ha måste alltid framkomma och vägas mot andra intressen före avverkning. 

Alléer och trädrader med fem träd eller fler, är skyddade enligt miljöbalken 
och det behövs dispens för avverkning, grenkapning och andra ingrepp som 
berör träden. Avverkning av träd och borttagande av döda grenar etc., får en-
dast ske av mycket uppenbara riskobjekt. För att behålla kontinuitet av träd bör 
nyplantering, helst av samma proveniens, ske när trädrader eller alléer behöver 
åtgärdas. I första hand bör nya träd planteras i närheten av de gamla och tillåtas 
växa upp, innan de gamla träden tas bort. Grova och även något dött träd bör 
bevaras för artmångfaldens skull. Hamling eller kronreducering av grova och 
vidkroniga ”riskträd” ska beaktas som åtgärd innan avverkning. 

Efter avverkning kan trädet ändå fylla en funktion för biologisk mångfald, 
om stammar och grenar inte bearbetas utan läggs på ett eller flera ställen för 
att naturlig nedbrytning gynnar ett otal arter. Kommunen behöver bestämma 
lämplig plats för upplag av träd som inte ska tas tillvara. Det gäller träd som är 
särskilt viktiga för biologisk mångfald, t.ex. grova träd, ädellövträd och asp. Ri-
set bör inte blandas med stammar, eller ligga på samma ställe, grova grenar går 
bra. Anledningen är att på riset förekommer vanliga insektsarter som kan kon-
kurrera med arter som upplagets stammar ska gynna. Viktig är att huvuddelen 
av upplaget är på öppen plats så att stammarna värms upp av solinstrålning.

B u s k a r
En park eller trädgård utan träd och buskar gör väl inte skäl för namnet? 

Täta, friväxande eller klippta häckar är viktig del av parker och trädgårdar.  Bus-
kar trivs bäst naturligt i kantzonen mellan skog och öppen mark. I tätorten bör 
man sträva efter liknande biotoper. I kantzonen eller där buskar och häckar 
skapar lä, blir mikroklimatet varmare än om de inte fanns där. Solbelysta och 
skyddade buskar erbjuder utmärkta insektsmiljöer, särskilt om det gäller blom-
mande buskar. De flesta blomsterbuskar är beroende av solbelyst läge, därför är 
det viktigt att de inte skuggas av träd, hus eller dylikt. Täta buskar och häckar 
erbjuder småfåglarna ett utmärkt skydd och möjligheter till bobygge. Även de 
vilda buskarna på ”misskötta” ytor, särskilt buskar av videarter, har stor bety-
delse för de tidigt flygande insekterna. En sälgbuske i trädgårdens utkant kan 
vara livsviktig för bin och humlor som senare pollinerar bärbuskar och frukt-
träd i trädgården.

T r ä d g å r d s v ä x t e r  o c h  p e r e n n e r
De flesta blommor i rabatter och i trädgårdarna har antingen nektar eller 

pollen eller både ock, vilket gör att de drar till sig insekter. Dubbla eller fyllda 
blommor saknar ståndare och pollen, och oftast finns det heller inte nektar i 
dessa förädlade blommor. Om man ska gynna insekterna, t.ex. fjärilar, bör man 
undvika att ha många växter med fyllda blommor och bladväxter som aldrig 
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får blommor. En lagom blandning av blommor som blomstrar tidigt och sent, 
stora som små, och speciella växter som är attraktiva för dag- och nattfjärilar 
kommer att gynna insektsfaunan i tätorten.

Biologisk mångfald kan även inkludera trädgårdsväxterna. Genom åren 
kommer och går arter, varianter och hybrider. Populariteten växlar som modet. 
Äldre sorter av perenner och lökväxter kan finnas kvar i en trädgård, torp eller 
park långt efter att den ursprungliga rabatten försvunnit. De sorter som finns 
kvar kan ha särskilt bra härdighet och kan därför vara värda att bevara och 
nyttja i nyare trädgårdar. Typiska sådana är akleja, krollilja, brandlilja, påsk- 
och pingstlilja. Sorter som numera inte går att inhandla. 

T Ä T O R T S n Ä R A  S K O G
Den tätortsnära skogen har en nyckelroll när det gäller människors behov att 
motionera, utöva någon sport eller söka efter bär och svamp. Dessutom ger 
skogspromenaden minskad stress, sänker blodtrycket och ökar koncentratio-
nen. Skogens betydelse för hälsa och social gemenskap glöms ofta bort. Växter 
och djur väcker nyfikenhet, inte minst hos barn. Mångfalden av arter är grun-
den i en rik och varierande natur. 

En tätort definieras ofta som en ort som bebos minst av 200 invånare och 
där avståndet mellan husen understiger 200 meter. Avståndet därifrån anses 
vara 3 kilometer tätortsnära. Ungefär 95 % av svenska befolkningen bor i eller 
relativt nära en tätort. Ytan av tätorterna är drygt 1 procent av Sveriges land-
areal. När majoriteten av befolkningen är koncentrerad till en så liten del av 
Sveriges yta, är det klart att den tätortsnära naturen är mycket viktig i vardagen 
för de flesta invånare. Större delen av tätortsnära skog ligger inom eller högst 
två kilometer utanför tätorten för att den ska besökas flitigt. Det kan handla om 
större skogsområden eller mindre skogsdungar. Skogsdungar som finns inne i 
tätortsbebyggelse är också otroligt viktiga. Tyvärr råder det i allmänhet brist 
på kunskap om de tätortsnära skogarna. Ludvika kommun kan inte beskyllas 
för att kännedomen är dålig. Det finns brist på en detaljerad nivå vad och hur 
tätortsnära skog utnyttjas av allmänheten. 

Det är svårt att exakt gränsa av den tätortsnära skogen och omgivande pro-
duktionsskog. I den tätortsnära skogen räcker det inte med traditionell skogs-
bruksplan, eftersom en sådan inte behandlar hänsyn till skogens sociala värden. 
Kvalitén, tillgänglighet och traditionen av nyttjande har stor betydelse. Av-
gränsningen är viktig när det gäller skötselfrågor gentemot skog som ska brukas 
med skogsbruksmetoder. Brukningssättet för tätortsnära skog kan ha som ett 
mål att sköta träd och skog så att samhällets fysiska, sociala och ekonomiska 
välbefinnande främjas, samtidigt med höga naturvärden. Detta innefattar trä-
dens förbättrande effekter på miljön, såväl som rekreationsvärde och generella 
bidrag till välbefinnande, samt behovet av naturupplevelser tillfredsställs. En 
skogspolicy med målsättningar på kort och lång sikt för olika delar av skogen är 
en förutsättning för att bedriva hållbart skogsskötsel. 

Människan söker sig till skogen för att uppleva natur. Alla inslag som på-
minner om att skogen brukas ekonomiskt eller är tillrättalagd stör upplevelsen. 
Människor uppskattar en ”naturlig” skog, medan den skötta skogen upplevs 
lika mycket som ”naturlig” som en orörd skog, allt beroende på betraktaren och 

Å t g ä r d s f ö r s l a g :  K o m m u n e n 
g e n o m f ö r  i  s a m v e r k a n  m e d 
S k o g s s t y r e l s e n ,  L ä n s s t y r e l -
s e n ,  ö v r i g a  k o m m u n e r  i  D a -
l a r n a  o c h  s k o g s n ä r i n g e n 
l a n d s k a p s e k o l o g i s k  p l a n e r i n g 
m e d  s ä r s k i l d  i n r i k t n i n g  p å  f r i -
l u f t s l i v  i  t ä t o r t s n ä r a  o c h  s ä r -
s k i l t  t u r i s t i n t e n s i v a  o m r å d e n . 
( E j  g e n o m f ö r t ,  p l a n e r a s  k l a r t 
2 0 1 4 , S a m h ä l l s b y g g n a d s e n h e -
t e n ) .
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skogens karaktär och ålder. Tätortsnära skogar har i allmänhet skötts på samma 
sätt som ett produktionsinriktat rationellt skogsbruk som strävar efter att mins-
ka variationen i skogen. Viktigaste målsättningen med skötsel av tätortsskogar 
är att säkerställa och restaurera stor variationsrikedom. Den skyddade skogen 
är viktig för att öka mångfalden.

F ö r v a l t n i n g
Förvaltningen av tätortsnära skog underlättas betydligt om skogen är offent-
ligt ägd. I annat fall kan man komma att behöva kompensera skogsägare för 
det intrång som intensiv rekreation kan innebära. Det offentliga skogsägandet 
måste ha tydliga mål med skogsinnehavet. De samhällsekonomiska positiva ef-
fekterna av skogens värden för folkhälsa, välbefinnande, turism, naturvärden 
m.m., måste vägas in i beslut om överordnade mål. Målen ska kunna variera 
beroende på värden, närheten till bebyggelse, och det ekonomiska brukandet. 
Flera olika skogsskötselmetoder bör användas, men hela tiden ske så att man 
inte skadar eller stör möjligheter till upplevelse i skogen.

Det ska finnas tydliga mål och att de tätortsnära skogsområdena avsätts som 
rekreationsområden i översiktsplanen. 

S k ö t s e l
Mål bör fastställas i ett landskapsperspektiv som för enskilda objekt. Förutsätt-
ningarna varierar stort, alltifrån extensivt brukande till intensiv skötsel utifrån 
alla tillgängliga kunskaper i natur- och kulturmiljövård. 

S k o g s b r u k s p l a n e n
Kommunen har en gällande så kallad ”grön skogsbruksplan”, som omfattar 
såväl tätortsskog som långt ut i skogslandskapet. Merparten av kommunens 
skogsinnehav är mer eller mindre tätortsnära. Skogsbruksplanen står i många 
fall i konflikt med mål som tätortsskog bör uppfylla för att vara attraktivt be-
söksmål. Kommunen har också gjort sin egen nyckelbiotopsinventering som 
bättre belyser tätortsskogens höga naturvärde än den gällande skogsbrukspla-
nen. Resultatet av nyckelbiotopsinventeringen ska implementeras i skogsbruks-
planen, vilket också främjar att naturliga skogar bevaras för sina höga natur- 
och rekreationsvärden.

M e t o d e r
Skogsskötsel bör ske utifrån skogens utseende. Det är ett misstag att tro att 
ekonomiskt skogsbruk med normal naturhänsyn, automatiskt tillfredsställer 
allmänhetens önskemål och krav på hur skog och skogsmark ska skötas. De 
traditionella skogsskötselåtgärderna och även naturhänsynen upplevs negativt, 
vilket oftast också är negativt för naturvärdena. 

Avverkningar i rekreationsskogar är generellt skadliga för målet att skapa 
variation för att utveckla den visuella mångfalden, vilket är ett grundläggande 
socialt önskemål. Stora träd med bra virkeskvalitet, uppskattas mer än mindre 
träd.
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UNGSKOG finns i den tätortsnära skogen, vilket inte har speciellt höga 
rekreationsvärden lång tid framöver, eftersom de är täta, likåldriga och har ett 
röjnings- och gallringsbehov. Naturligtvis är målet att få upp ny skog. Skogens 
skönhetsvärde ökar med skogens ålder. Man bör sträva efter att gynna de träd 
som har förutsättningar att bli stora träd. En stor del av kommunens ungskogar 
ligger så till att man kan sätta produktion som första alternativ, men frågan är 
om kalhyggesbruket är det enda alternativet? 

DEN GAMLA SKOGEN har inom kommunens skogsinnehav en större 
andel än vad som är brukligt hos enskilda skogsägare. Därför har kommunen 
en unik möjlighet att bevara och utveckla mycket attraktiva rekreationsskogar 
med mycket höga naturvärden. Många bestånd av den gamla skogen är nyckel-
biotoper som ska lämnas orörda, undantaget är om stigar behövs förbättras och 
andra anordningar för att öka tillgängligheten. 

För övriga gammelskogar som saknas höga naturvärden, d.v.s. inte är nyck-
elbiotop eller med naturvärde i nyckelbiotopsinventeringen, hamnar man så 
småningom i situationen att den gamla skogen ska ge ett ekonomiskt utbyte. 
Det vill säga att någon form av avverkning och föryngring måste till. Kommu-
nen bör överväga att införa ett kontinuitetsskogsbruk där det är möjligt. Hur 
det ska gå till och vilket mål det ska ha måste diskuteras. 

Förtroendet mellan förvaltning av tätortsnära skog och närboende kan lätt 
skadas allvarligt. Detta är inget som är lokalt, utan det händer över hela världen. 
Med andra ord finns det starka motiv för att bevara gamla skogsmiljöer och att 
använda alternativa skogsskötselmetoder. Skogsbruksplanens målklassningar 
måste värderas om när det gäller tätortsskogen.

DEN ORÖRDA SKOGEN som får fri utveckling gynnar biologisk mång-
fald, men kan upplevas som försämrad som rekreationsskog. Risken ligger i att 
med tiden kan skogen anses vara svårframkomlig, men detta kan förhindras 
med aktiva insatser t.ex. hålla stigar fria från liggande träd. De allra flesta av 
kommunens äldsta skogar har lite liggande träd och är så pass stabila att inget 
tyder på att ska uppstå några stora förändringar att det blir problem med fram-
komligheten de närmaste årtiondena. Skulle det ske på något ställe kan detta 
åtgärdas. Ingen av de tätortsskogar som är aktuella att lämnas orörda ligger i 
direkt anslutning till bebyggelse. 

INFORMATION till berörd allmänhet kan ske på olika sätt. Tidigare sked-
de informationen i skriftlig form via dagspressen, massutskick eller till berörda. 
Idag, när nästan alla är uppkopplade till webben, är även kommunens webb-
sida en viktig informationsplats. Dessutom finns en viss möjlighet till dialog. I 
välbesökta skogsområden är det motiverat att sätta upp informationstavlor och 
ledmarkering.

 Faktorer som är av största betydelse för att bli en bra tätortsnära skog:
• Bör inte ligga längre bort än 300 m från bostad
• Lätt att nå till fots eller cykel utan att behöva korsa vägar eller andra  

 hinder.
• Markförhållanden som gör att området kan nyttjas året runt.
• Biologisk mångfald.
• Helst ingen störande verksamhet, stigar är en tillgång.
• Området får inte bestå av mark som har ”blivit över”.
• Väl förankrad i fördjupad översiksplan och i en skogspolicy.
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• Storleken är viktig för mångfald och utnyttjande grad. Flera mindre  
 sammanhängande områden kan bilda en större enhet.

• Genom långsiktig skötsel ska den tätortsnära skogen förbättras efter  
 behov.

• Parkliknande strövområden bör inte efterstävas.
• Planerade åtgärder redovisas i skogsbruksplan eller skötselplan.
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S T O R A  O C h  S M å  G R Ö n O M R å D e n 
I  T Ä T O R T e R n A
Vilka tätorter kan komma ifråga när det gäller tätortsnära skog? Begreppet tät-
ortsnära skog har ingen fastslagen och slutgiltig definition, men betydelsen av 
tätortsnära skog kan vara lika stor intill en mindre som större tätort. I kom-
munens översiktsplan nämns Grängesberg, Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, 
Grangärde och Nyhammar, Blötberget, Landforsen-Håksberg, Persbo-Gräs-
berg, Sörvik-Brunnsvik, förutom Ludvika stad, som tätorter. Det finns ännu 
ingen plan över tätortsnära skogen i Ludvika kommun. Målsättningen är att 
kommunen, skogsstyrelsen och andra berörda ska arbeta fram en så kallad grön-
strukturplan. Kommunen är viktig markägare av tätortsnära skog och kom-
munen har ett viktigt underlag i naturvärdesinventering av egen skogsmark. 
Kommunens viljeinriktning är att invånare och besökare ska ha möjligheter till 
ett mångformigt och meningsfullt friluftsliv utifrån naturens förutsättningar.

Kommunen har en organisation som planerar och utför arbeten inom tät-
ortsnära skog. Kommunen ska äga eller arrendera och vid behov långsiktigt 
skydda de mest betydelsefulla områdena för tätortsnära friluftsliv.

Nedan presenteras ett urval av de grönområden som finns inom och i ut-
kanten av tätorterna. De är samtliga mer eller mindre betydelsefulla för all-
mänheten som rekreationsområden och dessutom viktiga för djur-, växt och 
svamplivet. Alltför små grönområdena bör uteslutas, men detta betyder inte att 
de saknar betydelse. En mer komplett grönstrukturplan ska tas fram under de 
närmaste åren. Se även naturvårdsprogrammets naturområdeskatalog på med-
följande CD-Rom.

L u d v i k a  s t a d
 Traditionellt utnyttjade skogar i närheten av bebyggelse och som har varit med 
i fysiska markanvändningsplaner sedan 1970-talet, är Högberget, Biskopsnäset, 
Räfsnäs och Marnässkogen. Områdesgränserna för områdena i planerna går 
över alla slag av markägare, men det är bara på kommunens mark kommunen 
har varit aktiv. Inga restriktioner finns för andra markägare. Kommunen sak-
nar vedertagna skötselplaner och den skötseln som bedrivits har tillkommit 
efter tämligen löst planerade återkommande åtgärder, vanligtvis röjningar och 
trädavverkning. Ofta har kommunen dessutom lyssnat på åtgärder från allmän-
hetens önskemål. Stora delar av skogsinnehavet finns med i kommunens gröna 
skogsbruksplan från 1999. Skogsbruksplanen har tagit mycket liten hänsyn i 
åtgärdsförslagen till skogarna som tätortsnära och rekreationsskog. Däremot 
har man visat hänsyn när det gäller att föreslå fördröjda åtgärder jämfört med 
en ”normal” skogsbruksplan. Sannolikt en av orsakerna till att kommunens 
tätortsnära skog har ovanligt hög ålder och många gamla träd och under många 
års orördhet blivit mycket värdefulla för friluftsliv och biologisk mångfald. I 
princip har skötseln följt en viss plan och regelbundenhet i genomförandet allra 
närmast bebyggelsen. Utglesning av täta unga skogar gör dem mer attraktiva 
och tillgängliga, vilket också kommer att öka möjligheten till grövre skog.

Hotet mot den tätortsnära skogen intill Ludvika stad kan synas vara inte 
särskilt stort, men faktum är att den planerade riksvägen skulle försämra till-
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gängligheten. Dessutom skulle riksvägen ta väsentlig areal av tätortsnära skog. 
Någon annan exploateringskonflikt kan inte ses den närmaste tiden, om 

man inte räknar in skogsbrukets intressen. Kommunens gällande skogsbruks-
plan hotar den tätortsnära gamla skogen. Skogsbruk stör naturupplevelsen och 
den biologiska mångfalden.

De viktigaste natur- och rekreationsområden kring Ludvika är:

Högberget
Biskopsnäset
Marnässkogen
Marnästjärnen
Kasttjärnen
Östansbo - Kronvägen
Ställviksberget
Iviken
Skuthamn - Roths äng - Hammarbacken
Räfsnäs
Väsmans öar

G r ä n g e s b e r g
Grängesberg ligger i den sydvästliga delen av kommunen, cirka 1,5 mil från 
Ludvika med en befolkning på cirka 3 500 personer.

Sedan slutet av 1600-talet har det i Grängesberg funnits fast befolkning. 
Dessförinnan beboddes platsen under perioder av malmbrytning. Gränges-
bergs gruvor var tidigt betydelsefulla på grund av sin lättbrutna och järnhaltiga 
malm. Bebyggelsen ligger vackert placerad kring höjderna Gudmundberget 
och Öraberget och har formats av dagbrottets form, ibland kallad Skärningen. 
På grund av gruvans expansion har samhället flera gånger omformats för att 
säkras för ras- och sprickrisker. Tidigare var det möjligt att passera dagbrottet 
på hängbroar men numera är samhället uppdelat i västlig och östlig del. Man 
kan dela samhället i tre delar, Västra Grängesberg, Björkås och Öraberget. Om-
rådena har stora skillnader i karaktären. 

Gruvverksamheten i och kring orten har bidragit till att skapa mångfald 
miljöer som är intressanta för naturvården. I Västra Grängesberg är bärande 
oxelträden i alléer samt Disponentparkens mångfald av trädarter viktiga för 
faunan och floran. Sedan tillkommer näringsrika vattnen Hötjärn, Jan Matts-
damm och Orrleken för fågelfaunan. Skogsområden i anslutning till bebyg-
gelsen är naturligtvis påverkad av närheten till gruvdriften, men den är ändå 
ovanligt gammal och variationsrik. 

Källfallet och Stora Hagen byggdes som mönsterbostäder för gruvarbetar-
familjer under 1890-talet. Tillsammans med Bergslagsbyn är dessa kvarter nu-
mera riksintresse för kulturmiljövården.

Skogsområden i anslutning till bebyggelsen är naturligtvis påverkad av 
närheten till gruvdriften, men den är ändå ovanligt gammal och variationsrik. 
Tyvärr har den gamla skogen krympt i areal alltefter skogen avverkas. Kom-
munens skogsinnehav har stor betydelse som tätortsnära skog. Dessutom finns 
det ovanligt stora parkmarksområden mellan bebyggelsen som har skoglig ka-
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raktär. En plan över tätortsnära skog vid de tre bostadsområdena bör upprättas. 
Särskilt viktig är skogen kring Gudmundberget – Sporrtorp – Grotfallet, som 
ägs mestadels av kommunen? I området finns skidspår. Ovanligt många gamla 
tallar står kvar som fröträd efter gamla avverkningar. Skogen är variationsrik 
och mycket attraktiv för rekreation. Om skogen ska brukas, bör skogen brukas 
med kalhyggesfria metoder istället för kalhyggesbruk. 

Gruvområdet kring dagbrottet Skärningen är vattenfyllt. Omgivningen 
kring dagbrottet har länge varit förbjudet område för rasrisken. Detta har re-
sulterat i att skogen är återtagit mark och den har fått utvecklats fritt, vilket har 
resulterat i lövskogar med höga naturvärden. Strax utanför rasområdet går en 
gång- och cykelväg.

F r e d r i k s b e r g
Inventering av närliggande skogsmark i kommunens ägo är gjord och visar på 
att kommunens skogar inte är av avsevärd betydelse för de boende. Det finns 
äldre skog som används av närboende och som bör brukas på ett sådant sätt att 
de aldrig kalavverkas. En del av skogen är också nyckelbiotop. Skogsstyrelsen 
har tillsammans med byalaget avgränsat de väsentligaste rekreationsskogarna 
(se karta). Skolan har en s.k. skolskog på södra sidan av sjön. Skolskogen är i det 
närmaste nyckelbiotop. Ett stort antal leder utgår från samhället.

 

N y h a m m a r
Kring samhället Nyhammar är det mycket skog på sandmark, vilket är en typ 
av skog som kan ha mycket höga naturvärden. Det är främst  bland insekter, 
växter och svampar som det finns skyddsvärda arter. Skog på sandmark är också 
betydelsefull för attraktiva matsvampar.  

Gammal skog är klart skyddsvärd, men andelen äldre skog är låg kring tät-
orten. Kommunen äger en del äldre tallskog nära bostäder som är viktiga för 
biologisk mångfald och rekreation. Området kring Bartjärn är även geologiskt 
intressant. Vid Lillheden finns igenväxande hagmarker med gamla lövträd som 

I Fredriksbergs centrum finns ett antal gamla 
tallar. Idag är det svårt att finna lika gamla tal-
lar i skogslandskapet. Det är av stort värde att 
tallarna i tätorterna får stå kvar till de dör och 
därefter stå som torrakor. Detta kan dock ta nå-
got hundra år till om träden får vara friska.  /MB
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är viktiga för lavar och mossor. En översyn av tätortsnära skog kring Nyham-
mar är viktigt.

G r a n g ä r d e
Kring Grangärde by finns ingen skog direkt i anslutning till tätorten. När man 
ska ”ut i skogen”, tar man sig till Korsnäsberget. Där finns en variationsrik skog 
som är bra för svamp och bärplockning. Under de senaste åren har den gamla 
skogen krympt i areal genom skogsavverkningar. Det finns gott om stigar i 
skogen, som har rensats och inte blivit sönderkörda vid avverkningarna. En 
naturvärdesinventering bör göras inom områdets kvarvarande äldre skog. Inom 
området ligger bland de äldsta kända fornlämningarna i kommunen, en trolig 
lägerplats. Platsen ska vara skyltad. 

S u n n a n s j ö
Sunnansjö ligger mellan tre större sjöar och den tätortsnära skogen finns ändå 
i de centrala delarna, kring Tallmogården. Skogen ligger på en djup sandig ås 
som till stora delar är bortschaktad som sandtäkt. Kvarvarande sandtallskog är 
äldre skog med gamla överståndare. I skogen finns skid- och motionsspår och 
ett vattentorn. 

 Tidigare fanns här sällsamma växter, t.ex. rysk drakblomma. På den tiden 
var sannolikt inte skogen lika tät. Mosippa var också vanlig. Idag är det mest 
intressantast med ovanliga marksvampar. För att gynna svampar och växter och 
öka biologisk mångfald behövs skötselåtgärder.

S a x d a l e n
Det finns rikligt med skog i centrala delarna av byn. Skolan har en s.k. skolskog 
vid Nydammen. Kommunen äger ingen skog intill Saxdalen.

S ö r v i k - B r u n n s v i k
Bebyggelsen ligger utspridd i och mellan byarna. Närheten till skog är nästan 
överallt god och den är lättillgänglig. I Sörvik, eller rättare sagt mellan byarna, 
finns elljusspår som är länkat till längre spår mot Gillarmarken och Källbotten. 
Området är också rikt på stigar och med anslutning till utsiktspunkten vid Le-
komberg. En kulturstig från Hammarbacken i Ludvika når också dit. Skolan i 
Sörvik har lång tradition att vara i skogen ovanför skolan. Kommunen äger en 
del av skogen mot södra delen av Sörvik. Planer finns att göra ett kommunalt 
naturreservat på kommunens mark med anledning av kombinerat rekreations-
område och biologisk mångfald.

B l ö t b e r g e t
I anslutning till byn finns en sammanhängande gammal barrskog som utnytt-
jas väl. Det finns plats för grillning och vila. Stigarna är av varierande storlek. 
Skogen är också varierande och har fått vara i fred från påverkan. Sannolikt 
är skogen intressant för marksvampar, både bland matsvampar och biologiska 
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värden. Inga skogsbruksåtgärder bör ske, utan tillsvidare vore fri utveckling ett 
sätt att restaurera naturvärden, särskilt öka mängden död träd och lågor. 

H å k s b e r g - L a n d f o r s e n
Bebyggelsen består mest av småhus som ligger mellan sjön och järnvägen. Ge-
nom området går riksvägen. Bakom bebyggelsen mot järnvägen är det skog. 
Stigar i skogen visar att besökfrekvensen är ganska stor. Delar av skogen har 
höga naturvärden och är s.k. kalkbarrskog. Kommunen är ägare till merparten 
av skogen. Bestånden med höga naturvärden ska lämnas orörda och för övrigt 
bör aldrig slutavverkning komma ifråga.

P e r s b o - G r ä s b e r g
Bebyggelsen är gles och ligger mestadels i Malåns dalgång. Åkermarken do-
minerar på östra sidan medan skogen gör det på väster. Persbo däljor ligger i 
anslutning till bebyggelsen. Det är ett sedan gammalt utpekat geologiskt intres-
sant ravinsystem, är skogsmark idag.

U T S I K T e R
Kommunen anser att utsikter är viktiga besöksmål och ska bevaras och utveck-
las. Det finns ett antal kända och okända utsiktspunkter i kommunen. När 
man tänker på vacker utsikt är den skiftande. Är en utsikt över ett hårt brukat 
skogslandskap en vacker utsikt så länge skogen ej står grön?
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H a l v a r s
Halvars ligger högt och med en storslagen utsikt över Väsman. Sedan länge har 
utsiktspunkten varit föremål för besök av kommuninvånare och turister. Här 
behövs regelbundna insatser för att hålla utsikten fri men också själva platsen 
som håller på att växa igen.

S t ä l l v i k s b e r g e t
Bortanför Hammarbacken finns Ställviksberget. Från berget har man fin utsikt 

in mot staden och över Väsman. Det finns en stig till övre delen av bergsbranten 
och ett vindskydd. Skogen på stället och nedanför är nyckelbiotop och kommer 
att förbli orörd. 

L e k o m b e r g
Ovanför Sörvik - Brunnsvik ligger ett gruvindustriområde som lades ned i bör-
jan av 1900-talet. Kvar blev enorma varphögar och dessa gjorde att man fick 
fri sikt över Väsman och bebyggelsen. Utsiktspunkten har iordningsställts med 
plattform och informationskyltar. En väl tilltagen parkeringsplats och bord gör 
att besöken är många under säsongen.

F l i n t b e r g e t
Flintberget är en liten höjd på Ullnäsets spets. Ullnäset sticker ut i Väsman och 
därifrån får man en annorlunda vy över sjön och tätorterna på andra sidan.  Hit 
kommer man inte med bil, men cykel går bra. Möjligen behövs en skötselinsats 
för att förbättra utsikten och tillgängligheten. 
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Å t g ä r d s f ö r s l a g :  K o m m u n e n 
s k a  t a  f r a m  e n  g r ö n s t r u k t u r -
p l a n ,  s o m  o m f a t t a r  g r ö n a  o m -
r å d e n  s o m  p a r k e r ,  t ä t o r t s n ä -
r a  s k o g ,  s k o l s k o g a r  m . m . 
U t s i k t e r  s k a  b e v a r a s  o c h  u t -
v e c k l a s .  ( S a m h ä l l s b y g g n a d s -
e n h e t e n ) .
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S A M M A n F A T T n I n G
Behovet av gröna miljöer är elementärt för människans personliga ut-
veckling och folkhälsan, inte minst för barnen. Med litet avstånd till 
grönområden ökar fysisk aktivitet, merparten önskar sig promenadav-
stånd till närmaste skog.

Omsorgen om växter, svampar och djur handlar om möjligheter till 
stimulans och inspiration, vilket kräver en variation av biotoper och 
skötsel i tätortslandskapet. Tätorter skapar sina speciella förutsättningar 
för växter, svampar och djur. Det finns behov att skapa, restaurera och 
sköta tätortsbiotoper. Skötselplaner finns för Kasttjärnen, Marnästjär-
nen och Rots äng. 

Många av grönområdena som betraktas som allmänna, är planlagda 
för något annat. Att planändra vissa av dessa ytor till parkmark kan vara 
i konflikt med andra intressen. Det finns ett behov av att undersöka lo-
kaliseringen av ytor som kan föreslås hållas allmänt tillgängliga. Sådana 
ytor bör få ett plantillägg till gällande detaljplan. Planlagd parkmark kan 
komma att upphävas om den anses mindre lämpad som grönområde.

Förvaltningen av tätortsnära skog förutsätter att skogen är offentligt 
ägd, annars måste man kompensera skogsägare ekonomiskt för det in-
trång som intensiv rekreation innebär. En del av den tätortsnäraskogen 
bör få ett formellt skydd som t.ex. naturreservat eller biotopskyddsom-
råde. 

Vissa trädslag har sin karaktär och dragningskraft på arter, oftast 
knutna till trädslaget. Äldre, fristående träd är viktiga, för ljus- och vind-
exponerade träd är ovanligt i skogen. Alléer ingår i biotopskyddet enligt 
miljöbalken. Träd inne bland bebyggelse har mycket stort värde för att 
uppleva ”det gröna”. Träden är del i tätortens karaktär. Samtidigt kan 
träd som står på ”fel ställe” ge konflikter med andra intressen. För att 
långsiktigt planera för hållbart trädinnehav behövs en trädplan, som fö-
regås av en trädinventering. I trädplanen bör också en alléplan ingå.

Belysning i landskapet påverkar balansen i ekosystemet i mycket hög 
grad. Nattflygande insekter, t.ex. sällsynta och hotade nattflyn, kan lo-
kalt bli utrotade när de flyger kring gatulampor. Det gäller att välja rätt 
typ av belysning, men helst ska belysning undvikas helt eller periodvis. 
Att välja LED-lampor är ett miljövänligt alternativ, både för biologisk 
mångfald och energibesparing.

Tätorterna i kommunen har unika förutsättningar att tillfredsställa 
invånarnas behov av rekreation i anslutning till bebyggelse. Stor del 
av den tätortsnära skogen är i kommunens ägo, och en del av den har 
mycket höga naturvärden och är nyckelbiotoper, och där är målet orörd-
het. Nästan all tätortsnära skogar ska vara attraktiva och lättframkom-
liga, det kan behöva röjas intill stigar, stigmarkeras, skyltas osv.

Bra tätortsnära natur ställer höga krav och fodrar stor kunskap om 
såväl människor som växter, svamp, djur och mark. Att beskriva och 
forma optimal tätortsnära skog är mycket svårt. Några principer är; va-
riation, tillgänglighet, framkomlighet, äldre skog, skönhetsvärde, natur-
upplevelse, vatten och anläggningar. Vid skötsel bör man nyttja markens 
naturliga vegetation och trädskikt i så stor utsträckning som möjligt 
samt aldrig riskera markskador från tunga fordon.

Det ska finnas tydliga mål och att de tätortsnära skogsområdena av-
sätts som rekreationsområden i översiktsplanen. 
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M I l J Ö K V A l I e T S M å l e T  ” G O D 
B e B Y G G D  M I l J Ö ” 
Det 15:e miljökvalitetsmålet gäller städer, tätorter och annan bebyggd 
miljö, som ska kunna erbjuda en god och hälsosam livsmiljö samt med-
verka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska 
tas till vara och utvecklas. 
För naturvården anger ett av de preciserade nationella delmål inom ”God 
bebyggd miljö” det ska finnas natur- och grönområden närheten av be-
byggelse. Som indikatorer tas planering upp och där ingår hur grön- och 
vattenområden ska bevaras, vårdas och utvecklas för såväl natur- och 
kulturmiljö- och friluftsändamål, samt hur andelen hårdgjord yta ska 
begränsas. Detta innebär bl.a. för naturvården att biologisk mångfald 
ska bevaras och utvecklas; natur- och grönområden med närhet till be-
byggelsen och med god tillgänglighet värnas så att lek, rekreation, lokal 
odling samt ett hälsosamt lokalklimat kan tillgodoses; transporter och 
transportanläggningar lokaliseras och utformas så att skadliga intrång i 
stads- och naturmiljö begränsas. Man ska gynna gång och cykling. Se-
nast 2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på pro-
gram för grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden.
Läget för planerade grönstrukturer och vattenområden, är att många 
kommuner saknar grönstrukturprogram. Den fysiska planeringen är ett 
viktigt styrmedel för att uppnå en god bebyggd miljö. Gröna områden 
har i många tätorter minskat och splittrats upp. Strategier och målsätt-
ningar bör tas upp i översiktsplanen. Nås miljökvalitetsmålet? Miljö-
målsrådet bedömer att målet är mycket svårt eller inte möjligt att nå 
till år 2020, även om åtgärder sätts in. Det går inte att se någon tydlig 
utveckling för tillståndet i miljön.

F ö r s l a g  t i l l  p r e c i s e r i n g a r  f ö r  n y a 
m i l j ö k v a l i t e t s m å l

Nedan följer föreslagna preciseringar som berör naturvården och fri-
luftslivet direkt eller indirekt. Några förslag till effektmål finns inte, d v 
s tillsvidare gäller nuvarande delmålen.

H å l l b a r  s a m h ä l l s p l a n e r i n g
Generationsmålet: ”Städer och tätorter och sambandet mellan tätorter 

och landsbygd planeras utifrån ett sammanhållet och hållbart perspektiv på 
sociala, ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade frågor”.

Preciseringar: 
• hur en integrerad bebyggelse- och transportstruktur, som gynnar  

 kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik, ska åstadkommas.
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• hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära 
områden ska bevaras, vårdas och utvecklas för såväl natur- och kul-
turmiljö som friluftsändamål och för rekreation och lokal odling, 
samt hur andelen hårdgjord yta i dessa miljöer fortsatt begränsas.
• hur tätorts- och infrastrukturutveckling kan ske utan att högvär- 
 dig jordbruksmark tas i anspråk.
Kommentar: Befintliga indikatorer på Miljömålsportalen handlar 

om kommunernas tillgång till planeringsunderlag, program och strate-
gier för några av de frågor som preciseringen omfattar, t.ex. kommunala 
kulturmiljöprogram och program för grön- och vattenområden. Man 
bör lägga till naturvårdsprogram.

N a t u r -  o c h  g r ö n o m r å d e n
Generationsmålet: ” Det finns natur- och grönområden med närhet till 

bebyggelsen och med god kvalitet och tillgänglighet så att behovet av utom-
huslek, rekreation, lokal odling samt ett hälsosamt lokalklimat kan tillgo-
doses”.

Preciseringar: 
• Grön- och naturområden i och nära tätorter hänger samman i en  

 struktur som gynnar människors rekreationsbehov och djur- och  
 växtliv.

• I tätortsnära natur- och grönområden med låg bullernivå ska ljud 
 kvaliteten skyddas och utvecklas.

• Natur- och grönytornas förmåga att generera ekosystemtjänster är  
 skyddade.

Kommentar: Den befintliga preciseringen behålls med en mindre 
omskrivning som betonar att den här typen av områden ska finnas – inte 
bara att de ska ”värnas”. Preciseringen tydliggör att natur- och grönom-
råden i och nära tätorter är värdefulla. Befintliga områden ska värnas i 
första hand. Grön- och vattenområden i och nära tätorter har stor bety-
delse för olika ekosystemtjänster, t.ex. temperaturreglering, naturlig in-
filtration av dagvatten, upprätthållande av grundvattennivån, biologisk 
mångfald, bullerdämpning, utomhuslek, rekreation, lokal odling samt 
ett hälsosamt lokalklimat.
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B e T Y D e l S e  A V  F R I l U F T S l I V
För den breda allmänheten blev det möjligt att resa till naturen först när lag-
stadgad semester infördes. Tidigare var det överklassen som hade råd och tid 
att resa omkring för nöjes skull. De första semesterresenärerna fick ta tåg, buss 
eller cykel för att resa omkring på landsbygden. Efter kriget, när bilen blev mer 
och mer alle mans transportmedel och särskilt när vägnätet byggdes ut, kunde 
man lättare nå avskilda platser, t.ex. fjällvärlden och havsbandet. I och med 
generös allemansrätt är naturen tillgänglig för alla, vilket inte är givet i de flesta 
västerländska länder.

Länge hade naturskyddet handlat om att skydda naturen mot människan, 
men då och då kom frågan om man inte behövde skydda natur även för män-
niskan. 1962 års utredning inför naturvårdslagen konstaterades att natur- kul-
turmiljövård och friluftsliv inte får gå isär. Friluftslivet är brett och spänner över 
olika politikområden, t.ex. naturvård, regional tillväxt, landsbygdens utveck-
ling samt utbildning. Friluftslivets folkhälsoaspekter, den förebyggande och på 
senare tid även rehabilitering. Ju mer grönska desto lägre är antalet för tidig 
dödlighet och sjuklighet.

Det finnns flera skäl till planera för friluftsliv, även att ta friluftsliv på mer 
allvar. Bättre hälsoaspaketen är välkänd, men även näringspolitiska skäl kan tas 
med i kalkylen. Företagandet och besöksnäringen gynnas av framsynt planering 
till friluftslivets intressen. Översiktsplaneringen har en nyckelroll. I översikts-
planen behandlas bland annat frågor om riksintressen och om man kan göra en 
zonering för det tätortsnära friluftslivet vore detta en tydlig markering av dess 
värde. Planering för friluftsliv kräver ställningstaganden. Intresse konflikter be-
höver lyftas och priorieteringar göras. Kommunens roll är kanske att säkerställa 
ett attraktivt vardagslandskap.

STATEN har ett ansvar att skapa förutsättningar för ett rikt och varierat 
friluftsliv och försäkra tillgång till natur. Naturvårdsverket och länsstyrelserna 
finansiera och genomföra skötselåtgärder inom lämpliga skyddade områden 
som stärker förutsättningarna för friluftsliv. Svea skog har länge bedrivet aktiv 
verksamhet för att underlätta friluftsliv på deras marker. Utförandet av förut-
sättningarna för friluftsliv är många gånger beroende av ideellt engagemang 
från föreningar och ibland privata intressen. Det finns riksföreningar som har 
som mål att ta till vara friluftslivets intressen, mest bekant är Friluftsfrämjandet 
som har lång tradition. 

KOMMUNEN är mycket aktiv inom friluftslivet och samverkar med 
många föreningar. Natur och friluftsliv viktigt varumärke för kommunen, men 
då måste man förvalta väl de unika möjligheterna som finns i och kring tätor-
terna för att utveckla friluftslivet. Alla som har lust och vilja till att komma ut 
i naturen ska kunna göra det på sina egna förutsättningar. De rörelsehindrade 
måste ges tillgång till den tätortsnära natur som alla andra. Målet bör vara att 
kommunen blir en av Sveriges friluftskommuner!

Tillgången till, och framför allt attraktiv natur är en förutsättning för fri-
luftslivet. Ett varierat landskap med en rik biologisk mångfald och väl bevarade 
kulturmiljöer bidrar till ökade upplevelsevärden. Detta förutsätter ett varierat 
landskap. Kommunens natur uppfyller flera av dessa önskemål, medan den 
biologiska mångfalden haltar sig fram. 

14



359

Tillgängligheten till natur- och friluftsområden behöver alltid underlättas 
och förbättras ytterligare. De mest attraktiva och besökta områdena i kommu-
nen har stor tillgänglighet och bra service, särskilt i områden som skidåkning 
bedrivs. De som föredrar att ägna stor tid i båt har stora möjligheter att få bra 
information om rastplatser m.m. genom Väsmans Alliansen. Aktiva oriente-
ringsföreningar, tillsammans med kommunen, har gjort det möjligt att komma 
över utmärkta terrängkartor. Ytterligare information i form av kartor och annat 
material som underlättar besök i naturen finns det stort behov av. Kommunen 
räknar med att göra den tätortsnära skogen på Högberget mer tillgänglig för 
alla. 

I d e e l l a 
Friluftsfrämjandet har en lång historia, mer än hundra år. Målet vid bildandet 
var att få fler att komma utomhus och röra på sig. Från början handlade det 
bara om skidåkning och tävling och då under namnet Skidfrämjandet. Täv-
lingsverksamheten försvann 1908 till Skidförbundet. 

Friluftsfrämjandets anläggningar i Storlien och Riksgränsen, till vilka man 
kunde ta sig med tåg. Man satsade särskilt på ungdomsverksamhet, som också 
blev snabbt populära. 1957 föddes en riktig kändis, Skogsmulle. Genom åren 
har två miljoner barn fått lära sig att umgås med naturen och hans vänner. 
Friluftsfrämjandet vara aktiv i att skydda tätortsnära skog när städerna expan-
derade snabbt på 1960- och 70-talet. 

Fortfarande är organisationen starkt engagerad i miljöfrågor. Numera ingår 
de också i en rikstäckande organisation för alla föreningar som har någon form 
av friluftsaktivitet, Svenskt Fritidsliv. Dessutom finns ett certifieringssystem 
som bland annat innehåller miljöpolicy.

E k o - t u r i s m
Ekoturism är en form av turism, vars mål är att skydda natur genom att ta 
hänsyn till resmålets ekologiska begränsningar och bidra till en hållbar utveck-
ling för lokalbefolkningen inom besöksområdet. Ekoturism är ekologisk och 
ekonomisk turism i kombination. Exempel på ekoturism är olika slags djursa-
farier som ger lokalbefolkningen en inkomstkälla som guider, förare och annan 
personal. Det finns olika kvalitetsmärkningssystem för ekoturism. 

Ekoturismen kan ge skyddsvärd natur ett ekonomiskt värde. Den ger trots 
viss påverkan mindre och färre miljöskador än annan turism. Ofta gynnar den 
gles- och landsbygd mer än annan turism. Ekoturism förknippas ofta med an-
dra världsdelars unika natur och spektakulära djur och växter. Även i Sverige 
har ekoturismen varit framgångsrik och har i ett internationellt perspektiv in-
tressant flora och fauna. 

Att uppleva en kall vårvinter i snöklätt skogslandskap behöver man inte från 
kontinenten inte åka längre än till vår kommun. Här kan man också få uppleva 
vildmarkens fåglar och djur, numera till och med alla de fyra stora rovdjuren! 

Investeringar görs inom Säfsnäs sockens friluftslivsområde på ekoturism, 
jakt och fiske. Tyvärr finns det liten förståelse från skogsbruket att bedriva ett 
mer hänsynsfullt skogsbruk som inte skulle begränsa upplevelsen av gammal 
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skog enbart till naturreservaten. För många gäster från kontinenten skulle upp-
levelserna av vildmark och tysta områden störas, om det blev vindkraftverk 
uppförda på de höga höjderna i Säfsnäs socken.

V i l k a  g å r  u t  i  ” s k o g e n ” ?
Genom större studier och förfrågningar, har man kommit fram till att mer 
hälften av svarande är ute i naturen ”ganska ofta” eller ”mycket ofta” under 
vardagen. Under längre ledigheter ökar antalet till cirka 90 procent. Inte minst 
är det barnen som uppsöker ”natur”. Vanligast är att ägna sig åt nöjes- och 
motionspromenader, följt av cykling på vägar, ströva i skog och mark och inte 
minst trädgårdsarbete. Motionsaktiviteter som jogging och cykling i terräng 
sker främst hos yngre och medelålders. Omkring hälften av tillfrågade instäm-
mer i att de får ökade insikter om samspelet i naturen, vilket också ökar känslan 
av att vara en del av den när man vistas i naturmiljöer. De flesta tror sig också 
öka tiden åt någon aktivitet i naturen.

Det mesta som gäller friluftslivet i samhällsplaneringen finns att läsa om i 
tidigare delar av denna del av kommunens naturvårdsprogram, t.ex. strand-
skydd, de olika miljömålen och fiske och jakt. 

Nästan alla uppfattar skogar, fjäll och sjöar som natur men det är inte lika 
självklart att badstränder, elljusspår och slalombackar betraktas också som na-
tur.

F R I T I D S A K T I V I T e R
Nedan följer en beskrivning av olika aktiviter som har med friluftsliv att göra. 
I vissa fall har det varit svårt att bedöma vissa aktiviters koppling till aktivt 
friluftsliv. Nya aktiviter skapas hela tiden och vissa av dem kan är kanske för 
”moderna” för vara accepterade med dagens syn på friluftsliv, t.ex. är Finn-
marksloppet  en friluftslivaktivit?

S o m m a r t i d
Nedan följer några av de aktiviteter som man kan göra när mark och vatten är 
fri från snö och is. Naturligtvis är det många andra som bedriver någon form 
av fritidsintressen i naturen på helt andra sätt, t.ex. den motorburna cross- och 
rallåkningen.

F r i l u f t s b a d
I kommunen finns xxx officiella, kommunalt skötta friluftsbad. Dessutom 
finns ett antal inofficiella badplatser, som framför allt används av närboende. 
Till dessa badplaster tillkommer några som finns i anslutning till privatägda 
campingplatser. 

Man kan tycka att badplatserna inte har något med naturvård att göra, ef-
tersom de är i allmänhet inte har mycket kvar av naturlig strand. Men det finns 
stora badplatser som till och med har höga naturvärden. Grunda vikar med 
sandstrand är lämpliga lekplatser för fisk. På sandstrandens perifera delar kan 
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mycket väl konkurrenssvaga växter förekomma, flera av dessa har svårt att finna 
naturligare växtplatser. Gräsytorna på badplatsen, om de är på sand eller inte 
gödslas, kan också bli värdefulla ytor för hotade växter och svampar, som exem-
pel Jägarnäs badet. Innan och efter badsäsongen, finns det gott om plats för ett 
rikt växt- och djurliv. Somliga fåglar är inte speciellt välkomna av badgäster, vil-
ket gäller åtminstone kanadagås. Den människoskapade badplatsen efterliknar 
naturliga strandängar som för länge sedan är försvunna med vattenregleringar 
och upphörd hävd.

Det finns ett EU direktiv om badvatten. Detta innebär att xxxxx bad ska 
ha en badvattenprofil som generellt ska beskriva badplatsen och dess särskilda 
kvaliteter men också ta upp vattenstatusen vid badet. Allt ska vara tillgängligt 
till allmänheten, bl.a. på hemsidan ”Badplatsen”.

P r o m e n a d e r ,  m o t i o n s s p å r  o c h  v a n d -
r i n g s l e d e r
I kommunen finns ett stort antal motionsspår av skiftande karaktär och i olika 
miljöer. Flera av motionsspåren är de samma som elljusspår vintertid. De mest 
besökta ligger naturligtvis på promenadavstånd från bostad. Det finns motions-
spår på Högberget och Biskopsnäset i Ludvika, Björkås och Grotfallet i Gräng-
esberg, Sunnansjö, Nyhammar, Saxdalen, Fredriksberg och Källbotten.

En stor tillgång och som utnyttjas flitig för motion och längre promenader 
är de asfalterade gång- och cykelvägen som ligger på f d banvallarna Ludvika – 
Nyhammar, Ludvika - Saxdalen och Ludvika – Grängesberg. 

Vandringsleder är väl markerade stigar som är så långa att de kräver dags-
etapper eller längre tid för klara hela sträckan. Finnmarksleden är den mest 
bekanta. Gruvtrampen går av stapeln en dag på hösten från Skattlösberg till 
Grängesberg. Kommunen har till försäljning en ”kaffkorgskarta” som visar 
lämpligt utflyktsmål som nås bland annat från vandringsleder.

Kommune är rik på sjöar och därmed finns det 
många lämpliga ställen som är mer eller min-
dre iordningsställda som badplatser. En del har 
kommunens badplatser är särskilt mycket nytt-
jade, t.ex. Jägarnäs, Kyrkviken i Grängesberg 
och Skuthamn. Bilden är från Hällorna. /JH
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C y k l i n g
I Ludvika kommun finns ett relativt väl utbyggt gång- och cykelvägnät. Med 
utgångspunkt från Ludvika tätort går cykelleder efter större vägar och efter 
de f.d. banvallar ut mot de mindre tätbebyggda områden. Naturskiftningarna 
och kommunens varierande topografi skapar många attraktiva naturmiljöer för 
cyklisterna att vistas i. Mycket attraktivt är att cykla på de asfalterade f d ban-
vallarna runt Väsman, som på sikt planeras bindas ihop. På så sätt går det att 
cykla säkert runt nästan hela Väsman. Kommunen har tagit fram en cykelkarta 
till försäljning.

Motionscykling på mer avancerad nivå sker i allmänhet med mountainbike 
och på befintliga skogsbilvägar och större stigar. Kommunens förutsättningar 
har gjort att cykling har blivit stort i Ludvika och varje år arrangeras cykellopp. 
Ett av dessa ”Finnmarksturen” som anordnas varje år i terräng.

R i d n i n g
I kommunen finns det mellan 400 och 500 hästar. Ridklubbverksamhet be-
drivs vid Räfsnäs och Pärlby och på båda ställen åretrunt genom att det finns 
inomhushallar. Åtminstone vid Räfsnäs finns ridleder, som inte är markerade. 
Under planering är en ridled för hela Dalarna och som också ska gå genom 
kommunen.

O r i e n t e r i n g
Orientering förutsätter nästan alltid bedrivas i skog. Orientering är en folksport 
med många aktiva och klasser för alla åldrar. Stortävlingarna drog stora skaror 
som gjorde att man var tvungen att på något sätt begränsa skador på vegetation 
och djurliv. Idag har sporten fortfarande en elit, men tävlingarna har betydligt 
färre deltagare. De största tävlingarna i kommunen brukar ha mellan 400 och 
500 deltagare. Före de största tävlingarna måste arrangörerna kontakta kom-
munens naturvårdare för att säkerställa att tävlingarna inte kommer i konflikt 
med höga naturvärden. Länsstyrelsen godkänner tävlingsområdet. Skogsbruket 
har påverkat orienteringsverksamheten genom att skog avverkas och kartunder-
laget blir därmed inaktuellt. Kartorna kommer i framtiden vara i digital form 
för att lättare anpassas till rådande förhållanden. 

B å t l i v
Ludvika kommun är en mycket sjörik kommun, med flera större sjöar. Den 
största sjön, Väsman och dess sjösystem, är det mest båttäta sjöområdet genom 
deras storlek och att huvuddelen av kommunens innevånare bor i närheten av 
sjöarna. Nästan tusen båtar lär det finnas. Flera större öar i Väsman gör det ock-
så attraktivt för bad och camping när vädret tillåter. Ensligheten går att finna i 
någon vik på öarna och efter de långa stränderna. Även de stora sjöarna Norra 
och Södra Hörken har stort antal båtar, många tillhörande sommastugeägarna. 
En mindre båthamn finns i Hagge.

I Väsman ligger Granön, som är ett kommunalt naturreservat, och där ska 
det vara möjligt att anlägga en båt vid en liten brygga. Båtklubbarna i Väs-

Cykling kan gälla många olika typer av cyklar och 
terräng. Mest avancerade är fartfylld och krävande 
terrängcykling. De flesta cyklar väl lungt fram på 
någon av de förnämliga cykelvägarna kring Väs-
man?    /HM
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man driver ett projekt under namnet Väsman Alliansen, för turism, kultur- och 
friluftsliv. Syftet är bl.a. att ordningsställa ankringsplatser, landstigningsplatser 
och grillplatser inom Väsmans sjösystem. Bättre sjökort och säkrare leder gyn-
nar båttrafiken. Uppskattningsvis finns cirka 175 båtar med föreningsbåtplat-
ser, till detta kommer alla som är förtöjda i anslutning till bostad eller sommar-
ställe. Större båthamnar finns i Ludvika, Nyhammar och Västansjö. 

När det gäller båttrafik, finns det häckande fåglar som är känsliga för stör-
ningar. Man måste vara observant för att undvika störningar av häckande fisk-
gjuse och storlom. Bättre information från naturvården var de känsligaste plat-
serna bör minska riskerna för störningar.

K l ä t t r i n g
Avancerad bergsklättring sker på Predrikstolen, som är en del av Tansväggen. 
På Predikstolen möts tre kommuner, men det är bara på Ludvikasidan som det 
är tillåtet att klättra. Om man följer de leder som gjorts på bergväggen gör man 
ingen större skada på vegetationens som finns lodytorna. Finns det restrektio-
ner om klättringstid?

Mindre klippvägg för klättring finns i Säfsnäs socken????.

F r i t i d s f i s k e
Bland de allra största friluftssysselsättningarna i kommunen är fisket. Det finns 
ett visst kommersiellt inslag i fritidsfisket och det är avgifter för fiskekort och 
uppfödning av attraktiv fisk. Rätten till fiske i enskilt vatten tillfaller markäga-
ren. Vatten med många ägare bildar ofta föreningar, så kallade fiskevårdsfören-
ingar, för att göra fisket tillgängligt för allmänheten genom att sälja fiskekort. 
Inkomsterna går mest till fiskevård och fisk för utsläpp. Populärt har det bli-
vit att företag, privatpersoner och andra icke föreningar, hyr vatten för internt 
bruk. Nästan hela kommunen täcks av olika fiskevårdsföreningar. KARTA?

Kanoting i de större vattendragen är inte lätt, ef-
tersom regleringar gör tidvis vattennivån mycket 
låg och dammbyggnader utgör hinder. Det finns 
ändå några vattendrag som är lämpligare än andra, 
bl.a. Burån och Gänsån.     /UR
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C a m p i n g
Campingen har förändrats med tiden. När friluftslivet gjordes möjlig genom av 
var och varannan person och famlij fick tillgång till bil, var det lättare att bege 
sig ut på landsbygden, efter kusterna och i fjällen. Då var det camping med 
tält som huvudsakligen gällde. Allemansrätten tillåter tält och uppställning av 
husvagn i ett dygn utan markägarens lov, om man inte stör eller skadar skog 
eller jordbruksgröda. Man får till och med göra upp en liten eld. Numera sker 
merparten av campingen med husvagn eller husbil på välordnade, iordning-
ställda uppställningsplatser. En del endast vintertid! I kommunen finns cam-
pingplatser i Räfsnäs, Grangärde och under vinter i Fredriksberg. Flera mindre 
campingar finns i anslutning till fiskevatten, t.ex. vid Hedtjärn, Ulriksberg och 
Lisjön. I framtiden ser det ut som camparen blir ännu rörligare, eftersom allt 
fler väljer husbil framför husvagn och tält. De stora naturreservaten i kommu-
nen borde vara attraktiva för längre skogsvandringar med en eller par tältnätter.

V i n t e r t i d
Aktiviterna vintertid beror mycket på hurdan vintern är, men även vid liten 
snömängd kan man åka skidor på iordningsställda spår. Vid en s.k. barmarks-
vintern lär det bli problem för längdskidåkning och skoteråkning. Slalom-
backarna har länge gjort snö på konstgjord väg. I framtiden förväntas varmare 
vintrar och redan nu planeras också längskidspår på konstsnö. Det har även 
diskuterats avgiftbelägga skidspår, men frivillig avgift finns redan. Skridskoåk-
ning utomhus har i stort försvunnit. Tidigare spolade kommunen en stort antal 
kvartsplaner. Istället har det blivit populärt med skridskoåkning på sjöarna.

S k i d o r
När vädret och föret tillåter är kommunens belysta och spårbelagda motions-
spår mycket välbesökta. Kommunen sköter elljusspåret på Biskopsnäset och på 
Högberget. Ytterligare anläggningar med ljus finns i Grängesberg, Källbotten, 
Sörvik - Brunnsvik och Nyhammar. På dagtid eller med hjälp av pannlampa, 
kan man åka skidor i längre spår bl.a. i Marnässkogen, Ljungåsen och Källbot-
ten  - Gillermarken.

Utförsåkning finns vid Fjällberget i Grängesberg och på Solbergshöjden i 
Fredriksberg. 

S k o t e r
Man räknar med att det finns cirka 800 skoterägare i kommunen. Skoteråk-
ning är inte tillåten på allmän väg och betraktas som ett terrängfordon som 
har vissa förebehåll innan man kan använda fordonet ut i naturen. Intresset för 
skoteråkning ökar och för att göra detta på ett lagligt sätt finns uppkörda spår 
runt om i kommunen. Sträckan som kan köras en snörik vinter är 42 mil. Fyra 
skotklubbar har tagit fram en skoterledskarta. I och med krav på körkort på 
snöskoter förväntas det att en del av problemen, t.ex. körning utanför lederna, 
kommer att minska. 
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S k r i d s k o
Långfärdsskridskoåkning har blivit popular, särskilt efter en rad av kallare vint-
rar med bra isförhållanden efter att man har plogat upp banor på sjöarna. Det 
är framför allt i Grangärde som det finns väl underhållna skridskobanor. Där 
arrangeras ”Järnrennet” av några föreningar. På sjön Hagge görs försök att eta-
blera en bana. Vattenregleringen ställer till med problem för att isarna försäm-
ras vid stor avtappning. 

K O n F l I K T e R  M e l l A n  F R I l U F T S -
l I V  O C h  n A T U R V å R D
Med ökat rörligt friluftsliv kan det uppstå slitage på de marker som man äm-
nar skydda. Detta gäller särskilt känsliga naturskogar som är naturreservat, och 
speciellt om stigar skapas spontant av besökare. Då kan det inte bara bli en 
stig utan flera med samma mål. I Nybrännbergets naturreservat har detta hänt. 
Ännu är problemet inte akut, men förr eller senare måste stig permanentas med 
markering och ett tydligt mål. Tätortsnära skog är mer tålig i allmänhet. På 
kommunens skogsinnehav finns känsliga områden som är klassade med mycket 
höga naturvärden. För närvarande finns inga konflikter, utan naturvärdena ska 
naturligtvis locka till besök. 

Risk för störningar av vissa djur och fågelarter är ständigt aktuellt, dock be-
roende av art och årstid. Vanligt är att lössläppta hundar stör eller till och med 
utgör ett hot mot rådjur, andra djur och fåglar.

Många större fåglar är mer känsliga i början på häckningsperioden än i 
slutänden. För att undvika sådana störningar har landstigningsförbud utfärdats 
på öar eller besöksförbud inom ett visst område under den känsligaste tiden. 
Fågelskyddsområdet i Glaningen är ett sådant exempel. Besök för att skåda 
fågel går utmärkt om man håller sig till bestämda leder.

Kommande problem kan uppstå om kommunen väljer att tillåta vattensko-
teråkning på någon av kommunens sjöar. Väsman är föreslagen. Vattenskotrar 
är känt som ett allvarligt störningsmoment för många fåglar eftersom skotrarna 
går snabbt, lätt att komma fram med på grunt vatten och in bland stenblock 
och dess vågskvalp kan förstöra boplatser.

Som tidigare nämnts kan skötseln av tätortsnatur, framför allt skog i närhe-
ten av bebyggelse upplevas av många som störande och försämring, trots att syf-
tet var motsatsen. Detta bottnar i svårigheten att välja en lämplig skötselmetod 
och att åsikterna är många. Hänsyn till höga naturvärden kan också upplevas 
som misskötsel av närnatur. 

B Ä R -  O C h  S V A M P P l O C K n I n G
Bär och svamp i skog och mark är en tillgång, en ekotjänst, som utnyttjas 
marginellt. Uppskattningsvis plockas 2-4 procent av alla bär i skogen. Allt färre 
plockar i dag bär, vare sig det gäller försäljning eller för eget bruk. Bärbran-
schen har blivit beroende (eller gjort sig beroende) av utländska bärplockare. 
Det plockas i huvudsak blåbär (70 %), lingon och hjorton, trots att det finns 
ytterligare bär som är bra att äta, t.ex. tranbär och odon. 
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Det kan tyckas att det inte finns någon brist på bärmarker, men faktum 
är att blåbär- och lingon har minskat, åtminstone i södra Sverige. Orsaken är 
övergödning, skogsbruk och betande rådjur. Dessutom är blåbär inget självklart 
bär i övriga Europa. I kommunen påverkar skogsbruket, på gott och ont, näs-
tan all skogsmark som kan ha bärproduktion. Gödslingen av skogen är direkt 
ett hot mot bärriset. Kalhyggesbruket är för det mesta negativt, åtminstone om 
marken körs sönder och planteringen blir tät. En kort period kan dock bärpro-
duktionen gynnas.

Svampplockningen är ännu mindre. Traditionen att äta svamp har varit 
motvillig. Det var inte förrän under Carl-Johan Bernadottes tid som svamp 
hamnade på matbordet, först och främst hos adeln. Gemene man ansåg att 
man kunde inte äta det korna åt. Idag är god svamp en uppskattad delikatess. 
Många finner stort nöje att under vackra höstdagar plocka en korg full med 
kantareller. Handel med några få uppskattade matsvampar förekommer och är 
sannolikt något ökande. Detta med svampplockning är kulturellt betingat och 
går vi öster och söder om landet finns en mer självklar och lång tradition och 
bredare utnyttjande av flera svamparter. 

Nu är svampplockning inte lika oproblematisk som bärplockning, eftersom 
det finns giftiga svampar som kan förväxlas med ätliga. Varje år dör eller ska-
das personer av att ha ätit giftiga svampar. I Sverige finns en folklig rörelse för 
upplysning av vilka svampar som är ätliga och de tillagas. Svampkonsulenternas 
Riksförbund bildades 1990 och har ett kontaktnät av svampkunniga personer, 
konsulenter, över hela landet. Konsulenterna informerar bl.a. om giftsvampar, 
svampodling, färgning och ger kurser och utbildning. 

Värdet av odlad matsvamp i världen uppskattas till närmare 100 miljar-
der kronor. Sverige producerar ca 2500 ton svamp, samtidigt som importen 
är drygt 6000 ton champinjoner, plus 8000 ton konserverade champinjoner. 

För att svampplockning av ett antal eftertraktade svamparter ska finnas i 
tätortsnära skog krävs det återhållsamhet av skogsbruk. Visserligen ökar tratt-
kantarellen snabbt och idag går det finna den i allt yngre skog. Den gula kan-
tarellen är heller inte så nogräknad med skogens ålder. Nu är det inte helt 
enkelt att avgöra var kantareller och andra matsvampar trivs bäst. Nästan alla 

Vissa år kan det vara rikligt med Karl-Johan eller 
stensopp Boletus edulis som den också kan heta. 
Nästan alla år går det bra att plocka rikligt med 
rödgul trumpetsvamp Cantharellus lutescens.   /JH
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våra matsvampar har mykorrhiza med träd och då är de vanligare i äldre skog. 
Kalhyggesbruket missgynnar matsvamparna. Undantaget är stenmurklan, som 
trivs på hyggen och av många anses vara matsvamp, men som är så pass giftig 
att den inte längre rekommenderas som mat.

Bär- och svampplockning ska främjas i så stor utsträckning det är möjligt. 
Vissa länder bildar bär- och svampplockningsreservat i närheten av större stä-
der. Något sådant finns inte i Sverige, men en del av kommunens tätortsnära 
skogar kan fylla den funktionen om de skyddas från skogsbruk och annan ne-
gativ skötsel.

T Y S T A  O M R å D e n
Tysta områden är bristvara i stora delar av Europas mest tätbebyggda områden. 
Dit får även stora delar av Sveriges större tätorter räknas. Även i Ludvika kom-
mun, som har få tätorter och stora arealer gles bebyggelse, kan tysta områden 
vara få till antalet. Bruset från biltrafiken har ökat i volym och kan vara stö-
rande även långt från tätt trafikerade genomfarter. Tysta områden bör skyd-
das från störningar. Åtgärder för att begränsa bullerpåverkan i t.ex. parker och 
grönområden är viktigt. 

Tilltalande landskapsvyer från utsiktsplatser eller i övrigt speciellt vackra 
platser bör inte störas genom etablering av t.ex. kommunikationsmaster, vind-
kraftverk, kraftledningar eller annan iögonfallande byggnation.

En stor andel av befolkningen är utsatta för höga bullernivåer, särskilt från 
trafik, i omkring bostäderna. Ljudnivåerna kan ligga lång över vad som är häl-
sosamt. På lång sikt saknas det väsentliga förbättringar av situationen. För när-
varande pågår forskning om det är möjligt att utnyttja variationer i ljudland-
skapet inom samhällena för att förbättra situationen även om totala ljudnivån 
fortsätter att vara höga. 

I och med att bullernivån är hög i närheten av tät trafik finns det ett behov 
och önskemål att på fritiden vistas i mer eller mindre tysta områden. Ett tyst 
område kan vara tätortsnära såsom ett större orört naturområde. Den ljudnivå 
som kan föreslås för tysta områden, kan vara riktvärdet som Naturvårdsverket 
satt för externt industribuller nattetid (40 dBA) och socialstyrelsens gränsvärde 
i bostadsrum (30 dBA). Egentligen gäller nog total avsaknad av varaktiga ljud-
mattor och tillfälligt buller från motorfordon, för att man få en skön och stark 
naturupplevelse. I tätortsnära områden får man nog räkna med ett visst tillfäl-
ligt övergående oväsen eller buller. Många tycker även att det är nödvändigt att 
mobiltelefonerna tystnar för att uppleva vildmarkskänsla.

Det finns ett EU direktiv (2002/49/EU) som definierar en tyst zon som ”ett 
område med avsaknad av buller, men förekomst av önskade ljud. I en miljö som 
förväntas vara tyst, kan bara själva förekomsten av motorljud vara störande, 
fastän ljudnivån är låg. På samma sätt kan naturliga ljud som bruset från bäckar 
och forsar ha en mycket hög ljudnivå, men ändå inte uppfattas som buller”. 

Kommunen korsas av större vägar med tät trafik. Särskilt vintertid kan lju-
det från trafiken nå längre än vad man tror. I kommunen finns flera större sam-
manhängande skogs- och myrområden som bör vara i det närmaste fria från 
bullermattor. Skotertrafik kan vara störande i de ”tysta områdena”.

Exempel på områden som man kan kalla ”tysta områden” är: Kullerbergen 
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och Lejberget naturreservat; Skattlösbergs Stormosse naturreservat; Tennberget 
- Avlångshöjden och Gyllbergen naturreservat (bilaga xxx).

I tätortsnära områden finns relativt tysta miljöer, t.ex. Högberget och Öst-
ansbo i Ludvika, gamla centrum i Grängesberg och överhuvudtaget en bit ifrån 
kommunens mindre samhällen. 

Kommunen anser att riksobjektet Säfsnäs socken ska skyddas från störande 
ljudmattor från vindkraftsverk. Detsamma bör ske för de kvarvarande större 
sammanhängande naturområdena som ligger så långt från trafikbuller att den 
inte hörs. 

U T V e C K l I n G S M Ö J l I G h e T e R  e l -
l e R  h O T ?
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S A M M A n F A T T n I n G
Från att ha varit ett överklassnöje att vistas i naturen, har det blivit 

alle mans möjligheter att resa omkring på landsbygden och nå avskilda 
platser som t.ex. fjällvärlden. Landsbygdens vildmark har ett affärsverk-
samhet, eftersom behovet att vistas långt från stadens ständiga brus och 
jäkt blir alltmer en folkhälsofråga. Genom större studier och förfråg-
ningar, har man kommit fram till att mer hälften av svarande är ute i 
naturen ”ganska ofta” eller ”mycket ofta” under vardagen.

Friluftslivet är brett och spänner över mängd politikområden, t.ex. 
naturvård, regional tillväxt, landsbygdsutveckling, turism och utbild-
ning. Staten har ett ansvar att skapa förutsättningar för ett rikt och va-
rierat friluftsliv och försäkra tillgång till natur. Naturvårdsverket och 
länsstyrelserna finansiera och genomföra skötselåtgärder inom lämpliga 
skyddade områden som stärker förutsättningarna för friluftsliv. Utföran-
det av förutsättningarna för friluftsliv är många gånger beroende av ide-
ellt engagemang från föreningar och ibland privata intressen. Det finns 
riksföreningar som har som mål att ta till vara friluftslivets intressen, 
mest bekant är Friluftsfrämjandet som har lång tradition. 

Kommunen är mycket aktiv inom friluftslivet och samverkar med 
många föreningar. Natur och friluftsliv viktigt varumärke för kommu-
nen, men då måste man förvalta väl de unika möjligheterna som finns 
i och kring tätorterna för att utveckla friluftslivet. Alla som har lust och 
vilja till att komma ut i naturen ska kunna göra det på sina egna för-
utsättningar. De rörelsehindrade måste ges tillgång till den tätortsnära 
natur som alla andra. Målet bör vara att kommunen blir en av Sveriges 
friluftskommuner!

Ekoturism är en form av turism, vars mål är att skydda natur ge-
nom att ta hänsyn till resmålets ekologiska begränsningar och bidra till 
en hållbar utveckling för lokalbefolkningen inom besöksområdet. Tysta 
områden, både nära större tätorter och i landskapet, får större betydelse 
när ”oljuden” ständigt ökar kring oss. Inte minst i de som kommer från 
kontinenten vill uppleva tysthet.

Nya aktiviter skapas hela tiden och vissa av dem kan är kanske för 
”moderna” för vara accepterade med dagens syn på friluftsliv. Cykling, 
promenader, ridning och motionslöpning tillhör de vardagliga aktivi-
terna som gör att man kommer ut i natur. Närheten till natur vid kom-
munens alla tätorter är unika förutsättningar som kommunen gör allt 
för att utveckla. Kommunens närhet till många storstadsregioner skapar 
förutsättningar, särskilt för vinterbaserade aktiviteter. Säker snötillgång 
i höjdlägen gör att skidsäsongen blir utdragen för att vara så pass långt 
söderut i landet. 

Bär- och svampplockandet är en ekosystemtjänst som egentligen un-
dernyttjas. Stora ekonomiska värden finns i bär och svamp produktio-
nen. 

I kommunen finns tre områden av riksintressen för friluftslivet och 
det är: Gyllbergen, Säfsnäs socken och en liten del av Grangärde socken 
samt en del av Malingsbo-Kloten. 

Konflikter mellan friluftsliv och naturvård finns. Snöskoter åkningen 
är inte alltid varsam mot naturen, än värre blir det om vattenskoter till-
låts på sjöarna. Åsikterna om skötseln av tätortsnära skog är lika många 
som antalet invånare. 

Betydelsen av friluftsliv och lättillgänglig natur, är att om ju fler är 
nyttjar möjligheten, desto lägre är antalet som dör för tidig eller blir 
sjuka. 
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B A K G R U n D
På nordisk nivå har man föreslagit att ”naturvägledning” ska vara det sam-
lande begreppet för spridning och förmedling av känsla för och kunskaper om 
naturen. ”Naturvägledning syftar till att öka förståelsen för de grundläggande 
ekologiska och kulturella sambanden och för människans roll i naturen”. Detta 
förväntas förbättra möjligheterna till positiva upplevelser i naturen och till ökad 
miljömedvetenhet hos den enskilda och i samhället. Begreppet införlivar allt 
som strävar efter att ge information om natur, t.ex. i form av utställningar, 
utbildning, skyltning, guidning etc.

Kommunens roll är att vara samlande och ha en övergripande roll för att 
främja, utveckla och inspirera naturvägledningen inom kommunen. När det 
gäller de statliga naturreservaten har länsstyrelsen huvudansvaret. Samarbete 
och delad informationsspridning mellan kommunen och länsstyrelsen är dock 
positivt för båda parter.

Man behöver bara gå några årtionden tillbaka i tiden för att se att förhål-
landena var annorlunda, åtminstone lokalt. Samhällsengagemanget var större 
när det gällde naturvårdsfrågor. Till stor del berodde det på att föreningslivet 
var mer aktivt än idag. Både Naturskyddsföreningens och Fältbiologernas lo-
kalföreningar hade stort antal medlemmar och de hade stor betydelse för att 
väcka naturintresset hos allmänheten. Inte minst Fältbiologerna som utbildade 
ungdomar i ekologi och miljöfrågor. Flera av de som var med när föreningarna 
var som störst är fortfarande engagerade i miljöfrågor. Föreningarna har mins-
kat drastiskt. Fältbiologerna har inte längre någon förening i Ludvika. Istället 
måste skolor och kommunen ta ett större ansvar i naturvägledningen.

N a t u r i n f o r m a t i o n
Information om naturens värden kan ges på många sätt och i olika samman-
hang. Natur är så pass mångsidigt begrepp att det ofta är lätt att göra vägled-
ningen om och till natur på ett attraktivt sätt. Svårare är var informationen ska 
spridas och hur. Man behöver känna till, vilja ta sig dit och man måste hitta till 
och i området.

Vi lever i ett informationssamhälle, som sträcker sig globalt via datanätverk 
och når praktiskt taget alla som har möjligheter. Fler och fler får möjligheten 
att ta till sig information om kommunens natur- och friluftsliv. Utvecklingen 
går snabbt och modet hos användarna skiftar ständigt, så fort att det egentligen 
är omöjligt att alltid vara uppdaterad på vilka spridningsvägar som för stunden 
gäller.

Information om värdefulla naturområden är ett viktigt förvaltnings- och 
planeringsmedel. Syftet är att berika besökarnas vistelse i området och att skyd-
da naturen, oavsett om det är i ett reservat eller inte. De allra flesta turister som 
besöker kommunen har begränsad kännedom om traktens natur, kulturhistoria 
och utflyktsmål. Även många kommuninvånare och skolor har behov av ett bra 
informationsmaterial för att ta sig ut i intressanta naturområden. Målet är att 
med genomtänkt information leda till fler besök i reservat, tätortsnära och an-
dra naturområden. Nöjda besökare som blir medvetna om värdet av att bevara 
natur får större förståelse för ökat samhälleligt engagemang för naturvården. 
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Informationen om naturen är också ett sätt att styra besökare så att skador och 
störningar undviks. 

KÄNNA TILL att områdena finns, var de ligger och vad man kan förvänta 
sig att få se och uppleva. Information om detta är nödvändigt på sådant sätt 
så att man blir intresserad av att ta sig dit, t.ex. genom foldrar, Internet eller 
publikationer. 

HITTA DIT, t.ex. med hjälp av vägbeskrivningar och kartor i foldrar eller 
på Internet. 

HITTA DÄR, och där är en entréskylt med karta över området och dess 
stigar, leder och andra anläggningar viktigt. 

FÖRSTÅ områdets värde, t.ex. genom förklarande och inspirerande texter 
och bilder på entréskylt, skyltar efter stigar och foldrar. 

UPPLEVA området, som gör att man lockas till fortsatt utforskning av ett 
område som kan ge nya upplevelser.

K o m m u n e n s  r o l l
När kommunen skyddar naturområden, åtar sig kommunen också att infor-
mation förmedlas på flera sätt. Enligt lagstiftningen krävs visserligen bara att 
gränserna markeras, förutom de formaliteterna. Informationen är nödvändig 
för att göra området tillgängligt för människor. I första hand måste detta vara 
ett kommunalt intresse. Samma sak ska gälla för andra typer av natur- och fri-
luftsområden som kommunen har som avsikt att upprätta för allmänt intresse, 
som exempelvis naturstig i tätortsnära skog, som i vissa fall kan bli natur- och 
kulturstig, enstaka biologiskt intressanta hänsyn som kommunen gör på sin 
mark kan vara aktuella att skylta. Ibland berör produktionen av information 
flera förvaltningar. Vackra och intressanta natur- och friluftslivsområden ska 
vara tillgängliga för besök. 

Kommunen är den organisation som kan och ska ha översiktligt planun-
derlag för områden med höga natur- och friluftslivsvärden. Åtminstone ska 
alla områden av riksintresse, reservat och Natura 2000 områden redovisas i 
kommunens översiktsplan. Ludvika kommun har även avgränsat och redovisat 
andra områden med höga naturvärden. Många av dem är utmärkta besöksmål 
som samtidigt är hotade av skogsbruk eller andra näringars markutnyttjande. 
Förhoppningsvis kan några av områdena, om de får vara intakta, bli aktuella för 
reservatsbildning i framtidens nationella områdesskyddsplaner. 

I n t e r n e t
På kommunens hemsida finns information om natur- och friluftsliv. Under 
fliken ”bygga, bo, miljö” ligger ”Natur”. Där finns bl.a. ”Ludvikas pärlor” som 
presenterar ett tiotal värdefulla och besöksvänliga områden. Samtliga av dessa 
områden har också en större entré skylt med information av området. Inne i 
området kan det dessutom finnas mindre skyltar för intressanta objekt. På hem-
sidan får man kännedom om var området ligger, vad man kan uppleva och hur 
man hittar dit. Länkar till fördjupad informationen, t.ex. riktat till sådana som 
är intresserade av vilka arter man kan få se. 

Ett uppdaterat naturvårdsprogram ska alltid vara tillgängligt på kommu-
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nens hemsida.

S k y l t a r
Naturvårdsverket har utarbetat råd kring skyltar, foldrar, vägvisning och layout-
arbete kring information om besöksområden i naturen. Kommunen bör följa 
dessa riktlinjer i så stor utsträckning som möjligt. Målsättningen är att utveckla 
skyltningen inom tätortsnära natur för att öka intresset att komma ut och för-
ståelsen för biotop- och artskydd. Behov finns att märka viktiga stigar och leder. 
Informationen ska också förklara vissa åtgärder som är gjorda, t.ex. att låta ett 
träd ligga kvar för att skapa hemvist för missgynnade svampar och djur.

R i n g a  f r å n  n a t u r e n
Snart borde möjligthet finnas att med hjälp av mobiltelefonen få kostnadsfri 
naturvägledning inom särskilt utvalda områden. Informationen handlar om att 
bli lotsad ut till naturområden, vilket kan vara såväl ett naturreservat långt från 
tätort eller tätortsnära natur. Förutsättningen är att det besökta området har 
någon form av upp märkta stoppunkter i området, som visar på något som man 
behöver kunskap om för att förstå och uppleva. Tillsammans med länsstyrelsen 
skulle kommunen kunna ge möjligheter till information om ett spektrum av 
olika typer av naturområden. 

Försök har pågått sedan 2006 i Stockholmstrakten och 2011 lanserar Stock-
holm kommun en gratis tjänst, som inte bara berör natur utan även kultur, 
turism och underhållning. Deras undersökningar visar att det finns två läger, 
dock minoritet som absolut inte ens vill ha med sig mobil ut i naturen och 
merparten som är positiva till användandet av mobil i naturen. De flesta använ-
dare tyckte att det berikade naturupplevelsen och att de lärt sig något mer om 
naturmiljön, samt att det var ett bra sätt att informera om naturen. Merparten 

Det är viktigt att det finns en tydlig entré och 
skylt till naturområdena. Kommunen har skyl-
tat några naturområden som inte är reservat av 
något slag, t.ex. Långmyran.   /JH
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trodde också att tjänsten skulle locka nya grupper att hitta ut i naturen. 

K o m m u n a l a  n a t u r r e s e r v a t
Antalet kommunala naturreservat förväntas öka efter det att regeringen beslu-
tade om satsningen på lokal och kommunal naturvård. Programmet Värna – 
Vårda – Visa vänder sig inte direkt till kommunerna, men åtskilliga inriktning-
ar och åtgärder i programmet kan ge stöd även för förvaltning i kommunala 
naturreservat och för andra områden för naturvård och friluftsliv. Vanligaste 
syften är kommuner bildar naturreservat är att tillgodose behov av områden för 
friluftsliv samt att bevara värdefulla naturmiljöer. Det flesta kommunala natur-
reservaten bildas på kommunens egen mark. 

Granön, det kommunala naturreservatet har skötselplan som alla naturre-
servat. Förvaltare är Mark- och planeringsenheten och Tekniska kontoret sköter 
tillsynen. Efter säsongen 2011 är det angeläget att veta mer om besökarna till 
Granön naturreservat; att ta reda på hur många, varför de kommer, vad de 
tycker om området och vad de vill ha ut av besöket.

U t v ä r d e r a
Kommunen saknar statistik på hur frekvent de tätortsnära naturområden an-
vänds och vilka som gör det. Detsamma gäller för kommunala naturreservatet 
Granön. För närvarande saknas modeller för utvärdering. På kommunal nivå 
behövs kanske inga vetenskapliga modeller utan det vore tillräckligt med indi-
kationer och praktiskt användbar data. Genom enkäter till riktade målgrup-
per eller på kommuns hemsida skulle man sannolikt få tillräcklig information. 
Utvärderingen är särskilt viktig efter avslutade projekt, som t.ex. Högberget.

R e s u r s e r
Begreppet ”utveckling” förutsätter att det finns uttalade mål för naturvägled-
ning. Landet har inget uttalat nationellt mål, hur ska då kommun kunna ha 
det? Internationellt sägs det att ”naturvägledning är ett av de viktigaste medlen 
för att uppnå naturvårdens mål”. Problem är att naturvägledning värderas lågt i 
ansträngningarna att nå en ”hållbar utveckling”. Skolsystemet bör använda det 
informella lärandet i mycket större utsträckning, för att eleverna ska uppleva 
på plats i naturen, ofta med alla sinnen och vara medaktörer, särskilt om man 
vill påverka attityder och beteende. Dagens resurser är otillräckliga, såväl när 
det gäller personal som pengar. Skall naturvården nå den yngre generationen, 
räcker inte nuvarande metoder. 
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D e F I n I T I O n e R
Det viktigaste är att förstå helheten, hur saker och ting hänger samman. Det 
är bara då man kan analysera ett system för att åstadkomma möjligheter till 
återhämtning eller motstå störningar. Om ett ekosystem förlorar förmåga till 
att klara av återhämtningen efter en störning, ökar risken att drabbas av kollaps. 
Detta gäller även hela samhällen som kan gå liknande öden till mötes. För att 
undvika katastrof försöker forskare studera sociala och ekologiska system som 
en helhet. Det finns gränser för vad planeten tål och ekosystemen är grunden 
för mänsklig välfärd.

O m v ä r l d s a n a l y s
Någon enhetlig och entydig definition finns inte. Omvärldsanalys kan vara sva-
ret på frågan: Vad är det som händer och hur påverkar det möjligheterna att 
nå uppsatta mål? Omvärldsanalys relateras ofta till strategiutveckling och över-
gripande beslut, men inget hindrar att omvärldsanalys görs i alla typer av sam-
manhang där det strategiska inslaget är mindre. Trender i omvärlden betecknas 
som drivkrafter. Det finns olika modeller för omvärldsanalys. En viktig del av 
omvärldsanalysen är att identifiera olika drivkrafter och fokusera på det som 
upplevs särskilt viktigt för organisationen. En modell, SWOT, kännetecknas av 
”styrkor, svagheter, möjligheter samt hot”. Man den också kan använda på äm-
nesområden där miljö ingår. I alla modeller är det sociala diffust och outvecklat. 
Många kommuner har gjort en omvärldsanalys.

Man delar in i begreppet resiliens i ekologisk och social resiliens. Ekologiska 
och sociala system är ömsesidigt beroende av varandra och samverkar dyna-
miskt. Resiliens handlar om ett systems förmåga att hantera störningar utan 
att övergå i ett mindre önskvärt tillstånd samt dess förmåga till återhämtning. 

Biologisk mångfald är en förutsättning för ekosystemens resiliens eftersom 
det innebär en spridning av riskerna och större möjligheter till omorganisation 
efter en störning. Om en art utrotas kan dess utrymme i ekosystemet övertas av 
en annan art med liknande funktion. En minskad biologisk resiliens kan leda 
till en plötslig och oväntad ekologisk kollaps. Även en liten förändring kan vara 
tillräckligt för att nå bortom systemets tröskelnivå. En sådan förändring är ofta 
irreversibel, d v s det går inte att återvända till ursprungliga.

H å l l b a r  u t v e c k l i n g
Begreppet kom på den globala arenan i samband med FN:s Brundtlandrap-
porten 1987. Den definierar hållbar utveckling med ”...tillgodoser dagens be-
hov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina 
behov”. 

Hållbar utveckling består av tre delar: 
• EKOLOGISK hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens,  

 jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påver 
 kan på naturen och människans hälsa till vad de ”klara av”.

• SOCIAL hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och   
 dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.

• EKONOMISK hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga   
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 och materiella resurser på lång sikt.
För att uppnå hållbarhet ska fyra systemvillkor uppfyllas, varav åtminstone  

två direkt berör naturvård och friluftsliv:
• Förhindra att utsätta naturen för undanträngning med fysiska meto- 

 der.
• Inte hindra människor att tillgodose sina behov.
Enligt FN och EU ska alla länder ha en strategi för hållbar utveckling.

E k o s y s t e m a n s a t s e n 
Ekosystemansatsen har formulerats inom den internationella konventionen för 
biologisk mångfald och sammanfattas i Malawiprinciperna från 2000. Målet 
med ekosystemansatsen är att det ska vara balans mellan bevarande och hållbart 
nyttjande av land, vatten och levande resurser, utifrån ett rättviseperspektiv. 
Samhällets intressen ska bestämma förvaltningens mål. Hänsyn ska tas till so-
ciala, ekonomiska och ekologiska aspekter, med respekt för ekosystemens na-
turliga gränser. Vår kunskap om hur ekosystem fungerar är inte fullständig, 
därför måste försiktighetsprincipen vara viktig utgångspunkt.

E k o s y s t e m t j ä n s t e r
Ekosystemtjänster är tjänster vi får ”gratis” av de funktioner naturens ekosys-
tem erbjuder. Utgångspunkten är att de är tillgängliga för alla, men de är i själva 
verket ojämnt fördelade på jorden. Ekosystemtjänster kan vara pollinerande in-
sekter, naturliga skadedjurbekämpare, renare vatten och att bördig jord bildas. 
Tydligast är det vi direkt kan ta ut och använda mer eller mindre direkt, t.ex. 
för mat och material. Andra är t.ex. processer som är nödvändiga för näring 
och vatten, för vårt välbefinnande och reglerande funktioner som luft- och vat-
tenrening. Som ett exempel är den globala ekonomiska förlusten av att skogar 
försvinner är betydligt större än de värsta bankkriserna.

Arter som vi inte använder idag kan mycket väl komma ifråga i morgon dag. 
Kunskapen om de flesta arters eventuella ekotjänster har vi inte och exemplen 
är många där nya arter upptäcks ha livsavgörande egenskaper inom t.ex. medi-
cin. Bevarandet kan ses som en slags försiktighetsprincip tjänst, för kommande 
behov. 

Ekosystemtjänster syns inte i balansräkningar och förekommer bara undan-
tagsvis när företag och kommuner diskuterar miljö. Ändå är vi helt beroende av 
syre, gröna växter och vatten. 

R e s i l i e n s  o c h  h å l l b a r  u t v e c k l i n g  a v 
n a t u r m i l j ö e r
Miljö- och hållbarhetsfrågorna är i högsta grad aktuella. Hållbarheten är ett 
övergripande mål för samhällsutvecklingen. Frågorna kring klimat och biolo-
gisk mångfald står idag högt på många länders politiska agenda, även om det 
finns mer att önska.

Nedan följer några vedertagna beskrivningar och råd från Miljödeparte-
mentet. Några kommentarer följer situationen för naturen i kommunen.
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K a n  m a n  s ä t t a  e t t  p r i s  p å  n a t u r e n ?
Miljö- och hållbarhetsfrågo

V a r f ö r  ä r  d e t  v i k t i g ?
Många ekosystem har förlorat sin förmåga att hantera störningar, såväl natur-
liga som av människan framkallade sådana. Man talar om att systemen har 
förlorat resiliens, vilket betyder att ekosystem inte kan möta förändringar och 
störningar, t.ex. stormar, bränder och föroreningar.

Exempel från kommunen är att i alla naturtyper som förekommer är resi-
liens svag eller saknas. Många ekosystemprocesser tillåts inte för att de anses 
vara ett hot mot ekonomiska värden. När skog brinner släcks elden, fastän det 
är motorn i ekosystemet i taigan. Vattendragens strömmande vatten får inte 
flyta fritt. 

Skog som har brunnit skulle normalt ge livsförutsättningar för allt liv som är 
beroende av att skog brinner, men avståndet mellan bränderna, både i tid och i 
rum, är för stort för att arter ska hitta till den nybrunna skogen. 

S o c i a l  o c h  e k o n o m i s k  u t v e c k l i n g
Många exempel visar att det är ekonomiskt fördelaktigt att förbättra ekosyste-
mens resiliens, så att deras kapacitet att producera varor och tjänster upprätt-
hålls. Det kan gälla ekosystem, t.ex. våtmarker som tar vara på kvävesläpp som 
i sin tur minskar gödningen. 

Sumpskogar och andra våtmarker kring gruvindustrierna tar sannolikt upp 
en del av de föroreningar som följer med avfallsprodukter. Att förstöra tät-
ortsnära natur kan bli kostsamt vid restaurering. 

Skogsbruket avverkar skog i sådan takt att ungskog dominerar skogsland-
skapet. Den avverkningsmogna skogens areal är så liten att det har bildats ett 
glapp mellan den och innan annan skog kan börja avverkas. Följden blir att 
man får förlita sig på gallringar under ett tiotal år, med sämre lönsamhet som 
följd. Dessutom behövs de äldsta bestånden av avverkningsmogen skog till att 
förstärka biologiska värden.

E k o l o g i s k  k o l l a p s
Minskad resiliens kan leda till oväntad ekologisk kollaps. Ekosystem reagerar 
sällan gradvis på förändringar, utan det sker när en störning driver systemet 
över en tröskel. 

Arealen av biotoper som kan förväntas vara livsrum för arter som kräver 
lång kontinuitet har minskat i många ekosystem under kända tröskelvärden. I 
skogen sparas maximalt tio procent av ursprungliga skogen för arterna. Dess-
utom är t.ex. gammal tallskog långt under den arealen, medan lövrik granskog 
sannolikt sparas närmare de tio procenten. Forskningen menar att det behövs 
10-30 procent av ekologiskt funktionell skog undantagna från skogsbruk. Övr-
renskommelsen om biologisk mångfald i Nagoya i Japan 2011 är att 17 % av 
jordens ekosystem ska skyddas. Varje skogstyp behöver skyddas på den nivå och 
de ska ha hög kvalité. 
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G l o b a l a  f ö r ä n d r i n g a r
Avsevärt stärkt resiliens i samhället och i naturen behövs för att möta globala 
förändringar, som klimatpåverkan och andra globala miljöförändringar. Stor-
mar, bränder och översvämningar beräknas blir allvarligare och komma tätare i 
tid. Urholkad resiliens i många naturliga ekosystem gör att förmågan att skydda 
oss från störningar har minskat avsevärt. Ökad nederbördsmängd kan utgöra 
en fara i större vattendrag med dammar och kraftstationer. Den naturliga buf-
fertzonen som strandskog och strandängar saknas på långa sträckor. 

M å n g f a l d e n
Biologisk mångfald är avgörande för ekosystemens resiliens att sprida risker, 
utgöra försäkring och ge fler möjligheter efter störning. Ekosystem verkar vara 
särskilt resilienta om det finns många arter som utgör samma funktion, t.ex. fo-
tosyntes eller nedbrytning. När människan gynnar monokulturer eller minskar 
biologisk mångfald blir ekosystemen ofta mer sårbara.

Förvaltningen av ekosystem bör fördelas över fler enheter på olika nivåer, 
och då är kommunen ett lokalt beslutsfattande organ.

Alla ekosystem som finns i kommunen har urholkad resiliens när det gäller 
mångfalden av arter. Även på biotopnivå är så fallet. I skog och i vatten är detta 
mest uppenbart. I kommunen finns bara en bråkdel av de vedlevande svampar-
ter som är nedbrytare av döda träd i jämförelse med naturskog. Detta gäller 
även skyddade områden. Fler större skogsområden som är skyddade skulle öka 
möjligheten till återhämtning.

R e k o m m e n d a t i o n e r
Resiliens i sociala och ekologiska system är nyckeln till hållbar utveckling. Det 
behövs strategier som stärker resiliensen och upprätthåller förmågan till en po-
sitiv utveckling av sociala och ekologiska system. Klimatförändringarna och 
andra störningar kommer ofta som en överraskning. Kunskapen är så pass god 
att störningarna kommer, men omfattningen osäker. 

Viktigt att kommunen arbetar för stöd till skapande av mångfald för ökad 
resiliens i både sociala och ekologiska system.

 Riksdagens 16:e miljökvalitetsmål ska vara vägledande för alla som bor och 
verkar i kommunen. Kommunen har beslutat om egna lokal delmål. Natur-
vårdsarbetet kommer framöver att betyda mer för kommunens framtid, genom 
växande krav på hälsa och välbefinnande och ökad medvetenhet inom klimat- 
och miljöfrågorna.

A R T U T R O T N I N G
Aldrig förut har en enda art lyckats åstadkomma en stor utrotningsvåg. Den 
utrotningsvåg som människan har satt igång uppvisar ett speciellt drag, den 
här gången minskar också växternas antal kraftigt. Allt det som berör biologisk 
mångfald på jorden har för länge sedan passerat det hållbara och reparerbara. 
En utrotad art går inte att ersätta. Artutrotningen på jorden är större och snab-
bare just nu än någon gång under jordens utveckling, människan förändrar 
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naturen så snabbt att alltför många arter tvingas ge upp. Tidigare ersattes för-
svunna arter med andra arter som fick möjligheter att fylla utrymmen som de 
inte kunde konkurrera om. 

Ungefär fem eller sex utrotningsperioder känner vi till, varav den största 
var mellan Perm och Trias, för ca 225 miljorner år sedan. Nästa stora våg var 
när när dinosaurierna försvann. Under tiden bildades Atlanten genom konti-
nenterna delas och för flyttades med mycket stor vulkanism. Temperaturen på 
jorden var då kanske 50 till 60 grader. Dagens utrotning av arter överträffar 
även denna dramatiska period!

Med den globala uppvärmning som pågår, får man räkna med att hela eko-
systemen kollapsar. Påfrestningarna på ekosystemen har i många fall gått så 
långt att de är på väg mot art- och biotoputfattiga system. Även taigan, som är 
ett förhållandevis tåligt system, drabbas hårt.  

A V S l U T n I n G
Staffan Ulfstrand, professor i zooekologi i Uppsala, sammanfattar naturvårdens 
betydelse i Naturskyddsföreningens tidskrift Sveriges Natur: ”Om det är sant 
att vi genom intensiv exploatering av ”naturen” köpt vårt ökade välstånd, då är 
det onekligen rimligt att ställa frågan om det är genom att ”tuta och köra” vi 
även i framtiden bäst kan förbättra våra livsvillkor. Men är detta en realistisk 
strategi?” 

Han fortsätter: ”Nytänkande krävs om mänskligheten ska gå en ljus framtid 
till mötes. Vi måste därför ta forskarnas råd på allvar, dra lärdommar av vad vi 
redan ställt till med och i framtiden utnyttja jordens biologiska resurser på ett 
mer hållbart sätt.”

Det är i detta sammanhang som kommunens naturvårdsprogram ska ses, 
ett litet strå till stacken för att öka vårt välstånd genom en rikare omgivning. 
Kommunens bidrar härmed till ökad kunskap om kommunens natur och det 
hot som föreligger, men också om naturens möjligheter att sprida biologisk 
mångfald och upplevelser.
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T A C K !
Ett antal personer har med liv och lust läst delar av texterna och kommit med 
både synpunkter och kunskap.

För geologisk information har Spitzar, Charlott och Sölve Eriksson bidragit 
med väsentlig kunskap.
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REGISTER
A
Acanthoderes clavipes  179
Acarospora annomala  210
Accipiter nisus  321
Acer platanoides  141
Acrocephalus schoenobaenus  344
Acrocephalus scirpaceus  322
Actaea spicata  147
Aegolius funereus  53
Agrilus mendax  265
Albatrellus subrubescens  251, 286
Alcis jubata  179
Alectoria sarmentosa  130, 175, 289
Allmän ängssmygare  51
Alm  79, 332
almsprängticka  212
Amhiopoda  108
Anastraphyllum hellerianum  147
Anastraphyllum michauxii  147
Andromeda polifolia  121
Androsace septentrionalis  319
Anguilla anguilla  88
Anthoxanthum odoratum  40
Anthriscus sylvestris  205
Anthus pratensis  123
Anthyllis vulneraria  319
Apalus bimaculatus  266
Apomyelois bistriatella  178
Apus apus  321
Arion vulgaris  322
Ask  332
Asperugo procumbens  285, 318
Aspfallet  25, 37, 185, 210
aspgélelav  174
asppraktbagge  178
aspvaxskinn  252, 288
Astacus astacus  85, 239, 292, 301
axag  42, 122, 126
Aythya fuligula  123

B
backvial  319, 347
Bankera fuligineoalba  251
Barrlik bäckbagge  108
barrskogsfjällflyet  179
Bastberget  174
Bauxbaumia viridis  51
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bergtall  154
Berguv  52
Berteroa incana  319
Betula  335
Betula nana  121
bibagge  232, 266
Biskopsnäset  170, 172, 300, 342, 343, 344, 364
Bistorta vivipara  26
Bivråk  52
björk  38, 140, 141, 171, 260, 335
björktrast  321
björnbrodd  42, 121, 122
blanksvart spiklav  130, 174, 289
blanksvart trämyra  179
blek fingersvamp  172, 288, 344
blodbock  277
blodvaxing  195
blomsterlupin  319
blågrå svartspik  130, 289
blåmes  321
Blåsippa  38
blå taggsvamp  251, 287
blåtryffel  172, 286
Blåtåtel  122, 126
bofink  321
Boletus edulis  366
Bolitopsis leucomelaena  172
Boloria freija  132
Boloria frigga  132
bombmurkla  103
Bonassa bonasia  52
Botrychium matricariifolium  44
Botrychium multifidum  44
Botrychium simplex  44, 51, 285, 296
Botrychium virginianum  44
brandskiktsdyna  178
Brittas rönning  121, 126, 127, 130, 245
Briza media  26
broktagel  147, 173, 289
bronshjonet  178
brudsporre  25, 126
brunand  94, 105, 258, 290
Brunbjörn  79
brun gräsfjäril  216, 291
brunråtta  320
Brushane  52
Bryoria bicolor  147
Bryoria fremontii  130, 236
Bryoria nadvornikiana  130, 254, 289
Bryoria tortuosa  236
Bubo bubo  52, 290
Burån  25, 26, 70, 76, 77, 83, 84, 100, 102, 131
buskskvätta  258
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Buxbaumia viridis  44, 51, 249
bymålla  319
Bysjön  903, 25, 35, 61, 67, 69, 70, 72, 85, 108, 190, 213, 245
bågknotterskinn  171, 252
bäckbaggar  108
bäckmurkling  103
Bäckspik  103, 104
bäcköring  109
bägarlav  208
bäver  131, 239
Bäver  79

C
Calicium denigratum  130, 174, 289
Calla palustris  122
Callidium coriaceum  178
Calluna vulgaris  121
Calypogeia suecica  171
Campanula cervicaria  207, 285, 299
Camponotus herculeanus  178
Candelariella vitellina  210
Canis lupus  52, 289, 303
Cantharellus lutescens  130, 366
Capreolus capreolus  320
Caprimulgus europaeus  53, 290
Carduelis chloris  321
Carex flava  126
Carex globularis  122
Carex limosa  122
Carex nigra  121
Carex pilulifera  26
Carphoborus rossicus  178
Carpodacus erythrinus  258
Carterocephalus palaemon  216
Centaurea phrygia  44, 285
Chaenothecopsis fennica  130, 289
Chamaemyces caespitosa  172, 286
Chenopodium murale  319
Chenopodium urbicum  319
Chimaphila umbellata  170, 285, 300
Chironomidae  108
Cichorium intybus  319
cikoria  194, 315, 319
Cinclus cinclus  108
Cladonia  208
Clavaria  196
Clavaria zollingerea  196
Clavulinopsis  196
Climacodon septentrionalis  212
Coeloglossum viride  126
Collema subnigrescens  174
Colletes cunicularius  232
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Columba oenas  176
contortatall  141, 154
Convallaria majalis  147
Coregonus  87
Cortinarius cumatilis  251, 287
Cortinarius harcynicus  251, 287
Corvus corone  321
Corylus avellana  141, 336
Cuculus canorus  123
Cudoniella clavus  103, 104
Cupido minimus  231
Cygnus cygnus  53
Cyphelium inquinans  130
Cyphelium karelicum  174
Cyphelium tigillare  130
Cypripedium calcaeolus  51

D
Dactylis glomerata  205
Dactylorhiza fuchsii  126
Dactylorhiza incarnata  126
Dactylorhiza maculata  126
Dactylorhiza sphagnicola  119
Dactylorhiza traunsteineri  42
Dagkarlsbo  34
dagsländor  108
Daldinia loculata  178
Danthonia decumbens  25
darrgräs  26, 37, 40
Delichon urbica  321
Dendrocopos major  43
Dendrocopos minor  344
Dendrocopus leucotos  53, 290
Diplomitoporus flavescens  129, 171
doftticka  44, 171, 287
Draba nemorosa  285, 319
Dracocephalum thymiflorum  44, 285
druvfingersvamp  251, 288
druvfläder  335
Dryocopus martius  43, 53
dvärgbeckasin  106, 123
dvärgbjörk  121
dvärglåsbräken  44, 248, 285, 297
Dvärglåsbräken  51, 296, 297, 308
dykarbaggar  108
dystarr  122
Dystiscidae  108
dårrepe  319

E
Eana argentata  231, 291
ek  142, 327, 333, 334
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ekorre  79
Elimdae  108
Elodea canadensis  240
Emberiza schoeniclus  322
Embriza rustica  123
Empetrum nigrum  121
Encalypta mutica  39, 52, 286, 298
entita  176, 290
Entoloma  196
Ephemeroptera  108
Epilobium alsinifolium  121
Epilobium davuricum  121
Epipactis helleborine  344
Epipogium aphyllum  147, 285
Eptesicus nilssonii  320
Equisetum variegatum  121
Erebia embla  132
Eriophorum vaginatum  121
Exos lucius  87

F
Falco tinnunculus  205
Ficedula hypoleuca  321
filtlav  208
finnklint  44, 285
Fisktärna  52
Fjädermygg  108
fjällnejlika  31
flodkräfta  86, 89, 93, 110, 239, 292
Flodpärlmussla  51, 108, 110, 300, 308
fnöskticka  179
Fomes fomentarius  179
Fomitopsis pinicola  178
Fomitopsis rosea  147, 162, 171, 287
Fraxinus excelsior  332
Fredriksberg  37, 66, 68, 168, 174, 199, 228, 231, 342, 351, 364
Freja pärlemofjäril  132
Frejas pärlemofjäril  132
Friggas pärlemorfjäril  132
Fringilla coelebs  321
Frösaråsen  25, 37, 248
fårad bastborre  178
fälthare  213

G
Gallinula chloropus  321
Gamla Finntorpet  25, 37, 207, 212, 216
garnlav  130, 175, 289
Gasenberget  34
gatmålla  319
Gavia arctica  31, 53
Gavia stellata  53, 290, 304
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Geoglossum  196
Geranium bohemica  156
Geranium sylvaticum  147
Getryggen  68
getväppling  319
Glaningen  35, 93, 94, 105, 106, 241, 259, 365
Glaucidium passerinum  53
Glaucopsyche alexis  231
glesgröe  170, 285
Glesgröe  244
Glyceria lithuanica  170, 244, 285
Gomphus clavatus  169, 287, 302
Gonäsån  84, 103
Granbarkborre  265
granblodriska  251
grangråticka  172, 286
Grangärde  25, 31, 32, 61, 62, 64, 66, 125, 147, 148, 156, 172, 190, 198, 199, 200, 

203, 207, 212, 245, 254, 256, 342, 352, 365, 383, 385
Grangärdes Hästberg  25, 172, 248
granspira  207, 286
Granön  29, 183, 362, 375
grentaggsvamp  212
Grus grus  53
grusviva  319
gråsparv  321
Gråspett  52, 176
Gräftån  25, 26
grönbena  123
Grönbena  52
grönfink  321
grön praktbagge  132
grön sköldmossa  44
Grön sköldmossa  51, 249
grönvit nattviol  26
grönyxne  126
Guckosko  51
gul fingersvamp  251
gulfläckig glanssmygare  216
Gulo gulo  51
gulporig ticka  129, 171
gulringad gräsfjäril  132
Gultoppad fingersvamp  10
gulärla  123
Gungholmen  34
Gyllbergen  29
Gymnadenia conopsea  25
Gällingbergen  174
gärdsmyg  258
gök  123

H
Halvars  25, 26
Haploporus odorus  44, 171, 287
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Harpanthus scututus  171
hassel  72, 141, 327, 336, 348
Helix pomatia  322
Hemipenthes morio  263
Hepatica nobilis  38
Hesperia comma catena  51
hjortron  122
Hjällberget  145, 174, 253
hundkäx  205, 206
hundäxing  205, 348
husmus  320
hussvala  321
hussvamp  250
Hydnellum caeruleum  251
Hygrocybe  196
Hygrocybe coccinea  195
Hypochoeris maculata  37
Hypogymnia vittata  173
hållav  175, 289
Hån  30
Hägg  335
Hästbergsklack  30
hästmyra  43, 178
Hökmyrbrännan  145, 174
höskallra  40
Höskallra  207
höstlåsbräken  44, 319
Höstskallra  207

I
igelkotten  213, 229, 320
Inonotus obliquus  335
Inonotus ulmicola  212
Ips typographus  265
Irpicodon pendulus  129, 288

J
jungfrulin  25, 207
Jungfru Marie nycklar  126
Järpe  52, 176
Järv  51
jättesvampmal  179

K
kaja  321
kallgräs  122
kanadensiskt gullris  319
klibbal  122, 344, 345
Klotstarr  122
klöverblåvinge  231
knagglestarr  122, 126
Kneiffelier curvispora  171
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knott  108
knägräs  25
knölvial  44, 285
Kollosmossen  123
kopparfoting  132
korndådra  319
kortskaftad ärgspik  130
kransrams  126
kråka  321
kråkbär  121
Kullen  34
Kullerbergen  38, 65, 66, 80, 146, 173, 174, 176, 243, 253, 367
Kung Karls spira  31
källdunört  121

L
Lactarius deterrimus  251
Lactarius lignyotus  251
Ladlav  130
ladparasitspik  200
lake  97
Lamellocossus terebra  178
lammticka  251, 286
Lanius collurio  53
Larus radibundus  258
Lasius fuliginosus  179
lateritticka  171
Lathraea squamaria  8
Lathyrus niger  347
Lathyrus sylvestris  347
Lathyrus tuberosus  44
lax  97
Laxsjö  34, 67, 228, 254
Ledum palustre  121
Lejberget  39, 66, 173, 176, 243, 253, 368
Letharia vulpina  44, 174, 289
liljekonvalj  147
Limicola falcinellus  123
Limnius volckmari  108
lind  141, 333, 334
Lindbastmora  124, 125, 127, 227, 245, 251
Linnaea borealis  147
linnéa  147
Listera ovata  126
liten måntandsmossa  171
Liten sotlav  174
ljung  121, 246
Ljungpipare  53
ljuskantad sköldlav  209
Lobaria pulmonaria  174, 289
Lodjur  52
Lolium temulentum  319
Lullula arborea  258
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lunglav  174, 278, 289
lupiner  319
Lupinus polyphyllos  319
Lycaena helle  216
Lychnis alpina  31
Lymnokryptes minimus  123
Lynx lynx  52, 289
Långmyran  40, 47, 135
långörad fladdermus  320
Långörad fladdermus  43
lärk  38, 79, 154
lönn  141, 212, 315, 333, 348

M
majviva  122, 207, 245
Malingarna  31
Margaritifera margaritifera  51, 292, 300
Markusfallet  25, 40, 41
Megalaria grossa  253
Melanelia subargentifera  209
Melanophila acuminata  179
Menegazzia terebrata  175, 289
Menyanthes trifoliata  122
Microcalicium ahlneri  130
Microglossum  196
mindre blåvinge  231
mindre hackspett  290, 344
missne  122
Molinia caerulea  122
Monotropa hypopitys  147
mosippa  44, 147, 242, 246, 286
Mosippa  31, 352
mossnycklar  119, 126
Motacilla alba  321
Motacilla flava  123
mo-taggsvamp  251, 288
Mus musculus  320
Myrica gale  121
myrmurkling  128
myrsnäppa  91, 123
märlkräftor  108

N
Nackarberget  31
Nattskärra  53
Nattsländor  108
Nattviol  43, 44
Neottia aphyllum  170
Nephroma laevigatum  175, 289
Neslia paniculata  319
Nittenmossen  25, 32
Nittkvarn  61, 67
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Nivellia sanguinosa  277
Nordisk fladdermus  320
Norra Västansjö  25
Norrboån  25, 70
Norrvik  34, 126, 230
Norsen  61, 106
Norsk näverlav  173, 253, 298, 308
Nothcarhina puncatata  180
Nucifraga caryocatactes  321
Numenius arquata  123
Nurdus stricta  37
Nybrännberget  6, 25, 32, 145, 146, 174, 253, 385
Nymphoides peltata  240
nästrot  170
nötkråka  290, 321

O
odon  122, 365
Oeneis jutta  132
Olivtalltagel  236
Olkosröjningen  32
Orcorhynchus mykiss  87
ordensfly  327
ormrot  26
Orre  53
oxel  327, 335

P
padda  107, 131, 261
Paddfot  318
Palahöjden  25, 38, 207, 245
Parus ater  258
Parus caeruleus  321
Parus major  321
Parus montanus  176
Parus palustris  176, 290
Pasifastacus leniusculus  85
Passer domesticus  321
Passer montanus  321
Pedicularis sceptrum-carolinum  31
Pedicularis sylvatica  207, 300
Peltigera  208
Peltis grossa  178
Perca fluviatilis  87
Pernis apivorus  52, 290
Persbo däljor  25, 26, 27, 47, 66, 69, 353
Phaenops formaneki  132
Phellinus ferrugineofuscus  283, 284
Phellinus pini  129, 252
Philomachus pugnax  52
Phlebia bresodale  252
Phragmites australis  122
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Pica pica  321
Picoides tridactylus  53, 290
Picus canus  52
pilfink  321
pillerstarr  26
Pinus contorta  154
Pinus sibirica  321
Platanthera bifolia  44
Platanthera chlorantha  26
Platismatia norvegica  173, 289, 298
Plecotus auritus  43, 320
Pluvialis apricaria  53
Podiceps auritus  53, 290
Poecilonota variolosa  178
Polygala vulgaris  25
Polygonatum verticillatum  126
Polyzonium germanicum  132
Pors  121
Porslinsblå spindling  251
Postia lateritia  171
Potentilla crantzii  207
Predikstolen  41, 42, 174, 363
Primula farinosa  207
Prunus padus  335
Pulsatilla vernalis  31
Pärluggla  53, 176

Q
Quercus robur  142

R
raggbock  180
raggbocken  180
Ramalina thrausta  174
Ramaria botrytis  251, 288
Ramaria flava  251
Ramaria mairei  172, 288
Ramaria testaceoflava  10
Ramariopsis  196
Rattus norvegicus  320
regnbågeöring  87
regnbågsöring  240, 263
reliktbock  180, 292
ren  79
Rhinanthus serotinus  40, 207
Rhynchospora alba  121
rosenfink  214, 258, 290
rosenticka  147, 171, 252, 278, 287
rosling  121
Rubus chamaemorus  122
Rutilus rutilus  87
rutlåsbräken  44, 285
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ryl  170, 248, 285, 300
rysk drakblomma  44, 246, 285, 319, 352
Ryssmossen  123
rådjur  241, 256, 320, 365, 366
Rämshytte bruk  34
rödbena  106, 123
rödgul trumpetsvamp  366
Rödgul trumpetsvamp  130
Röd parasollmossa  128, 129
röd tallstekel  151
Rönn  335
rönnpraktbagge  265
rörhöna  105, 107, 321, 322
rörsångare  322

S
Salmo trutta  87
Salvelinus umbla  87
Sambucus racemosa  335
sanddraba  285, 319
sandvita  319
Sarcodon leucopus  172, 288, 302
Sarcodon squamosus  251, 288
Sarcosoma globosum  103
Saxdalen  64, 68, 263, 342, 352
Saxicola rubetra  258
Scardia boletella  179
Scheuchzeria palustris  122
Schoenus ferrugineus  42
Scorzonera humilis  245
sembratall  321
Serpula lacrymans  250
signalkräfta  87, 110, 125, 239, 261
Signalkräfta  239
sik  97
silvergrå vecklare  231
Simuliidae  108
sjögull  240
skata  321
Skattlösbergs by  25, 32, 195
Skattlösbergs Stormosse  25, 41, 368
skiktdynemott  178
skogsduva  176, 290
skogsfru  147, 170, 285, 344
skogsgroda  131
skogsklocka  207, 248, 285
skogsknipprot  245, 344
skogslämmeln  255
skogsnycklar  126
skogsnäva  147, 205
Skogssork  255
skrattmås  94, 105, 258, 344
skuggblåslav  173
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Skvattram  121
skägglavmäteren  179
Slaguggla  53
slåtterfibbla  37
slät taggsvamp  172, 288, 302
smaldunört  121
smålom  123
Smålom  53, 105, 303, 304, 308
Snöklinten  34, 207
Solidago canadensis  319
Sorbus aucuparia  335
Sorbus intermedia  335
Sorgsvävfluga  263
sotlav  130, 174, 289
Sotpraktbaggen  179
Sotsvart praktbagge  179
spansk skogssnigel  322
Sparvhök  321
Sparvuggla  53
Sphinctrina anglica  200
spillkråka  43, 252, 313, 343
Spillkråka  53
spindelbock  179
sprängticka  335
Stachys sylvatica  147
stagg  37, 40
stare  258
stensopp  366
Sterna hirundo  52
stinksyska  147
stor flatbagge  178
storlom  31, 97, 105, 363
Storlom  53
stor låsbräken  44
storröding  85, 86, 87, 263, 291
Storröding  82
Storslätten  34, 248
Storspov  123
Streptopelia decaocta  321
Strix uralensis  53
strömstare  108
Sturnus vulgaris  258
styltstarr  121
större hackspett  43, 321
Större vattensalamander  52, 107
Succisa pratensis  126
sumpnycklar  42, 122, 126, 245
sumpäggsvamp  130
Sunnansjö  25, 34, 64, 66, 68, 73, 200, 214, 233, 245, 249, 251, 342, 352
Svarthakedopping  53
svartmes  258
svartvit flugsnappare  321
svedjenäva  156, 192, 285



401

Svensksjöån  68, 263
Svinrot  245
sydlig knappnålsmossa  171
Sångsvan  53
sädesärla  321
sävsparv  322

T
talgoxe  318, 321
tallgräsfjäril  132
talltagel  130, 174, 236
talltaggsvamp  251, 286
tallticka  129
talltita  176, 258
Tallört  147
tamduva  321
Tansväggen  42
Tatrao tetrix  53
Telningsberg  11
Tetradontium ovatum  171
Tetrao urogallus  53
Tilia cordata  141
Tjåken  34
tjäder  258
Tjäder  53
Tofieldia pusilla  42
Tomossen  25, 42, 47, 127, 135, 245
Tornfalk  205
tornseglare  321
Tragopogon pratensis  319
Tragosoma depsarium  180
Trana  53
tranbär  122, 365
Tretåig hackspett  53
Trichaptum abietinum  178
Trichoglossum  196
Trichophorum caspitosum  126
Trichoptera  108
Tringa glareola  52
Tringa totanus  123
Triturus cristatus  52
Troglodytes troglodytes  258
trolldruva  147
trubbklockmossa  39, 208, 286
Trubbklockmossa  52, 298, 299, 308
trådbrosklav  173
trådfräken  121
trädlärka  258
Turdus pilaris  321
Turkduva  321
tuvsäv  126
tuvull  121, 126
tvåblad  126, 207
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Törnskata  53

U
Ullticka  283, 284
Ulmus glabra  79

V
Vaccinium oxycoccos  122
Vaccinium uliginosum  122
varg  239, 241, 289, 303
Varg  52, 176, 256, 303, 308
varglav  44, 130, 174, 200, 254, 289
vass  68, 87, 94, 110, 122, 228, 262, 344, 345
vattenklöver  122
vattenpest  240
vedspricklav  210
vedsäckmossa  171
Vibressea truncorum  103
videsparv  123
vigg  105, 123
vildsvin  46, 213, 239
vinbärssnäcka  322
vintertagging  129, 288
Violett fingersvamp  196, 197
violettgrå tagellav  130, 289
violett guldvinge  216, 291
violgubbe  169, 172, 248, 302, 344
violspindling  251, 287
violticka  178
vippärt  347
vitag  121, 122
Vitryggig hackspett  53, 260
vårbrodd  40
vårfingerört  207
vårsidenbi  232
Vändleberget  32, 174
Vännebo  34
Väsman  29
Västlig njurlav  175
Vätteros  8

X
Xestia sincera  179, 291
Xestia tityus  179
xxxxx  320

Å
åkergroda  131
ål  88, 262, 291

Ä
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ägglav  210
älg  79
ängshavrerot  319
ängsnycklar  126
Ängspiplärka  123
ängsvädd  126





Ludvika kommuns naturvårdsprogram anger målen och vilka åt-
gärder som ska genomföras under perioden 2011 till och med 
2014. Programmet är uppdelat i tre delar.

Programmet är baserat på minst 15 års naturvårdsarbete. Inom 
naturvårdsarbetets ramar ligger också kunskap om tidigare natur-
förhållanden. Enskilda arters växt-, spel-, rast- och häckningsplat-
ser, är viktiga för att känna till trender i naturen. Människan har 
en förmåga att påverka direkt eller indirekt på arters livsmiljöer. I 
kommunen är skogen dominerande och människans inflytande på 
skogen har längre historia än på många andra ställen i Dalarna, till 
och med för landet, genom bergsbruket. Detta har gjort att många 
arter är försvunna eller ovanligt sällsynta i kommunen. Bergsbruket 
har också skapat unika miljöer för arter.

Allt detta finns i naturvårdsprogrammets andra del. Den delen 
är bakgrunden till själva naturvårdsprogrammet ”Mål och åtgärds-
förslag” (del 1). Tredje delen är en katalog över de mest värdefulla 
natur- och friluftsområdena. De flesta områdena har utförliga be-
skrivningar av karaktär, naturvärde och åtgärder. Till detta finns en 
översiktkarta över alla områden med höga naturvärden. Även nyck-
elbiotoper är med på kartan. Reservaten ska synas tydligt på kartan.

Programmet har tagits fram med hjälp av en styrgrupp. Pro-
grammet har genomförts som ett kommunalt naturvårdsprojekt – 
LONA (Lokala Naturvårdssatsningen).


