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Förord

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. Ing-
enstädes är det särskilt långt till en 
badsjö och vintertid finns det garante-
rat skidspår på de höga höjderna. Tät-
ortsnära natur, med höga naturvärden 
och äldre skog, ligger endast på pro-
menadavstånd från bostadsområdena.
Mesta delen av odlingslandskapet är 
koncentrerat till de vackra slättbyg-
derna kring Bysjön och Grangärde-
trakten, som också har en lång tradi-
tion inom turismen.
 Närheten till flera storstäder och 
kontinenten gör att kommunen har 
ett stort ansvar att förvalta natur- 
och friluftslivsvärdena, inte minst till 
kommande 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 naturvårdsprogram-
met tar naturvården ännu ett steg 
framåt. Denna del av naturvårdspro-
grammet presenterar en stor del av de 
värdefulla natur- och friluftsområden 
som finns i kommunen. Varje område 
har fått en utförlig beskrivning med 
uppgifter på värden och läge. Om-
rådena är avgränsade, vilket bifogad 
karta visar. Uppgifterna om naturom-
råden är meningen att användas såväl 
som kunskapsbas i den kommunala 
organisationen som av länsstyrelsen, 
företag, markägare, föreningar och 
den naturintresserade allmänheten.
 Människor blir glada när löv slår ut 
och naturen får åter liv och grönska ef-
ter en grå vintertid, när man får se en 

trana sträcka ut över vägen, eller en älg 
som betar på en äng en varm sommar-
natt. Även botanisten, entomologen 
eller ornitologen glädjs över att få se 
något ut över det vanliga. Alla känner 
att det väcker liv i något i oss.
 Vi har beslutat att presentationerna 
av våra naturområden ska finnas till-
gängliga på den CD som medföljer 
naturvårdsprogrammets andra del 
”Bakgrund och beskrivning” och på 
kommunens hemsida. Gränser och 
information kan på så vis alltid vara 
aktuella. Kunskap och hänsyn till 
naturen och dess värden är en förut-
sättning för att vi ska nå en långsiktig 
hållbar utveckling och bevara och för-
stärka den biologiska mångfalden.

Ingrid Holmström  
Linda Nilsson
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In ledning

              Brun gräsfjäril Coenonympha hero (Nära hotad - NT), har minskat i landet, men har ett ganska starkt fäste i kommun.                 /TJ
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Bakgrund
Denna del av naturvårdsprogrammet 
är en katalog över områden med höga 
värden för naturvården och friluftsli-
vet i Ludvika kommun. Varje område 
har fått en ingående beskrivning och 
detaljkarta. Vi vänder oss till politiker, 
handläggare, länsstyrelsen, besöksnä-
ringen och alla som är mer eller min-
dre intresserade av natur och frilufts-
liv. 

Syftet är att synliggöra kommunens 
natur. De natur- och friluftsvärden 
som är värdefulla och betydelsefulla 
för ekologiskt hållbart landskap bör 
långsiktigt bevaras genom olika ty-
per av områdesskydd och frivillighet. 
Viktigare och viktigare blir det att 
göra naturområden attraktiva som be-
söksmål, och då tror vi att en katalog 
över de kända och mest värdefulla na-
turområdena är en del av att locka till 
besök och ökad kunskap.

Alla områden beskrivs mer eller 
mindre detaljerat, allt utifrån kun-
skapsnivån. Urvalet av områden har 
gjorts utifrån områdenas storlek eller 
dess värden. En viss subjektivitet får 
man ta med i beräkningarna. Större 
områden har prioriterats. Riktigt små 
naturområden brukar inte ha den 
mångfald som ett större område kan 
uppvisa, dessutom är de för små för 
att vara attraktiva besöksmål. Varje 
område i katalogen har beskrivits hu-
vudsakligen utifrån ett eller flera vär-
den inom biologi, geologi, kulturmil-
jö, landskapsbild, friluftsliv och särart. 
Tätortsnära natur har medtagits där 
större områden har gemensamma 
höga natur- och friluftslivsvärden. 

Kända förekomster av rödlistade 
eller sällsynta arter har särskilt tagits 
upp som ”Floralokal”. Områdena är 
så små att de får en punkt på karta, 
istället för en yttre avgränsning. 

Kunskapsläget varierar mellan 
områdena, somliga kan behöva mer 
kunskap om naturvärden för att vär-
desätta skyddsbehovet. Meningen är 
att ”nya” områden ska kunna komma 
ifråga. Alla områden går heller inte att 
bevara långsiktigt, vid alltför stora in-
grepp kan de uteslutas som intressanta 
naturområden. Det är viktigt att hålla 
kunskapen ”levande” om kommunens 
natur.

Natur- och kulturvärden liksom 
värden för friluftslivet finns i alla 
landskapstyper, och det finns ofta ett 
betydelsefullt samband mellan olika 
områden. Många gånger kan värdena 
bevaras genom särskilda hänsynsta-
ganden i markanvändning m.m., men 
ofta krävs särskilda insatser från kom-
munens, Skogsstyrelsens, Länsstyrel-
sens eller markägarens sida. 

Urval och intresse-
aspekter
Naturvårdsverket och övriga verk har 
tagit fram aktionsplaner för biologisk 
mångfald i ett riksperspektiv. En stor 
del av arbetet med att upprätthålla 

den biologiska mångfalden måste 
dock ske på lokal nivå. En av de vik-
tigaste grunderna för att kunna lång-
siktigt arbeta för ett hållbart brukande 
och nyttjande av landskapen är att ha 
kunskap om vilka natur- och frilufts-
områden som finns i kommunen och 
deras värden.

Den mest betydelsefulla grunden 
för urvalet och avgränsningarna av 
områden med höga naturvärden är 
olika slag av naturinventeringar. De 
flesta inventeringarna kommer från 
Länsstyrelsens naturvårdsenhet eller 
Naturvårdsverket, samt Länsstyrelsens 
kommunvisa inventeringar inför ett 
naturvårdsprogram som kom ut 1988. 
Många gånger har underlaget till dessa 
inventeringar kommit från kommu-

Drafsen.
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nen eller ideella föreningar. I och med 
att skogsvårdslagen jämställde ekologi 
och ekonomi och att sektorsansva-
ret ökade, har andra aktörer, särskilt 
skogsägare kommit att bidra med yt-
terligare kunskap om värdefulla skogs-
områden. Viktiga dokument är bola-
gens ekologiska landskapsplaner, som 
är ett krav i miljöcertifieringen FSC.

EU:s nätverk Natura 2000-områ-
den är av stor betydelse för urvalet av 
de allra mest värdefulla naturområde-
na. Områdena omfattar olika naturty-
per och var och en av dem har olika 
urvalskriterier.

Genom att sammanställa de kända 
värden som finns i ett område kan 
detta leda till kunskapsbaserat ställ-
ningstagande för bevarandevärdet 
och vikten av att området blir en del 
i kommunens översiktliga planering.
 Nedan följer en kort beskrivning 
av de urval och underlag som har an-
vänts. Intresse- och värdeaspekter kan 
ses som synonyma. Intresseaspekter är 
ett sätt att karakterisera ett område ut-
ifrån dess huvudsakliga naturvärden.

Riktlinjer för                            
olika kategori av 
objekt
De aspekter som behandlas är geologi 
(G), sjöar och vattendrag (S), våtmar-
ker (V), odlingslandskapet (J), skogs-
landskapet (S), landskapsbild (L), fri-
luftsliv (F) och kulturmiljöer (K). 

Geologi (G)
Myrarna är en del av de geologiska 
formationerna, men de tas upp under 
rubriken ”våtmarker”. Olika typer av 
spår efter inlandsisen är av största vikt 
att ta med. Objekt där värdet bl.a. 
utgörs av geologiska bildningar, ter-
rängformer eller pågående geologiska 
processer, t.ex. naturliga skärningar, 
lagerföljd i berg och jord, landskaps-
bildande former som högmossar, me-
andrande vattendrag, dynområden, 
ändmoräner och strandvallar. Före-
komster av speciella och sällsynta mi-
neraler ovan mark eller som har blivit 
blottade vid brytningar är viktiga att 
beskriva. De viktigaste urvalskriteri-
erna är:
• Särpräglade, vackra och tyd-  

liga formationer
• Hotade formationer, t.ex.   

grusåsar
• Sällsynta mineraler
• Unika källor, grottor, sprick-  

dalar och flyttblock

Sjöar och vattendrag 
(Sj)
I kommunen finns det få sjöar som 
kan vara aktuella för dess orördhet. 
En och annan källsjö skulle kunna 
vara med om det inte vore för fördäm-
ningar och annan påverkan. Sjöar som 
har unik fiskfauna tas med. Liksom 
för sjöarna är det ytterst få rinnande 
vattendrag, om något, som är orörda. 
Större vattendrag är särskilt priorite-

rade. Det finns en rikstäckande inven-
tering av vattendrag som är använd i 
urvalet. I den mån botten- och fisk-
faunan är artrik har detta hög priori-
tet. Underlag har hämtats från Vatten-
informationssystem Sverige ”VISS”. 
Mycket viktigt underlag vid urvalet 
har varit vattnets närmiljö, t.ex. in-
tressant vegetation som är formad av 
regelbundna översvämningar, orörd 
skog eller speciella markförhållanden.

Tyvärr saknas översiktlig invente-
ring av sjöar och vattendrag som är 
orörda. Det vanligaste är att fysisk och 
kemisk påverkan har skett, t.ex. rät-
ning, rensning, invallning, reglering, 
föroreningar. Någon eller några av 
dessa ingrepp finns i nästan alla vat-
ten i kommunen. Närmiljön har fått 
väga tungt när det gäller värderingen 
av vattendragen. De viktigaste urvals-
kriterierna är:
• Påverkan
• Biologisk mångformighet
• Raritet
• Biologisk produktion
• Naturlig närmiljö

Sjöar och vattendrag är inte enhet-
liga och det finns ett otal publikatio-
ner som beskriver vatten. Här har ett 
urval använts som får ses som gene-
rella huvudtyper:
Naturligt näringsrika sjöar
Naturligt näringsfattiga sjöar
Större vattendrag
Mindre vattendrag
Åar och bäckar
Myrsjöar

Hällar är vanligt på bergshöjderna. På hällarna kan man se spår efter inlandsisen.

Brödtaggsvamp (VU).
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• Skönhet
Övergripande typer av våtmarker som 
här används är:
• Högmossar
• Agkärr
• Rikkärr
• Blandmyrar
• Excentriska och koncentriska 

mossar
• Myrar med flarkgölar
Många våtmarkstyper ingår ofta i ob-
jekt som huvudsakligen tillhör skogs-
landskapet

Skogslandskapet (S)
Skogsstyrelsens inventering av skog 
med höga naturvärden på enskilda 
skogsägares marker, den så kallade 
nyckelbiotopsinventeringen resulte-
rade i att många ”okända” naturområ-
den upptäcktes. Sedan följde även in-
venteringar på bolagens marker, vilket 
ytterligare ökade på antalet skyddsvär-
da områden. I kommunen har nyckel-
biotopsinventeringen funnit att cirka 
3,5 % av all produktiv skogsmark 
har höga naturvärden. Somliga av de 
större nyckelbiotoperna är medtagna i 
denna förteckning. Många av dem har 
fått en större areal än den utpekade 
nyckelbiotopen. Orsaken kan vara att 
skillnaden mellan nyckelbiotopens 
naturvärde och den omkringliggande 
marken inte är särskilt stor eller att det 
finns skäl att upprätta en skyddskappa 
kring en särskilt värdefull nyckelbio-
top. Dessutom ökar besöksvärdet om 
skogsområdet är stort. 

Vattendrag som rinner i skog kan även 
vara objekt i skogslandskapet.

Våtmarker (V)
Mossar och kärr med artrik vegeta-
tion är viktiga vid urvalet. Graden av 
orördhet har stor betydelse. Dikade 
myrar som är påverkade av ingreppet 
har inte medtagits. Underlaget från 
nationella myrinventeringen är ett be-
tydelsefullt material vid urvalet. Alla 
myrar som är klassade i myrinvente-
ringen som riks- och länsintresse har 
tagits med. Skogsstyrelsen har gjort en 
nationell sumpskogsinventering, men 
få är klassade, och för att få vetskap 
om de biologiska värdena fordras fält-
besök innan de är med i urvalet. De 
viktigaste urvalskriterierna är:
• Orördhet
• Storlek
• Mångformighet
• Raritet
• Representativet
• Landskapsbild
• Vetenskaplig dokumentation
• Fågelliv
• Övriga arter

Odlingslandskapet (J)
Begreppet odlingslandskap används 
istället för jordbrukslandskap som 
mer förknippas med storskaligt jord-
bruk, vilket vi anser inte finns i kom-
munen. Småskaligt odlingslandskap 
är det som gäller och den areal som 
finns bör inte minska. Urvalet görs 
bland annat utifrån en inventering av 
öppna landskapet och dess strukturer 
i kombination av ålderdomligt utse-
ende och biologiska värden. Ibland 
värderas det ena högre än det andra. 
Hävdad ängs- och hagmark på natur-
lig mark prioriteras mycket högt. De 
viktigaste urvalskriterierna är:
• Kontinuiteten i hävden
• Mångformighet
• Geografisk representativitet
• Representativitet av vegetations-

typ
• Storlek
• Särprägel
• Ingrepp och påverkan
• Nuvarande hävd
• Landskapsbild
• Artrikedom
• Värde för friluftslivet

De allra viktigaste bedömningarna 
av ett skogsområde är dess ursprung-
lighet, orördhet och förekomster av 
arter. Förutsättningen för att en skog 
ska vara så nära naturskog som möjligt 
är att skogsbruk och annan påverkan 
inte har bedrivits i allt för stor grad i 
området. Nästan all skog i kommu-
nen är mer eller mindre påverkad av 
behovet av träkol fram till mitten av 
1800-talet. Trots mänsklig påverkan 
genom historien kan ett skogsområde 
ha karaktären av naturskog. Kultur-
skog, det vill säga skog som är upp-
kommen genom sådd eller plantering 
ska inte vara medtagna, men det finns 
undantag. Att skogen är sådd en gång i 
tiden kan vara svårt att avgöra, särskilt 
om den har genomgått en röjning för 
länge sedan. Skog uppkommen i före 
detta betesmarker kan få mycket höga 
naturvärden, eftersom det ofta finns 
lång tids markanvändning med före-
komst av träd. Flera sådana områden 
är vid ”finnbyar”. Åldern på skogen 
brukar följas åt av höga naturvärden, 
ju äldre desto bättre. Avvikelse från 
detta finns också med bland de utval-
da områdena. Utvalda skogsområden 
kan få innehålla ”bara gammal skog”, 
dock sällan enbart. Något inslag av 
naturskogskaraktär finns ofta med 
som höjer skyddsvärdet. De viktigaste 
urvalskriterierna är:
• Kulturpåverkan
• Storlek
• Successionsstadium
• Representativitet

Nittenmossen.
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• Mångformighet
• Hotad skogstyp
• Skogsmarkskontinuitet
• Kontinuitetsgynnade arter
• Friluftsliv
• ”Livbåt” för hotade arter
• Ansvarsarter
• Nyckelbiotoper och liknande

Inom EU:s habitatdirektiv finns 
taiga eller västlig taiga som huvud- 
kriterie. Det är ett för övergripande 
typ av skog i detta sammanhang. Sam-
tidigt är det lätt att använda för deltal-
jerade typer av skog, eftersom det av 
tradiition finns noggranna studier av 
skogsmark. Skogsstyrelsens beskriv-
ning av objekt i nyckelbiotopsinven-
teringen har några huvudtypet som 
användbara. 
• Granskog
• Tallskog
• Barrblandskog
• Lövträdsrik barrskog
• Barrsumpskog
• Blandsumpskog
• Myr- och skogsmosaik
• Brandfält
• Lövskog
• Lövskogslund eller hagmarksskog
• Alsumpskog
• Lövsumpskog
• Å eller bäckmiljö
Till dessa typer kan man lägga till:
• Kalkmarksskog
• Brantskog
• Hällmarksskog
• Naturskogsartad

Landskapsbild (L) 
Sedan länge har en vacker landskaps-
bild varit ett urval. I kommunen finns 
riksintresseområde för landskapsbild. 
En länsomfattande inventering har 
pekat ut de vackraste odlingslandska-
pen. Utifrån dessa kriterier har ytterli-
gare områden tillkommit som kan an-
ses vara av lokalt intresse. Gränserna 
för vad som är viktigt för hur man 
upplever landskapet i områdena har 
beskrivits synnerligen subjektivt. Alla 
utsiktspunkter är inte medtagna i om-
rådeskatalogen. 

Landskapsbilden eller betraktel-
selandskapet är större områden med 
särskilt värdefull helhetskaraktär och 
där en stor del av värdet ligger i land-
skapsbilden. Den visuella upplevelsen 
av ett landskap utgörs av summan och 
samverkan mellan olika landskapsele-
ment t.ex. terrängformer, ¨åkrar, be-
byggelse, alléer, gärdsgårdar. Givetvis 
finns det ett stort mått av subjektivitet 
att värdera denna intresseaspekt. Trots 
detta är det värdefullt och nödvän-
digt att väga in aspekten ”skönhet”. 
Förhållanden som kan råda för att ett 
objekt kan erhålla beteckningen L är:
• överblickbarhet
• omväxling
• visuell kontakt med vatten
• orördhet (t.ex. inga täkter, indu-

strier, granplanteringar på f.d. 
•  odlingsmark osv.)

Det finns även ett ekologiskt be-
grepp som kallas landskapsekologi. 
Landskapet har betydelse för den bio-

logiska mångfalden. Om omgivande 
landskap har stor areal högre natur-
värden kommer detta att spela roll för 
det enskilda naturområdets möjlig-
heter att upprätthålla en kontinuer-
lig ekologisk funktion. Är landskapet 
utarmat på arter och fragmentiserat 
på livsmiljöer, kommer det enskilda 
naturområdet svårt att upprätthålla 
ekologisk funktion. Samtidigt som 
förekomsterna av arter och deras växt-
platser blir än mer betydelsefulla i 
landskapet.  Därför avgränsas flera av 
de större områdena med att innehålla 
framtida livsmiljöer för naturvårdsar-
terna. 

Europeiska landskapskonventio-
nen från 2000 konstaterar att land-
skapet spelar en viktig roll av allmänt 
intresse på det kulturella, ekologiska, 
miljömässiga och sociala planet. 
Landskapet utgör en resurs som är 
gynnsam för ekonomisk verksamhet 
och att skydd, förvaltning och plane-
ring av landskap kan bidra till skapa 
arbetstillfällen. Landskapet är också 
en viktig del av människans livskvali-
tet. Konventionen avser med landskap 
ett område som uppfattas av män-
niskor och vars karaktär är resultatet 
av påverkan av och samspel mellan 
naturliga och/eller mänskliga fakto-
rer. Det finns också ett definition på 
landskapsskydd, åtgärder för att be-
vara och upprätthålla ett landskaps 
viktiga eller utmärkande drag när det 
är berättigat på grund av dess natur- 
och kulturmiljövärde som en följd av 

Stora Kullerberget från Lilla Kullerberget.
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dess utformning och /eller av mänsk-
lig verksamhet.

Friluftsliv (F)
Naturområden som har stort värde för 
det rörliga friluftslivet tas med i urva-
let, men endast om det även finns na-
turvärden i området. Områden som är 
tysta eller har skidspår, cykling m.m. 
tas inte upp bland särskilt värdefull 
natur utan i bakgrundsdelen i natur-
vårdsprogrammet. 

Med friluftsliv, alltså friluftsupp-
levelser som kan utövas med stöd av 
allemansrätten, avses i detta sam-
manhang vad naturvistelsen ger den 
enskilde av upplevelser som leder till 
tillfredsställelse av olika förväntningar. 
Till friluftsliv räknas t.ex. naturbad, 
strövande, bär- och svampplockning, 
utflykter till naturområden (inte t.ex. 
golf, camping, motionsslingor). Föl-
jande faktorer är beaktade när ett ob-
jekt har beteckningen F:
• förekomst av friluftsanordningar
• förekomst av attraktiva, naturliga 

mål, t.ex. utsiktsplatser, uddar, 
•  ängar etc.
• form och stigsystem som möjlig-

gör rundvandring
• fysiska och ekologiska förutsätt-

ningar för bad, bär- och svamp-
tillgång

• förutsättningar för naturupplevel-
ser t.ex. omväxling, särprägel, 

• orördhet, stillhet, intressanta na- 
tur- och kulturföreteelser

• etablerad friluftsverksamhet
• geografisk tillgänglighet
• fysisk tillgänglighet
• tålighet mot slitage, störningar  

osv
• storlek och form

Kulturmiljöer (K)
Eftersom kommunen ligger i Berg-
slagen kan man räkna med att många 
av områdena berörs av ingrepp från 
tidigare markanvändning. Det kan 
gälla kvarnar i vattendrag, dammar, 
torp, kolmilor, gruvor o.s.v. Försök 
har gjorts att få med fornminnen som 
finns i Riksantikvarieämbetets ”Forn-
sök”. För det mesta stärker ett forn-
minne områdets bevarandevärde, eller 
till och med förklarar de höga natur-
värdena.

Områden med värdefull kulturmil-
jö där de ingående elementen har ett 
direkt samband med biologiska- och/
eller friluftslivsvärden. I första hand 
har kulturmiljöer i odlingslandskapet 
redovisats. Med odlingslandskap me-
nas det av brukaren skapade landska-
pet med tillhörande bebyggelse, väg-
nät och hägnader. I mån av kännedom 
om kulturmiljöer i skogen eller längs 
sjöar och vattendrag har detta nämnts. 
Beteckningen K syftar dels till att ange 
delar av landskapet som innehåller 
särskilda kulturmiljöer, dels antyda att 
dessa värden i regel är vårdkrävande. 
I allmänhet är de områden som mar-
kerats K redovisade i ängs- och hag-
marksinventeringen.
• bebyggelseegenskaper

• lokal identitet
• historisk kontinuitet
• fornminnen
• markanvändning

Biologi (Bi)
Värdet har sin tyngdpunkt i det bio-
logiska innehållet, som omfattar den 
biologiska mångfalden, det vill säga 
mångfalden av arter, biotoper, eko-
system m.m. Aspekten biologi (Bi) 
speglar hela det biologiska innehållet. 
Tidigare var det vanligt att endast en 
aspekt användes, t.ex. botanik, zoo-
logi eller naturtyp. Oftast har ett om-
råde värde för flera biologiska grupper, 
samtidigt som området representerar 
ett eller flera markslag (naturtyper). 

Bärplockning är en avkopplande syssla, helst om det sker i vacker skog.
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När det gäller ängs- och hagmarker re-
dovisas även intresseaspekten kultur-
miljö. Under intresseaspekten Biologi 
finns flera underaspekter;
Underaspekt naturtyp (N): Värdet i 
objektet ligger bl.a. i naturtypen i dess 
helhet, t.ex. högmosse, kalkrikkärr, 
äng, fors o s v.
Underaspekt zoologi (Z): Värdet 
i objektet ligger bl.a. i att det utgör 
livsmiljö (habitat, biotop) för enskilda 
djurarter. Det kan vara frågan om bo-
plats eller lokal för reproduktion, upp-
växt, födosök eller flyttning.
Underaspekt botanik (B): Värdet i 
objektet ligger bl.a. i att det utgör lo-
kal för enskilda växt- och svamparter, 
växtsamhällen eller vegetationstyper. 
Här ingår även åkerogräs och rude-
ratväxter, utgångna, tillfälligt uppträ-
dande eller i sen tid spridda arter som 
det finns särskilda skäl.

Naturvårdsarter
Naturvårdsarter är ett nytt begrepp 
som kommer att användas allt mer 
vid naturvärdesinventeringar. Det är 
ett samlingsnamn för de arter som 
används vid översiktlig naturvärdesin-
venteringar, t.ex. signalarter för nyck-
elbiotoper och rödlistade arter. Art-
Databanken ansvarar för att ta fram 
ytterligare arter som kan påvisa art-
mångfald och höga naturvärden. Nu 
kommer antagligen inte alla grupper 
få listor på naturvårdsarter. Här har 
använts de arter som anges ”natur-
värdesarter” i de ekologiska kataloger 

som ArtDatabanken har publicerat.
Rödlistade arter i Sverige 2015 är 

den fjärde rödlistan som baseras på de 
internationella vedertagna kriterierna 
från Internationella Naturvårdsunio-
nen (IUCN). En ny rödlista presen-
teras var femte år. Vid bedömningen 
utvärderas tillgänglig data från forsk-
ning, miljöövervakning, museer, ama-
törbiologers rapporter, litteratur m.m. 
Kriterierna syftar enbart till att så ob-
jektivt som möjligt kvantifiera den re-
lativa utdöenderisken. Kategorier och 
kriterier för rödlistning bygger på en 
prognos för arternas risk att dö ut från 
Sverige. 

Kategorier:
• Nationellt utdöd (Regionally Ex-

tinct - RE)
• Akut hotad (Critically Endange-

red - CR)
• Starkt hotad (Endangered - EN)
• Sårbar (Vulnerable - VU)
• Nära hotad (Near Threatened - 

NT)
Kategorin Kunskapsbrist (Data 

Deficient - DD) omfattar arter som 
kunskapen är så liten att det inte va-
rit möjligt att avgöra vilken kategori 
de bör placeras. De arter som katego-
riseras som endera CR, EN eller VU 
benämns som hotade. Överallt där 
rödlistad art anges sätts förkortningen 
av kriteriet efter artnamnet.

För att undvika att de mest hotade 
arterna ska riskera nationellt utrotas 
upprättas åtgärdsprogram. Länssty-
relserna ansvarar för genomförandet. 

Flera arter i kommunen omfattas av 
sådana program.

Kommunen har sannolikt ovanligt 
bra kunskap om flera av djur- och 
växtgrupperna och därmed är rödlis-
tade arter ett viktigt urval vid klassifi-
cering av områdenas naturvärden.

I och med att naturvårdsarterna 
anges visar detta på ett bättre sätt art-
mångfalden för områdena än om de 
sällsynta och rödlistade arterna bara 
skulle användas.

Värdeklasser
Vid värderingen har alla de förekom-
mande intresseaspekterna/värdena 
vägts samman, såväl de biologiska, 
geologiska, landskapsbild som frilufts-
liv. Värderingen har utgått från geo-
grafiska referensramar. Naturvårds-
verket och länsstyrelsen har redan 
värderat områden inom sina ansvars-
områden. Områden av riksintresse 
har högt naturvärde i ett nationellt 
perspektiv, motsvarande läns/regio-
nalt intresse har värderat utifrån länets 
förhållanden. Länsstyrelsen har även 
klassat vissa objekt som kommunalt/
lokalt intresse, i t.ex. diverse länsom-
fattande inventeringar. Bara ett be-
gränsat antal områden är värderade i 
länsstyrelsens inventeringar. Objekt av 
höga naturvärden i ett kommunalt/lo-
kalt perspektiv är med andra ord inte 
alltid värderade utifrån kommunens 
naturvård- och friluftlivsintresse. I ett 
kommunalt perspektiv kan detta be-
tyda att objekt av kommunalt/lokalt 
värde egentligen hör hemma bland 
läns/regionalt eller till och med natio-
nellt intresse. 

Länsstyrelsen har inte fastslagit nå-
gon totallista över områden av länsin-
tresse sedan 1988, medan områdena 
av riksintresse har reviderats av natur-
vårdsverket senast 2000. Riksintresse-
områdena pekas ut i Miljöbalken 3:e 
kapitel. Graden av skydd regleras i 4:e 
kapitlet. Länsstyrelsens naturvårds-
enhets planeringslista för bildande 
av naturreservat är ett mått på områ-
den som har minst ett läns/regionalt 
intresse. Värderingarna av ängs- och 
hagmarksobjekten och våtmarkerna 
kommer från nationella inventeringar, 
där har ett poängsystem använts för 
att värdera naturvärdena. 

Violgubbe Gomphus clavatus (VU).



      13

Områden eller delområden som 
har stor betydelse för fauna, flora och 
funga och/eller för en skyddsvärd na-
turtyp kallas numera som värdekärna. 
Värdekärna kan vara en del av en na-
turtyp till hela landskapselement, t.ex. 
sjöar, vattendrag och skogbestånd. 
Viktiga kategorier är:
• Delområden med dokumenterad 

förekomst av för naturtypen på-  
tagligt många rödlistade arter och 
andra skyddsvärda arter.

• Delområden där inga eller en-
dast enstaka rödlistade arter har 
påträffats, men där det finns på-
tagligt med strukturer och funk-
tioner som innebär att det finns 
förutsättningar för höga natur-
värden, t.ex. genom förekomst av 
skyddsvärda arter.

Värdekärnor för friluftslivet kan de-
las in i två kategorier:
• Delområde som har en särskilt 

god tillgänglighet genom t.ex. en 
friluftsgård eller liknande anlägg-
ning.

• Delområde som har goda natur- 
och kulturgivna förutsättningar 
för  vissa aktiviteter och upplevel-
ser, t.ex. sandstrand, naturhamn, 
skidåkning eller liknande.

Viktigt urvalskriterium är också 
återhämningsförmåga. Ett områdes 
förutsättningar för att möta föränd-
ringar och störningar utan att övergå 
till ett annat tillstånd. Förmåga till 
återuppbyggnad och till att återfå 
naturvärden som har skadats vid en 

tillfällig eller permanent åtgärd. Ett 
exempel av betydelse är om åtgär-
den skadar eller utplånar de särskilda 
strukturer och funktioner som är en 
förutsättning för att goda livsvillkor 
för djur-, växt- och svamparter ska be-
hållas långsiktigt. 

Även ”mottagarbiotoper” kan bli 
viktiga i framtiden när klimatet för-
ändras. Boreala arter kan ta sin till-
flykt till områden som kan vara ”liv-
båt” en period på väg norrut. Till 
sådana biotoper hör höjdlägesskogar. 
Även områden med spontan ädel-
lövsföryngring som framtida insprid-
ningsområden för sydliga arter som är 
beroende av ädellövträd.

Vi har valt att använda lokalt in-
tresse istället för kommunalt intresse, 

för att undvika att det verkar finnas en 
koppling till ett kommunalt ansvars-
tagande. Värdeklassen kan ändå anses 
vara ett försök att hierarkiskt värdera i 
förhållande till landets administrativa 
uppdelningar. Åtagande om bevaran-
deintressen bedöms oftast från fall 
till fall i ett genomförande, där vissa 
områden ingår i en plan medan andra 
kan komma ifråga när en hotbild up-
penbarar sig.

Värderingarna har betydande sub-
jektiva inslag, och det är något man för 
närvarande inte kan undvika. Kunska-
pen varierar kraftigt mellan områdena 
och de kriterier som används har i 
många fall varit näst intill omöjliga att 
sammanfatta till en klassificering. Un-
der hösten 2013 kommer en Svensk 
standard av naturvärdesinventering 
att godkännas av Swedish Standards 
Institute (SIS).  Standardens mål är att 
identifiera, avgränsa och dokumentera 
geografiska områden av betydelse för 
biologisk mångfald. Målgruppen är 
de som beställer, utför eller granskar  
naturvärdesinventeringar. I första 
hand är standarden avsett att använ-
das inför exploatering, vid samhälls-
planering och infrastrukturplanering, 
men kan även användas t.ex. vid na-
turvårdsplanering. I den mån det har 
varit möjligt har områden viktiga för 
biologisk mångfald bedömts utifrån 
standardaens kritierier. En fyllig och 
bra beskrivning av värdena i respektive 
område har betydelse vid förståelsen 
av värderingen. Detta är viktigt, inte 

Mossnyckel.

Oxelallé Saxdalen.
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minst för användare av naturvårdspro-
grammet.

Natur- och friluftsvär-
deklasser

• Värdeklass nationell (I): Om-
råden av högt naturvärde i ett 
nationellt perspektiv. Det finns 
riksvärden för landskapstyper, 
naturtyper m.m. För friluftslivet 
saknas motsvarande riksvärden, 
men representeras av bl.a. intres-
seaspekterna som med fördel kan 
utövas i områdena. Här finns alla 
reservat (utom kommunalt bil-
dade reservat), riksintressen och 
Natura 2000 områden. Mycket 
starkt bevarandeintresse. Av na-
turvärdesbedömning utifrån 
svensk standards naturvärdesin-
ventering, kommer områden med 
Högre Naturvärde i naturvärde-
klass 1a att få nationell värdeklass. 
Områden med arter som omfat-
tas av nationellt åtgärdsprogram 
ansvarar  länsstyrelsen för beva-
randet. Områden med flera ÅGP-
arter klassas här av nationellt in-
tresse.  

• Värdeklass regional (II): Om-
råden av högt naturvärde i ett 
regionalt/läns perspektiv enligt 
inventeringar. Flera hotade arter 
bör förekomma eller arter som re-
gionalt bör prioriteras för begrän-
sad utbredning och som har starkt 
bevarandeintresse. Här finns som-
liga värderingar av områden som 
inte är officiella på länsnivå. Av 
naturvärdesbedömning utifrån 
svensk standards naturvärdesin-
ventering, kommer områden med 
Högre Naturvärde i naturvärde-
klass 1b att få regional värdeklass. 
Områden med en ÅGP-art klassas 
här som regionalt intresse.

• Värdeklass lokal (III): Områ-
den av högt naturvärde i ett lo-
kalt perspektiv. Flera rödlistade 
arter eller ansvarsarter, och det 
kan även finnas arter som omfat-
tas av nationella åtgärdsprogram. 
Stora nyckelbiotoper och större 
sammanhängande natur- eller 
landskapstyper är av högt värde. 
Prioriterade är områden som är 

frekventerade eller potential för 
friluftsliv. Inom denna klass, finns 
områden som bör klassas som re-
gionalt och nationellt värdefulla. 
Mer eller mindre starkt bevaran-
deintresse. Av naturvärdesbedöm-
ning utifrån svensk standards 
naturvärdesinventering, kommer 
områden med Påtagligt Natur-
värde och Visst Naturvärde att 
hamna i lokal värdeklass. 

Dammsjöbäcken i Sörvik.

Tack!
Med stor tacksamhet för några per-
soner har tagit tid att hjälpa till att 
förbättra innehållet och texterna.

Charlotte Olsson
Thorild Jonsson
Anders Janols
Bo Staaf
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Områden 1-100

                        Åsryggen vid Burån, ett år efter skogsbranden 2009. 
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Beskrivning av na-
tur- och friluftsom-
råden
Förutom intresseaspekter, urval och 
bedömningar av de viktigaste värdena 
för naturvården och friluftslivet, finns 
det en beskrivning av områdenas ka-
raktär, artförekomster, påverkan och 
planering. Beskrivningen delas upp 
i två huvudgrupper: beskrivning och 
bedömning. Men först kommer en 
översiktlig tabell över området som 
visar läge, naturtyp, skydd, areal mm. 

Naturligtvis kan beskrivningar skil-
ja sig åt beroende av kunskapsläget. 
Vissa områden är bara besökta vid ett 
enstaka tillfälle, men ytterligare be-
skrivningar finns från t.ex. nyckelbio-
topsinventeringar eller länsstyrelsens 
olika naturinventeringar. 

Beskrivning
Läge
Beskriver objektets läge i förhållande 
till, först och främst socknens huvud-
ort. Här kan man även få information 
hur man hittar till området. 

Områdets huvuddrag
Här beskrivs de dominerande natur-
förhållandena, som tillsammans med 
områdets karaktär ska ge helhetsbild 
av området.  

Geologi
Här beskrivs de stora geologiska for-
mationerna och övergripande berg-
grund. Om det är känt, även speciella 
bergarter och mineraler som påverkar 
områdets karaktär. 

Landskapsbild
Områden som har en tydlig betydelse 
för landskapets karaktär och utseende 
tas här upp som en viktig del i beskriv-
ningen. Landskapsbilden kan inte all-
tid vara som en del i den vida utsikten, 
men ändå ha betydelse för upplevel-
sen. Även ett ekologiskt landskapsper-
spektiv vägs in, t.ex. landskapsplaner 
och grön infrastruktur.

Vegetation
Nära kopplad till vegetation är floran, 
men här nämns olika vegetations- och 
skogstyper, om de är identifierade. 
Skogens successioner och ålder kom-

mer många gånger att tas upp under 
denna rubrik.

Flora och funga
Här beskrivs och nämns de viktigaste 
arterna som är påträffade i området 
bland växter, alla kryptogamer, och 
dessutom svamparna (funga). När en 
art är med på rödlistan noteras kate-
gorin inom parentes. Arternas svenska 
namn följs av vetenskapliga namn, 
utom för naturvårdsarter, växter, fåg-
lar och fiskar. Deras vetenskapliga 
namn finns under ”naturvårdsarter”.

Fauna
Faunan gäller alla djurgrupper och de 
allra värdefullaste arterna nämns. Ofta 
är kunskapen mycket ofullständig när 
det gäller insekter.

Friluftsliv
För vissa områden är friluftslivet den 
högsta värdeklassen. Nästan alla områ-
den får en kort subjektiv presentation 
som potentiella rekreationsområden.

Natur- och kulturhistoria
Områdets naturhistoria har försökts 
tolkas genom kvarvarande spår. Na-
turhistoria är ofta kopplad till kultur-
historia, men inte alltid spårbart. Ofta 
finns det något av intresse att nämna 
när det gäller områdets kulturhistoria. 
En del uppgifter hämtas från Riksan-
tikvarieämbetets hemsida över forn-
minnen. 

Ingrepp och påverkan
Människans ingrepp har ofta en på-
verkan på områdets naturvärden, men 

Ängsgentiana.
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inte alltid negativt. Här beskrivs de 
allvarligaste ingreppen, oftast i mo-
dern tid. Av det som nämns ska man 
få en bild av områdets orördhet.

Bedömning 
Värdeomdöme 
Områdets sammantagna värden sam-
manfattas här. Det gäller såväl inom 
objektet som emot andra objekt i 
kommunen.
• Röd linje = Områden som värde-

rats vara av nationellt intresse.
• Orange linje = Områden som vär-

derats vara av regionalt intresse.
• Gul linje = Områden som värde-

rats vara av lokalt intresse.

Hot, skydd och planering 
Finns det ett hot och i så fall vad be-
står hotet av? Vilket skydd finns och 
är objektet med i någon typ av plane-
ring? Nyckelbiotop är en värderings-
kategori som fastställs av Skogssty-
relsen och stora bolag. Den har i sig 
ingen skyddsstatus men innebär ofta i 
praktiken ett skydd, bl.a. genom certi-
fieringssystemet FSC.

Rekommendationer 
Här ges råd eller önskvärda åtgärder 
för att förbättra natur- och friluftsvär-
dena och långsiktigt skydd för områ-
det. Man kan se det som ställningsta-
gande av kommunen, men utan några 
som helst ekonomiska åtagande eller 
kvar på enskilda markägare eller bolag. 

Naturvårdsarter 
Alla rödlistade arter, signalarter, EU:s 
fågel- och habitatarter (*) och övriga 
arter som visar på höga naturvärden 
som är funna i området nämns här. 
Även fridlysta arter tas med. Anled-
ningen är att man snabbt ska kunna 
se artdiversitet i området, men också 
att det avspeglar kunskapsnivån. Alla 
arter får vetenskapliga namn och röd-
listekategori. 

Referenser 
Referenser och litteratur som områ-
dets finns med i. Arter som nämns i 
texten, vars referens är från litteratur 
eller vetenskapliga rapporter, tas inte 
upp här. De flesta artuppgifter finns i 
titlar som är nämnda i litteraturlistan.
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Karta
De röda punkterna är områden som 
beskrivs i detta band. De ofyllda är de 
områden som beskrivs i band 2.



      19

Områdena i         
bokstavsordning

Abborrberg 305
Aspfallet 271
Bastuhöjden 359
Biskopsnäset 199
Blåkulla 393
Brittas rönning 105
Bullerberget 342
Bysjön 79
Dammsjöberget 260
Djupa dalen 172
Drafsen 217
Dymossen 289
Eskilsberget 362
Finnmarken  254
Fjällberget 177
Flyberget - Krabbsjöån 296
Fröjdberget 277
Frösaråsen 285
Fågelmossberget 383
Galtryggen - Svensksjöån 380
Galtryggkärren 127
Gamla Finntorpet 263
Glaningen 185
Grangärdeåsen Suggan 76
Grangärdeåsen vid Mångdala 36
Granön i Väsman 335
Gravendal  302
Grängesbergs gruvområde 329
Grängesberg väster  332
Gyllbergen 37
Gänsberget - Ollars 307
Gänsberget 60

Orrberget 400
Pajsoån - Låsån 116
Palahöjden 317
Persbo däljor 138
Predikstolen 44
Rickentjärnarna - Marjas mosse  350
Rävsnäs 251
Rönnberget - Paljakoberget 397
Skattlösberg by 161
Skattlösbergs Stormosse 165
Skepparberg 374
Skräddarberget 367
Skuthamn - Iviken 246
Slammermoren 21
Stackberget 146
Stensbo 130
Stentjärnsmossen 214
Stockgropsån 391
Stora Orrleksmossen 234
Storslätten 300
Ställviksberget 195
Svanskogen 322
Sönntjärnsmossen 102
Telningsberg 309
Tennberget - Avlångshöjden 236
Tjåken 211
Tomossen 123
Torsmossen 388
Trollputten 377
Vändleberget 97
Vännebobrännan - Burängen 108
Väsmans öar 344
Äckusberget 338
Östanbjörka 282

Halvars 180
Hjällberget 72
Holmtjärn 268
Hyttberget 242
Hån 291
Hästbergs klack 55
Högberget 207
Hökmyrbrännan 26
Hötjärnen 324
Jan-Mattsdammen - Orrleken 327
Kanaberget 156
Kullen 279
Kullerbergen 87
Kytjärnberget 386
Lallermorberget 150
Lejberget 82
Limberget i Sörvik             370
Lindbastmora - Lindmoränget 51
Lisjön 140
Långmyran 48
Lövfallsberget 224
Mackmosskullern 94
Malingarna 30
Markusfallet 312
Marnästjärnen 203
Nackarberg 221
Nittenmossen 230
Nittälvsåsen 228
Norra Gussjön 135
Norra Västansjö 257
Norsen och Norsberget 189
Norsån 353
Nybrännberget 65
Olsjömossen 356
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Kartredovisning
På kartan över särskilt värdefulla natur- och friluftsområden framgår vikten av områdena.
• Röd linje = Områden som värderats vara av nationellt intresse.
• Orange linje = Områden som värderats vara av regionalt intresse.
• Gul linje = Områden som värderats vara av lokalt intresse.
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Id nr: 1
Typ: Naturbarrskog  
Klass: Lokalt (III)
N2000: nej
Skydd: Saknas
Areal: 3,5 ha, ink. 3 ha skogsmark
Naturvärde: Bi  
Nyckelbiotop: 90 %
Socken: Grangärde 
Karta: 66E 9i SO
Koord.RT90: 6693461/1445037
Koord.Sveref: 6693690/139478
Ägare: Bolag

Beskrivning
Läge
Skogsområdet Slammermoren ligger 
vid Lastomberg cirka 14 km NNV 
om Grangärde kyrka. För att komma 
dit åker man in vägen till Lastomberg 
gård från länsväg 247 och strax före 
avtaget till gården får man gå söderut. 

Områdets huvuddrag
Litet skogsområde med riktigt gamla 
tallar som ligger i ett större stråk av 
myrar och moränåsar. Huvudsakligen 
ligger området på en svagt östsluttan-
de udde i ett myrmosaikområde.

Geologi
Området ligger på cirka 1,9 miljader 
år gammal granit som är täckt av mo-
rän.

Vegetation
Tallskogen vid Lastomberg impone-
rar genom sin naturskogsliknande 
karaktär av resliga, grova och gamla 
träd. Både tallar och granar når över 
30 meter och många tallar, och en 
och annan gran, är minst 200 år 
gamla. Fältskiktet är av blåbärsris, 
men mossorna dominerar. I torr-
rare delar finns det slutna lavtäcken. 

I kanten till myren finns en smal 
bård av sumpgranskog. Mycket få 
lövträd finns i området, men det 
finns asp, gråal och sälg. Enstaka 
grova torrakor står fortfarande kvar, 
liksom högstubbar av tall. Det finns 
enstaka gamla tallågor. En del gamla 
granar börjar dö och falla och bil- Träden i skogen är grova, höga och står glest. Från början en ren tallskog men som nu är 

skiktad av gran. 

Slammermoren

1:10 0000 100 200 300 400 500 600 700 m
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1. Slammermoren

De gamla tallarna har växt färdigt på längden och blir bara grövre med tiden.
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1. Slammermoren

De gamla tallarna har spår efter skogsbrand, och det är länge sedan det brann sist.

dar därmed huvuddelen av den före-
kommande döda veden i området.

Flora och funga
Floran är fattig, men typisk för barr-
skog. Orkidéen knärot (NT) förekom-
mer tämligen rikligt i mossmattan. 
Här och där påträffas grönpyrola och 
tallört. 

På de gamla tallarna kan man se 
tallticka (NT). Arter av vedlevande 
svampar och lavar är få, i stort sett 
bara vanliga arter, t.ex. vedticka, tim-
merticka Antrodia sinuosa och stubb-
dynlav Micarea melanea. Ullticka 
(NT) är den ovanligaste funna tickan 
och den verkar ha kommit för att 
stanna. 

En rik, välutvecklad hänglavsföre-
komst finns, särskilt på margranarna i 
fuktigare delarna. Merparten av häng-
lavarna är garnlav (NT), de längsta 
över en halv meter. Stora exemplar av 
grå tagellav Bryoria capillaris och an-
dra tagellavar hittar man också, t.ex. 
enstaka violettgrå tagellav (NT). De 
gamla granarna, i de luftfuktigaste 
delarna, har alla gammelgranslav. Ett 
par av dessa granar har även stambas-
dynlav Micarea globulosella, vitgrynig 
nållav (NT) och Lecidea leprarioides. 
De två sista arterna ska på lokal nivå 
behandlas som hotade arter. På sälg 
förekommer solfjäderlav (NT) täm-
ligen rikligt. Gråalarna har en rik 
skorplavsflora, t.ex. Placynthiella da-
saea. Under en rotvälta finns skugg-
dynlav Psilolechia clavulifera och på en 
murken stubbe vitmosslav.

Fauna
De resliga tallarna är attraktiva för 
spillkråka. Här kan man få höra dub-
beltrast sjunga sin vemodiga sång. 
Tofsmes kan nämnas som häckfågel 
bland småfåglarna. Annars är området 
för litet i areal för att kunna hysa nå-
got större antal arter eller individer. I 
de större tallarna kan det vara lämpligt 
för duvhök att bygga bo. Det syns på 
tallarna att tjäder brukar besöka trä-
den för att äta barr och knopp. Järpe 
besöker gärna de gråalar som finns i 
myrkanten.

Friluftsliv
Den naturskogsartade skogen är ett 
trevligt utflyktsmål för den som vill 
upptäcka en rest av gammelskog. Till-

gängligheten av området är medelsvår, 
inga stigar, och man får gå i ungskog 
cirka 300 meter från vägen i norr. Väl 
inne i området är det lätt att ta sig 
fram.

Natur- och kulturhistoria
Spår efter bränder finns i några av 
de höga stubbarna. Stubbar alldeles i 
närheten av området har spår av 8-10 
bränder. De grova, höga stubbarna är 
resultatet av dimensionsavverkningar 
under en period kring 1900. Levande 
tallar med övervallade brandljud före-
kommer här och var. En plats, där det 
har stått milor finns i området. Nu är 
kolbottnen överväxt av smågranar.

Ingrepp och påverkan
Något rationellt skogsbruk har inte 
bedrivits i området. Möjligen kan 
torrträd, lågor och vindfällen tagits 
bort. Senaste avverkningen berörde 
likartad skog utanför det avgränsade 
området. Ingen skyddszon har läm-
nats vid avverkningarna.

Bedömning
Värdeomdöme 
Området har högt naturvärde i ett 
lokalt perspektiv. Området är ett av 
de få ställena i kommunen som man 
kan skåda riktigt gamla och resliga 
tallar och som ger en aning om hur 
gammelskog en gång i tiden såg ut. 
I framtiden kommer naturvärdet att 
öka med att mängden död ved ökar, 
främst grova lågor. Den stora mäng-När granarna faller bidlas det luckor i skogen, men någon nya tallar kommer inte upp, för 

det behövs en skogsbrand.
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den av garnlav i området är anmärk-
ningsvärt och är ett kriterier på höga 
naturvärden. Även om området är 
litet får skogen ett Högre Naturvärde 
i naturvärdeklass 1b. Som besöksmål 
skulle det kunna vara mycket attrak-
tivt.

Hot, skydd och planering
Syftet är att bevara området för de 
biologiska värdena samt upplevelsen 
av naturskog. Ett hot är att skogen 
är liten till areal och omgivningen 
består mest av plantage. Markägaren 
har med området i en ekologisk land-
skapsplan som nyckelbiotop. Intres-
sant är att en liten del är yngre tallskog 
i nyckelbiotopen. Detta har stor bety-
delse för säkerställande av gamla träd i 
framtiden. Man borde göra Slammer-
morens vackra och ståtliga skog till ett 
attraktivt besöksområde.

Rekommendation
Skogen bör fortsätta att undantas från 
skogsbruksåtgärder och tillåtas ut-
vecklas fritt, så att mängden död ved 
ökar och att arter som långsamt spri-
der sig kan öka. Inga skogsbruksåtgär-
der borde ha gjorts till gränsen, vilket 
riskerar att mikroklimatet förändras 
till det torrare och att stormfällnings-
risken ökar. 

Markägaren bör planera en för-
stärkningszon omkring området för 
att på sikt öka tallskogsarealen. Skylt-
ning och markerad stig till skogen 
vore ett sätt att visa upp den förnäm-
liga skogen. 

1. Slammermoren

Gammal granskog finns i de lägre områdena och där det varit för fuktigt för skogsbrand. 
Här trivs gammelgranslav.

Stubbar efter sågade eller yxade träd från 1800-talet är både värdefulla för arter och för att läsa av kulturhistorian i skogen.
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Naturvårdsarter
Växter: Knärot Goodyera repens (Nära 
hotad - NT). 

Svampar: Ullticka Phellinus ferrugi-
neofuscus (Nära hotad - NT), tallticka 
Phellinus pini (Nära hotad - NT), 
vedticka Phellinus viticola. 

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), violettgrå tagellav 
Bryoria nadvornikiana (Nära hotad - 
NT), vitgrynig nållav Chaenotheca sub-
roscida (Nära hotad - NT), solfjäder-
lav Cheiromycina flabelliformis (Nära 
hotad - NT), vitmosslav Icmadophila 
ericetorum, gammelgranslav Lecanactis 
abietina. 

Fåglar: Tjäder Tetrao urogallus.

Referenser
Länsstyrelsen 1988. Ljung 1998. Her-
mansson, m.fl. 2008.

1. Slammermoren

Skogsbolaget har avverkat ända fram till gränsen av nyckelbiotopen. Det finns en risk att träd blåser ned och detta blir ett hot mot vissa 
naturvårdsarter.

Garnlav (NT) finns i ovanligt stor mängd i området. Arten är typisk för gammal skog. 
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Hökmyrbrännan
Id nr: 2
Typ: Naturbarrskog, myr        
Klass: Lokalt (III)
N2000: nej
Skydd: Saknas
Areal: 172 ha, inkl. 167 ha skogs-
mark
Naturvärde: Bi, F
Nyckelbiotop: 22 %
Socken: Grangärde
Karta: 66E 8i NO
Koord.RT90: 6691266/1444787 
Koord.Sveref: 6691490/139258
Ägare: Bolag

Beskrivning
Läge
Skogsområdet ligger 12,7 km NV 
om Grangärde kyrka. Man kan åka in 
från två ställen efter länsväg 247. För 
att komma till skylt och stig, som är i 
södra delen av området, åker man in 
vid campingen norr om Malingarna. 
Sista vägsträckan kan vara i dåligt 
skick. Man kan också in från länsväg 
247 mot Lastomberg och komma in 
området norr ifrån. 

Områdets huvuddrag
I den topografiskt oroliga sluttningen 
mot Kalles bäck förekommer höga 
moränkullar, lodräta klippstup och 
stora blockanhopningar. På den hög-
sta höjden är marken tämligen plan 
och till stor del fuktig. Mindre raviner 
skär igenom sluttningen mot Kalles 
bäck. Mycket tyder på att, åtminstone 
delar av skogen har en tämligen hög 
och jämn luftfuktighet på grund av 
varierad topografi och exponeringen 
mot öster.

Geologi
Huvuddelen av området har morän, 
över granitberggrund. Det finns min-
dre partier med tunn moränskikt eller 
osammanhängande ytligt berg. Torv 
finns i svackorna.

Vegetation
Området har en stark brandpräglad 
vegetation genom återkommande 
skogsbränder. Skogen är därigenom 
omväxlande och tämligen luckig, med Att det har brunnit ofta i tallskogen står utan tvivel när det finns gamla nedbrunna stub-

bar, torrakor och levande tallar med brandljud.

1:30 0000 500 1000 1500 2000 m
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2. Hökmyrbrännan

tallskog av lav- till lingon-typ (50 %), 
granskog med inslag av asp, björk och 
sälg (25 %). Mosaiken av skogsty-
per gör att skogen har viktiga natur-
skogskaraktärer. Det stora lövinslaget, 
åtminstone ställvis, kan anses vara 
en följd av lövrik barrnaturskog som 
har sitt ursprung i små lövbrännor. 
Tallskog av lav-typ är begränsad till 
åsryggarna medan tallmossar (25 %) 
av skvattramtyp och smärre partier av 
tuvull-typ breder ut sig i svackorna, på 
vissa håll i betydande areal. Det finns 
några riktigt gamla levande tallar, men 
merparten av bestånden utgörs av träd 
av klena dimensioner. 

Återkommande bränder har mag-
rat ut marken. Bristen på grövre tal-
lar är mestadels knuten till tidigare 
markutnyttjande. Granen uppträder 
i våtare, näringsrikare svackor, särskilt 
emot bäcken och i mindre raviner. I 
inre delarna av ett par myrvikar fin-
ner man våt sumpbjörkskog av gräs-
ris-typ. Gamla, grova höga tallstubbar 
som kolats av flera skogsbränder finns 
spridda över hela området, undantaget 
ett klibbalkärr i den sydvästra delen. 

I den sydvästra delens sluttning, 
i närheten av klibbalkärret, står de 
grövsta granarna. Det våta klibbalkär-
ret innehåller gamla, grova träd, men 
även enstaka grova klibbalslågor. Före-
komsten av död ved i form av torrakor 
och lågor är måttlig, men det finns 
ett antal grova, intakta tallhögstub-
bar. Grova aspar finns på några stäl-
len, troligen består dessa av en äldre 

generation än den som dominerar. 
Markens växtlighet varierar även den 
men de rikaste växtsamhällena finns i 
anslutning till klibbalkärret.

Flora och funga
Området har ingen speciell rik flora 
medan antalet arter av kryptogamer 
är anmärkningsvärt rikt. På bördigare 
mark än genomsnittet uppträder natt-
viol sparsamt. Här och var växer knä-
rot (NT) i den mossiga granskogen. 

Klipporna har en del partier som 
är rikt övervuxna med mossor. Arter 
som är kända indikerar sura växtför-
hållanden. Ett och annat stenblock 
har på nordsidan skuggblåslav. Det 
är främst trädlevande lavar som fö-
rekommer i ett stort artantal i om-

rådet. På gran påträffas de mest all-
männa hänglavarna men även garnlav 
(NT) och violettgrå tagellav (NT). 

Förvånandsvärt få skorplavar är på-
träffade på klibbalarna trots trädens 
höga ålder. De brända höga tallstub-
barna och orörda tallhögstubbar har 
rikligt med knappnålslavar och flarn-
lavarna kolflarnlav (NT) och mörk 
kolflarnlav (NT), som växer på kolad  
ved. Ovanligt ofta påträffas kortskaf-
tad ärgspik (NT). På några stubbar 
växer även varglav (NT), men anta-
let bålar är lågt på varje enskild växt-
plats. Nyligen fallen torraka visade sig 
ha omkring 25 bålar från fyra meters 
nivå och ända upp i toppen. Torrakan 
lutar mot stenblock och bör kunna 
ligga i decennier. På gamla sälgar har 

Ungefär 30-tal bålar av varglav finns på den fallna torrakan. Torrakan kommer att kunna ligga över stenblocken i kanske hundra år.

Även en del björkar har varit med om skogsbrand.
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2. Hökmyrbrännan

de sällsynta brunpudrad nållav (NT) 
och nordlig nållav (NT) påträffats. 

Asparna utgör det viktigaste träd-
slaget för trädlevande lavar, speciellt 
de träd som står i ljusbrunnar. Lung-
lav (NT) uppträder på flera träd. Ty-
piskt för en igenväxande lövbränna 
är förekomsten av skinnlav, blanklav  
och aspgelélav (NT) och stiftgelélav 
(NT). Bland svamparna är de som 
är knutna till döda aspar de intres-
santaste, t.ex. koralltaggsvamp (NT) 
och rävticka. Lågor av asp finns där 
aspen står och den sällsyntaste påträf-
fade arten är vit vedfingersvamp (NT). 
Barkticka är betydligt vanligare. Här 
och var ligger det lågor av gran och 
tall. På ett fåtal granlågor har vedtrapp-
mossa (NT) och skogstrappmossa (NT). 
Mellan stenblock i ett fuktigt parti 
finns stor revmossa. Även ett par ovan-
liga vedsvampar är funna på granlågor, 
rynkskinn (NT) och kötticka (NT). 

Gamla tallågor är få, men de finns 
över hela området. På en grov gam-
mal tallåga finns det lite dvärgbägarlav 
(NT), och som är sällsynt i kommu-
nen, men borde varit vanligare om det 
hade funnits mer gammal orörd tall-
skog. En annan grov tallåga har snölav 
Flavocetraria nivalis, som är rest från 
urskogens tid, men annars vanlig på 
fjällheden. På en riktigt murken låga, 
överväxt med mossa, har den sällsynta 
och märkliga laven mossgelélav Crypto-
discus gloeocapsa påträffats.

Fauna
Säkerligen är området rikt på däggdjur 
och fåglar. Mård är sedd vid ett flertal 
tillfällen. Området är tillräckligt stort 
för duvhök, järpe, slaguggla, spillkråka 
och tretåig hackspett (NT). En lekplats 
för tjäder är känd sedan länge. Svart-
vit flugsnappare och rödstjärt är karak-
tärsfåglar. Tillfälligt har gråspett obser-
verats, kanske den då och då häckar i 
området. Det händer att trana besöker 
myrarna.

Friluftsliv
Området är ett spännande utflyktsmål 
för variationen i terrängen och den 
variationsrika skogen. Terrängen är 
ställvis mycket småblockig och slut-
tande hit och dit. Mindre partier är 
lätt framkomliga. Det finns en stig 
från vägen i söder. Stigen är lätt att gå. 

Där finns också en informationsskylt 
över skogsområdet. 

Natur-/kulturhistoria
Spår efter minst 10 bränder finns i en 
tallstubbe som har haft en diameter 
nära metern. Flera grova stubbar finns 
efter ”jättetallar”. Dessa avverkades 
säkerligen före eller efter sista bran-
den. Kolvedhuggningar har skett, vil-
ket några kolbottnar vittnar om. Den 
blockiga terrängen har dock begränsat 
huggningarna och framkomligheten 
för hästekipage. Även senare huggning-
ar har skett men inga kalavverkningar.

Ingrepp och påverkan
För några år sedan skedde en under-
röjning på ett parti i sydvästra delen 
som förberedelse till slutavverkning. 
Blädningshuggning eller hård gallring 
har genomförts ställvis i tallskogen, 
därför är vissa bestånd glesa och jämn-
åldriga. Troligtvis har även ved hug-
gits. Fällning av asp för vilt har varit 
negativt för trädlevande mossor och 
lavar. Nyligen gallrades tallskog som 
inte är nyckelbiotop. Rätt eller fel?

Bedömning
Värdeomdöme
Området har högt naturvärde i ett 
kommunalt perspektiv, möjligen 
även i ett länsperspektiv med an-
ledningen av antalet rödlistade arter 
som har få övriga kända växtplat-
ser i länet. Skogsområdet väster om 
Kalles bäck är ett av de viktigaste 

naturskogsområdena i kommunen. 
Den variation av biotoper som upp-

stått av upprepande bränder skapar 
stor artrikedom. Vid en fri utveckling 
kommer vissa delar att utvecklas mot 
högre naturvärden medan andra troli-
gen utvecklas i motsatt riktning. Det 
finns parkering och skylt för besökare. 

Området ingår i kommunens ”pär-
lor”. Hökmyrbrännan får lätt Högre 
naturvärde (Naturvärdeklass 1b). 
Vissa delar kan inte bli avsevärt bättre 
med svenska förhållanden.

Hot, skydd och planering
Syftet är att bevara området för de 
biologiska värdena. Området saknar 
formellt skydd. Markägaren anser att 
37,4 hektar av området är kärnområ-

Överallt finner man tallar med spår efter skogsbrand. Den blockiga skogsmarken gör att 
det blir fort torrt. I svackorna är det bördigare och då har det vuxit upp asp och gran.

Där det är bördigare och fuktigare mark 
kan aspen växa sig hög och grov.
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de och ska bevaras som nyckelbiotop 
i en landskapsekologisk planerings-
modell. Övrig areal kan komma att få 
skötselåtgärder för att restaurera tall-
skogsvärden. 

Rekommendation
Fri utveckling, utan brand, är inte nå-
gon idealisk lösning. Branden måste 
införas i området och lämpligast bör 
vara den likåldriga tallskogen utanför 
nyckelbiotoperna. Att bevara variatio-
nen måste vara ett mål. Hög lövträds-
andel ska behållas. Om lövsuccessio-
nen ska ökas bör det ske med brandens 
hjälp, på samma sätt som tallskogen. 
Markägaren planerar att bedriva skogs-
bruksmetoder som liknar de naturliga 
processerna i området. 

Naturvårdsarter
Växter: Knärot Goodyera repens (Nära 
hotad - NT). 

Mossor: Vedtrappmossa Anast-
rophyllum hellerianum (Nära hotad 
- NT), skogstrappmossa Anastrophyl-
lum michauxii (Nära hotad - NT), 
stor äppelmossa Bartramia halleriana, 
flagellkvastmossa Dicranum flagel-
lare, grov husmossa Hylocomiastrum 
pyrenaicum, vedflikmossa Lopho-
zia longiflora (Nära hotad - NT). 

Svampar: Koralltaggsvamp Heri-
cium coralloides (Nära hotad - NT), blå 
taggsvamp Hydnellum caeruleum (Nära 
hotad - NT), rävticka Inonotus rheades, 
rynkskinn Phlebia centrifuga (Nära ho-
tad - NT), vit vedfingersvamp Lentaria 
epichnoa (Nära hotad - NT), kötticka 
Leptoporus mollis (Nära hotad - NT), 
barkticka Oxyporus corticola. 

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), rostfläck Arthonia 
vinosa, violettgrå tagellav Bryoria nad-
vornikiana (Nära hotad - NT),  liten 
spiklav Calicium parvum, brunpudrad 
nållav Chaenotheca gracillima (Nära 
hotad - NT), nordlig nållav Cha-
enotheca laevigata (Nära hotad - NT), 
kolflarnlav Carbonicola anthracophila  
(Nära hotad - NT), mörk kolflarnlav 
Carbonicola myrmecina (Nära hotad - 
NT), dvärgbägarlav Cladonia parasitica 
(Nära hotad - NT), stiftgelélav Collema 
furfuraceum (Nära hotad - NT), aspge-
lélav Collema subnigrescens (Nära hotad 
- NT), blanklav Eopyrenula leucoplaca, 
skuggblåslav Hypogymnia vittata, vit-
mosslav Icmadophila ericetorum, gam-

2. Hökmyrbrännan

melgranslav Lecanactis abietina, skinn-
lav Leptogium saturninum, varglav 
Letharia vulpina (VU), lunglav Lobaria 
pulmonaria (Nära hotad - NT), kort-
skaftad ärgspik Microcalicium ahlneri 
(Nära hotad - NT), bårdlav Nephroma 
parile, blek örnlav Ochrolechia palle-
scens, korallblylav Parmeliella triptop-
hylla, spretig skägglav Usnea glabrescens. 

Fåglar: Järpe Bonasa bonasia*, röd-
stjärt Phoenicurus phoenicurus, tretåig 
hackspett Picoides tridactylus* (Sårbar 
- VU), slaguggla Strix uralensis*, tjäder 
Tetrao urogallus*.

Referenser
Länsstyrelsen 1988. Ljung 1998. Her-
mansson, m.fl. 2008.

Typiska hackspår av tretåig hackspett, 
som göra att insekter fastnar i kådan.

Efter brand har det kommit en tät föryngring av tall där det är som blockigast. Bilden 
visar även en fallen torraka med varglav.   /JH
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Mal ingarna
Id nr: 3 
Typ: Getåsryggsås, sandtallskog, 
klyfta, rastplats 
Klass: Nationellt (I)
N2000: Nej 
Naturvärde: G, Bi, F, L, 
Skydd: Naturreservat
Areal: 281 ha 
Nyckelbiotop: 2 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 9j SV 
Koord.RT90: 6693064/1448342 
Koord.Sveref: 6693327/142785
Ägare: Staten, Bolag
 

Beskrivning
Läge
Naturreservatet ligger cirka 12 km 
NV om Grangärde kyrkby. När man 
åker länsväg 247 färdas man genom 
naturreservatet.

Områdets huvuddrag
En slingrande grusås delar sjösyste-
met i två delar och bildar Stora och 
Lilla Malingen. Länsväg 247 går uppe 
på åsen. Åsens längd genom sjöarna 
uppgår till ca 2,2 km, med en bredd 
av 20-90 meter och 3-6 meters höjd. 
Uddar, vikar och öar ger omväxlande 
naturtyper. På många av stenblocken 
indikerar lavarna att det är basiskt. På 
åsarna och närmast sjöarna är det mest 
tallskog på sand eller morän.

Geologi
Grusåsen genom Malingarna är en 
del av Grangärdeåsen. Åsen består av 
grusig isälvssediment. Sjöar med sand-
stränder är ovanliga i Bergslagen. Häl-
lar och stora block finns här och var. I 
den branta sluttningen på sydsidan av  
Södra Malingen är det berg i dagen, 
tunt moränlager med storblockiga 
ytor. Berggrunden består av granit.

Landskapsbild
När man åker länsvägen 247 över 
grusåsen har man ett utomordenligt 
vackert landskap på båda sidorna av 
vägen. Genom den glesa tallskogen ser 
man utöver sjöarnas öar och i väster 
ett blånande skogslandskap. 

Fina sandstränder inbjuder till bad? Tallskog dominerar runt sjön.    

1:40 0000 500 1000 1500 2000 2500 m
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3. Malingarna

Föregående sida: Flygbild över åsarna som delar Malingarna i två bassänger.   /HEn
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Vegetation
Sjöarna Malingarna skapar tillsam-
mans med rullstensåsrna områdets 
karaktär, men sjöarnas areal upptar 
merparten av reservatet. Markvege-
tationen tillhör den fattigare typen 
genom att de finkorninga isälvsavlag-
ringarna är lätt genomsläppliga. På 
och i sluttningarna av rullstensåsarna 
dominerar tallskogen av lav- och ris-
typ. De allmännaste risen dominerar 
tillsammans med renlavar. Marklevan-
de lavar blir dock lätt utkonkurrerade 
av ris. 

Skogen kring Malingarna är forma-
de av skogseldar. Det är länge sedan 
den senaste elden härjade i området 
och detta medför allt större grankvan-
titet, särskilt i svackor med fuktigare 
markförhållanden. Dessa torde även 
ha fungerat som mindre brandrefugier 
vid svagare bränder. Detta förhållande 
är mycket tydligt på södra sidan av 
Stora Malingen. Den norra kanten är 
mer påverkad av modernt skogsbruk 
än den södra sidan. Precis i strandlin-
jen på sjöns södra sida finns det ett 
antal klippväggar. Några av dessa är en 
del av mindre raviner som sträcker sig 
vinkelrät på strandlinjen. Vegetatio-
nen på klippväggarna har lång konti-
nuitet, vilket det täta och artrika lav- 
och moss-samhällena visar. 

Flora och funga
En art som är helt anpassad till den 
dominerande vegetationstypen kring 
Malingarna är mosippa (EN). På ett 
par ställen finns även Kung Karls 
spira Pedicularis sceptrum-carolinum. 
Rikare växtsamhällen är det spar-
samt med. Det finns uppgift från 
1948 om fjällnejlika på en strand-
klippa. På två av klippväggarna vid 
ena sjöns strand finns det smärre 
förekomster av hållav (VU). Detta 
är en av få kända växtplatser i länet. 

I nordsluttningen står det en del 
asp, sälg och björk. Växtplatsen ligger 
i en nyckelbiotop. Bäver fäller lövträ-
den systematiskt och på en asplåga 
finns en sällsynt ticka, veckticka (NT). 
I asparnas kronor förekommer stor 
kvistspik Phaeocalicium praecedens. I 
en av ravinerna, som är den som har 
högsta luftfuktigheten finns det lung-
lav (NT) på några aspar. I samma 
ravin är det rikligt av skuggblåslav på 

klippväggen. Tidigare fanns violettgrå 
tagellav (NT) på några granar i slutt-
ningen mot vattnet, men idag är ar-
ten försvunnen genom avverkning. Av 
vedsvampar är det mindre bra förut-
sättningar i och med sparsam mängd 
lågor. På en låga finns dock stjärn-
tagging (NT). Där det finns gamla 
tallar och undertryckta granar finns 
också sparsamt med garnlav (NT). 
På träden hänger det ovanligt rikligt 
av tagellavar och skägglavar. Detta vi-
sar på bra miljö för lavar och mossor. 

De magra och sandiga åsarna, ud-
dar och sluttningar har mycket bra 
förutsättningar för svampar. Vid bra 
svampår finns det rikligt av attraktiv 
matsvamp. Här och var finns dropp-
taggsvamp. På de sandiga åsarna kan 

vissa gynnsamma höstar flera säll-
syntheter dyka upp. Efter de sandiga 
vägarna på Malingsåsarna verkar 
vara särskilt artrika på marksvam-
par. Där har jättemusseron (NT) och 
lakritsmusseron (VU) påträffats, lik-
som talltaggsvamp (NT),   kråsmus-
seron och mjölsvärting (NT). Slitna 
ytor vid rastställen efter stränderna 
kan vara intressanta för att man hitta 
ovanligare marksvampar knutna till 
tallsandskog. Tallgråticka (VU) är så-
dan art. En annan raritet är svartfjäl-
lig musseron (VU), som finns i gran-
skog nära stranden av Lilla Malingen.

Fauna
Uddar, vikar, öar, sankmarker och 
några strandklippor på södra sidan 

3. Malingarna

Anledningen till att hällarna är svartaktiga efter stränderna beror på cyanobakterier, vilka 
visar på att det är högre pH än normalt. Här kan man förvänta artrika lavsamhällen.

Skogen kring sjöarna är intressant för att de varierar mellan sand, blockig morän och häl-



      33

skänker en trevlig omväxling, vilket 
gynnar fågellivet. De tämligen stora 
vattenståndsfluktuationerna missgyn-
nar dock storlom, som ändock lyckas 
häcka i sjöarna. På sommaren ser man 
ofta grupper av lommar fiska tillsam-
mans. Sannolikt besöks Malingarna 
regelbundet även av smålom (NT), 
liksom fiskgjuse. Drillsnäppa (NT) är, 
eller var, en karaktärsfågel efter strän-
derna, om man bortser från de van-
ligare fiskmås och kanadagås. Flockar 
av storskrake kan ibland ses fiska i sjö-
arna. Ett fåtal par gråtrut (VU) häckar. 

Bäver kom någon gång på 1960-ta-
let tillbaka till Malingarna. Numera är 
bäver bofast i sjöarna och dess vatten-
drag. Kvarlämnat virke efter avverk-
ningar i gränsen av naturreservatet har 
visat sig lockat till sig raggbock (VU).

Friluftsliv
Vägen slingrar sig fram i några skarpa 
krökar på en kraftig grusås med sjö på 
båda sidor. Många resenärer stannar 
till här för korta raster eller längre be-
sök. En lägerplats med campingmöj-
ligheter ligger längst i väster. 

År 1978 förordnades området som 
naturvårdsområde med syfte dels att 
behålla den attraktiva naturmiljön, 
dels att kanalisera campingen. En stor 
informationsskylt finns i östra hörnet 
av området. De lättillgängliga och 
obebyggda stränderna gör området 
attraktivt. Efter vägen finns ett an-
tal iordningställda rastplatser. Några 
lämpliga badställen kan man leta upp. 
Rast- och fiskeplatserna är många. Re-
dan när naturvårdsområdet bildades 
fanns några sommarstugor på öarna.

Natur- och kulturhistoria
Sannolikt har vägens sträckning över 
åsryggarna en mycket lång historia. 
Runt om Malingarna reser sig ber-
gen och dalgången från Nyhammar 
var säkerligen den lättaste vägen att ta 
norrut. Spår efter bränder finns i de få 
kvarvarande tallstubbar i tallskogen. 
Skogen kring Malingarna är formade 
av skogseldar, men det är länge sedan 
elden härjade i området och detta 
medför allt större andel gran.

Ingrepp och påverkan
Nyligen genomfördes avverkningar i 
och i närheten av reservatet. Hyggena 
är störande, och de hotar även natur-

värden. Markägaren har genomfört 
så kallad naturvårdsbränning på ett 
hygge i gränsen till naturreservatet. 
Vattenkraftregleringen av Malingarna 
kanske är den enskilt kraftigaste på-
verkan inom området. Antagligen 
medför detta problem för t.ex. storlom 
att etablera starkare populationer. Hu-
ruvida fisket missgynnas är inte klar-
lagt.

Bedömning
Värdeomdöme
Resenärer längs väg 247 mellan Lud-
vika och Västerdalarna kan knappast 
undgå att frapperas av den säregna 
naturen vid Malingarna. På grund 
av unik landskapsbild, stora frilufts-

värden och höga geologiska och 
botaniska värden är Malingarna av 
riksintresse i den fysiska planeringen. 
Skogen söder om sjön är varierande 
och har förutsättningar för arter som 
kräver lång kontinuitet och hög och 
jämn luftfuktighet. Sandtallskogen 
har  förutsättningar för många ovan-
liga marksvampar och detta stärks av 
stigar, mindre körvägar och rastplat-
ser, där sanden blir mer eller mindre 
blottad intill tallar. Generellt varierar 
skogens naturvärde mellan Visst Na-
turvärde till Högre Naturvärde.

Hot, skydd och planering
År 1978 beslutades området bli natur-
vårdsområde enligt naturvårdslagen 
och sedan införandet av miljöbalken 

3. Malingarna

På några ställem finns grupper av gamla tallar. Kombination av tall och sand gör att många 
marksvampar trivs, särskilt på slitna ytor vid rastplatser. 
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3. Malingarna

Jättemusseron (NT) är sällsynt och man finner bara de stora fruktkropparna på sandiga ytor i tallskog. På Malingåsarna finns en av tre kända 
förekomster i Dalarna

En annan hotad svamp är lakritsmusseron (VU). Den finns också på Malingsåsarna. 
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lyder Malingarna under 7 kap. 4 §, d v 
s området ska betraktas som ett natur-
reservat. Naturreservatet är 260 hek-
tar stort och omfattar 92 % av totala 
området. En del av objektet är utanför 
reservatet. Syftet med naturvårdsom-
rådet var att bevara landskapsbilden 
för friluftslivet, inklusive turismen. 
Under inventeringar i samband med 
markägarens ekologiska landskapsplan 
påträffades höga och unika naturvär-
den, vilka delvis inte omfattas av na-
turreservatet. 7 hektar (35 %) utanför 
naturreservatet är nyckelbiotop ”hälls-
kog” och ”sprickdal”. De avverkningar 
som är gjorda inom naturreservatet, 
motiverades att det skulle följas med 
bränning. Detta har inte gjorts.

3. Malingarna

Rekommendation
De områden av naturvårdsintresse 
som är utanför naturvårdsområdet 
bör kunna skyddas av markägaren 
som nyckelbiotop eller förstärknings-
zon. En buffertzon bör upprättas mot 
reservatet. Alternativet är att utöka na-
turreservatet. Skötselplanen för Ma-
lingarnas naturvårdsområde behöver 
förändras mot en naturvårdsinriktad 
plan som även omfattar skogen. Som 
exempel kan brand användas för att 
behålla den lavrika tallskogen på öar 
och närheten av sjön. 

Naturvårdsarter
Växter: Mosippa Pulsatilla vernalis 
(Starkt hotad - EN).  

Svampar: Veckticka Antrodia pul-

vinascens  (Nära hotad - NT), stjärn-
tagging Asterodon ferruginosus  (Nära 
hotad - NT), tallgråticka Boletopsis 
grisea (Sårbar - VU), blå taggsvamp 
Hydnellum caeruleum (Nära hotad - 
NT), mjölsvärting Lyophyllum semi-
tale (Nära hotad - NT), lakritsmusse-
ron Tricholoma apium (Sårbar - VU), 
svartfjällig musseron Tricholoma atros-
quamosum (Sårbar - VU), jättemusse-
ron Tricholoma colossus (Nära hotad - 
NT), kråsmusseron Tricholoma focale, 
motaggsvamp Sarcodon squamosus 
(Nära hotad - NT). 

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), nästlav Bryoria fur-
cellata, talltagel Bryoria fremontii, vio-
lettgrå tagellav Bryoria nadvornikiana 
(Nära hotad - NT), dropptaggsvamp 
Hydnellum ferrugineum, skuggblåslav 
Hypogymnia vittata, lunglav Lobaria 
pulmonaria (Nära hotad - NT), hållav 
Menegazzia terebrata (Sårbar - VU), 
kortskaftad ärgspik Microcalicium ahl-
neri (Nära hotad - NT). 

Fåglar: Drillsnäppa Actitis hypoleu-
cos (Nära hotad - NT), storlom Gavia 
arctica, smålom Gavia stellata* (Nära 
hotad - NT), gråtrut Larus argentatus 
(Sårbar - VU). 

Skalbaggar: Raggbock Tragosoma 
depsarium (Sårbar - VU).

Referenser
Ludvika kommun 1982. Länsstyrel-
sen 1988. Ljung 1998. 

Hösten 2014 släppte tallarna gamla barr i stora mängder. De spolades upp på stranden 
och bildade långa ormliknande former.

Typiskt för stränderna är att de eroderar 
så att trädens rötter hamnar i luften. 
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Beskrivning
Läge:
Strax N om Nyhammar ligger detta 
objekt.

Områdets huvuddrag
Vid Mångdala, mellan Norrboån och 
länsväg 247, bildar Grangärdeåsen 
mäktiga, omväxlande terrängformer. 
Åsen når 27 meter över Norrboån. 
Tallskog på sandig mark dominerar. I 
södra delen finns f d grustäkt.

Geologi
Området ligger inom ett långsträckt 
stråk med isälvssediment. Här har 
det bildats mindre dödisgropar och 
skarpa åsryggar med tvärförbindelser. 
I en stor åsgrop ligger Bartjärns grön-
skimrande vattenspegel. Berggrunden 
består av leptit.

Vegetation
Tallskog dominerar den sandiga mar-
ken. Där skogen är ung eller är gles 
kan lingon, mjölon och renlavar hålla 
undan för högre ris. Blåbär och ljung 
växer sig höga i mer äldre tallskog. I 
det gamla sandtaget är växtligheten 
gles, men från kanterna kommer mer 
och mer vegetation och trädplantor.

Flora och funga
I området är det möjligt att påträffa 
den fridlysta mosippa (EN). Tidigare 
var den allmän, men numera återstår 
några få växtplatser. 

Tyvärr har mindre avverkningar 
minskat lämplig livsmiljö för marks-
vampar, men där ännu äldre och gall- 

 
 

 
 

G rangärdeåsen v id Mångdala
Id nr: 4 
Typ: Åsryggar, dödisgropar, sand- 

  tallskog,
Klass: Regionalt (II)
N2000: Nej 
Naturvärde: G, L, Z, F, Bi 
Skydd: Saknas
Areal: 30 ha, inkl 24 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 8j SO 
Koord.RT90: 6686348/1452975
Koord.Sveref: 6686674/147502
Ägare: Kommun, enskilda

Sluttningar i tallskog på sandig mark kan ha gles vegetation på grund av torka och stör-
ningar.
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4. Grangärdeåsen

rad tallskog finns kvar går det att se 
flera grupper av motaggsvamp (NT). 
Norr om Bartjärnen är, för kommu-
nen sällsynta lammticka (VU) funnen 
efter en väg.

Fauna
Inom området ligger ett gammalt 
sandtag, vilket man normalt inte 
förknippar med natur. Faktum är 
att många insekter bygger bo i sand, 
särskilt vill de ha varma platser, vilket 
en sluttning i ett sandtag kan bidra 
med. I det gamla sandtaget söder om 
Bartjärnen finns ett litet antal av vår-
sidenbi (NT). Mycket överraskande 
påträffades storfibblebiet (VU) i sand-
taget 2008. Här finns också enda kän-
da lokalen för rovstekeln Tachysphex 

obscuripennis i Dalarna. Även rand-
byxbiet (NT) finns här, vilket en av få 
kända förekomster i länet. Flera andra 
bin, som ljunggökbi Nomada rufipes, 
hartsbi Trachusa byssina, sommar-
sandbi Andrena nigriceps och smalkä-
gelbi Coelioxys inermis har påträffats, 
liksom klockhumla Bombus soroeensis, 
vilket tyder på ännu bra livsmiljö. 

En av binas värsta fiende bivarg 
Philanthus triangulum finns också, 
och den har sin nordgräns i landet i 
dessa trakter. Bibagge (NT) är en an-
nan ovälkommen gäst hos bin, som 
också är påträffad här. Enda kända 
fyndet i Dalarna har setts här av He-
dychridium roseum, som är en bopa-
rasiterande guldstekel. Ytterligare 

en sällsynthet är funnen i det gamla 
sandtaget, gulhornad rovfluga (VU). 
Även myrlejonslända Myrmeleon for-
micarius, finns här. Men det är larven 
en man ser och som gräver gropar i 
sanden för att fånga myror. Just den 
här arten är ganska vanlig, men lämp-
liga ställen bör vara minskande. Ty-
värr växer det allt mer igen med ljung, 
buskar och träd i sandtaget, men en 
yta är nyligen röjd från unga tallar.

Friluftsliv
Ett elljusspår går igenom området, 
vilket utnyttjar kuperingen på ett fint 
sätt. Det finns också ett system av sti-
gar. Ett lätt tillgängligt område.

Ingrepp och påverkan
Förutom skogsbruk, har en ny vatten-
täkt tagits i bruk i kanten av området. 
Senaste tiden har gallringar genom-
först av den yngre tallskogen. Min-
dre hyggen har tagits upp och då har 
inte ens branten mot tjärnen fått vara 
i fred. Det har blivit markskador på 
den smala åsen ovanför tjärnen. Av-
verkningar har påverkat naturvärden 
negativt. 

Hot, skydd och planering
Något skydd av skogen finns inte. 
Grustäktverksamhet och dylikt be-
vakas genom att täktverksamheten är 
tillståndspliktig. Kommunen får yttra 
sig genom länsstyrelsens remissförfa-
rande.

Gamla sandtag kan bli värdefulla boplatser för solitära bin och andra steklar. Då måste 
det vara trädlöst och ständig rörelse av sanden. Här har man skapat en möjlighet för att 
överleva.

Bohål av bin.
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Bedömning
Värdeomdöme
Den kuperade terrängen är ett mycket 
fint exempel på inlandsisens formning 
av landskapet i en liten skala. Det är 
av lokalt intresse att bevara de vackra 
åsformationerna och Bartjärns vatten-
spegel. Sandtaget i södra delen är har 
högt bevarandevärde, eftersom här 
finns en livsmiljö för sällsynta och ho-
tade värmekrävande bin och humlor.

Hot, skydd och planering
Kalavverkning skulle förändra karak-
tären av området drastiskt och även 
förstöra framtida naturvärden knut-
na till marksvampar. Öppen sand i 
mycket gles tallskog skulle sannolikt 
gynna rovsteklar, bin och humlor. 
Ett väl planerat och försiktigt skogs-
bruk skulle möjligen vara bra för både 
svampar och skyddsvärda insekter 
som finns i området.

Rekommendation
Området har varit med i olika fysiska 
planer sedan 1970-talet. Skogsbruk 
kan bedrivas om man inte skadar 
markytan. Inga ytterligare vägar i om-
rådet önskas tillkomna. Skogsbruket 
bör bedrivas så att mosippa gynnas, 
och att sandtallskogen består med 
många äldre tallar. Man bör hålla 
sandtaget fritt från högre risvegetation 
och träd för att gynna de hotade bina, 
samt ge förutsättningar för fler värme-
älskande och marklevande insekter.

Naturvårdsarter
Växter: Mosippa Pulsatilla vernalis 
(Starkt hotad - EN).  

Svampar: Lammticka Albatrellus 
subrubescens (Sårbar - VU), motagg-
svamp Sarcodon squamosus  (Nära ho-
tad - NT). 

Tvåvingar: Vårsidenbi Colletes cuni-
cularis (Nära hotad - NT), gulhornad 
rovfluga Cyrtopogon luteicornis (Sårbar 

4. Grangärdeåsen

Bohål av solitärt bi.

Hona och hane av storfibblebi på höstfibbla.                                           Magnus Stenmark

- VU), randbyxbiet Dasypoda hirti-
pes (Nära hotad - NT), storfibblebiet 
Panurgus banksianus (Sårbar - VU). 
Skalbaggar: Bibagge Apalus bimacula-
tus (Nära hotad - NT). 

Referenser
Ludvika kommun 1982. Länsstyrel-
sen 1988. Abenius & Hellqvist 2007.
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Gyl lbergen

Beskrivning
Läge
Naturreservatet ligger cirka 16 km 
NO om Grangärde kyrkby. För att 
komma till området kan man åka sö-
derifrån, via Laxsjö till Stockgropen, 
Bergslagsplanen eller norr ifrån till 
stora entrén via Borlänge kommun. 
Gyllbergen naturreservat ligger hu-
vudsakligen inom Borlänge kommun. 
I nordväst gränsar Prästbuans naturre-
servat i Gagnefs kommun till Gyllber-
gens naturreservat.

Områdets huvuddrag
Gyllbergen är ett stort och högt 
beläget platåområde utan egent-
liga toppar men de högsta partierna 
närmar sig 500 meter över havet. 

Hällmarkerna täcker ganska stora 
ytor. På många ställen är de kala eller 
har gles vindpinad tallskog med trög-
växande granar. Glesheten kommer 
sannolikt också genom plockhugg-
ningar under 1800-talet och möjligen 
längre tillbaka i tiden. Efter av-
verkningarna gjordes en del fröså-
ning, ofta med ojämnt resultatet. 
Snötrycket är stort och gör att de 
flesta granarna har sönderbrutna top-
par och tallarna får platta kronor. 

Det är förhållandevis få tjärnar i 
området, men arealen myr är däremot 
stor. Överraskande frodig granskog 
finner man i svackor och i sluttningar. 

Geologi
Gyllbergens höjdplatå är uppbyggd av 
graniter. På högsta delarna ligger blot-

Id nr: 5 
Typ: Naturbarrskog, myr 
Klass: Riksintresse (I)
N2000: Ja 
Naturvärde: Bi, F, G, L 
Skydd: Naturreservat 100 %
Areal: 533 ha 
Nyckelbiotop: - 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 9a SV, SO, NV, NO
Koord.RT90: 6697888/1460667
Koord.Sveref: 6698312/155060
Ägare: Staten

Trögväxande tallskog med gamla träd av både gran och tall dominerar mellan myrarna. 
Det finns många märkta leder i Gyllbergen som man följa vinter som sommar.

1:40 0000 500 1000 1500 2000 2500 m
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Där det finns bäckar är de ofta nedskurna 
och har frodig grov granskog. Mycket viktiga 
livsmiljöer för många slag av arter.    /JH

tat eller ytligt med tunt moränlager. 
Även på myrarna finns hällar. För öv-
rigt morän och torvlager.

Landskapsbild
Trots att Gyllbergen är ett högt och 
stort bergsmassiv är det inte särskilt 
framträdande i landskapsbilden, för-
utom några krön i hela högplatåns yt-
terkanter, som t.ex. Idkerbergs Klack 
i norr och Hästbergs Klack i sydväst. 
I övrigt erbjuder inte dess form några 
dramatiska siluetter.

Vegetation
Platåns karaktär är typisk för regio-
nen. På platån är det en myr- och 
skogsmosaik av myrar, gles, lågvuxen 
barrskog på moränåsar och hällmar-
ker, bäckdråg med reslig granskog, här 
och där mindre raviner, sluttningar 
som är blockrika etc. De öppna my-
rarna upptar sällan någon större areal 
utan de bryts av glesa skogsbevuxna 
myrar, myrholmar eller skogsmark. 
Myrarna är mestadels soligena fast-
mattekärr, men backkärr är vanligast. 
Mjukmattekärr uppträder som gung-
flyn runt flera av tjärnarna. Mossarna 
utgörs av mer eller mindre sluttande 
ostrukturerade rismossar, oftast utan 
eller med glest trädskikt. 

Sydostsluttningen mot lägre be-
lägna områden domineras av gran-
skog. Ett visst inslag av äldre lövträd 
förekommer, speciellt i den övre delen 
där det går att finna gamla, grova rön-
nar. För övrigt är det onaturligt lite 
lövträdsinslag i skogarna. Sluttningen 
mot Suggbäckens övre flöde har även 
den en äldre granskog, som det råder 
höga och jämna luftfuktighetsförhål-
landen i. 

Här och var finns dock kvar enstaka 
”jättetallar”, som står som minne från 
storskogens dagar. Vissa myrar har 
ovanligt många döda tallar, som ofta 
står med tandpetarsiluetter. Spritt i 
hela området går det att råka på höga, 
naturliga och vinteravverkade stubbar 
med spår av skogsbränder. Även ned-
brunna stubbar går att finna. Grova 
lågor av tall är nästan obefintliga, 
medan granlågor finns spridda i gran-
skogen. Utspritt finns även många lå-
gor i varierande nedbrytningsstadier. 
I kantzonen till myrarna finns det 
sumpgranbestånd med klena trögväx-

ande träd, blandat med björk. Klima-
tet närmar sig suboceaniskt.

Flora och funga
Områdets växter är mestadels allmän-
na arter knutna till fattiga jordmåner. 
Ett par ovanliga arter är kambräken 
och torta. Båda trivs i nederbördsrika 
trakter. Det mest anmärkningsvärda 
är en tämligen rik förekomst av varg-
lav (NT) på ett par av myrarna. Detta 
är den rikaste förekomsten i kom-
munen. Förekomsten är känd sedan 
länge. Den upptäcktes 1941. Mins-
kande? På torrakor på myrar före-
kommer två knappnålslavar som bara 
uppträder på detta sätt. Den ena är 
en oäkta knappnålslav vid namn blå-
grå svartspik (NT) och den andra är 

blanksvart spiklav (NT). Blågrå svart-
spik förekommer på en torraka och 
utgör en av de sydligaste kända i lan-
det. I gammelskogen vid Suggbäcken 
finns det några äldre sälgar och på en 
av dem finns tämligen rikligt av den 
märkliga laven solfjäderslav (NT). En 
förnämlig sälg, som idag står i gran-
plantering har några stora bålar av 
lunglav (NT). Kanske den enda före-
komsten i Gyllbergen? 

Garnlav (NT) är en karaktärsart 
för gammelskog. Här finns den bara 
ställvis i större antal. Sådana stäl-
len är granskog som ligger lågt eller 
i skugga för gassande sol och i kalla
partier. På liknande ställen påträf-
fas gammelgranslav. Men man kan 
finna garnlav (NT) på gamla tallar 

Trädlösa mycket blöta myrar med gungfly och högt gräs är lite unikt för trakten. Ibland är 
det källdrag genom sådana myrar.

Granskogarna mellan myr och hällmarkerna är totalt annorlunda. Åtminstone på några 
ställen är det högvuxna granar och många lågor.

5. Gyllbergen
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och granar i hällmarker och uti på 
myrar. En annan karaktärsart för hög-
lägesskog är violettgrå tagellav (NT) 
och som här förekommer sparsamt. 

Trots att granskog med gamla lågor 
upptar liten areal finns det förnämliga 
ställen för vedsvampar. Visserligen 
de flesta tillhörande den första fasen 
av nedbrytning i en naturskogsdyna-
mik, ullticka (NT), gränsticka (NT), 
rynkskinn (NT) och stjärntagging 
(NT). Typisk på toppbrutna granlå-
gor är doftskinn (NT). Gamla tallågor 
är det ont om, men man kan räkna 
med att det tillkommer en och an-
nan lite då och då, när de gamla torr-
rakorna faller. En av dessa få tallågor 
har fläckporing (VU) och timmer-
gröppa. En växtplats är noterad för 

gräddticka (NT). Den är mycket ovan
lig. Naturvårdsarter bland marksvam-
par förekommer sparsamt på grund 
av markförhållandena. En art med tall 
på hällmarker är motaggsvamp (NT).

Fauna
I ett höjdlägeområde som detta med 
en myr- och skogsmosaik är de ty-
piska karaktärsfåglarna orre och tjä-
der. På myrarna kanske det häckar 
trana, vilken ofta hörs trumpeta 
vid besök. En annan karaktärsfågel 
bör vissa år vara mindre korsnäbb 
och större korsnäbb. Tretåig hack-
spett (NT) häckar, sannolikt med 
flera par. Överallt ser man spår efter 
deras typiska hack i både gran och 
tall. Uppgifter saknas att lavskrika ska 
finnas. De stora rovdjuren finns mer 
eller mindre regelbundet i området, 
sedan ett tiotal år även järv (VU).

Friluftsliv
Gyllbergen är ett mycket värdefullt 
rekreationsområde tack vare den sär-
egna, mer eller mindre orörda natu-
ren, den rikliga snötillgången samt 
de i ordningställda lederna och rast-
kojorna. Dessutom är det ett ovanligt 
stort område som är väglöst och det 
är tillräckligt långt från väg och be-
byggelse för att störas av oljud. Det 
går lika bra att gå som att åka skidor. 
Alla motorfordon är förbjudna i re-
servatet. Eftersom merparten av om-
rådet ligger inom Borlänge kommun 
utnyttjas området mer av invånare 
därifrån. 

Varje gammal tall har sin karaktär. Formen 
av tandpetare och med torr topp är normalt. 
Att grenarna har lite barr och hänger beror 
på tjädrar har betat barr i minst hundra år. 
Undre bilden visar att granen har växt upp 
efter att skogen brunnit ner.   /JH

Där det finns bäckar är de ofta nedskurna och frodig grov granskog. Mycket viktiga livs-
miljöer för många slags arter.

5. Gyllbergen

På många ställen kan man se riktigt gamla tallar på små hällar på myrarna.
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Natur- och kulturhistoria
Skogsbränder har härjat som i de 
flesta skogsområden. Spår efter två 
till tre bränder syns i kvarvarande 
tallstubbar. Somliga av stubbarna är 
nedbrunna eller kvar efter avverk-
ning. Trots mycket snö och sen snö-
smältning kan hällmarkernas skog 
bli mycket torra och lättantändliga. 
Blixtnedslag finns åtminstone i en 
tall. Efter kolningsperioden har sko-
gen fått till stora delar utvecklat sig 
utan mänskliga påverkan. Kanske frö-
sådd skedde kring sekelskiftet på de 
magra markerna som med all säker-
het vid detta tillfälle var mycket glest 
bevuxna av träd. Räms hytta och Lax-
sjö hytta har under 16-1800-talet haft 
tillgång till områdena här omkring. 
Under en mycket kort period (1800-
tal) även Noraå hytta. Sannolikt ut-
nyttjades även Gyllbergets skogar.

Ingrepp och påverkan
Myrarna är orörda. En viss plock-
huggning har skett i tallmossarna. 
Fortfarande står det kvar riktigt gam-
la träd och torrakor. På hällmarkerna 
har det bildats ljunghedsliknande ve-
getation, vilket har medfört svårighe-
ter för skogen att etablera sig. Troli-
gen har vedtäkt bedrivits under långa 
tider i första hälften av 1900-talet, ef-
tersom mängden lövträd är onaturligt 
lite. Skogen som slutavverkades utan-
för naturreservatet borde istället ha 
bevarats. Ingrepp och påverkan från 
bilvägar saknas i området.

Bedömning
Värdeomdöme
Naturreservatet är också ett Natura 
2000 område. Området är ett riks-
intresse för friluftslivet. Det är ett 
mycket stort opåverkat höjdområde, 
med myrtyper av en sort som vanli-
gen inte förekommer så långt söde-
rut. Myrmarkerna spelar en central 
roll i landskapet. Trots att skogen är 
påverkad av kolning, dimensionsav-
verkningar och andra äldre genom-
huggningar och att vissa delar är så 
utarmade att de liknar varder finns 
det höga naturvärden. De botaniska 
och zoologiska värdena förekom-
mer i gammelskogen och de torra, 
döda tallarna på myrarna. De är vik-
tiga biotoper för flera rödlistade arter. 

Varglavsförekomsten tillhör en av de 
rikare i södra delen av länet. 

Höjdläget och hög nederbörds-
mängd skapar bra förutsättningar för 
många arter, särskilt bland mossor och 
lavar. Granskogarna mellan myrarna 
är naturskogsartade och på sikt torde 
områdets naturvärden öka ytterligare. 
Ovanligt många gamla torrakor finns 
på myrarna och i skogen. Områdets 
vildmarksprägel skapar höga frilufts-
livsvärden, inte minst som ett ”tyst 
område”. Bedömningen är att Gyll-
bergen på Ludvikas sida har Hö-
gre Naturvärde i naturvärdeklass 1a. 
Trots att det saknas artinventeringar 
har många naturvårdsarter noterats. 
De ekologiska förutsättningarna kan 
inte bli avsevärt bättre med svenska 

Den stora mängden av gamla talltorrakor är unikt för att vara i Bergslagen. Här har vargla-
ven (NT) möjlighet att leva länge.

Granen har växt upp efter att tallskogen 
brunnit ner. 

5. Gyllbergen
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Att skogsbrand formar skogen syns i södra delen av området. Där finns en yta med ung 
björk och tall. Tillsammans med dem står grova tallar med övervallade brandljud.

5. Gyllbergen

Tillsammans med varglav är förekomsten av 
fläckporing de mest anmärkningsvärda arter i 
Gyllbergen. Ännu är kännedomen om arterna 
i området fragmentariska.    /JH

förhållanden. Artmångfalden kom-
mer att öka med tiden. 

Hot, skydd och planering
Gyllbergen på Ludvika kommuns 
sida blev naturreservat 2009. Det 
angränsande området i Borlänge och 
Gagnef kommun har länge varit na-
turreservat. Vindkraftsverk i eller i 
närheten kommer att störa känslan av 
tyst vildmark och utgöra en risk för 
rovfåglar och tjäder.

Rekommendation
Bevarandet av skogen underlättades 
av att den mesta delen av skogen är 
lågproduktiv, vilket har gjort att indu-
striellt skogsbruk inte kommit ifråga 
på höjdplatån. I sluttningarna har det 
varit svårt att avvärja ett skogsbruk. 

På sikt bör områdeskyddet kom-
pletteras med skogsbränning, särskilt 
angeläget är att återskapa karaktären 
av gammal tallskog i de delar där 
ljung fått växa sig hög. 

Vindkraftsanläggningar kommer 
att upplevas som mycket störande 
inom naturreservatet. En fördjupad 
artinventering bör genomföras. Varg-
laven bör inventeras noggrant för att 
därefter följa utvecklingen med jäm-
na mellanrum.

Naturvårdsarter
Svampar: Fläckporing Antrodia albo-
brunnea (Sårbar - VU), tickmussling 
Antrodia heteromorpha, stjärntagging 
Asterodon ferruginosus (Nära hotad - 
NT), doftskinn Cystostereum murrayi 
(Nära hotad - NT), rävticka Inono-

tus rhaedes, timmergröppa Serpula 
himantioides, gräddticka Perenni-
poria subacida (Nära hotad - NT), 
granticka Phellinus chrysoloma (Nära 
hotad - NT), ullticka Phellinus fer-
rugineofuscus (Nära hotad - NT), 
gränsticka Phellinus nigrolimitatus 
(Nära hotad - NT), tallticka Phelli-
nus pini (Nära hotad - NT), vedticka 
Phellinus viticola, rynkskinn Phlebia 
centrifuga (Nära hotad - NT), mo-
taggsvamp Sarcodon squamosus (Nära 
hotad - NT). 

Lavar: Garnlav Alectoria sarmento-
sa (Nära hotad - NT), nästlav Bryoria 
furcellata, violettgrå tagellav Bryoria 
nadvornikiana (Nära hotad - NT), 
blanksvart spiklav Calicium denigra-
tum (Nära hotad - NT), blågrå svart-

spik Chaenothecopsis fennica (Nära 
hotad - NT), solfjäderlav Cheiromy-
cina flabelliformis (Nära hotad - NT), 
vedskivlav Hertelidea botryosa, (Nära 
hotad - NT), kolflarnlav Carbonicola 
anthracophila (Nära hotad - NT), 
grynig blåslav Hypogymnia farina-
cea, skuggblåslav Hypogymnia vittata, 
gammelgranslav Lecanactis abietina, 
varglav Letharia vulpina (Nära hotad 
- NT), lunglav Lobaria pulmonaria 
(Nära hotad - NT), vedflamlav Ram-
boldia elabens (Nära hotad - NT).

Däggdjur: Varg Canus lupus* 
(Starkt hotad - EN), järv Gulo gulo* 
(Sårbar - VU).

Fåglar: Tretåig hackspett Picoides 
tridactylus* (Nära hotad - NT), orre 
Tetrao teterix*, tjäder Tetrao urogal-
lus*, 

Referenser
Ludvika kommun 1982. Länsstyrel-
sen 1988. Rafsstedt & Bratt 1990. 
Lundqvist 1990. Ljung 1998. Her-
mansson, m.fl. 2008.

Fläckporing (VU) är en av de exklusivaste arterna i Gyllbergen. Ännu är kännedomen om 
arterna i området fragmentariska.
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Predikstolen
Id nr: 6 
Typ: Naturskog, bergsbrant, utsikt 
Klass: Regional (II)
N2000: Ja 
Naturvärde: Bi, F, G, L 
Skydd: Saknas
Areal: 187 ha, inkl 155 ha skog 
smark
Nyckelbiotop: 30 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 9a SV 
Koord.RT90: 6694303/1456823
Koord.Sveref: 6694677/151252        
Ägare: Bolag

Beskrivning
Läge
För att komma till bergsbrantens 
topp, cirka 12 km NNO om Gran-
gärde kyrkby, åker man från Nyham-
mar tätort, förbi Havstjärnen och 
norrut mot torpet Brynberget. Strax 
före torpet finns skylt till parkering, 
reservatskylt och stig.

Områdets huvuddrag
Predikstolen är en del av Tansväg-
gen, som är en lodrät bergsbrant, 
som vetter åt öster. Den sträcker sig 
ett par kilometer norrut in i Gagnef 
kommun. Huvudsakligen består klip-
porna av granit. Från den nästan 400 
meter över havet höga Predikstolen 
har man en storslagen utsikt. Nedan-
för Predikstolen breder en storblockig 
rasmark ut sig. I skogen nedanför 
klippan ligger några jätteblock. 

Runt sjön Saxdalen är det ännu 
skog och mest gammal skog. På södra 
sidan är det en blandbarrskog, som ti-
digare var mer gles och talldominerad. 
Sluttningen mot sjön är ännu gles och 
med riktigt gamla träd. Låglänt om-
råde kring utloppet av Stockgropsån 
består av smal bård av sumpskog i 
ganska trång ravin. Mot Brynberget 
är det bördig örtrik granskog, som 
på sina håll har riktigt grova träd. 
Insprängda partier finns här och var 
med yngre planterad skog. Sjöns vat-
ten upptar ungefär 20 % av ytan.

Geologi
Berggrunden består av granit. Berget 

Predikstolen är de högsta klipporna som finns i kommunen. De består mest av silikatsten. 
På klipporna finns det mycket av lavar.
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är blottad som hällar och klippor. 
Nedanför branten är det storblockig 
morän. Där Stockgropsån mynnar ut 
i Saxdalsjöns nordände är det isälvs-
sediment.

Landskapsbild
Tansväggen är synlig på långt avstånd 
och den ger profil och dramatik åt 
landskapet.

Vegetation
Inom området finns vegetationsty-
perna: gran- och blandbarrskog av 
blåbärs-typ, lövbränna, aspskog och 
lövrik barrskog. Nedanför Tansväg-
gen, som egentligen berör Ludvika 
kommun mindre än Gagnefs kom-
mun, växer en bördig blandbarrskog. 
Väster om sjön finns 11 hektar ”övrig 
fuktskog”. Ovanför klippväggen, på 
berget, dominerar tallskog eller bland-
barrskog. Ställvis är den av hällmarks-
artad karaktär. Sluttningen väster om 
berget som går från Brynberget, har en 
frodig typ av granskog som är på kalk-
rik mark och i en variationsrik terräng. 
På hyllplanet i väster syns inga spår ef-
ter avverkningar. Skogen i nordost och 
mot Saxdalen är av yngre datum än 
bestånden närmast klippväggen. 

Ställvis är lövträdsinslaget ganska 
stort. Vegetationen visar fortfarande 
spår efter skogsbetet som förekom en 
gång i tiden. I brantens sydliga del 
finns en naturskogsartad blandskog 
med riktigt gamla tallar och ställvis 
översilad mark. Nedanför klippväg-
gen, mellan rasbranten och klippväg-
gen, står det en bård av gamla granar 
och lövträd. Nedanför rasbranten ut-
breder sig gammelskog som varierar 
från bördig till fattigare granskog till 
örtrika aspbestånd. Skogen är säkerli-
gen formad efter en brand. En myck-
et karaktäristisk asplövbränna finns 
på andra sidan kommungränsen. 

Lågor av alla trädslag förekommer 
ställvis rikligt. Det finns även en del 
grova högstubbar av tall. Klippskär-
ningen i skogen är fattiga på lavar 
och mossor på grund av det sura ber-
get. Hög och jämn luftfuktighet rå-
der nedanför branten, inte minst på 
grund av närheten av sjön Saxdalen 
och det småkullrig terrängen. Dim-
morna drar säkerligen in över ras-
branten och klippväggen, vilket gyn-
nar kryptogamfloran. 

Flora och funga
På bergväggarna uppträder såväl kärl-
växter som mossor och lavar. Branten 
har vissa likheter med ett s.k. sydväxt-
berg, d.v.s. värmegynnade arter som 
bergglim, träjon och blågröe växer här. 
Mossfloran är i stort sett okänd. 

Lavfloran är intressant i såväl sko-
gen som på klippor och block. På 
klippväggarna är flera sällsynta arter 
påträffade, dock de flesta på andra 
sidan kommungränsen på grund av 
att det är lättare att inventera på den 
sidan. På en aspstubbe i skogen ned-
anför klippväggen har liten blekspik 
(NT) påträffats. Varglav (NT) finns 
på ett par tallhögstubbar i rasmarken. 
Vid rasbranten finns några äldre säl-
gar som skadas då och då av nedfallna 

block från klippväggen. Sälgarna är 
värdefulla för lavar och på en är nord-
lig nållav (NT) och rostfläck funnen. 
På många asparna finns aspgelélav 
(NT) och på ett fåtal läderlappslav 
(NT). Tyvärr håller asparna på att dö 
bland den alltmer tätare granuppväx-
ten. Nedanför brantens granar finns 
kanske den mest rika förekomsten 
av garnlav (NT) i kommunen. Ved-
svampar på lågor har också visat sig 
vara intressanta. På en asplåga har 
veckticka (NT) påträffats. Lågor av 
gran börjar bildas här och där, ned-
anför branten ligger samlingar som 
börjar bli nedbrutna av ovanligare 
vedsvampar ullticka (NT) och sprick-
poring (VU). 

På andra sidan Saxdalen går det att 

Predikstolen och den höha lodväggen.
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Nedanför de höga klipporna är det en stor rasmark med stora block. Rasmarken är också 
den största i kommunen.

finna en del andra arter. Eftersom det 
även här ligger granlågor finns ullticka 
på flera lågor. I nordsluttningen mot 
sjön finns en mycket sällsynt variant av 
talltagel, som tidigare skiljdes ut som 
egen art olivtalltagel Bryoria tortuosa. 
Även i denna skog är det ovanligt rikligt 
med garnlav (NT). Området sträcker 
sig till gården Brynberget och där står 
det en mycket grov skogslönn. På trä-
det är rikligt av blanklav. I den bördiga 
kalkbarrskogen finns på rönn lunglav 
(NT) och på asp aspgelélav (NT). En 
låga i skogen finns med ullticka (NT). 
Skogen vid torpet har sannolikt fler in-
tressanta arter att bjuda på.

Fauna
Bergsbranter av Predikstolens kaliber 
lockar flera fågelarter att finna sina 
bon i klippväggarna. Korp har länge 
häckat regelbundet. Gammelskogen 
med gamla aspbestånd gynnar hack-
spettar, såsom gröngöling (NT), grå-
spett, tretåig hackspett (NT) och spill-
kråka liksom andra hålboende fåglar 
t.ex. sparvuggla. Vitryggig hackspett 
(EN) sågs bland de gamla asparna se-
nast för tio år sedan. Naturligtvis bör 
även branten och skogen vara inbju-
dande för de större däggdjuren som 
mård och lo (NT).

Friluftslivet
Tillgängligheten till Predikstolen är lätt 
från vändplanen sydost om Brynber-
get, där ifrån går det en väl upptram-
pad stig upp på berget. Det är brant 
stigning och stigen är stenig, eftersom 

den är hårt sliten, med risk för halka i 
fuktig väderlek. Längden på stigen är 
cirka 500 meter. Besöken är många un
der barmarkssäsongen. Den impone-
rande utsikten lockar. Om man vill 
besöka skogen på andra sidan Saxdalen 
är det lätt att komma från vägen intill 
sjön. Skogen har normal framkomlig-
het. Ej handikappanpassat område.

Kultur/naturhistoria
Som så många andra skogsområden 
finns det spår efter milor. Närheten 
till bruken gjorde att utnyttjande har 
kraftigt påverkat skogen. Men det 
moderna skogsbruket har inte hun-
nit avverka all skog kring Predikstolen 
och sjön Saxdalen, även om det har 
varit på gång. 

All skog mellan Predikstolen och sjön Saxdalen bör bevaras.

6. Predikstolen
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Ingrepp och påverkan: 
Under åren har skogen nedanför och 
i branten inte undgått skogsbruket. 
En avverkning berörde de sydligaste 
delarna, bl.a. avverkades en hylla 
med gammelgran. Området nedanför 
branten kan man numera nå genom 
en väg. Tills inte allför långt tillbaka 
var den gamla skogen mycket mer 
utbredd kring branten. Vissa kom-
pensationer för naturen har gjorts vid 
avverkningarna, bl.a. lämnat mycket 
asp och hyggesbränt. 

Bedömning
Värdeomdöme
Området är unikt i kommunen, nå-
gon lika hög och lång bergsbrant 
finns inte. Den mångfald av biotoper 
på en liten yta som finns här skapar 
förutsättningar för en artrikedom av 
alla typer av organismer. Lång konti-
nuitet på träd, mossvegetation m.m. 
har kunnat utvecklas närmast bran-
ten. Högre naturvärde (1b).

Hot, skydd och planering
Predikstolen saknar formellt skydd. I 
Gagnef kommun är det redan natur-
reservat. Markägaren har klassat 41,5 
hektar som nyckelbiotop och undan-
tagit den delen av skogen från skogs-
bruksåtgärder. Största arelen ligger 
närmast branten. Frågan är om detta 
är tillräckligt stort skyddsområde för 
att behålla ett mycket speciellt klimat 
i branten vid eventuella avverkningar.

Rekommendationer
Tansväggen och Predikstolen behöver 
få ett starkare skydd. Även skogen på 
berget är ett värdefullt område. Sko-
gen mellan branten och runt sjön 
Saxdalen bör undantas från slutav-
verkningar. För att bevara hög och 
jämn luftfuktighet i branten är det 
med stor sannolikhet nödvändigt att 
skydda även detta område. Önskvärt 
är att Predikstolen tillsammans med 
naturreservatet i Gagnef kommun 
bildar ett stort sammanhängande 
skyddat naturområde.

Naturvårdsarter
Mossor: Lapptrappmossa Amphilium 
lapponicum. 

Sjön Saxdalen ligger nedanför Predikstolen. Efter stränderna finns stenblock av diabas.

Svampar: Veckticka Antrodia pul-
vinascens (Nära hotad - NT), stjärn-
tagging Asterodon ferruginosus (Nära 
hotad - NT), sprickporing Diplo-
mitoporus crustulinus (Sårbar - VU), 
rävticka Inonotus rhaedes, kötticka 
Leptoporus mollis (Nära hotad - NT), 
granticka Phellinus chrysoloma (Nära 
hotad - NT), ullticka Phellinus ferru-
gineofuscus   (Nära hotad - NT), stor 
aspticka Phellinus populicola (Nära 
hotad - NT), motaggsvamp Sarcodon 
squamosus (Nära hotad - NT). 

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), rostfläck Artho-
nia vinosa, blåsvart knopplav Biatora 
ocelliformis, talltagel Bryoria fremontii, 
violettgrå tagellav Bryoria nadvo-
nikiana (Nära hotad - NT), nordlig 
nållav Chaenotheca laevigata (Nära 
hotad - NT), solfjäderlav Cheiromy-
cina flabelliformis (Nära hotad - NT), 
läderlappslav Collema nigrescens (Nära 
hotad - NT), aspgelélav Collema sub-
nigrescens (Nära hotad - NT), blank-
lav Eopyrenula leucoplaca, grynig 
filtlav Peltigera collina (Nära hotad - 
NT), varglav Letharia vulpina (Nära 
hotad - NT), liten blekspik Sclerop-
hora peronella (Nära hotad - NT).

Fåglar: Tretåig hackspett Picoides 
tridactylus* (Nära hotad - NT), grå-
spett Picus canus*, järnsparv Prunella 
modularis.

Referenser
Ludvika kommun 1982. Länsstyrel-
sen 1988. Ljung 1998. Hermansson 
m.fl. 2008.

6. Predikstolen
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Långmyran
 
Id nr: 7 
Typ: Extremrikkärr, näringsrik 
granskog, alkärr
Klass: Nationellt (I)
N2000: Ja 
Naturvärde: Bi, F 
Skydd: Natura 2000
Areal: 8 ha 
Nyckelbiotop: 71 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 9a SV
Koord.RT90: 692798/1497571
Koord.Sveref: 6693181/152020
Ägare: Bolag

Beskrivning
Läge
Området ligger cirka 10,5 km NNO 
om Grangärde kyrkby. Bästa vägen 
dit är via Saxhyttan och till Laxsjön. 
Från Laxsjön tar man vägen mot byn 
Långmyran, men vid vägkorsningen 
norr om Gammelgårdssjön åker man 
västerut.

Områdets huvuddrag
Lokalen ligger cirka 320 m över ha-
vet i en sluttning ned mot Saxhytteån 
intill en skogsbilväg. En mindre bäck 
rinner genom området. Översilning 
och kalkinfluens har gett upphov till 
en intressant flora och vegetation. 

Geologi
Berggrunden är av ryolit och över den 
morän. 

Vegetation
Tre växtsamhällen kan urskiljas i 
granskogen, rik- till medelrikkärr, 
högörtgranskog på översilningsmark 
och lågörtgranskog. Kärren är trädbe-
vuxna, främst av gran men även gråal 
förekommer rikligt samt här och där 
hägg, skogstry m.fl. I glesare delar el-
ler i flackare partier blir gräs och starr 
dominerande. Fastmarksvegetationen 
är rik på harsyra och andra låga örter. 
Inslaget av lövträd är lågt. Trots att 
träden är grova och höga är de inte 
så gamla som man lätt kan tro men 
skogen har även gamla träd och i jäm-
förelse med omgivande skog är den 
avvikande. På vissa ställen måste man spånga för att underlätta för besökare, men också för att skydda 

sällsynta växter från tramp.

1:15 0000 250 500 750 1000 m
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kraftigt upptrampade stigar. Tramp är 
dessa växter känsliga för, inte minst 
guckusko, detta har lett till att bestån-
det har svårt att förnyas och spridas. 
För några år sedan byggdes en spång 
för att undvika markslitage. Önskvärt 
är att gästerna håller sig till spången så 
att prakten av orkidéer kan öka. Vid 
vägen finns en informationsskylt om 
floran och området. Ej handikappan-
passat.

Natur- och kulturhistoria 
Området har tidigare haft betydelse 
som betesmark, eftersom Långmyran 
endast är en rest av ett större samman-
hängande bördigt granskogsområde.

Ingrepp och påverkan 
Samma typ av skog var tidigare ut-

Flora och funga
Platsen har blivit mest känd genom sin 
rika flora. Här växer t.ex. många kalk-
gynnade arter och de mest kända och 
uppskattade är orkidéerna, däribland 
guckusko, som förekommer tämligen 
rikligt. Andra arter av orkidéer är 
tvåblad, skogsknipprot, grönyxne och 
skogsnycklar och alla är fridlysta. Vissa 
år kan man se skogsfru (NT). 

Skogen har säkerligen tillräcklig 
kontinuitet och höga, jämna fuktför-
hållanden i mark och luft för att en 
anmärkningsvärd kryptogamflora ska 
kunna finnas. På granar finns åtmins-
tone den ovanliga skorplaven Lecidea 
leprarioides.

Fauna 
Området är litet och ger därmed små 
möjligheter för många fåglar att kun-
na hävda revir. De gamla granarna 
kan fresta duvhök. Av insekter som 
behöver död ved är det också ganska 
magert. På sikt bildas mera döda träd 
och då kommer säkert vedlevande 
insekter också att hitta området, om 
det inte blir för långt att flyga hit. De 
blomrika vägkanterna är uppmärk-
sammade för ett bra ställe för att stu-
dera många arter av dagfjärilar. Vanlig 
är skogspärlemofjäril och flera arter av 
blåvingar.

Friluftsliv 
Långmyran har genom åren uppskat-
tats för sin rika flora, främst genom 
rik blomning av guckusko. Besöksan-
talet är högt, vilket har fört med sig 

bredd över ett mycket större område. 
De stora avverkningarna på 1970-ta-
let tog inga hänsyn till andra unika 
växtlokaler. Att nuvarande område 
fortfarande finns kvar är ett resultat 
av de ideella natur- och kulturvårds-
föreningarnas agerande. Skogsmarken 
runt om är stubb-bruten, det vill säga 
att stubbarna bröts upp efter avverk-
ningen för att tas till vara i skogsin-
dustrin. 

Bedömning
Värdeomdöme 
Växtplatsen för guckusko är den 
största i kommunen, dock ganska 
blygsam i jämförelse med de rikaste i 
länet. Guckusko är en art i EU:s artdi-
rektiv och därmed är området ett Na-
tura 2000 område. Tillsammans med 
andra kalkgynnade växter utgör de en
sällsynt rik flora, speciellt längs med 
bäcken. Växtsamhället är mycket 
känsligt för skogsbruksåtgärder, sär-
skilt slutavverkningar, något som flera 
arter missgynnas av. Att lokalen är 
välkänd och välbesökt höjer bevaran-
devärdet. Området utgörs av Natura 
2000 och har därmed Högre natur-
värde (Naturvärdeklass 1a). Ekologis-
ka förutsättningarna kan inte avsevärt 
bli bättre med svenska förhållanden.

Hot, skydd och planering 
Långmyran saknar formellt skydd 
men markägaren har undantagit om-
rådet som ett internt reservat. Sedan 
år 1979 har området ett begränsat 

Det är inte bara orkidéer som är skyddsvärda 
utan även skogen. Skogsmarken gör att 
granarna blir grova och höga. I området finns 
också ett blött klibbalkärr.  /JHDet är inte bara orkidéer som är skyddsvärda utan även skogen. Den bördiga marken gör att granarna blir grova och höga.

Var god trampa inte bredvid spången, 
för guckusko står ibland helt nära 

7. Långmyran
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skydd som samrådsområde med stöd 
av 20 § i naturvårdslagen. Markäga-
ren bedömmer att 5,6 hektar är nyck-
elbiotop. Planen är att Långmyran 
ska bli naturreservat.

Rekommendationer 
Skyddet för de centrala delarna av 
området är för närvarande tillfreds-

7. Långmyran

Guckusko och dess speciella blomma som fungerar som en fälla för insekter, men när de väl tar sig ut pollinerar de blomman.  /HE

ställande. Spången och skyltningen 
skall underhållas av kommunen. Det 
är motiverat att även inkludera delar 
av de avverkade områdena söder om 
vägen i ett områdesskydd. Tidigare 
fanns där guckusko och andra orki-
déer. Kanske bör hela bäcksträckan 
redovisas och restaureras.

Naturvårdsarter 
Växter: Darrgräs Briza media, gucku-
sko Cypripedium calceolus*, skogs-
nycklar Dactylorhiza maculata ssp. 
fuchsii, skogsknipprot Epipacis helle-
borine, skogsfru Epipogium aphyllum 
(Nära hotad - NT), brudsporre Gym-
nadenia conopsea, rosettjungfrulin 
Polygala amarella, jungfrulin Polygala 
vulgaris, dvärglummer Selaginella se-
laginoides.

Referenser
Ludvika kommun 1982. Länsstyrel-
sen 1988. Ljung 1998.

Tostelblåvinge som kan ses efter vägen.   /TJ

Beskrivning
Läge
 Inte långt ifrån Långmyran ligger det-
ta område och det går från vägen och 
ända ner till Saxhytteån. Samma väg 
tar man för att komma till Lindbast-
mora rikkärr. Besök söderifrån sker 
via Saxhyttan och Karlsänget.

Områdets huvuddrag
Längs med bäcken utan namn, som 
rinner parallellt med Saxhytteån, 
utbreder sig en mosaik av mer eller 
mindre sumpiga kärr och dråg, allt 
på kalkrik mark. Nordligaste delen 
är gammal inägomark. Torpet har 
legat skilt från Lindbastmora gård. 
Jordtäcket är där tunt på ena halvan 
medan det är kraftigt vattenöversilat 
på den andra. En stig till Långmyrans 
bosättning går genom detta område. 

Intill vägen är jordtäcket maskinellt 
avskrapat, vilket har gynnat en viss 
typ av flora. Igenväxningen är accele-
rerande med gråal men även med gran 
och tall. En gren av bäcken rinner upp 
vid ett litet gruvhål. Vattnet från gruv-
hålet är så basiskt att växtligheten blir 
mycket sparsam.

Geologi
Berggrunden är mest leptit, i öster och 
nära Saxhytteån förekommer kvartsit. 
Området ligger inom ett möränback-
landskap.

Vegetation
Många vegetationstyper är spridda 
inom hela detta områdets skogsmark. 

Skala: 1:15000
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Beskrivning
Läge
 Inte långt ifrån Långmyran ligger det-
ta område och det går från vägen och 
ända ner till Saxhytteån. Samma väg 
tar man för att komma till Lindbast-
mora rikkärr. Besök söderifrån sker 
via Saxhyttan och Karlsänget.

Områdets huvuddrag
Längs med bäcken utan namn, som 
rinner parallellt med Saxhytteån, 
utbreder sig en mosaik av mer eller 
mindre sumpiga kärr och dråg, allt 
på kalkrik mark. Nordligaste delen 
är gammal inägomark. Torpet har 
legat skilt från Lindbastmora gård. 
Jordtäcket är där tunt på ena halvan 
medan det är kraftigt vattenöversilat 
på den andra. En stig till Långmyrans 
bosättning går genom detta område. 

Intill vägen är jordtäcket maskinellt 
avskrapat, vilket har gynnat en viss 
typ av flora. Igenväxningen är accele-
rerande med gråal men även med gran 
och tall. En gren av bäcken rinner upp 
vid ett litet gruvhål. Vattnet från gruv-
hålet är så basiskt att växtligheten blir 
mycket sparsam.

Geologi
Berggrunden är mest leptit, i öster och 
nära Saxhytteån förekommer kvartsit. 
Området ligger inom ett möränback-
landskap.

Vegetation
Många vegetationstyper är spridda 
inom hela detta områdets skogsmark. 

Skala: 1:15000

Lindbastmora -  L indmoränget
Id nr: 8 
Typ: Rikkärr, kalkmarksskog 
Klass: Regionalt (II)
N2000: Ja 
Naturvärde: Bi, G, K 
Skydd: Samrådsområde
Areal: 63 ha 
Nyckelbiotop: 71 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 8a NV 
Koord.RT90:6691544/1457835 
Koord.Sveref: 6691928/152297
Ägare: Bolag, enskilda

Trots att rikkärret är dikat finns det kvar delar av det som inte har växt igen. Istället för 
öppet kärr har det blivit ett skogskärr.

1:20 0000 250 500 750 1000 m
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De torra delarna har karaktären av 
torräng. Kalkgrunden gör att floran 
är artrik. En markant gräns går mel-
lan det torra och fuktigare. Den fuk-
tiga delen är av högörtstyp, mestadels 
dominerande av gräset piprör. Gråalen 
börjar tätna allt mer på de fuktiga de-
larna liksom granen. Tallen tar mer 
och mer över på den torra delen. 

Nedanför gruvhålet är det extrem-
rikkärr. Det är oklart om det är det 
höga pH eller andra mineraler i vatt-
net som orsakar att istället för växter 
domineras vegetationen av lavar, alger 
och mossor. I nordvästra hörnet av 
området, är det ung granskog, upp-
växt efter plantering på den kalkrika 
marken och därmed är det en kalk-
granskog. Mycket örtrik sumpskog 

av blandskog finner man mellan de 
öppna kärren efter bäcken. Vid ut-
loppet av bäcken i Saxhytteån har det 
bildats ett delta av sumpskog med täta 
vassruggar. 

Flora och funga
Den lilla växtlokalen vid vägen, hade 
en gång en rik flora med flera kalk-
gynnade arter. På ytor av torrängstyp 
påträffades massor av bl.a. vildlin, ro-
settjungfrulin och ängsgentiana. Ännu 
tidigare fanns även grusviva som dock 
inte är sedd sedan 1980-talet. På fuk-
tigare ytor kan man kanske fortfaran-
de påträffa, t.ex. majviva, fältgentiana 
(EN), underviol och vårärt. Förekom-
sterna av majviva och fältgentiana 
börjar bli begränsad till stigen, där 
det fortfarande finns lågvuxen vegeta-
tion. Bland de fåtaliga växterna intill 
gruvhålet märks främst rödblära. Den 
unga granskogen norr om vägen är en 
mycket karaktäristisk kalkbarrskog. 

På de senaste åren har det fram-
kommit att den är mycket artrik på 
marksvampar, arter som nästan bara 
finns i kalkrik skogsmark. Mest an-
märkningsvärt är bl.a. kejsarskivling 
(VU) och de mycket sällsynta spin-
delskivlingarna Cortinarius spectabilis 
(DD) och råttspindling (DD). Andra 
arter värda att nämna är flattoppad 
klubbsvamp (NT), blå slemspindling, 
brunfläckig spindling Cortinarius 
patibilis och brun klibbskivling. Stor 
utbredning  har bägarlavar Cladonia. 
Bland dessa finns några ovanligare ar-
ter, t.ex. Cladonia acuminata, Clado-

nia cariosa och Cladonia greyi. 
Nedanför detta kala parti breder 

ett extremrikkärr ut sig, som tidigare 
var öppet och mycket fuktigt. Där 
förekommer flera orkidéearter, bl.a. 
ängsnycklar, borsttistel och guckosko 
i ett litet bestånd. Annars har kärret 
en högörtsvegetation som domineras 
av älggräs och kärrfibbla. Tagelstarr 
är en karaktärsart bland starren. Här 
och där vippar gräsull. Bland hårstarr, 
darrgräs och myskgräs hittar man ro-
settjungfrulin och majviva. 2011 fanns 
kärröksvamp (VU), vilket är stor säll-
synthet. I bottenskiktet är mossorna 
källmossa Philonotis fontana, kärr-
klomossa Scorpidium scorpioides och 
bollvitmossa Sphagnum wulfianum 
noterade. 

Rikkärret omges av ung, planterad 
granskog, men ändå är stor låsbräken 
(EN) påträffad bland granarna. Maj-
viva verkar kunna sprida sig till trak-
torspår och andra kala fläckar bland 
unga granarna på den fuktiga marken. 
Längre nedströms blir inte rikkär-
ren lika rika även om de innehåller 
en typisk flora. Öppnare kärr är här 
där är rika på tvåblad och kärrspira. I 
de trädbevuxna rikkärren växer skogs-
knipprot i stora mängder. Andra ka-
raktärsarter är; olvon, vårärt, vänderot, 
tibast, blåsippa, slåtterblomma, dvärg-
lummer, kärrfräken, hästhov. Slåtter-
blomma växer även i öppnare kärr. 
Floran i kärret där bäcken rinner ut 
i Saxhytteån är artfattigare. och enda 
stället som det finns vass. På en gam-
mal, grov stam av en, som ligger ned i 
kärret växer det enlav. Laven har även 
en liknande växtplats i rikkärret ned-
anför gruvhålet. 

Fauna 
Dagfjärilar har inventerats översikt-
ligt, och bl.a. har gulfläckig glanssmy-
gare, sotmätare och vitfläckig gräsmott 
påträffats. Sannolikt har artantalet av 
fjärilar minskat med tilltagande igen-
växning av rikkärret. Vid ett invente-
ringstillfälle var syftet att leta efter ho-
tade skalbaggar knutna till rönn. Då 
sågs gnag efter skalbaggen Choragus 
horni (NT).

Friluftsliv: 
Trots närheten till guckuskons växt-
plats vid Långmyran är denna växt-
lokal föga besökt. Eftersom många 

Det kalkrika och giftiga? vattnet från gruvan gör att vegetationen blir speciell och att det 
mest mossor och lavar som trivs, förutom rödblära.

Brudsporre är ganska sällsynt orkidé på 
kalkhaltig mark.

8. Lindbastmora
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botaniskt intresserade besökare till 
Långmyran passerar skulle även denna 
plats kunna bli attraktiv. Svampintres-
serade personer kommer då och då för 
leta sällsynta marksvampar. Man bör 
kunna växt-, lav- och svamparter för 
att få utbyte av ett besök.

Natur- och kulturhistoria
När bosättningen upphörde är okänt 
men inägan har säkerligen hävdats 
som främst slåttermark och den om-
givande skogen som betesmark. Det 
mindre gruvområde som avvattnas 
genom en del av rikkärret, finns med 
på kartor från 1730. På karta från 
1772 kallas gruvan för ”silvergruva”. 
En större skrotstenshög finns i anslut-
ning till gruvhålet (RAÄ Grangärde 

432:1). Lindbastmora är omnämnd i 
fäbodförteckningen från 1663-64 och 
markerades på karta 1689 med sex 
stugor. I en häll intill Lindbastmora 
gård finns ristningar (RAÄ Grangärde 
430:2). På Björkåsen låg det också en 
fäbod.

Ingrepp/påverkan
Den övre delen av bäckdalen blev av-
verkad under 1970-talet, dessutom 
bröts stubben upp. Granplantering-
arna har tätnat betydligt de senaste 
åren. Förövrigt tycks lövträden ha bli-
vit gynnade av stubb-brytningen. Ett 
par nya, mindre hyggen gränsar mot 
bäckdalen. En äldre väg skär bäcken i 
söder, samt ett äldre hygge med frötal-
lar påverkar bäckdalens vegetation ne-

gativt. Rikkärret nedanför gruvhålet 
dikades cirka 1980. Markägaren har 
försökt lindra effekterna av ingreppet, 
men resultatet blev inte bra. Effekter-
na börjar göra sig gällande, högörter-
na tar över på lågörternas bekostnad 
och förbuskningen av främst gråal har 
blivit massiv. Den rika förekomsten 
av majviva är nu reducerad till en-
staka plantor på markytor som störts 
genom försöken till restaurering. 

Bedömning
Värdeomdöme
Eftersom guckosko finns här och den 
ingår i EU:s artdirektiv, blir delar av 
området ett Natura 2000 område. 
Lindbastmora området är ett intres-
sant botaniskt objekt. Rikkärren av 
olika typer innehåller nästan samtliga 
av kommunens orkidé-arter. Totalt är 
kanske området ett av kommunens 
artrikaste när det gäller kärlväxter och 
sällsynta växtsamhällen. Trots långt 
gången igenväxning håller sig ännu 
sällsynta och hotade växter kvar, t.ex. 
majviva. Området vid gruvhålen har 
unik vegetation, vad som än må orsa-
ka detta. Det ställvis tunna jordtäcket 
skapar mycket unika förutsättningar 
för floran vilket har få motsvarigheter 
inom kommunen. Unggranskog som 
planterades, är en typisk kalkgranskog 
och som på lång sikt kan få intressant 
flora och funga.

Hot, skydd och planering
Området hotas av de dikningar som Med hjälp av en liten skötsel för att hålla öppet kan bland annat orkidéer och majviva fin-

nas kvar. Området är skyddad som Natura 2000.

8. Lindbastmora

Nästrot saknar klorofyll, därför är den 
så blek. Orkidéen är en stor sällsynthet i 
Dalarna.
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8. Lindbastmora

genomfördes på 1980-talet, vilket 
tillsammans med kalavverkningar har 
medfört att vegetationen och därmed 
floran förändras. Ett exempel är ett 
rikkärr som helt blivit dominerat av 
brunrör. Förändringar av hydrologin, 
direkt eller indirekt är ett hot, kanske 
ett större hot än någonsin efter tidi-
gare påverkan. Hela ekosystemet är 
känsligt, vilket inte har beaktats tidi-
gare av skogsbruket i detta samman-
hang. 

Skogen mot bäcken som har flera 
rikkärr måste få vara kvar som skydd 
mot total solbelysning. Tyvärr har 
några mindre avverkningar inte tagit 
den naturhänsyn som kantzon mot 
vattendrag som rekommenderas. Det 
finns två nyckelbiotoper inom områ-
det, båda på bolagsmark. Biotoptypen 
är ”kalkbarrskog” med rik artflora. 
Den ena är 1,8 hektar ung blandskog 
och den andra är 4,9 hektar, även den 
yngre skogen. Övrig mark mot bäck-
en bör lämnas som kantzon. 

Rekommendationer
En återställning av växtplatser måste 
göras inom en snar framtid. Borttag-
ning av gråal och barrträd är nödvän-
dig på torrbackarna, där det ska vara 
trädlöst. Detta betyder återkomman-
de skötsel för att upprätthålla öppen-
heten. På den fuktigare marken vore 
det intressant med en mindre slåtter-
yta för att på sikt missgynna pipröret. 
Det är viktigt att på nytt försöka res-
taurera rikkärret genom att röja busk 
och småträd samt genom att försöka 
återskapa de hydrologiska förutsätt-
ningarna. Sumpskogarna ska lämnas 
orörda. Under hösten 2014 påbörja-
des vissa restaureringsinsatser genom 
samarbete mellan Länsstyrelsen och 
Skogsstyrelsen.

Naturvårdsarter
Växter: Grusviva Androsace septentrio-
nalis, stor låsbräken Botrychium virgi-
nanum (Starkt hotad - EN), darrgräs 
Briza media, spädstarr Cares disperma, 
tagelstarr Carex pronpiquata, gucku-
sko Cypripedium calceolus*, ängsnyck-
lar Dactylorhiza incarnata, tagelsäv 
Eleocharis quinqueflora, skogsknipp-
rot Epipactis helleborine, trådfräken 
Equisetum scirpoides, smalfräken 
Equisetum variegatum, ängsgentiana 
Gentianella amarella, fältgentiana 

Gentianella campestris (Sårbar - VU), 
ögonpyrola Moneses uniflora, rosett-
jungfrulin Polygala amarella, jungfru-
lin Polygala vulgaris, majviva Primula 
farinosa, dvärglummer Selaginella se-
laginoides, underviol Viola mirabilis. 

Svampar: Kejsarskivling Catathe-
lasma imperiale (Sårbar - VU), flat-
toppad klubbsvamp Clavariadelphus 
truncatus (Nära hotad - NT), Corti-
narius caesiocinctus, stålblå spindling 
Cortinarius emuntus, strimspindling 
Cortinarius glaucopus, barrviolspind-
ling Cortinarius hercynicus (Nära ho-
tad - NT), blå slemspindling Corti-
narus salor, Cortinarius spectabilis 
(Kunskapsbrist - DD), råttspindling 
Cortinarius spadicellus (Kunskapsbrist 
- DD), stornopping Entoloma griseocy-

Bilden är från 1986 och visar ett par år efter dikningen. Sedan lade man igen diket. Ska-
dan var redan skedd.

Bilden visar hur det ser ut idag. Restaurering är nödvändig för att rädda den unika floran. 
Ska man schakta av den bördiga jorden? 

aneum (Nära hotad - NT), ögonnop-
ping Entoloma lividocyanulum (Nära 
hotad - NT), gråblå nopping Ento-
loma mougeotii, hagnopping Entoloma 
turci, olivinriska Lactarius olivinus 
(Nära hotad - NT), brun klibbskiv-
ling Limacella glioderma, kärröksvamp 
Lycoperdon caudatum (Sårbar - VU). 

Lavar: Solfjäderlav Cheiromycina 
flabelliformis (Nära hotad - NT), en-
lav Vulpicida juniperinus.

Skalbaggar: Choragus horni (Nära 
hotad - NT)

Litteratur
Ludvika kommun 1982. Länsstyrel-
sen 1988. Ljung 1998.
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Beskrivning
Läge
Bergstoppen ligger cirka 17,5 km NO 
om Grangärde. Man åker till Grangär-
des Hästberg och där finns vägskylt 
till parkering, skylt och stig.

Områdets huvuddrag
Hästbergs klack är ett av de högre 
bergen söder om bergsområdet Gyll-
bergen. I väster har berget en brant 
sluttning medan övriga sidor är flack-
are men dess form är typisk för en 
”klack” och uppmärksammas i land-
skapet. Berggrunden har diabasinslag, 
vilket vegetationen vittnar om. Ned-
anför berget ligger byn Grangärde-
Hästberg, som fortfarande har kvar 
rester av ett äldre jordbrukslandskap. 
”Klacken” har tillhört byns fodermar-
ker, vilket också tydligt går att avläsa 
på vegetationen. 

Vegetation
Tidigare var berget mer eller mindre 
skoglöst, åtminstone i de sydligare 
riktningarna. Idag har igenväxningen 
av ett trädskikt gått ganska långt och 
hela arealen är skogsmark. I syd- och 
västsluttningen dominerar en högört-
vegetation med dominans av gräset 
piprör. Mellan tuvorna förekommer 
växter som är hävdgynnade eller till-
hör en lundvegetation, t.ex. vitsippa, 
vårärt m.fl. Vid hällmarken är det en 
lågvuxen vegetation. Trädskiktet är 
blandat, bl.a. beroende på de ingrepp 
som har skett. I f d hagmarken står det 

Hästbergs klack
Id nr: 9
Typ: Utsikt, vallristningar, ängs-
mark, kalkmarkskog             
Klass: Regional (II)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, K, G, L, F                                
Skydd: Natur-biotop-reservat
Areal: 43 ha 
Nyckelbiotop: 62 %                                     
Socken: Grangärde
Karta: 66F 8a NV 
Koord.RT90: 6690426/1458991
Koord.Sveref: 6690828/1534668             
Ägare: Enskilda

Naturreservatet på toppen av Hästbergs klack kom till för att bevara ristningar från 1700- 
och 1800-talet.

1:15 0410 250 500 750 1000 m
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diverse lövträd. I övriga delar börjar 
granen ta över. Ställvis, särskilt i den 
branta västsluttningen finns en natur-
skogsartad struktur i bestånden. Där 
ligger också en del gran- och björklå-
gor. Gamla aspar går det att finna runt 
hela berget. Sammanfattningsvis är 
vegetationen varierande, vilket gynnar 
artrikedomen. 

Geologi
Hela berget består av leptit med inslag 
av pegmatit och diabas. Högsta delen 
av berget har ett tunt eller inget lager 
av morän. I den allra nordvästra delen 
grinner en bäck i en isälvsränna.

Flora och funga
Uppe på klacken är floran ganska en-
kel. Längs med stigen från byn är det 

9. Hästbergs klack

ställvis en rik flora som möter besö-
karen. Det alltmer förtätade pipröret 
konkurrerar ut örter som t.ex. vårärt, 
jungfrulin, stinksyska, brudsporre, vio-
ler och månlåsbräken (NT). Skogsnyck-
lar klarar sig bättre. Tidigare hävdades 
marken och var säkerligen mycket 
artrikare. Återupptagen slåtterhävd av 
knappt en hektar har lockat fram hur 
det en gång såg ut, bl.a. har fältgen-
tiana (EN) återkommit. I nyckelbio-
toperna strax väster och nordväst om 
klacken finns skogslind, både busk-
formiga och trädformiga lindar. Det 
finns även två stora buskar av hassel, 
samt en i kalkmarksbarrskog. 

De vackra och färggranna ängs-
svamparna har svarat på hävden gan-
ska snabbt. Hitintills har 19 arter 

ängsvampar hittats. Bland dessa kan 
nämnas backnopping, knopprödhät-
ting Entoloma papillatum, vitlöksvax-
ing Hygrocybe helobia, mörk blod-
vaxskivling Hygrocybe phaeococcinea, 
praktvaxskivling, småsporig jordtunga 
Geoglussum elongatum och aprikos-
fingersvamp Clavuliopsis luteoalba. 

En gammal timrad ängslada står 
fortfarande kvar i sluttningen, på vil-
ken det går att finna alltmer sällsynta 
knappnålslavar som brun nållav och 
sotlav. 

Övriga intressanta lavar finns på 
de gamla aspar och rönnar som står 
norr om toppen. Träden har rikligt 
med lavar och mossor. Den glesa sko-
gen kring asparna gynnar lavar som 
lunglav (NT), blanklav, läderlappslav 

Hästbergs klacks sluttning har nästan bara lövskog. Trots att träden står glest är det ett krontak.

Efter stigen till toppen. För att hålla det öppet för besökare, växter och svampar, krävs regelbundet insats med slåtter och röjning. Byborna 
slåttrar en del av området. Ännu finns fältgentiana (EN), men även exklusiva ”ängssvampar”.
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(NT), aspgelélav (NT), sälgörnlav och 
allélav Anaphtychia ciliaris. Sannolikt 
även en sällsyntare örnlav Ochrolech-
ia bahuensis. På en gammal, murken 
asplåga har den sällsynta kandelaber-
svamp (NT) hittats och på en björk-
låga finns praktfull koralltaggsvamp 
(NT). Trots att det bara börjar falla 
grova granar har ullticka etablerats sig. 
Kärlväxterna är inte totalinventerade, 
även om det finns en lång lista. 

I nordvästsluttningen av berget 
finns en barrskog på kalkrik mark, 
vilken har ett stort antal hotade mark-
svampar. En av de allra sällsyntare 
fynden är Cortinarius violaceomacula-
tus (VU). Flera ställen med den vackra 
grangråticka (VU). Granrotspindling 
(VU), rovspindling (NT), är andra 

9. Hästbergs klack

ovanliga arter. Om man bökar i mar-
ken finner man blåtryffel (EN), en 
art som länge ansågs mycket sällsynt, 
men nu har upptäckts på flera nya 
ställen i länet. Fortfarande hör arten 
till de allra mest hotade arterna, efter-
som gammal kalkgranskog med rätta 
betingelserna blir allt mer sällsynt. 
Det finns också sällsynta och regionalt 
hotade arter, t.ex. fagerspindling och 
kryddspindling Cortinarius percomis. 

Fauna
De äldre lövträden gynnar både fåg-
lar och insekter. På många av de äldre 
rönnarna kan finna gnagspår av skal-
baggen Choragus horni (NT). Fjärils-
faunan verkar vara rik med anledning 
av de öppna partierna vid hällmar-
kerna som alstrar varma platser och 
örtrikedom. Någon inventering är 
inte genomförd men här kan man få 
uppleva stora mängder av makaonfjä-
ril som flyger omkring toppen. Det 
kallas kröning. 

Den sista vitryggiga hackspetten i 
kommunen, en hanne, höll till vid 
berget i slutet av 1980-talet. Gröngö-
ling (NT) och gråspett är regelbundna 
häckare. Slaguggla har konstaterats 
häcka och kan ännu göra det. Ännu 
sjunger trädpiplärka från trädtoppar-
na. Man kan få höra gök från toppen 
av berget. Närheten till byn skapar 
även förutsättningar för småfåglarna, 
liksom för kattuggla och pärluggla.

Friluftsliv
Hästbergs klack är ett uppskattat ut-

flyktsmål. Det finns en markerad, bra 
stig från informationsskylt till toppen 
av berget. Stigningen är brant hela 
den cirka 500 meter långa sträckan. 
Efter stigen finns det bänkar som är 
bra att vila på under den mödosamma 
promenaden uppför den branta slutt-
ningen. Väl uppe på den skoglösa top-
pen har man en bedårande utsikt runt 
om. Det sägs att man kan se fem sock-
nar. Grangärde kyrka kan åtminstone 
ses och dalgången efter Malingsån 
osv. Även kulturhistoriskt är platsen 
mycket intressant (se nästa rubrik). 
Området ingår i kommunens projekt 
”Ludvikas pärlor”.

Kultur-naturhistoria
Klacken utnyttjades tidigare till stora 

Kalkbarrskog eller näringsrik granskog som 
det heter i EU:s habitatdirektiv. Här kan man 
finns många sällsynta växter och svampar.   /

Nedanför klacken ligger en kalkmarksgranskog som är totala motsatsen till skötselkrävande lövskogen i sluttningen. Här ska skogen lämnas 
för fri utveckling så att alla arter som behöver orördhet trivs.

Utan slåtter eller bete växer gräset piprör 
högt.

Blåsuga finns här i slåtterängen på väg 
upp mot toppen. När den har slagit ut 
får den blåaktiga blommor.
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delar som slåtter- och betesmark, s. 
k. slogmark. På gamla kartor gick det 
kilometervis med gärdsgårdar i slutt-
ningen, både för att stänga ute djuren 
som till fägator. Byn har fått sitt namn 
av att man tog på sig sommarbete av 
traktens hästar. Ända till 1960-talet 
betades området. På hällarna på högsta 
toppen vittnar spår om en tidig vall-
ningskultur. I denna region utövades 
inte vallningen av flickor och kvinnor 
utan istället var det pojkar som ut-
förde den. Ristningar från 1700- och 
1800-talet utförda av vallpojkarna 
finns kvar på hällarna. Kalkbarrsko-
gen som  är biotopskyddsområde har 
även den varit betesskog, eftersom det 
har legat en fäbod, Pärlbybodarna, på 
samma ställe (RAÄ Grangärde 420:1 
och 421:1). Det har sannolikt legat 
fäbodplatser, en eller flera, på södra-
sydöstra sidan av klacken.

Ingrepp och påverkan
Gallringar i trädskiktet i f.d. ängs- och 
betesmarken har genomförts i olika 
omgångar, allt för att efterlikna en 
hagmark. Den senaste har omfattat 
hela toppen. Allt för att gynna löv-
träden och särskilt aspen. Granung-
skogar norr om berget visar på en 
omfattande avverkning på 1960- och 
1970-talet. En brunn har grävts för att 
låta grundvattnet släcka törst på besö-
kare. Vid basen av bergets sydsida har 
granen huggits bort, för att göra det 
möjligt för bete av får.

Bedömningar
Värdeomdöme
Hästbergs klack har höga naturvärden 
och floran och svampar är artrikt re-
presenterade på marken och lavar på 
träden. Flera rödlistade marksvam-
par har under senare åren upptäckts i 
området. Klacken är identifierad som 
en prioriterad lokal inom åtgärdspro-
grammen för hotade och sällsynta ar-
ter och miljöer (ÅGP).

De fristående asparna har artrika 
lavsamhällen som man aldrig finner i 
tät skog. Rikedomen av äldre lövträd 
och mindre blandbestånd som är na-
turskogsliknande bidrar till en artri-
kedom som generellt är missgynnade 
av de landskapsförändringar som har 

9. Hästbergs klack

skett och som fortfarande sker. Detta 
kombinerat med ett högt värde för 
friluftslivet gör att området mer eller 
mindre har blivit säkerställt. 

Om slåtter och bete kunde ske i hela 
sluttningen mot byn skulle Hästbergs 
klack bli ett otroligt vackert område 
och ännu mer biologiskt rikt, till en 
sådan grad att det skulle bli en mycket 
stor attraktion, inte bara i ett kommu-
nalt perspektiv, utan även nationellt. 
Biotopskyddsreservatet tillhör en av 
de artrikaste i länet på marksvampar.

Hot, skydd och planering
Hästbergs klacks topp och syd-syd-
västsluttning är ett naturreservat en-
ligt kap. 7,4 § i miljöbalken. Reser-
vatet är på 1,5 hektar och bildades år 
1933. På markägarens initiativ och in-
tresse har cirka 16 hektar blivit skyd-
dat genom s.k. naturvårdsavtal med 
skogsstyrelsen. Kommunen har med-
verkat till skötselplan för den del som 
behöver hållas fri från granar och inte 
växa igen med sly. 

Dessutom finns två biotopskydds-
områden på totalt 7,1 hektar (ob-
jektnummer SK 475-2005, SK 
476-2005). Benämningen är ”kalk-
markskog”. Det ena av områdena ska-
dades vid ett tillfälle när en skotare 
gjorde transportväg genom biotopen. 
Skadan blev ett rättsfall och med fäl-
lande dom. Totalt är cirka 62 % av 
arealen långsiktigt skyddad. Övrig del 
består av skötselkrävande mark, allt 
för att hålla uppe utsikten och gynna 
floran. En period var det fårbete när-

I den fuktiga kalkbarrskogen med gamla granar finns blåtryffel (EN).  /US

Efter stigen till ristningarna. På ett ställe slåttrar byborna, för att bevara rara växter och 
ängssvampar. Här finns nu den hotade fältgentianan.   /AJ
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mast byn, men av olika anledningar 
har betet inte bestått. Det fanns ett 
tag en plan att hägna ute älgarna i den 
del av området den del av området där 
det växer mycket ung asp, för att sä-
kerställa en gles aspskog i framtiden. 
En omfattande röjning och gallring 
gjordes  2014.

Rekommendationer
Idag finns det en skötselplan som 
kommunen, markägaren, länssty-
relsen och skogsstyrelsen upprättat. 
Åtgärderna som har genomförts är 
utglesning av trädskiktet för att efter-
likna den tidigare hävdade marken. 
Markvegetationen har hittills inte be-
rörts av åtgärderna, men byborna har 
inlett en tradition med en slåtterhelg. 
I augusti 2014 utförde av länsstyrel-
sen anställd personal lieslåtter utefter 
några sträckor av stigen från ängen 
upp mot toppen, bl.a. där fältgentiana 
(EN) växer.

Fårbete närmast bebyggelsen som 
förstärkte natur- och kulturvärdena 
bör snarast återuppstå. Slåtter och 
bete är nödvändigt för att floran inte 
skall utarmas. Stängslet mot älgarna 
som betar ihjäl all aspsly har inte blivit 
genomfört som planerat. Stängslingen 
behöver genomföras för att ny asp ska 
ersätta de gamla träden i framtiden. 

En kraftig satsning på att få till mer 
slåtter och bete skulle ge kommunen 
ett fantastiskt besöksområde av hög 
nationell klass. 

Naturvårdsarter
Växter: Månlåsbräken Botrychium lu-
naria (Nära hotad - NT), fältgentiana 
Gentianella campestris (Strakt hotad - 
EN), brudsporre Gymnadenia conop-
sea, slåtterfibbla Hypochoeris maculata, 
nattviol Platanthera bifolia, jungfrulin 
Polygala vulgaris, underviol Viola mi-
rabilis.

Svampar: Kandelabersvamp Artho-
myces pyxidatus (Nära hotad - NT), 
grantaggsvamp Bankera violascens 
(Nära hotad - NT), grangråticka Bo-
letopsis leucomelaena (Sårbar - VU), 
blåtryffel Chamonixia caespitosa 
(Starkt hotad - EN), fagerspindling 
Cortinarius calochrous, granrotspind-
ling Cortinarius fraudolosus (VU), 
rovspindling Cortinarius napus (Nära 
hotad - NT), Cortinarius violaceoma-
culatus (Sårbar - VU), backnopping 

Entoloma atrocoeruleum, lundnopping 
Entoloma queletii, koralltaggsvamp 
Hericium coralloides (Nära hotad - 
NT), lutvaxskivling Hygrocybe nitrata, 
grålila vaxskivling Hygrocybe lacmus 
(Sårbar - VU), ängsvaxskivling Hygro-
cybe pratensis, scharlakansvaxskivling 
Hygrocybe punicea (Nära hotad - NT), 
praktvaxskivling Hygrocybe splendi-
dissima (Nära hotad - NT), ullticka 
Phellinus ferrugineofuscus (Nära hotad 
- NT). 

Lavar: Brun nållav Chaenotheca 
phaeocepahala, läderlappslav Collema 
nigrescens (Nära hotad - NT), asp-
gelélav Collema subnigrescens (Nära 
hotad - NT), sotlav Cyphelium in-
quinans, lunglav Lobaria pulmonaria 
(Nära hotad - NT), sälgörnlav Ochro-

9. Hästbergs klack

Efter flera års igenväxning började man slå vegeatationen efter en stig. Redan efter ett år 
kom praktvaxskivling (NT tillbaka. Detta visar på att restaurering av ängar lönar sig.

lechia szatalaënsis. 
Fåglar: Trädpiplärka Anthus tri-

vialis, pärluggla Aegolius funereus*, 
mindre hackspett Dendrocopos minor 
(Nära hotad - NT), göktyta Jynx tor-
quilla (Sårbar - VU), järnsparv Prunel-
la modularis, slaguggla Strix uralensis*. 

Skalbaggar: Choragus horni (Nära 
hotad - NT).

Referenser
Ludvika kommun 1982. Länsstyrel-
sen 1988. Ljung 1998. Hermansson 
m.fl. 2008.



      60

Beskrivning
Läge
Skogsområdet ligger cirka 12 km V 
om Grangärde kyrkby. För att kom-
ma dit åker man från Sunnansjö mot 
Fredriksberg. I Norhyttan tar man av 
mot Gänsen - Lövsjön och före Gän-
sen mot Gänsberget by.

Områdets huvuddrag
Den märkliga floralokalen i sydväst-
sluttningen mot sjön Gänsen lig-
ger ett stort område av skog som är 
influerad av kalkrik mark. Gänsber-
gets gransluttning med näringsrikt 
översilande vatten är bara en del av 
ett större område. Sannolikt är det 
urbergskalksten i berggrunden som 
ger effekter på vegetationen och 
marksvampar. Ett par olika natur-
typer kan urskiljas, nämligen örtrik 
granskog och trädbevuxna rikkärr. 
De övergår utan skarpa gränser i var-
andra. Den fuktiga marken följer en 
mindre bäck ganska nära vägen till 
Gänsmossen. Ställvis är granen hög-
vuxen och grov även på den mindre 
fuktiga marken.

Geologi
Berggrunden är av leptit och det finns 
ett par diabasgångar. Mesta delen över 
berget är morän, men i väster berörs 
området av isälvssediment eroderat 
område. I sluttningen finns ett antal 
isälvsrännor. Närmast ensamgården 
Gänsberget finns ytor av tunt morän-
lager och hällar. 

Gänsberget
Id nr: 10 
Typ: Kalkmarksgranskog, rikkärr
Klass: Nationellt (I)
N2000: Ja 
Naturvärde: Bi, F, L 
Skydd: Natura 2000
Areal: 70 ha, inkl 68 ha skogs-
mark 
Nyckelbiotop: 68 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 8i SO 
Koord.RT90: 6682949/1442392
Koord.Sveref: 6683147/136961
Ägare: Bolag

Skogen har tidigare varit både slåtter- och hagmark. Det unika är att finns gamla träd och 
kalkrika kärr i skogen. Guckosko växer i små kärr som det på bilden.

1:20 0000 250 500 750 1000 1250 m
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10. Gänsberget

Vegetation
Vegetationen är formad av att det ytli-
ga vattnet har förbindelse med kalkrik 
berggrund eller morän. Området kan 
delas upp i tre delar. På västra sidan 
av vägen är skogen högvuxen och tät, 
den östra sidan är betydligt mer på-
verkad av igenväxning, eftersom den 
marken från början var mer eller min-
dre öppen. 

Väster om vägen är trädvegetatio-
nen blandad även om granen domine-
rar. Det finns även rikligt med lövträd, 
t.ex. rönn och sälg. Äldre tallar står 
spridda i de fuktiga delarna. På den 
fuktiga marken utbreder sig en artrik 
högörtsvegetation som är sällsynt i 
kommunen. Där det är torrare mark 
är det lågörtsvegetation. Stora delar 
av området är tidigare ganska kraftigt 
kulturpåverkat, främst genom att det 
använts som betesmark men även i 
viss mån som slåttermark. På östra si-
dan finns ett riktigt blött rikkärr som 
är omgiven av yngre granskog, delvis 
kulturskapad. Annars är skogen på 
östra sidan mycket varierande beroen-
de av tidigare markanvändning. Här 

finns skogspartier som är naturskogs-
artade. I skogen mellan vägen i söder 
och Gänsmossen finns små  vackra 
öppningar som har en naturlig ängs-
vegetation.

Flora och funga
Lokalen är känd sedan gammalt för 
sitt bestånd av guckusko, vilket finns 

väster om vägen. Men här finns inte 
bara guckusko utan en rad andra krä-
vande och sällsynta växter, mer el-
ler mindre gynnade av kalkrik mark. 
Antalet orkidéarter är högt, alla som 
är tänkbara i kommunen finns här, 
bl.a. skogsnycklar, skogsknipprot, grön-
yxne och tvåblad. En annan exklusiv 
och högvuxen art är kransrams, som är 

Trots kulturpåverkan av skogen på Gänsberget finns partier som i det närmaste är natur-
skog. Kanske länets vackraste skog? 

Den kalkrika marken skapar artrik växtlighet med många orkidéer. Men det är svamparna som står för mångfalden. Violgubbe (VU) är en 
svamp som indikerar detta
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en s.k. suboceanisk art. I Sverige på-
träffas den endast på lokaler med hög 
luftfuktighet i västra delen av landet. 
Gänsberget är bland de östligaste i 
länet. Det går även att finna axag på 
större ytor. Arten är sällsynt och en 
bra indikator på artrika rikkärr. 

Denna del av området är även värde-
full för kryptogamer, eftersom mycket 
tyder på lång skoglig eller trädkon-
tinuitet. En mycket sällsynt skinn-
svamp är påträffad här bågknotterskinn 
(VU). Arten är endast känd från ett 
fåtal lokaler i landet och världen. Den 
hittades på en gammal, grov granlåga 
i rikkärret. Väster om vägen är det be-
tydligt svårare att finna många arter 
marksvampar, men det finns ställen 
med violgubbe (VU) och i ett av kärr-
drågen har en ännu inte namngiven 
stor korallfingersvamp Ramaria på-
träffats. Ända ned till Gänsmossen går 
det att finna en kalkgynnad flora (se 
Gänsmossen, nr 142). 

Floran öster om vägen är något an-
norlunda, där förekommer en torrare 
marktyp, till och med torrbackar på 
hällar. En gammal åker håller på att 
växa igen med gräs, örter och buskar 
men detta går tydligen långsamt då 
granen skyr ytlig kalkberggrund. Här 
växer det fältgentiana (VU) och ängs-
gentiana, hårstarr, slåtterfibbla med 
flera arter. Mindre rikkärr, som tidiga-
re var öppna, nu med gråal förekom-
mer också. I det otroligt blöta rikkär-
ret och i dess omgivning finns mycket 
stor mängd av skogsknipprot. Där sko-
gen är äldst och minst kulturpåverkad 
finns stora mängder av ”skogsfibblor”, 
något för botanister att fördjupa sig i. 
På senare tid har marklevande svam-
par uppmärksammats i området. 

Om västra delen är mer intressant 
för floran, är östra delen detsamma 
för svamparna. Igenväxande hagmark, 
med varierande markfuktighet och 
oftast tunt lager av mossor och växter 
i bottenskiktet gynnar bildandet av 
fruktkroppar och svamparter känsliga 
för konkurrerande vegetation. Det har 
visat sig att den del av skogen på östra 
sidan som senast var hagmark och 
även bestod av ett par gamla åkrar, har 
vissa år mängder av svampar av olika 
arter. Mark som är mer fuktig och har 
äldre skog, har de allra sällsyntaste 
och hotade arterna. Spindelskivlingar 

10. Gänsberget

En mycket sällsynt och vacker fingersvamp är Ramaria brunneicontusa, eller under ett nytt 
namn. På samma ställe i Gänsberget finns många hotade marksvampar.

Blek fingersvamp (NT) har sin enda kända plats i Dalarna i Gänsbergets svamprika rika. 

Olivspindling Cortinarius venetus är en bra signalart för atrika svampmarker på kalkmark.
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har här sin enda nuvarande kända 
lokal i Dalarna. Flera arter av korall-
fingersvampar finns. Förekomsten av 
violgubbe (VU), är anmärkningsvärd. 
Fruktkroppar finns här och var i den 
yngre kalkgranskogen, och det totala 
antalet gör att det är den näst rikaste 
platsen i länet. Den allra sällsyntaste 
svampen, och mest hotad, är brödtagg-
svamp (VU). Brödtaggsvamp har bara 
setts en gång och då var det bara två 
fruktkroppar. Vissa år finns det rikligt 
av den märkliga, mycket väldoftande 
dofttaggsvamp (NT). Mer regelbun-
den är violgubbe (VU), som här före-
kommer med många mycel med fåtal 
fruktkroppar. Efter vägarna i området 
kan det vara intressant att ”botanise-

ra” bland svamparna. Små, men vack-
ra jordtungor finns i vissa år i ganska 
stora mängder i vägkanterna, bl.a. är 
Geoglossum montanum identifierad.

Fauna
På senare år har vildsvin besökt sko-
gen för att äta av den rikliga förekom-
sten av hjorttryffel som finns i kalkrik 
skogsmark. Sannolikt är skogen rik på 
snäckor och som vid en inventering 
bör inbringa någon sällsynt och hotad 
art.

Friluftsliv
Många besök sker under blomnings-
tiden för guckusko, men därutöver 
är det få som kommer till Gänsber-
gets kalkbarrskog för att ”botanisera”. 
Skogen med alla dessa kärr, kanske 
inte är så gästvänlig. Den som är in-
tresserad av svamp, både som mat eller 
vill uppleva svamparnas mångformig-
het, kommer inte att bli besvikna vid 
”goda svampår”.

Natur- och kulturhistoria
Hävden av skogsmarken har sina anor 
från finnkoloniseringen, då Gänsber-
get anlades och registrerades. Närmast 
gårdarna förekom hävdade gräsmar-
ker och lindor. Längre från gårdarna 
lieslogs myrarna och djuren fick hålla 
tillgodo med vad skogen erbjöd. När 
jordbruket på gården intill skogen 
upphörde, gissningsvis på 1950-talet, 
planterades åkrarna igen med gran. 
Hagmarkerna fick antagligen spon-
tant växa igen. En gallring av granen 
har skett efter det på en del av den 
idag rika kalkgranskogen.

Ingrepp och påverkan
Några större ingrepp har inte skett se-
dan slutet av 1900-talet. Skogen har 
hitintills fått utvecklas fritt med un-
dantag från skogsgödsling, som har 
utförts. Skogsgödslingen hade negativ 
påverkan på guckusko, möjligen även 
andra orkidéer. Utanför området har 
kalkbarrskogen avverkats utan att den 
värderats på naturvärdena.

Bedömning
Värdeomdöme
Kalkbarrskog är med på EU:s lista 
över habitat i Natura 2000, liksom 
guckusko är med artdirektivet. Detta 
gör att Gänsberget är ett Natura 2000 

Nära torpet finns också partier med äldre gran och tall på örtrik mark. Här börjar det fin-
nas mycket av död ved.

10. Gänsberget

Cortinarius är bra indikatorer på skog 
med lång trädkontinuitet, men det är 
också ett mycket svårt släkte att urskil-
ja arterna. Här finns bl.a. rostspindling 
(VU), stålblå spindling  och olivspind-
ling. Ett annat släkte som också är 
otroligt bra indikatorer på skyddsvärd 
skog är de stora korallfingersvam-
parna. I kalkgranskogen finns det rik-
ligt, åtminstone vissa år, av en mycket 
vacker och sällsynt korallfingersvamp. 
Den är en hotad art, vars namn man 
inte känner till eftersom artbegreppet 
inom fingersvamparna är oklar. Ett 
förslag är att den ska heta Ramaria 
brunneicontusa (VU) eller Ramaria 
subtilis ssp. crassispora, eller helt enkelt 
ett nytt namn. Blek fingersvamp (NT), 
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Rekommendationer
Väster om vägen bör inga skogsbruks-
åtgärder genomföras och detta bör 
gälla ned till Gänsmossen. Öster om 
vägen har det redan tagits bort en tät 
grupp av unggranar. Slåtter på en liten 
f d åker och torr hackslogsmark bör 
återupptas, bl.a. för att enen blir allt-
för dominant på örternas bekostnad. 
För övrigt bör fri utveckling få pågå 
i kalkgranskogen, men om detta är 
långsiktigt hållbart i alla delar är svårt 
att avgöra idag. Det planerade natur-
reservats gränser behöver ändras på 
östra sidan av vägen.

Naturvårdsarter
Växter: Hårstarr Carex capillaris, 
spädstarr Carex disperma, skogsnyck-
lar Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii, 
skogsknipprot Epipacis helleborine, 
ängsgentiana Gentianella amarella, 
knärot Goodyera repens (Nära hotad 
- NT), brudsporre Gymnadenia co-
nopsea, ögonpyrola Moneses uniflora, 
nattviol Platanthera bifolia, kransrams 
Polygonatum verticillatum, axag Scho-
enus ferrugineus, skogslind Tilia cor-
data. 

Svampar: Grantaggsvamp Bankera 
violascens (Nära hotad - NT), flat-
toppad klubbsvamp Clavariadelphus 
truncatus (Nära hotad - NT), stålblå 
spindling Cortinarius emunctus, rost-
spindling Cortinarius russus (Sårbar 
- VU), olivspindling Cortinarius vene-
tus, kamjordstjärna Geastrum pectina-
tum, Geoglossum montanum, violgub-
be Gomphus clavatus (Sårbar - VU), 

orange taggsvamp Hydnellum auran-
tiacum (Nära hotad - NT), blå tagg-
svamp Hydnellum caeruleum (Nära 
hotad - NT), zontaggsvamp Hydnel-
lum concrescens, gul taggsvamp Hyd-
nellum geogenium (Nära hotad - NT), 
dofttaggsvamp Hydnellum suaveolens 
(Nära hotad - NT), äggvaxskivling 
Hygrophorus karstenii (Nära hotad - 
NT), bågknotterskinn Kneiffiella cur-
vispora (Sårbar - VU), granriska Lec-
tarius zonarioides, brun klibbskivling 
Limacella glioderma, tallticka Phel-
linus pini (Nära hotad - NT), rynk-
skinn Phlebia centrifuga (Nära hotad 
- NT), Ramaria brunneicontusa (Sår-
bar - VU), Ramaria eosanguinea, blek 
fingersvamp Ramaria pallida (Nära 
hotad - NT), gultoppig fingersvamp 
Ramaria testaceoflava (Nära hotad - 
NT), brödtaggsvamp Sarcodon versi-
pellis (Sårbar - VU), hårig jordtunga 
Trichoglossum hirsutum. 

Lavar: Brunpudrad nållav Chaen-
otheca gracillima (Nära hotad - NT),  
kortskaftad ärgspik Microcalicium ahl-
neri (Nära hotad - NT).

Referenser
Ludvika kommun 1982. Länsstyrel-
sen 1988. Ljung 1998.

10. Gänsberget

område.  På senare tid har den mycket 
artrika marksvampsförekomsten upp-
täckts. Det har visat sig att området är 
en av länets värdefulla lokaler för ho-
tade arter. Utökning av gränserna för 
naturskydd måste till. Förekomsten av 
guckusko är ganska måttlig i jämförelse 
med de kring Siljan, men detta är ändå 
en av tre kända i kommunen. Skogen 
är på sina ställen naturskogsartad och 
har ett mycket speciellt utseende, ett 
resultat av tidigare påverkan av bete. 
Området har mycket hög artrikedom,  
utgörs av Natura 2000 naturtyp och 
har kontinuerlig ekologisk funktion 
som livsmiljö för flera naturvårdsarter, 
vilket ger Högre naturvärde (Natur-
värdeklass 1a).

Hot, skydd och planering
Gänsberget saknar formellt skydd, 
men skogen ingår i Natura 2000 och 
omfattar där 46 hektar. Ända sedan 
1982 har området varit med i pla-
nerna för naturskydd. Några skogs-
bruksåtgärder har inte genomförts av 
markägaren även om planer har fun-
nits. Numera ingår det som ett kärn-
område i en ekologisk skogsbrukspla-
nering, vilket betyder att inget skall 
göras som skadar naturvärdena. Kärn-
området är nyckelbiotop och omfattar 
26,7 hektar. Området bör få ett starkt 
skydd i framtiden efter den avgräns-
ning som kartan visar. Dessutom bör 
all skog på kalkmark inventeras, även 
omgivande granplanteringar.

Kalkmarksgranskog som är lite fuktig och har rörligt ytvatten får ofta rikligt med hästhov. 
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Beskrivning
Läge
Nybrännberget ligger cirka 10,5 km 
V om Grangärde. Vägen dit är den 
samma som föregående objekt Gäns-
berget, men istället för att åka mot 
Gänsberget, följer man skylt nordost.

Områdets huvuddrag
Nybrännberget är ett urskogsartat om-
råde. Där möter man ett stycke vre-
sig barrskogsnatur i kuperad terräng 
med djupa dalar mellan bergstoppar. 
De branta topparna Nybrännberget, 
Styggberget och Råklacken, som ingår 
i området, når 370-metersnivån. Ku-
peringen hänger samman med bergar-
ten som består av grovporfyrisk granit, 
som når hit i en utlöpare från norr. 
Vissa av sluttningarna är storblockiga. 

I Styggbergets östsluttning sträcker 
sig en flera meter hög klippvägg. Häll-
markerna är glest skogsbevuxna av 
främst tall. I kärnområdet är skogen 
mycket gammal. Lågornas antal är 
ställvis mycket stort, även grova och 
av båda slagen barrträd. I Nybränn-
berget är grova högstubbar av tall 
mycket imponerande. Den kuperade 
terrängen och den tämligen höga höj-
den över havet ger höga nederbörds-
mängder, vilket skapar ett gynnsamt 
klimat för kryptogamer.

Geologi
Berggrunden är av granit. Högsta höj-
den har ett tunt lager av morän och 
blottat berg. För övrigt morän, men i 
sydostsluttningen storblockig morän 

Nybrännberget
Id nr: 11 
Typ: Naturskog, bäckdråg 
Klass: Riksintresse (I)
N2000: Ja 
Naturvärde: Bi, L, F 
Skydd: Naturreservat 100 %
Areal: 183 ha 
Nyckelbiotop: - 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 8i SO 
Koord.: 6683160/1444311
Koord.Sveref: 6683381/138876
Ägare: Staten

Grova lågor och högstubbar tillhör urskogen. Kanske kan de på bilden 
vara över 1000 år gamla.
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11. Nybrännberget

Från att en tall dör av ålderskäl och till den blir mull och åter näring kan det ta tusen år eller mer. En del tallar på Nybrännberget är up-
pemot 500 år.
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den är klädda av hänglavar som t.ex. 
garnlav (NT) och skägglav. Blocken 
på hällmarkerna är rikt bevuxna av 
vinterlav Arctoparmelia centrifuga, 
sprödlav Sphaerophorus fragilis och 
diverse skorplavar. På ett par block i 
skogen  finns broktagel (EN), på ännu 
fler block finns skuggblåslav. Flera säll-
synta och hotade arter är påträffade i 
området. 

På torra grenar på åtminstone en 
gammal tall kan man se varglav (NT). 
Gamla, murkna stubbar av olika slag 
förkommer rikligt vilket gynnar ved-
levande lavar.  Liten blekspik (NT) och 
smalskaftslav (VU), har här en av de 
få kända växtplatserna i länet. I sump-
skogarna finns ovanligt många björk-
högstubbar med brunpudrad nållav 
(NT). Området är en av de artrikaste 
på lavar i både kommunen och Da-
larna, medan vedlevande svampar är 
mer sparsamt förekommande. En av 
de exklusivaste arterna bland svam-
parna är tickan vintertagging (NT), 
som uppträder vissa vårvintrar på de 
gamla tallarna. Gamla lågor av barr-
träd har rosenticka (NT), fläckporing 
(NT), ullticka (NT), gränsticka (NT), 
rynkskinn (NT) och laven dvärgbägar-
lav (NT). 

Aspen är en nyckelart när det gäl-
ler som underlag för hotade arter. Här 
finns svampar som vit vedfingersvamp 
(NT), vedlavklubba (VU), koralltagg-
svamp (NT) och rävticka. Rynkskinn 
påträffas tämligen rikligt på en asplå-
ga, vilket är mycket sällsynt. På samma 

träden är två tallar som åldersbestäm-
des 1967 till 430 år, men flertalet av 
tallarna har åldrar där i närheten. San-
nolikt är åldern högre än så. I gam-
meltallarna finns spår av upp till fyra, 
möjligen fem bränder. Även yngre 
skog ingår i området, t o m igenväx-
ande hyggen med äldre lövträd. Fläck-
vis är lövinslaget stort med björk, asp, 
rönn, sälg, gråal och klibbal som ib-
land når imponerande storlek.

Flora och funga
Växterna representeras i denna typ av 
mark av allmänna arter, endast i våt-
markerna kan man finna några ovan-
ligheter, t.ex. skogsnycklar. Däremot 
förekommer kryptogamerna både art-
rikt och på sina ställen i mängd. Trä-

och ännu längre nordost kullig mo-
rän. Mellan höjderna är det torvlager.

Vegetation
Skogen är brandpräglad, vilket gör 
att det är stor variation av skogstyper. 
Detta är nästan det enda skogsområde 
i kommunen och i Bergslagen, som 
har mindre partier som kan benämnas 
urskog. De äldsta träden finns bland 
tallen medan övriga trädslag i huvud-
sak inte är äldre än den sista branden. 
Ordinär vegetation av ristyper domi-
nerar barrskogen. Där det står lövträd 
är vegetationen i allmänhet rikare. 
Den brandpräglade lavtypen har i 
det närmaste övergått till ristyp. Glest 
trädbevuxna sumpskogar efter bäckar-
na har en medelrik växttyp. De äldsta 

Ungefär 50 tallar blev uppmätta på ålder och storlek 1968 av dåvarande skogsägare. Skyltarna finns kvar på träden.

Skogen har brunnit ofta på Nybrännberget. I början av 1800-talet brann nästan all skog 
ner. Då fick björk och asp en chans att växa upp.

11. Nybrännberget
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låga är aspvaxskinn (VU) påträffad, en 
art som är känd från ett fåtal lokaler i 
landet. Bland lavarna på asp och sälg 
kan nämnas västlig njurlav (VU) och 
lunglav (NT). Den enda dalalokalen 
för ädellav (EN) finns här. 

Kännedomen om mossorna är 
dålig, men några ovanliga arter som 
växer på lågor har noterats, t.ex. ved-
trappmossa (NT) och skogstrappmossa 
(NT). På Styggberget finns aspfjäder-
mossa (NT) på en asp. Efter bäckarna 
kan man förvänta att finna marks-
vampar. De gynnas av att där bäck-
vattnet svämmar över håller borta 
högre växter och mossor. En grupp 
med bitter taggsvamp (VU), liksom 
grantaggsvamp (NT), finns efter en av 
bäckarna.

Fauna
Ett stort område som detta ger någor-
lunda möjligheter för större däggdjur 
och fåglar. Den svårframkomliga ter-
rängen skyddar lo (VU), mård och vid 
tillfälliga besök, brunbjörn, från att bli 
störda av mänskliga aktiviteter. 

Fågeltätheten är hög, vilket kan 
upplevas en vårmorgon. Slaguggla och 
andra ugglor hörs ofta vid besök i rätta 
tider. Hackspettarnas intensiva trum-
mande ljuder från torrakorna, och det 
går att urskilja spillkråka, tretåig hack-
spett (NT) och gråspett. Tidigare fanns 
även vitryggig hackspett (CR) i områ-
det. Svirrande tornseglare (VU) häck-
ade i de gamla högstubbarna. Tjäder 
har sina spelplatser inne i skogen. 
Rödstjärt, svartvit flugsnappare, mesar, 
dubbeltrast, gök, är exempel på fåglar 
som ljuder från skogarna. 

I och med att det förekommer 
mycket gamla träd, av olika de slag, 
kan här finnas en mängd insekter 
knutna till naturskogen. Skalbaggs- 
och fjärilsfaunan är vid olika tillfällen 
inventerad, men detta har inte skett 
systematiskt vilket behövs för att få 
en översiktlig artsammansättning för 
området. De inventeringar som har 
genomförts visar att det finns en fauna 
som har blivit alltmer sällsynt. Barr-
skogsfjällfly (EN) är funnet, vilket är 
beroende av hänglavsrika barrskogs-
bestånd. 

Gropig brunbagge (NT) och 
svartvingad svampbagge (NT) är två 
skalbaggar som är minskande på 

grund av allt mindre av gammelskog. 
Den sistnämnda är funnen på asp. 
En annan skalbagge är Phyto depressus 
och som är funnen på många solex-
ponerad tallågor. Detta tyder på en 
ovanligt rik stam. Tillsammans med 
klibbticka Fomitopsis pinicola på gam-
la granar lever många skalbaggar. Här 
har stor flatbagge  (VU), Phyllodrepa li-
nearis och Pterungium crenatum setts. 
Tre arter som är minskande när area-
len gammelskog minskar. Ett märkligt 
fynd är dyngbaggen Trox scaber. Den 
lever på torra kadaver och avfall från 
andra insekter, gnagare, fåglar och 
fladdermöss. 

Friluftsliv
Nybrännberget besöks alltmer, ett 

11. Nybrännberget

Riktigt gamla aspar är viktiga för många 
mossor, lavar och insekter. I Nybränn-
berget finns ovanligt många aspar och på 
flera av dem finns västlig njurlav (VU).

Barken blir på gamla träd slätare och 
varje barkflaga blir större. Det kallas för 
pansarbark.

Människor har varit intresserade av att hugga gamla tallar för att få timmer av hög kvalité 
till hus. Först gjorde man en test om det var någon idé att lägga stor energi på att fälla 
grova träd. Var de innanrötade lät man bli att fälla träden. 

Riktigt gamla tallar får ett speciellt 
utseende och ofta många bohål.
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naturreservat uppmärksammas alltid 
som ett intressant utflyktsmål. Mesta 
delen av besökarna gör ett kort besök 
genom den centrala delen. Slitaget 
kan i den delen med tiden bli bety-
dande efter upptrampad stig. För 
övrigt saknas stigar. Det är ställvis 
mycket blockigt och svårframkomligt. 
Informationstavlor finns vid en enkel 
rastplats och parkering på högsta höj-
den av den väg som går igenom om-
rådet.

Natur- och kulturhistoria
Antalet bränder som kan beräknas på 
stubbar i och i omgivningen av reser-
vatet är omkring 10 stycken. Den se-
naste är för cirka 100 år sedan. Den 
branden var troligen en markbrand, 
vilket gjorde att en del granar och löv-
träd överlevde. En betydligt kraftigare 
brand härjade för cirka 150 år sedan. 
Vad som då blev kvar efter den bran-
den var de gamla tallar som fortfaran-
de står kvar. Branden sägs ha omfat-
tat i stort sett hela Grangärde socken 
väster om Gänsen till Säfsnäs. Dimen-
sionsavverkningen tog dock bort gam-
melträden där det gick, kvar blev träd 
i den svårframkomliga terrängen. 

I detta storblockiga parti avsatte 
1964 dåvarande markägaren Billerud 
ett internt reservat på 4,3 ha med 
gamla tallar, torrträd, brutna stubbar 
och lågor. 48 tallar åldersbestämdes 
och märktes med metallbrickor med 
uppgifter om ålder, höjd och diame-
ter. Kolveds- och brännvedshuggning 
har även genomförts, vilket ännu går 

11. Nybrännberget

Eftersom det har brunnit på över 150 år börjar de gamla asparna att tackla av. Som låga 
blir de viktiga för många svampar och insekter som är specialiserade på asp. 

Vågig ticka (VU) är en raritet som finns på en gammal björklåga i Nybrännbergets västsida.
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att se spår efter. Skogen måste vid 
denna tidpunkt varit mycket lövrik, 
vilket är typiskt för en brandpräglad 
skog. I skogen har man bedrivit kol-
ning och huggit ved. Ännu går det att 
hitta vedstaplar av björkved i skogen, 
sannolikt hugget före eller under an-
dra världskriget. Veden skulle troligen 
levereras till Stockholm. Ett torpställe 
låg en gång i tiden nedanför Råklack-
en.

Ingrepp och påverkan
En skogsbilväg byggdes i slutet av 
1960-talet genom den mest oländiga 
terrängen i Nybrännbergets sydost-
sluttning med avsikt att avverka om-
rådet. Skogsbruksåtgärder begränsade 
sig till att toppen av Nybrännberget 

11. Nybrännberget

Efter den fina Pellasbäcken finns riktigt gamla granar som inte dog efter sista branden. Vid 
en av granarna finns bitter taggsvamp.

avverkades. En lövträdsställning blev 
kvar i nordsluttningen till mycket 
stort värde för hålbyggande fåglar.

Bedömning
Värdeomdöme
Nybrännbrännbergets naturreservat, 
som avsattes 1989,  är kommunens 
enda skogsområde som är av riksin-
tresse. Naturreservatet är också ett 
Natura 2000 område. I området finns 
urskog, men annars är skogen natur-
skogsartad trots kulturpåverkan i di-
verse grader. Områdets någorlunda 
stora areal har stor betydelse för att 
bevara en ursprunglig fauna och flora. 
Den brandpräglade skogen utvecklas 
till en typ som är typisk för skogar som 
aldrig brinner, det vill säga ren gran-
skog. En lång skoglig kontinuitet som 
området har är viktigt att bevara, även 
om det är önskvärt att brandgynnade 
arter kunde fortleva eller återkomma 
till området. Högsta naturvärde (Na-
turvärdeklass 1a).

Hot, skydd och planering
Området är naturreservat enligt kap. 
7, § 4 i miljöbalken. Några smärre an-
gränsande områden borde ha ingått, 
men dessa bör skyddas av markägaren 
som en s.k. buffertzon. Naturreserva-
tet är på 171 hektar.

Rekommendationer
Även om naturreservatet är ett bra 
skydd från mänsklig påverkan så kom-
mer skogen att förändras i och med att 
elden inte tillåts härja. I skötselplanen 

I Styggbergets ostsida finns ett antal källdråg i en utbredd sumpskog nedanför sluttningen. 
På björkstubben finns brunpudrad nållav (NT). Typisk växtplats för den.
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borde självantänd brand låtas härja 
inom reservatet och dess omgivningar. 
Att bränna tallskog i reservatet, som 
har växt igen med gran, kontrollerat 
är mycket vanskligt. Ungskogen på 
toppen av berget kan vara av intresse 
att bränna. Bränna hyggen och äldre 
utglesad skog intill reservatet är en 
mycket bra åtgärd för de brandgyn-
nade insektsarterna samt ökar möjlig-
heterna för lövträdsuppslag. Skogen 
bör inte avverkas ända fram till reser-
vatsgränsen, som ändå sker. Utanför 
naturreservatet finns skogspartier som 
ska inhysas i en buffertzon, vilken ska 
förstärka möjligheterna att utvidga 
naturreservatet i framtiden. Slitaget 
från besökare är ännu inget större i 
problem, men troligen ökar frekven-
sen av besökare vilket medför större 
behov att kanalisera promenaderna.

Naturvårdsarter
Växter: Knärot Goodyera repens (Nära 
hotad - NT), nattviol Platanthera bi-
folia. 

Mossor: Vedtrappmossa Anastrop-
hyllum helleranum (Nära hotad - NT), 
skogstrappmossa Anastrophyllum mi-
chauxii (Nära hotad - NT), vedsäck-
mossa Calypogeia suecica (NT), as-
pfjädermossa Neckera pennata (Nära 
hotad - NT), vågig sidenmossa Pla-
giothecium undulatum, bollvitmossa 
Sphagnum wulfianum. 

Svampar: Fläckporing Antrodia al-
bobrunnea (Nära hotad - NT), veck-
ticka Antrodia pulvinascens (Nära 
hotad - NT), kandelabersvamp Art-

homyces pyxidatus (Nära hotad - NT), 
grantaggsvamp Bankera violascens 
(Nära hotad - NT), gräddporing Ci-
nereomyces lenis (Sårbar - VU), doft-
skinn Cystostereum murrayi (Nära 
hotad - NT), rosenticka Fomitopsis 
rosea (Nära hotad - NT), koralltagg-
svamp Hericium coralloides (Nära 
hotad - NT), rävticka Inonotus rhea-
des, vintertagging Irpicodon pendulus 
(Sårbar - VU), vit vedfingersvamp 
Lentaria epichnoa (Nära hotad - NT), 
björnmussling Lentinellus ursinus, 
mörk vaxtagging Mycoacia fuscoa-
tra, gräddticka Perenniporia subacida 
(Nära hotad - NT), gränsticka Phelli-
nus nigrolimitatus (Nära hotad - NT), 
svart taggsvamp Phellodon niger (Nära 
hotad - NT), aspvaxskinn Phlebia bre-
sodalea (Kunskapsbrist - DD), rynk-
skinn Phlebia centrifuga (Nära hotad 
- NT), bitter taggsvamp Sarcodon fen-
nicus (Sårbar - VU), vågig ticka Spong-
iporus undatus (Nära hotad - NT). 

Lavar: Liten punktlav Acrocordia 
cavata, garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), kattfotslav Artho-
nia leucopellaea, broktagel Bryoria bi-
color (Starkt hotad - EN), violettgrå 
tagellav Bryoria nadvornikiana (Nära 
hotad - NT), smalskaftslav Chaen-
otheca gracilenta (Sårbar - VU), brun-
pudrad nållav Chaenotheca gracillima 
(Nära hotad - NT). dvärgbägarlav 
Cladonia parasitica (Nära hotad - 
NT), mjölig dropplav Cliostomum 
leprosum (Sårbar - VU), aspgelélav 
Collema subnigrescens (Nära hotad - 

NT), kolflarnlav Carbonicola anthra-
cophila (Nära hotad - NT), blanklav 
Eopyrenula leucoplaca, skuggblåslav 
Hypogymnia vittata, vitmosslav Icma-
dophila ericetorum, gammelgranslav 
Lecanactis abietina, varglav Letharia 
vulpina (Nära hotad - NT), skinnlav 
Leptogium saturninum, lunglav Loba-
ria pulmonaria (Nära hotad - NT), 
barkkornlav Lopadium disciforme, 
ädellav Megalaria grossa (Starkt ho-
tad - EN), kortskaftad ärgspik Micro-
calicium ahlneri (Nära hotad - NT), 
vedlavklubba Multiclavula mucida 
(Sårbar - VU), bårdlav Nephroma pa-
rile, västlig njurlav Nephroma laevigata 
(Sårbar - VU), korallblylav Parmeliella 
triptophylla, kvistspik Phaeocalicium 
populneum, liten blekspik Sclerophora 
peronella (Nära hotad - NT), dvärg-
tufs Scytinium teretiusculum, spretig 
skägglav Usnea glabrescens. 

Fåglar:  Tornseglare Apus apus (Sår-
bar - VU), trädpiplärka Anthus trivia-
lis, järpe Bonasia bonasia*, vitryggig 
hackspett Dendrocopos leucotos* (CR), 
spillkråka Dryocopus martius*, sparv-
uggla Glaucdium passerinum*, göktyta 
Jynx torquilla (Nära hotad - NT), grå 
flugsnappare Muscicapa striata, bivråk 
Pernis apivorus* (Nära hotad - NT), 
rödstjärt Phoenicurus phoenicurus, grå-
spett Picus canus*, tretåig hackspett 
Picoides tridactylus* (Nära hotad - 
NT), slaguggla Strix uralensis*, tjäder 
Tetrao urogallus*. 

Fjärilar: Barrskogsfjällfly Xestia sin-
cera (Starkt hotad - EN). 

Skalbaggar: Anobium thomsonii, 
Aradus obtectus, Callidium coriaceum, 
Dendroctonus micans, violettban-
dad knäppare Diacanthous undulatus 
(Nära hotad - NT), Gnathoncus buys-
soni, svartvingad svampbagge Liesthes 
seminigra (Nära hotad - NT), stor 
flatbagge Peltis grossa (Sårbar - VU), 
Pissodes harcyniae, Quedius plagiatus, 
Serropalpus barbatus, Xylechinus pilo-
sus, gropig brunbagge Zilora ferrugi-
nea (Nära hotad - NT). 

Referenser
Ludvika kommun 1982. Länsstyrel-
sen 1988. Silow & Holmén 1983. 
Lundqvist 1997. Ljung 1998. DOF 
2006. Hermansson m.fl. 2008. Hed-
gren 2014.

Styggbergets topp har hällmark med tallnaturskog. Flera tallar har varit med om flera 
bränder.
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Beskrivning
Läge
Området ligger drygt 9 km, nästan V 
om Grangärde. Man åker vägen mot 
Fredriksberg och tar av mot Gänsen. 
Efter cirka 4,5 km åker in på skogs-
bilväg som skyltad ”fiske vid Igeltjär-
nen”. Man passerar tjärnen och tar 
höger i korsningen med stuga och 
därefter vänster och man kommer till 
vändplan.

Områdets huvuddrag
Hjällberget ligger strax nordost om 
Nybrännbergets naturreservat och har 
liknande huvuddrag och skogshisto-
riska bakgrund. Berget tillhör samma 
landskapstyp, kuperad granitterräng 
med djupa dalar mellan bergstoppar-
na, ställvis storblockigt. I Hjällbergets 
östsluttning är det gott om små lody-
tor och blockmark. I branterna står en 
del gammelskog, både av gran, tall och 
lövträd. På berget är det hällmarker. 
Hög luftfuktighet är det i ostbranten, 
eftersom den angränsar till myr.

Geologi
Hela området har djupbergart granit 
med morän över berget. På högsta 
höjden är moränlagret tunt eller sak-
nas. 

Vegetation
Hela området är skogsmark. Träd-
skiktet ser annorlunda ut i jämförelse 
mellan platån och bergets sluttningar. 
Att även här är skogen brandpräglad 
är inte svårt att se. Inslaget av lövträd 

Hjäl lberget

Från toppen har man fin utsikt mellan de gamla tallarna. Det är stor kontrast mellan top-
pen och sluttningen. 

Id nr: 12 
Typ: Naturskog 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Saknas
Areal: 53 ha 
Nyckelbiotop: 51 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 8j SV 
Koord.RT90: 6683478/1445486
Koord.Sveref: 6683713/140049
Ägare: Bolag

1:25 0000 250 500 750 1000 1250 1500 m
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är ställvis stort, till och med dungar av 
lövskog. Den mänskliga påverkan av 
skogen är minst i den branta ostslutt-
ningen. Västsluttningens flacka del 
har en bördig granskog som inte har 
någon anmärkningsvärd hög ålder. 
Platån är små kuperad med hällmar-
ker med tallskog och däremellan mer 
gran och björk. Krönet till branten 
förändras skogen och inslaget av äldre 
träd ökar och lövträdsinslaget ökar 
markant. 

I den nordvästra delen står ett be-
stånd av björk och asp, med uppväx-
ande grangeneration. Troligast är detta 
en rest av en lövbränna. Gamla tallar 
med brandljud, en eller flera bränder, 
står i den övre delen av ostsluttningen. 
Nedanför ostbranten står grova, gamla 
aspar. Ett större parti av yngre asp står 
längre söderut. Lågor av asp och gran 
ligger i branten. En smärre sumpskog 
förekommer mot hygget i väster, där 
finns också några gamla granar. Kring 
Ladbäcken är det barrblandsumpskog 
med främst tallågor.

Flora och funga
Hjällberget är särskilt intressant för 
kryptogamer på grund av förekom-
sten av äldre träd och områdets höga 
luftfuktighet. Det finns flera arter som 
tillhör en suboceanisk utbredningstyp. 
Förekomsten av hotade lavarter är av 
mycket stor betydelse för regionen. 
Lunglav (NT) växer rikligt både på as-
par och rönnar. Grynig gelélav (VU), 
är känd från ett fåtal platser i Dalarna. 
Grynig gelélav tillhör ett lavsamhälle 
som är känsligt för påverkan av livs-
miljön, bland dem finns även grynig 
filtlav, lunglav (NT) och västlig njurlav 
(VU) inom Hjällberget. Ett fåtal aspar 
på krönet till branten har aspgelélav 
(NT). Korallblylav finns på de flesta 
aspar, medan skinnlav inte är lika van-
lig. Även granen börjar bli gammal och 
träd faller undan för undan. 

I hällmarksskogen står träden ställ-
vis ganska glest, vilket gynnar lavar 
som trivs i kantzoner. Dit hör violett-
grå tagellav (NT) som finns på gran 
och grynig blåslav som finns på tall. 
På gamla lågor finns gränsticka (NT) 
och stjärntagging (NT). På levande 
gammal gran finns granticka (NT). 
I tallskogen kring hällmarkerna har 
två gamla tallar hittats med tallticka 

(NT). Döda och lågor aspar är värde-
fulla för många hotade svampar. Här 
har de ohotade rävticka och platticka 
Ganoderma applanatum påträffats. 
Småningom kommer fler vedsvampar 
på asplågor att finnas. 

Fauna
Området har med stor sannolikhet en 
artstock av insekter som är knutna till 
äldre aspar. Flera hackspettsarter krä-
ver stora områden med lämpliga fo-
dersökplatser, av vilket området är ett. 
Hjällberget är ett av flera närliggande 
berg med passande biotop för gråspett.

Friluftsliv
En brant sluttning som är ganska 
blockig och inte lätt att gå i. För den 
som är intresserad av skog är det ändå 
värt besväret att ta fram i terrängen. 
Lättare är det att nå Hjällberget 
ovanför branten. Där är det ganska 
bekvämt att gå och man får en bra 
överblick av skogen. Branten är på ett 
ställe riktigt hög.

Natur-kulturhistoria
Att det finns mycket av asp kan vara 
ett resultat av skogsbrand. Tydliga 
spår av brand finns i några gamla tall-
stubbar ovanför branten. 

Ingrepp och påverkan
Området skulle kunna ha varit stör-
re om inte skogsbruk hade bedrivits 
innan man förstod vilka höga natur-
värden området har. I ett bestånd på 
berget har man tagit bort gran ibland 
stor mängd björkar, vilket kan vara en 
bra åtgärd om man ser till att aldrig 

granen återkommer.

Bedömning
Värdeomdöme
Hjällbergets ostbrant tillhör de vikti-
gaste och värdefullaste skogsområdena 
att bevara i kommunen. Trots detta 
är inte området upptaget på någon 
lista som riksangeläget skogsområde. 
Viktigt är att en funktionell areal får 
utvecklas fritt, det vill säga att arter 
kan sprida sig till och från området. 
Området får Högre Naturvärde i na-
turvärdeklass 1b. 

Hot, skydd och planering
Hjällberget har inget formellt skydd. 
Bergets östsluttning och platå ingår 

Trots lång och hög brant är klipporna inte 
särskilt höga. De består mer av skärningar 
i olika nivåer. 

Här och var är det mindre klippor även uppe på berget.

12. Hjällberget
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12. Hjällberget

På ett ställe är det riktigt brant och man kommer då i nivå med kronorna på träden.
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12. Hjällberget

Ovanför branten står en förnämlig barrskog med riktigt gamla tallar. Även en och annan 
torraka. 

I sumpskogen nedanför ligger riktigt 
gamla rotvältor djupt ner i mossan. Bara 
rotbenen sticker upp. 

grynig blåslav Hypogymnia farinacea, 
skuggblåslav Hypogymnia vittata, 
vitmosslav Icmadophila ericetorum, 
skinnlav Leptogium saturninum, lung-
lav Lobaria pulmonaria (Nära hotad 
- NT), västlig njurlav Nephroma lae-
vigatum (Sårbar - VU), korallblylav 
Parmeliella triptophylla, grynig filtlav 
Peltigera collina (Nära hotad - NT).

Fåglar: Gråspett Picus canus*, tretå-
ig hackspett Picoides tridactylus* (Nära 
hotad - NT).

Referenser
Länsstyrelsen 1988. Ljung 1998. Her-
mansson m.fl. 2008.

i markägarens ekologiska skogsplan 
som ett kärnområde och nyckelbio-
top. Nyckelbiotopens areal är 26,9 
hektar. Västsluttningen är ett så kallat 
förstärkningsområde i markägarens 
ekologiska skogsplan, trots att det är 
äldre skog. Detta innebär att barr-
träden avverkas och på sikt få en ny 
generation lövträd. På sikt torde den 
bördiga granskogen få ett högt natur-
värde. Sumpskogen nedanför är inte 
nyckelbiotop. Angeläget är att ett stort 
område får utvecklas till naturskog.

Rekommendationer
Östra delen av området och största 
delen av platån bör lämnas orörd. 
Problemet är att lövträden får svårt 
med föryngringen om ingen ny skogs-
eld får härja i området. I de västligaste 
delarna kan möjligen ett periodiserat 
skogsbruk ersätta skogseldens funk-
tion (vilket har skett under 1999).

Naturvårdsarter
Svampar: Stjärntagging Asterodon fer-
ruginosus (Nära hotad - NT), rävticka 
Inonotus rheades, granticka Phellinus 
chrysoloma (Nära hotad - NT), gräns-
ticka Phellinus nigrolimitatus (Nära 
hotad - NT), tallticka Phellinus pini 
(Nära hotad - NT). 

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), violettgrå tagellav 
Bryoria nadvornikiana (Nära hotad 
- NT), sotlav Cyphelium inquinans, 
grynig gelélav Collema subflaccidum 
(Sårbar - VU), kolflarnlav Carboni-
cola anthracophila (Nära hotad - NT),  

Det står många klena, senväxande aspar i branten på Hjällberget. Aspar är värdefulla för 
många hotade mossor och lavar. Ett par av tretåig hackspett (NT).  /SK
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Beskrivning
Läge
Åsformationen ligger efter länsväg 
247, cirka 6 km N om Nyhammar. 

Områdets huvuddrag: 
Åsryggar i ett långsträckt myrområde. 
På åsarna är det tallskog. Mellan ås-
arna myrar och tallmossar.

Geologi
I detta avsnitt bildar Grangärdeå-
sens isälvssediment ett tydligt åsnät 
med fyra skarpa åsryggar. Åsnätet är 
högst i östra delen och får successivt 
lägre former åt väster där det övergår 
i myr- och moränmarker. Mellan ryg-
garna ligger dödisgropar, de flesta med 
myrar på botten. I en långsmal åsgrop 
blänker de små tjärnarna Suggan och 
Galten. Berggrunden består av granit.

Landskapsbild
Området är en del i den karaktäris-
tiska landskapsbild som man har när 
man färdas på länsväg 247, eftersom 
isälvsavlagringarna fortsätter även ös-
ter om vägen. Läget vid länsvägen gör 
åsnätet lättillgängligt för exkursioner 
och studiebesök.

Vegetation
På åsarna har det länge stått äldre tall-
skog, men har avverkats till stora de-
lar. I den kvarvande äldre tallskogen 
består fältskiktet av ljung, blåbär och 
lingon. Vanligast är det att det står 
gran bland tallarna. Mindre åsar har 
luckor med lavrikt markskikt. I smala 
våtmarkspartier finns det fortfarande 

Grangärdeåsen Suggan -  Galten
Id nr: 13 
Typ: Åsryggar, åsgrop, sandtall-
skog
Klass: Regionalt (II)
N2000: Nej 
Naturvärde: G, L 
Skydd: Saknas
Areal: 32 ha, inkl 22 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: Nej 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 8j NO 
Koord.: 6691272/1451019
Koord.Sveref: 6691574/145488
Ägare: Bolag

Åsformationen framträder när skogen blir glesare efter avverkning. Väsentliga naturvärden 
försvinner dock.

1:20 0000 250 500 750 1000 m
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kvar en del äldre sumpblandskog och 
tallmosse. Markberedningen på av-
verkningsytorna är generellt gjord på 
ett skonsamt sätt.

Flora och funga
Mindre populationer av mosippa (EN) 
är funnen under senare tid. Troligen 
var arten vanligare förr. Tallskog på 
rullstensåsar kan ha en unik funga. 
Här finns förutsättningar för svam-
par där äldre tallskog står kvar. I de 
branta sluttningarna av åsarna är det 
särskilt gynnsamt. Vid ett bra svampår 
får man se vilka svampar som kan fin-
nas. Fältskiktet är annars för högt och 
tätt för att de sällsyntaste svampar ska 
kunna visa sig. Efter avverkningarna 
har vanliga svampar försvunnit, men 

många av dem kommer sannolikt till-
baka när tallplantorna växer upp. 

Den stora mängd av hänglavar på 
träden visar på att det är bra livsmiljö 
för lavarna. Nästlav finns på några tal-
lar på några ställen. I tallmossen finns 
lite av talltagel, en art som sannolikt 
minskat kraftigt i Bergslagen. 

Fauna
Vid besök 2013 sågs skogslämmel.

Friluftsliv
Intill ligger de välbesökta fiskevattnen 
Hedtjärnarna.

Natur- kultur historia
Några tydliga spår efter eventuella 
skogsbränder har inte setts. Endast ett 
liten andel av tallarna är så gamla att 
de har kunnat varit med om en brand. 
De gamla stubbar som finns kommer 
sannolikt från avverkningar i slutet 
av 1800-talet. Åsryggar, särskilt den 
långsträckta närmast länsvägen, har 
en tydlig och väl använd stig. Stigen 
kan vara mycket gammal. 

Ingrepp och påverkan
Förutom skogsbrukets avverkningar 
kan ingen annan påverkan ses på de 
geologiska värdena, men 5 hektar är 
nyligen avverkade. Grus har tagit i 
kanten, troligen i samband med väg-
bygge.  

Bedömning
Värdeomdöme
Området har ett mycket tydligt system 
av åsar, vilket gör att området värderas 

13. Grangärdeåsen Suggan - Galten

Gamla träd på åsarna och i branta sluttningar är förutsättning för att det ska vara artrikt av 
marksvmpar. Där det är brant blir det också rörelse av marken.

Tallskogen har naturskogsartad skiktning av träd i olika åldrar, men det saknas död ved.
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högt. Åsarna med äldre tallskog och 
branta sluttningar kan vara värdefull 
miljö för svampar. De kända natur-
vårdsarterna är få i tallskogen på och 
mellan åsarna. Ännu är kännedomen 
dålig om vilka svampar som kan fin-
nas. Utifrån dagens kunskap om arter 
bedöms området nå Vissa Naturvär-
den, naturvärdeklass 3. De geologiska 
värdena bedöms betydligt högre.

Hot, skydd och planering
Området saknar formellt skydd. 
Hurvida skogsavverkning och plan-
tering försämrar områdets geologiska 
status är oklar, men en alltför kraftig 
markberedning bör vara negativt. Nu 
är körskador och markberedningen 
måttlig i de nyligen avverkade delarna 
av skogen. Glest med tallar är lämna-
de. Mer skog är avverkningsanmälda, 
men dessa bör klassas som nyckelbio-
toper utifrån förväntade svampföre-
komster. 

Rekommendationer
Inga dikningar får göras i angräns-
ande myrmarker. Egentligen bör den 
kvarvarande tallskogen på åsarna inte 
avverkas. Det behövs en noggrann 
inventering av marksvamp för att be-
döma naturvärdena. Tallskog bör do-
minera även i framtiden, en skiktad 
tallskog med gammeltallar bör höja 
naturvärdena på lång sikt. 

Naturvårdsarter
Växter: Mosippa Pulsatilla vernalis 
(Starkt hotad - EN). 

Lavar: Talltagel Bryoria fremontii, 
nästlav Bryoria furcellata.

Referenser
Länsstyrelsen 1988.

13. Grangärdeåsen Suggan - Galten

Åsryggen har säkert varit en viktig transportväg innan motorfordonas tid. 

Intill stigen på åsen kan man lättas hitta de svamparna som finns i tallskogen.
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Beskrivning
Läge
Sjön ligger mellan Sunnansjö och 
Grangärde.

Områdets huvuddrag
Sjösystemet Bysjön, Saxen, Björken, 
Väsman, Övre och Nedre Boten med 
tillopp utgör Kolbäcksåns källflöden. 
De omges av fagra odlings- och kul-
turbygder, t.ex. det smala näset mel-
lan Bysjön och Björken och det breda 
mellan Bysjön och Väsman. Ett spe-
ciellt liv åt landskapsbilden skänker 
tvillingbergen Södra och Norra Uv-
berget. I området är det ungefär lika 
stor areal land som vatten.

Geologi
Runt sjön består berggrunden av le-
ptit. Vid Norrbo skär en diabas områ-
det. I nordväst dyker en gång av kar-
bonatsten ner under sjön och i södra 
delen förekommer yngre granit men 
även grönstenar. Runt nästan hela 
sjön är det lera-silt, vilket mestadels är 
uppodlat. Ett visst kvartärgeologiskt 
intresse äger Norrboåns meandrande 
lopp och delta i sandig älvsediment. 
Isälvssediment finns i norra änden av 
sjön, vid Norra Västansjö och Sun-
nansjö. Flygsanddyn vid  på vilken 
Nyhammars vattentorn byggts. Post-
glacial sand finns vid Norra Västan-
sjö och Norrbo. Högsta kustlinjen på 
Uvbergen är tydlig. På bergen är det 
tunt lager med morän och mindre 
ytor med blottat berg.

Bysjön
Id nr: 14 
Typ: Landskapsbild 
Klass: Riksintresse (I)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, G, L, F, K 
Skydd: Saknas
Areal: 1027 ha, inkl. 160 ha 
skogsmark
Nyckelbiotop: 0,4 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 7j NO, 66E 8j SO
Koord.RT90: 6681518/1453638
Koord.Sveref: 6681856/148229
Ägare: Enskilda m.fl.

Utsikt från Uvberget över Grytänge.                Ulf Risberg/N

1:50 0000 1000 2000 3000 m
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Vegetation
I ett sådant stort område som Bysjön 
och dess omgivningar, skiftar vegeta-
tionen oerhört mycket, vilket gör det 
omöjligt att beskriva det med några 
meningar. Några områden har större 
intresse för naturvården än andra. 
Jordbrukens mellanliggande skog har 
en viss betydelse, då fuktiga sådana 
är viktiga för fauna och flora. Min-
dre bestånd av lövsumpskog finns här 
och där. 

Uvbergets och Norra Uvbergets 
skogar är starkt kulturpåverkade, men 
det går att finna många gamla lövträd, 
främst björkar. Igenväxande hagmar-
ker, som t.ex. längs med Bysjöns östra 
strandzon, kan ha lång skoglig konti-
nuitet. Vid mynningen av Norrboån 

har sandavlagringar bildat bankar 
som ständigt rör sig. Där kan växter 
som kräver naturligt stöd mark finna 
sin fristad. Sanddynerna vid Nyham-
mar har även de en speciell vegeta-
tionstyp som i stort finner livsutrym-
met alltmer trängre. De väl hävdade 
naturliga fodermarkerna finner man 
vid Norra Västansjö (område nr. 56). 

Flora och funga
Tidigare var den sandiga marken mer 
öppen än idag. Igenväxningen av väg-
renar och andra smärre öppna ytor har 
gått långt och med igenväxningen har 
flera växter försvunnit eller minskat 
drastiskt. Till dessa kan mosippa och 
grusviva tillhöra. Lite sensationellt är 
att sanddraba (EN) förekommer på 

ett ställe efter stranden av sjön.
Uvberget benämns som ett syd-

växtberg, d.v.s. en öppen, sydvänd 
brant som gynnar värmeälskande 
växter. Med tiden har sannolikt syd-
växtbranten växt igen med skog och 
växtarter försvunnit. Kanske har 
sköldfiltlav som är funnen här 1936 
försvunnit. Nyckelbiotopen på Uv-
berget har potential att med tiden bli 
mycket värdefull för redan nu finns 
en del döda träd och lågor. På en låga 
finns ullticka (NT). Där har även 
fingersvampen Ramaria eosanguinea 
påträffats.

Vid Norra Västansjö låg, tills på 
1990-talet, den sista artrika slåtter-
ängen på naturmark. Tyvärr upp-
hörde slåttern och ängen utnyttjas 
till andra ändamål. Hagmarkerna vid 
gårdarna är synnerligen blockrika och 
har en betesgynnad vegetation. Där 
finner man även nässelsnår och ibland 
dessa nässelsnärja.

Fauna
Vattendragen har idag en stark stam 
av bäver, vilket skapar en del konflik-
ter med bevarandet av lövskog. I jord-
brukslandskapet förekommer det ett 
rikt fågelliv i och med att åkern bryts 
av skogsdungar, våtmarker, sjö och 
åar, osv. Viktiga fågelmarker är utlop-
pet vid Norrboån, Norrbo, Västansjö, 
Rönnäset, Kaplanssundet, Finnsviken 
och Grytänge. Ljumma försommar 
nätter kan det vara givande att ta sig 
runt Bysjön för att lyssna efter natt-
liga sjungande fåglar. Säkert kan man 
få höra näktergal och med lite tur 
vaktel, busksångare (NT), kärrsångare, 
flodsångare och gräshoppsångare (NT). 
Kring 1976 etablerade sig fiskgjuse 
som häckfågel i Bysjön. Ön är fridlyst 
som naturminne med tillträdesförbud 
under häckningssäsongen 15 april - 
15 augusti. 

Vid Grytänget, det så kallade ”Få-
gelgärdet”, rastar ett stort antal fåglar 
och fågelarter på fälten och ibland dy-
ker det upp rariteter som t.ex. tjockfot, 
rödstrupig piplärka (NT) och vaktel 
(NT). Vid flera tillfällen har korn-
knarr (NT) hörts i försommarnätter. 
Där fanns förr också sånglärka (NT), 
men nu är det osäkert om det huvud-
taget finns någon häckande kring By-
sjön. Senast sånglärka häckade var vid 

Slåtter på tradionellt sätt börjar bli stor sällynthet i odlingslandskapet.  Hässjor har för-
svunnit i landskapsbilden, men ännu går det att se sådant i Norrbo.   

14. Bysjön

På andra sidan Bysjön ser man Uvbergens karaktäristiska siluett.                 Henry Eriksson



      81

Västansjö och där kan vara kvar.
 Rosenfink (VU) kanske är, eller har 

åtminstone varit, en karaktärsfågel i 
bygden, en art som tidigt etablerade 
sig vid dess invandring i landet på 
1950-talet. Mindre hackspett  (NT) 
häckar i de alridåer som finns efter 
stränderna. Göktyta (NT) brukar hö-
ras varje år på något ställe, t.ex. vid 
Norrbo. Här och var finns vass och 
buskar i vikar och efter stränder. Säv-
sparv (VU) finns i alla fall på något av 
dessa ställen.

Natur- och kulturhistoria
Varken Grangärde eller Sunnansjö 
samhällen ligger inom området riks-
intresse för landskapet och turism. 
Bygden kring Bysjön har länge varit 
uppskattat för sin skönhet. Under se-
nare decennier har Grangärdebygden 
varit en tillgång för besöksnäringen. 
Turismen drar fortfarande många 
besökare. Områdets historiska stor-
hetstid får anses sammanfalla med 
järnhanteringens blomstringstid på 
1600- och 1700-talet. 

Förutom vacker natur finns många 
vackra och välbevarade kulturhus 
med intressant historia. Under järn-
brukens tid, kom skogen att omvand-
las, från sammanhängande naturskog 
till tras- och restskogar, genom att 
träd blev träkol till bruken. Kreaturen 
gick dessutom ”på skogen” och bidrog 
lokalt till glesare skog än normalt. 

Bedömning
Värdeomdöme
Vackra och representativa odlings- 
och kulturbygder runt Bysjön, bildar 
ett omväxlande kulturlandskap med 
stora skönhetsvärden. Skogsdungar i 

odlingsmarkerna och strandskogarna 
bidrar till att vissa fågelarter är särskilt 
vanliga. 

Hot, skydd och planering
Bysjön är ett riksintresseområde för 
naturvården, särskilt för betydelse 
av öppet landskap. För att bevara 
ett öppet landskap har kommunen 
försökt förhindra nedläggning av 
jordbruksmark, åtminstone hindra 
igenplantering. Bysjöområdet ingår i 
länsstyrelsens program för bevarande 
av natur- och kulturmiljövärden i od-
lingslandskapet. På Uvberget finns en 
nyckelbiotop på 4,1 hektar och som 
gäller hällmarkskog.

Rekommendationer
När det gäller att höja naturvärdena är 
det en balansgång mellan att behålla 
utsikter mellan öppen mark. Dungar 
av träd eller skogsdungar bör utveck-
las fritt om dessa ska vara attraktiva 
för fåglar och insekter. Som exempel 
vore det önskvärt att lövskogen vid 
Norrboån inte gallrades, t.ex. genom 
veduttag. Detsamma gäller även an-
dra lövrika dungar. 

På Uvbergen bör ett mycket an-
passat skogsbruk bedrivas för att inte 
detta ska bli störande. Ny bebyggelse 
ska anpassas till befintliga och den 
odlingsmark som finns ska inte mins-
ka genom exploateringar. Dispanser 
till upphävande av strandskyddet bör 
vara mycket restriktivt. Andra företag 
som kan påverka området negativt är 
energiskogsodling, spridning av gif-

14. Bysjön

ter, nydikningar, täkt, täckdikning, 
luftledningar, vägdragningar, fiskod-
ling etc. 

Väsentligast är att den öppna mar-
ken brukas med grödor som inte för-
ändrar landskapsbilden. Plantering 
av skog, så väl gran som löv på jord-
bruksmark är inte förenligt med beva-
randevärdet.

Naturvårdsarter
Svampar: Ullticka Phellinus ferrugi-
neofuscus (Nära hotad - NT). 

Lavar: Sköldfiltlav Peltigera horo-
zontalis. 

Fåglar: Sånglärka Alauda arvensis, 
busksångare Acrocephalus dumetorum 
(Nära hotad - NT), drillsnäppa Acti-
tis hypoleucus (Nära hotad - NT), ro-
senfink Carpodacus erythrinus (Sårbar 
- VU), kornknarr Crex crex (Nästan 
hotad - NT), mindre hackspett Den-
drocopos minor (Nära hotad - NT),  
sävsparv Emberica schoeniclus (Sårbar 
- VU), storlom Gavia arctica*, gök-
tyta Jynx torquilla (Nära hotad - NT), 
gräshoppsångare Locustella naevia 
(Nära hotad - NT).

Referenser
Länsstyrelsen 1976. Ludvika kom-
mun 1982a+b. Länsstyrelsen 1988. 
Bratt & Ljung 1993a. Länsstyrelsen 
1994. Naturvårdsverket 1996. Ljung 
1998. Holmström 2001. Hermans-
son m.fl. 2008.

Storlom är en karaktärsfågel i stora klarvattenssjöar.                                     Ulf Risberg/N

Tjockfot, påträffades xxxx på ”Fågelgär-
det” i Sunnansjö. Detta är en av få fynd 
i Dalarna av denna  märkliga öken- och 
stäppfågel.                         Peter Ohlsson
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Beskrivning
Läge 
Skogs- och bergsområdet ligger cirka 
10 km NNV om Fredriksberg. Lät-
tast är att ta vägen mot Lindesnäs och 
ta av mot Lejen och vägen väster om 
sjön Lejen.

Områdets huvuddrag
Något över 500 meters nivån bildar 
Lejberget en höjdplatå med branta 
sluttningar runtom berget. Toppen 
når 546 m över havet. Uppe på pla-
tån ligger en tjärn, några större myrar, 
flera smala myrstråk och några höjd-
ryggar med fina utsiktspunkter samt 
berg i dagen och blockanhopningar. 

Området fortsätter norrut till Kan-
raberget. Skogen växlar mellan glesa 
äldre tallskogar och svaga granbe-
stånd till mer eller mindre ljunghedar. 
Nederbördsmängden är hög i dessa 
bergsområden, vilket naturligt skapar 
en kortare växtperiod än i lägre trak-
ter.

Geologi
Hela områdets berggrund är granit. På 
höjderna är det tunt moränlager och 
hällar. 

Vegetation
Skogen är generellt lågvuxen över hela 
platån. Ingenstans kan man finna an-
nat än fattiga mark- och våtmarksty-
per. Yngre tallskog dominerar Södra 
Lejberget, medan de norra delarna 
har en mosaik av gammal och yngre 
skog. Ett mäktigt tallbestånd, med 

Lejberget
Id nr: 15 
Typ: Naturbarrskog 
Klass: Nationellt (I)
N2000: Ja 
Naturvärde: Bi, F, L 
Skydd: Naturreservat xxx %
Areal: 751 ha, inkl 664 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 31 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 7g NV 
Koord.RT90: 6679771/1417658
Koord.Sveref: 6679667/112265
Ägare: Staten, bolag

Högst upp på Lejberget dominerar mager gles tallskog med inslag av gran.

1:50 0000 1000 2000 3000 m
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korta, vidkroniga träd, står i en svacka 
på Kanraberget. På toppen av Kanra-
berget finns gamla, grova, men kort-
vuxna granar. 

Bakgrunden till skogens utseende 
är brand och kulturpåverkan, kanske 
även kortare växtperioden och snö-
brutna toppar som höjdläget innebär. 
Norr om Lejbergstjärn finns en björk-
lövbränna. Enstaka lärkträd förekom-
mer här och där. 

I nordsluttningarna står granen 
tät och lågvuxen av en ormbunksrik-
typ som typisk för västliga regioner, 
detsamma gäller även i dalbottnarnas 
försumpade mark. I dessa bestånd 
kan man även finna äldre rönnar, vil-
ket är typiskt för nederbördsrika trak-
ter. Mellan skog och myr, på hällmar-
kerna breder täta ljunghedar ut sig. 
Förekomsten av döda träd och lågor 
är begränsad till de äldsta granbestån-
den i sluttningarna. Mängden lågor 
ökar för var år.

Flora och funga
Några anmärkningsvärda växter är 
inte noterade på Lejbergets höjder. 
Vid foten av berget finns det ett 
fuktstråk norr om Lindåsen, nära väg-
slutet, där kransrams växer. På några 
ställen finns även den västliga kam-
bräken. 

Eftersom nederbörden är hög gyn-
nar detta mossor och lavar. En västlig 
typ av lavsamhällen påträffas på klipp-
väggar och block i skog. De viktigaste 
lokalerna är öster om tjärnen och i 
Sliphodalen. Speciellt är förekomsten 

av broktagel (EN), skuggblåslav och 
norsk näverlav (VU). På gamla gra-
nar finns här och var gammelgranskål 
(NT). 

Den gamla granskogen kring 
Smalmossen är viktig för att det finns 
en hel del gamla, murkna lågor och 
därmed också en del vedsvampar, som 
ullticka (NT), gränsticka (NT), stjärn-
tagging (NT) och doftskinn (NT). 
Där finns också rikligt på granarna 
violettgrå tagellav (NT) och på stub-
bar brunpudrad nållav (NT). Gamla 
lågor finns här och var och på sådan 
är ytterligare vedsvampar påträffade, 
t.ex. gräddticka (VU), blodticka och 
kötticka (NT). Den höga mängden 
av nederbörd i området gör att vågig 
sidenmossa är fläckvis vanlig. 

Fauna
Fågellivet är inte rikt men hönsfågeln 
har starka stammar, bland annat fö-
rekommer, eller åtminstone har gjort, 
dalripa (dock inplanterad). Under-
laget för rovfåglar är säkert magert, 
men boträd saknas inte. Några iakt-
tagelser är gjorda av kungsörn (NT), 
duvhök (NT) och fjällvråk (NT).

Friluftsliv
Svårigheten att med bil vintertid ta sig 
till området har gjort att friluftsaktivi-
teter inte har utvecklats som på Kul-
lerbergen. Med snöskoter är det dock 
inga problem. Motordrivet fordon 
inom naturreservatet är förbjudet. Det 
saknas stigar i området, men väl uppe 
på berget är det medelsvår terräng.

14. Lejberget

Den märkliga lövbrännan vid Lejbergstjärnen. En av de vackraste platserna i kommunen?   

Skogen i sluttningen mot Smalmossen är en kommunens bästa naturskogar med många 
naturvårdsarter.
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14. Lejberget

Lejberget ligger så högt att det kan komma riktigt mycket snö och då skapas fantasifulla figurer av de snötyngda träden.  
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14. Lejberget

Natur- och kulturhistoria
Bakgrunden till skogens utseende 
kan delvis tillskrivas den intensiva 
kolvedhuggningen som skedde från 
1600-talet och framåt. Bruket i Säfs-
näs krävde stor mängd träkol. Lejber-
get var dock för långt bort och svårt 
att nå för att allt skulle bli hugget. 

Branden betydelse får inte un-
derskattas. Bränder på dessa torra 
hällmarker måste ha åstadkommit 
kraftiga markbränder. Kanske även 
avsiktlig eldning för bättre bete är 
orsak. Betestrycket från får och get-
ter kan ha bidragit till att återbeskog-
ningen gick långsamt, men till den 
anledningen ska även kärvt klimat tas 
med i beräkningen.

Ingrepp och påverkan
Något modernt skogsbruk har inte 
bedrivits på bergen, men en avverk-
ning har berört nordostsluttningen 
vid Lejbergstjärn. Där förekom en av 
de få äldre granskogarna. Kvar blev 
dock de övre delarna av skogen vilket 
hade största betydelse som gräns till 
den höglänta platån. Luftförorening-
arna som faller ned med nederbörden 
har haft negativ effekt på de trädväx-
ande lavarna och försurat redan sura 
vatten.

Bedömning
Värdeomdöme
Lejberget är ett Natura 2000 område. 
Tillsammans med Kullerbergen är 
Lejberget det största sammanhängan-
de området med skog som inte bryts 
av hyggen och planteringar i kommu-
nen. För närvarande är mesta delen 
av skogen ung, men de gammelsko-
gar som finns har mycket höga natur-
värden, bl.a. på grund av de västligt 
utbredda, oceaniska lavarna som har 
lokaler i området och är bland de 
skyddsvärdaste i kommunen. Natu-
ren på Lejberget har även fina kvalité-
er för ett vildmarksbetonat friluftsliv. 
Högre naturvärde (Naturvärdeklass 
1a).

Hot, skydd och planering
Lejberget och Kanraberget saknar for-
mellt skydd, men tillhör EU:s nätverk 
Natura 2000. Hitintills har den låg-
produktiva marken skyddat skogen, 
samt att markägaren har tagit hänsyn 

I bördigare granskog på berget finns en av kommunens grövsta granar. På granen finns 
norsk näverlav (VU).

På västsidan finns sumpskog av sällan skådat slag. Vattnet kommer från ett par stora käl-
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till naturvärdena. Ungefär 190 hektar 
bedömer markägaren är nyckelbio-
top. Nu ligger Lejberget i Länsstyrel-
sens plan över nya naturreservat.

Åtgärdsförlag:
Några ingrepp i Lejbergets bergsom-
råde eller dess angränsade sluttningar 
måste undvikas. Naturreservat är 
nödvändigt att skydda området från 
skogsbruk.

Naturvårdsarter
Växter: Kransrams Polygonatum verti-
cillatum. 

Mossor: Mörk husmossa Hylocomi-
astrum umbratum, vågig sidenmossa 
Plagiothecium undulatum.  

Svampar: Stjärntagging Astero-
don ferruginosus (Nära hotad - NT), 
gräddporing Cineromyces lenis (Sårbar 
- VU), doftskinn Cystostereum murrayi 
(Nära hotad - NT), rävticka Inonotus 
rheades, kötticka Leptoporus mollis 
(Nära hotad - NT), blodticka Meriu-
liopsis taxicola, gräddticka Perennipo-
ria subacida (Sårbar - VU), granticka 
Phellinus chrysoloma (Nära hotad - 
NT),  Phellinus ferrugineofuscus (Nära 

14. Lejberget

hotad - NT), Phellinus nigrolimitatus 
(Nära hotad - NT), tallticka Phellinus 
pini (NT), svart taggsvamp Phellodon 
nigra (Nära hotad - NT), gammel-
granskål Pseudographis pinicola (Nära 
hotad - NT). 

Lavar: Broktagel Bryoria bicolor 
(Starkt hotad - EN), violettgrå ta-
gellav Bryoria nadvornikiana (Nära 
hotad - NT), brunpudrad nållav 
Chaenotheca gracillima (Nära hotad 
- NT),  skuggblåslav Hypogymnia 
vittata, lunglav Lobaria pulmonaria 
(Nära hotad - NT), skrovellav Loba-
ria scrobiculata (Nära hotad - NT), 
korallblylav Parmeliella triptophylla, 
norsk näverlav Platismatia norvegica 
(Sårbar - VU). 

Fåglar: Tretåig hackspett Picoides 
tridactylus*, tjäder Tetrao urogallus *.

Referenser
Länsstyrelsen 1976. Länsstyrelsen 
1988. Ljung 1998. Hermansson m.fl. 
2008.

Bäcken som rinner från Lejbergstjärnen är inte stor, men den faller ganska mycket på en kort sträcka.

Tretåig hackspett (NT) häckar i Lejber-
get.                               Sebastian Kirppu
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Kul lerbergen
Id nr: 16 
Typ: Naturbarrskog, myr, berg-
brant
Klass: Nationellt (I)
N2000: Ja 
Naturvärde: B, F, L, G 
Skydd: Natura 2000, Naturreser-
vat
Areal: 634 ha, inkl 522 ha skog 
s- mark
Nyckelbiotop: 35 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 7g SV 
Koord.RT90: 6674409/1416357
Koord.Sveref: 6674292/111038 

Beskrivning
Läge
Cirka 6 km NV om Fredriksberg lig-
ger detta skogs- och bergsområde. 
Man kan ta sig in i området från olika 
håll. Man måste räkna med att gå för 
att komma in i centrala delarna. För 
att komma till toppen kan man gå en 
bra stig norr ifrån.

Områdets huvuddrag
Från Kalvtjärnsbergets höjder söder 
om Kvarntjärnana till dalgången till 
Lejberget är området kuperat och 
höglänt med flera bergstoppar. Stora 
Kullerberget når högst med sina 552 
meter, vilket är kommunens högsta 
topp. Toppen på Lilla Kullerberget är 
något lägre. 

Mest utbredd är granskogen, 
medan tallskogen dominerar på och 
närmast höjderna. Det mesta är na-
turskog, men det finns skogsbestånd 
som är resultat av sådd i slutet av 
1800-talet. I en klyftdal som delar 
Stora Kullerbergets topp i två halvor, 
ligger ett litet kärr som utgör ena än-
den av myren i klyftan. 

I nordväst breder Kullermossen ut 
sig på en högplatå mellan fyra bergs-
höjder. Rätt stora hällmarker och flera 
tjärnar ingår med Mellanfallstjärnen 
på 478-metersnivån som den största. 
Den höga nederbördsmängden bety-
der mycket för vegetationen och art-
sammansättningen.

Geologi
I nordvästra delen utgörs berggrun- En bild från toppen av Stora Kullerberget från 1970-talet. Man ser söderut, ut över Lisjön.

1:50 0000 1000 2000 3000 m
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den av porfyr, medan resterande delen 
består av granit. Gränsen går mellan 
Stora och Lilla Kullerberget. Höjderna 
har tunt moränlager och hällar. Ett 
större område av kullig morän finns 
kring Stora Kullertjärnen. Här och 
var mindre blockmarker. Blocksänkor 
finns i sydsluttningen av Riskaliberget.

Vegetation
Det är stor skillnad mellan bergstop-
parnas låga, magra vegetation och 
sluttningarnas och dalbottnarnas 
bördiga, rika vegetation. På de större 
hällmarkerna, som främst är belägna 
på topparna, är det gles bevuxet med 
tall med inslag av gran och en och an-
nan björk. Fältskiktet består mest av 
blåbärsris där det är tätare skog och 

ljung i de allra glesaste delarna. Där 
berget går i dagen är det enbart lavar 
och mossor. Öster om Södra Kuller-
tjärnen finns en av de vackraste tall-
skogarna med träd som är minst 250 
år. I sluttningarna, särskilt de brantas-
te, är det granskog. I stort dominerar 
blåbärstypen i skogarna. Variationen 
är stor mellan åldrar, kulturpåverkan 
och bördighet hur granskogen har för 
skiktning och fältskikt. Här och var 
är granskogen fuktig av ytligt grund-
vatten som ger med ormbunksrika par-
tier. Särskilt de branta ostsluttningarna 
nedanför hällmarkerna är blockiga 
med stora flyttblock och små ytblock- 
Där är det ställvis rikligt med ormbun-
kar och här och var lågörtsvegetation. 

Det är i dessa granskogar som det 

finns mest lågor. Det pågår en acce-
lererande död av gran i hela området 
och därmed ökar mängden död ved 
snabbt. Inslag av lövträd finns på 
många ställen, inte bara björk utan 
även asp, rönn och sälg. Gamla löv-
träd finner man särskilt i rasmarker 
nedanför klippor och hällar. I ravi-
nerna, den största är Helvetshålet, är 
granskogen rik av en typ som är ty-
piskt ormbunksrik. Här och var står 
det gamla rönnar. Rönnen är lite knu-
ten till nederbördsrika höjdlägen. 

I södra änden av klyftan på Stora 
Kullerbergets topp står en riktigt 
gammal granskog, liksom i östbran-
ten. Nästan detsamma är det vid en 
mindre klyfta på Lilla Kullerberget 
och kring Bolagsbergets höjder. Runt 
Kullermossen finns här och var min-
dre sumpgranskogar. Granar i åldern 
350 år är konstaterade. 

En viss areal är sådd skog för un-
gefär hundra år sedan och då finns 
det ofta stora lärkar. Många av de 
grova lärkträden börjar tackla av och 
faller till lågor. De större myrarna, 
t.ex. Kullermossen, är svagt lutande 
och mest av blandmyr med rismosse-
strängar. Åtminstone två större kärr-
partier förekommer. I östra delen är 
den svagt sadelformad. Artfattigt är 
det på myrarna, men en plats visar på 
att det rikare än normalt. 

Flora och funga
Det västliga läget och hög neder-
bördsmängd gynnar flera arter som 
saknas längre österut i kommunen. Små hällmarker är vanliga på Kullerbergen, vilket gör att skogen får naturliga luckor.                                          

16. Kullerbergen

Så här mycket skog stod det kvar fram till 1990-talet. Högsta toppen av berget är nästan kalmark.
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En typisk sådan art är den sällsamma 
ormbunken kambräken som före-
kommer här och var i högre belägna 
granskogar. 

Där marken är fri från blåbärsris 
kan man se mattor av vågig siden-
mossa i högvuxen granskog. Om man 
går stigen till Stora Kullerberget kan 
man se mossan på stigen på flera stäl-
len. Mossan är typisk för höjdlägen 
i de västliga delar av landet. Nästan 
överallt finns i mindre klippor som 
är fuktiga av sipprande vatten. Så-
dana klippor bör vara intressanta för 
mossor. En indikation på det är före-
komster av purpurmylia. Mossor på 
lågor har inte inventerats, men i Lilla 
Kullerbergets ostsida är vedtrappmossa 
(NT) funnen på en murken granlåga 
i sumpskog.

Lavar som har västlig utbredning 
brukar kallas för ”oceaniska”, och 
sådana finns inom området. Rika 
förekomster av skuggblåslav och kor-
allav på klippor och block indikerar 
att det är hög luftfuktighet och lång 
kontinuitet av orördhet. Skuggblåslav 
förekommer även på många granar 
och lövträd. Tillsammans med dessa 
kan man finna norsk näverlav (VU) 
och broktagel (EN). Två arter som är 
sällsynta och minskande i landet. Här 
har de, till synes, en stabil livsmiljö i 
klippbranterna och ravinerna. I na-
turskogen på östra sidan av Stora Kul-
lerberget finns ovanligt många gamla 
granar med norsk näverlav (VU). En 
gång i tiden fanns några små bålar av 
den ytterst sällsynta långt broktagel 
(EN) på en lodyta av ett stort block i 
Helveteshålet. 

De stora arterna lunglav (NT) och 
skrovellav (NT) påträffas på lövträd, 
vanligast asp, sälg och rönn. I syd-
ostbranten av Kalvtjärnsberget finns 
många riktigt gamla lövträd i en brant 
sluttande rasmark. Flera av träden 
har lunglav. I och med blockigheten 
står träden glest, vilket ger gynnsamt 
mer ljus åt lavarna. Att området är 
bra för arter som kräver hög luftfuk-
tighet visar att på en rönn växer det 
fertil bitterlav Pertusaria amara, vilket 
är ytterst sällsynt i landet. På många 
ställen finns garnlav (NT) rikligt på 
granar i luckig granskog och ibland 
även på gamla tallar i hällmarksar-
tad barrskog. Violettgrå tagellav (NT) 

påträffas på samma ställen, men bara 
enstaka exemplar. Betydligt rikligare 
brukar skägglav Usnea dasypoga vara. 

Den för våra trakter ovanliga papil-
lav Pycnothelia papillaria finns i små 
vattensamlingar på Stora Kullerber-
gets hällmark. Arten är insamlad av 
E. P. Vrang 1890. Alltså har den fun-
nits där otroligt länge. Hällmarkstall-
skogen har få gamla lågor efter gamla 
tallar. Detta gör att lavar som lever på 
sådana har liten möjlighet att finnas 
till. Dvärgbägarlav (NT) är en sådan 
art, men de som har påträffats har va-
rit på lågor i rasbranterna. 

Trots ställen med grova granlå-
gor har få vedsvampar påträffats och 
bland dem är doftskinn (NT) van-
ligast. Doftskinn (NT) är något av 

specialist på toppbrutna gamla gra-
nar. Ibland finns den även på stående 
toppbrutna träd. På Kalvtjärnsberget 
är gränsticka (NT) funnen på gam-
mal granlåga. På några ställen, men 
de är få, har stjärntagging (NT) och 
ullticka (NT) hittats. Oftare går det 
att hitta tickmussling Antrodia hetero-
morpha, kötticka (NT) och vedticka. 
Bland annat har stjärntagging (NT) 
påträffats rikligt på grov lärklåga. 
Fler tickor kan förväntas dyka upp 
på de grova lärklågorna, särskilt där 
det ligger stort antal av dem. Ett så-
dant här stort skogsområde borde det 
vara möjligt att påträffa fler ovanliga 
svamparter. 

Hällmarksartad skog med gamla 
tallar saknar i stort sett gamla lågor, 

16. Kullerbergen

Små myrar i skogen är vanligt, eftersom det faller stora mängder nederbörd.

Kalvtjärnsbergets sydsluttning är helt annorlunda mot övrig skog i Kullerbergen. En 
mycket intressant del av området.
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16. Kullerbergen

En mycket gammal sälg med lunglav (NT). Bilden är från 1980-talet.    



      91

Granskogen ser på sina ställen inte så märkvärdig ut, men den har överallt en variation av 
grova och klenare träd. Litet antal lågor säger att skogen har varit utsatt för plockhuggning.

16. Kullerbergen

inte ens vrak efter huggningar går att 
finna. Detta gör att alla arter knutna 
till solvarma tallågor har det svårt. På 
gamla tallar går det att finna här och 
var tallticka (NT). Man kan nog inte 
förvänta att det ska finnas stort antal 
av ovanliga mykorhizza-svampar, för 
den sura jordmånen är begränsande. 

Fauna
De stora rovdjuren som brunbjörn, 
varg (EN) och lo (NT) bör kunna 
finnas regelbundet i området, spår 
av dem är observerade. Om man vill 
se skogslämmel är nog Kullerbergens 
granskogar en av de bättre ställena. 
Men man ska välja de år då den går 
till i stort antal, ungefär vart tioende 
år. Skogslämmel äter mossa och man 
kan ofta se dess uppätna matbord ef-
ter festandet. 

Höjdlägesgranskogen har karak-
tären av fjällnära skog, vilket gör att 
man kan förvänta att finna nordliga 
fågelarter. I skogen har det funnits re-
gelbundet lavskrika (NT), men dags-
läget är oklart om den finns kvar. På 
myrarna har dalripa tidigare setts, an-
tagligen inplanterade för länge sedan. 
Mer regelbunden häckar ljungpipare, 
grönbena och gluttsnäppa på myrarna. 

I det stora området med gammel-
skog gynnar artmångfalden bland 
fåglar. Häckande är tretåig hackspett 
(NT), troligen med flera par. Tjäder 
och orre finns. Det är inte känt att det 
ska finnas något större tjäderspel. Få-
gelfaunan är generellt dåligt känd. 

Detsamma kan sägas om insekts-
faunan, men förutsättningarna bör 
vara bra för flera av de mest utbredda 
”gammelskogsarterna”. Från de höga 
bergstopparna kan man skåda efter 
flyttande rovfåglar och har man tur 
kan få se kungsörn.

Friluftsliv
Stora Kullerberget har lång tradition 
som utflyktsmål, både sommar som 
vinter. En längre tid hölls gökotta på 
bergets topp. Det förfallna brandtor-
net har ersatts med en liten raststuga, 
som mest utnyttjas av skoteråkare 
som kan ta sig dit efter markerad led. 

Området har varit tämligen lätt att 
nå vintertid genom skogsbilvägar som 
oftast är plogade. Förhållandevis lätt-
gått stig till området från norr, även 
om stigen är nästan 2 km lång till 

toppen av Stora Kullerberget. I natur-
reservatet bör man anlägga en längre 
vandringsled.

Natur- och kulturhistoria
Naturliga skogsbränder har påverkat 
skogen och dess trädslagsblandning. 
Här och var finns skogspartier som 
har så mycket lövträd att ännu kan se 
att det har varit lövbrännor. Högstub-
bar av tall med kolad ved visar på att 
det har brunnit kraftigt på sina håll. 
Gamla tallar finns det gott om i sko-
gen och några av tallarna har blottad 
ved i brandljuden. I de högsta delarna 
av området är svårt att finna spår ef-
ter bränder. Rikligt gammal granskog 
som finns kvar har undkommit skogs-
brand, såg och yxa!  

Kolvedhuggning påverkade även 
dessa skogar, framför allt i sluttning-
arna hittar man än idag välbevarade 
kolningsplatser av båda typerna. Man 
kan anta att stora delar av den 100-
120 åriga skogen är sådd, men den 
typen av ”kulturskog” representar 
ganska liten areal av den totala. In-
slaget av lärk är lokalt, men ganska 
betydande på vissa ställen. Orörda 
kolvedhuggna skogar har utvecklats 
till naturskog, men de har ofta lite av 
död ved. Allt eftersom tiden går kom-
mer många träd dö och falla. Andra 
”kulturspår” som finns att finns är 
skogsbete, betesbränning, myrslåtter, 
myrdikning, myråkrar m.m. 

Sannolikt är den stockbåt som är 

I sluttningarna är det mest granskog och här och var står det riktigt gamla granar. På dess 
torrgrenar är det ibland norsk näverlav (VU).
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16. Kullerbergen

funnen i Kvarntjärnarna det äldsta 
spåret efter människor i området 
(RAÄ Säfsnäs 66:1). Som sig bör har 
det varit en kvarn vid utloppet av den 
östligaste tjärnen. Från början av se-
klet utnyttjades Stora Kullbergets 
topp som utkik efter skogsbränder 
och småningom byggdes ett brand-
torn. Gudstjänster har också givits på 
toppen.

Ingrepp och påverkan
Utanför den föreslagna avgräns-
ningen avverkades stora närbelägna 
områden med gammal granskog i 
början 1980-talet. Trots att mycket 
av de planerade avverkningarna inte 
genomfördes närmast bergen, för-
svann värdefulla naturskogar. I sam-

band med plantering dikades flera 
myrar. En vägdragning drogs genom 
ett vackert och känsligt område vid 
Kvarntjärnarna och ytterligare skogs-
avverkningar genom-fördes i tjärnar-
nas närhet. Tyvärr har försurningen 
slagit hårt mot småtjärnarna, som 
troligen dock alltid har varit sura. På 
sina håll kan man även misstänka att 
förekomsten av hänglavar har gått 
tillbaka under de senaste trettio åren 
på grund av sur nederbörd. Neder-
börden innehåller idag mycket min-
dre försurande ämnen, vilket gör att 
lavarna mår bättre.

Bedömning
Värdeomdöme
Kullerbergen är västlig taiga i EU:s 
habitatdirektiv och är ett Natura 
2000 område. Påverkan av äldre tiders 
skogsbruk är måttliga på rätt stora 
arealer. Inom naturreservatet har man 
accepterat mindre ”kulturungskogar” 
som utvecklingsmark. Merparten av 
skogen är natur- och naturskogsartad. 
Men det finns mellanliggande områ-
dena från sådder för ungefär hundra 
år sedan. Här och var står det grova 
lärkar och de bör vara bland de äldsta 
lärkarna i trakten. Lärkträden börjar 
angripas av tickor och många av trä-
den faller och blir istället värdefulla 
lågor. Områdets vildmarksprägel, hög 
nederbördsmängd och hotade arter 
gör att Kullerbergen tillhör de vikti-
gaste naturområdena i kommunen. 

När det gäller friluftsliv har områ-
det stora kvalitéer tack vare bergen, 
skogens karaktär, växlingen mellan 
olika naturtyper och inte minst den 
stora arealen. Dessutom finns en fin 
raststuga på toppen och som man kan 
nå med skoter på vintern.

Hot, skydd och planering
Området saknar idag formellt skydd, 
men under 2014 ska bli naturreser-
vat. Markägaren har pekat ut 224,5 
hektar nyckelbiotop. En del av den är 
lågproduktiv skogsmark. På 1980-ta-
let hade det varit möjligt att få till ett 
dubbelt så stort naturreservat. Sta-
ten saknade vid den tiden i stort sett 
pengar till inköp av reservat. 

På Kullerbergens toppar finns det 
viljor att bygga vindkraftverk. Vind-
kraftverk i eller direkt anslutning till 
området förstör vildmarkskänslan 
och försämrar för ekoturism i trakten. 
Liksom också ett hot mot etablering 
av större rovfåglar i området. 

Rekommendationer
För höjdlägesgranskogar är det natur-
ligt att det är lång tid mellan bränder-
na, kanske hundratals år. Fri utveckling 
av all skog skulle gynna de arter som 
långsamt sprider sig. Dessutom skulle 
skogsekosystemet kunna få tillbaka de 
vedsvampar som tillhör sena succes-
sioner. Friluftslivet i form av skoterled 
genom känsliga skogspartier har redan 
genomförts utan samråd med natur-

Är det inte stora block så är det klippor i övre delen av västsluttningen.
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vården. I framtiden bör detta ses över 
till förmån för naturvärden. 

Naturvårdsarter
Växter: Knärot Goodyera repens (Nära 
hotad - NT).

Mossor:  Vedtrappmossa Anast-
rophyllum hellerianum (Nära hotad 
- NT), liten revmossa Bazzania tricre-
nata, mörk husmossa Hylocomiastrum 
umbratum, purpurmylia Mylia taylo-
rii, vågig sidenmossa Plagiothecium 
undulatum. 

Svampar: Stjärntagging Asterodon 
ferruginosus (Nära hotad - NT), doft-
skinn Cystosterum murrayi (Nära ho-
tad - NT), kötticka Leptoporus mollis 
(Nära hotad - NT), ullticka Phellinus 
ferrugineofuscus (Nära hotad - NT), 

16. Kullerbergen

gränsticka Phellinus nigrolimitatus 
(Nära hotad - NT), tallticka Phelli-
nus pini (Nära hotad - NT), vedticka 
Phellinus viticola. 

Lavar: Garnlav Alectoria sarmen-
tosa (Nära hotad - NT), kattfotslav 
Arthonia leucopellaea, broktagel Bryo-
ria bicolor (Starkt hotad - EN), vio-
lettgrå tagellav Bryoria nadvornikiana 
(Nära hotad - NT), långt broktagel 
Bryoria tenuis (Starkt hotad - EN), 
brunpudrad nållav Chaenotheca gra-
cillima (Nära hotad - NT), dvärgbä-
garlav Cladonia parasitica (Nära ho-
tad - NT), grynig blåslav Hypogymnia 
farinacea, skuggblåslav Hypogymnia 
vittata, vitmosslav Icamadophila eri-
cetorum, gammelgranslav Lecanactis 
abietina, lunglav Lobaria pulmonaria 

(Nära hotad - NT), skrovellav Loba-
ria scorbiculata (Nära hotad - NT), 
korallblylav Parmeliella triptophylla, 
stor kvistspik Phaeocalicium praece-
dens, norsk näverlav Platismatia nor-
vegica (Sårbar - VU), falsk skivlav 
Rhizocarpon leptolepis.

Fåglar: Trana Grus grus*, lavskrika 
Perisoreus infaustus* (Nära hotad - 
NT), tretåig hackspett Picoides tridac-
tylus* (Nära hotad - NT), ljungpipare 
Pluvialis apricaria*, orre Tetrao tetrix*, 
tjäder Tetrao urogallus*.

Referenser
Länsstyrelsen 1976. Ludvika kom-
mun 1982b. Länsstyrelsen 1988. 
Rafstedt & Bratt 1990. Ljung 1998. 
Hermansson & m.fl. 2008. 

Stora Kullerbergets topps hällmarker är delad av en spicka med en myr i botten.

En kraktärsart i Kullerbergen är vågig sidenmossa. Den växer på marken, ofta efter stigar där annan vegetation slitsbort.
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Beskrivning
Läge
Området ligger på gränsen till Säfsnäs 
socken, cirka 18,5 km VSV om Gran-
gärde kyrkby. Man kommer hit från 
Fredriksbergsvägen och 9 km från av-
taget mot Hoberg.

Områdets huvuddrag
500 meter sydväst om Mackmosskul-
len, i sydligaste änden av det stora 
bergsområdet kring Hoberg ligger 
en mindre ravin vars sluttningar do-
mineras av tallskog och blandskog. I 
svackan ligger en glest trädbevuxen 
gräsmyr. Intill åsryggen finner man 
ett mindre myrområde. Stora hyggen 
omgärdar den kvarvarande skogen.

Geologi
Berggrunden består av granit och över 
berget är det morän.

Landskapsbild
Sådan här gammal tallskog är mycket 
ovanligt utanför reservaten i kommu-
nen. I närheten av området finns inget 
liknande och därför har den kvarva-
rande tallskogen stor betydelse för va-
riationen i skogslandskapet.

Vegetation
Fattiga skogstyper dominerar. Den 
äldsta tallskogen är avverkad på 
1980-talet och idag är det ungskog 
med gamla tallar. På marken är det 
lingon och blåbär, tidigare var det 
med lavtyp. De kvarvarande tallarnas 
ålder är minst 300 år och har impone-
rande höjd. Flera liknande tallar finns 

Mackmosskul lern
Id nr: 17 
Typ: Naturskogsartad barrskog
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, K 
Skydd: Saknas
Areal: 34 ha, inkl 33 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 14 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 7i NV 
Koord.RT90: 6679/1436
Koord.Sveref: 6679/130
Ägare: Enskild

En av nyckelbiotoperna är tallskog med mycket gamla tallar och som ännu inte tätnat med 
stora granar.

1:15 0000 250 500 750 1000 m
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17. Mackmosskullern

i den kvarvarande skogen. Längs med 
bäckarna är det sumpgranskog, med 
gamla granar. Mindre öppna myrar 
öppnar skogen i större gläntor.

Flora och funga
Någon djupgående artinventering 
är inte gjord. Det är fattiga vegeta-
tionstyper i området och detta visar 
sig också i den artfattiga floran. Det 
skulle finnas en och annan orkidé, 
särskilt i granskogen efter bäcken kan 
det finnas överraskningar. Här och var 
finns garnlav (NT) på både tall och 
gran, men ingenstädes rikligt. Den 
lilla kortskaftad ärgspik  (NT) var fun-
nen på en talltorraka i naturtallskogen 
som är avverkad. Det finns säkert en 
och annan rödlistad knappnålslavsart 
på tallhögstubbarna i skogen. Anta-
let tallågor är litet, men det kan ligga 
många grova lågor i tallungskogen. 
Flera av de lämnade gamla tallarna har 
tallticka (NT).

Fauna
Mård sågs i tallnaturskogen som är av-
verkad. Tretåig hackspett (NT) häckat 
troligen efter som färska hackspår ses 
på de gamla granarna. De flesta av de 
gamla tallarna i ungskogen har minst 
ett bohål av spillkråka. I något av hå-

30 år efter avverkningen av den unika tallnaturskogen har tallföryngringen blivit mycket 
bra. De mycket gamla tallarna är mellan 60-80 cm i diameter.

Tallarna har fått ”pansarbark” och massor av bohål och en och annan har tallticka (NT).

Riktigt gamla tallar får en andel av grova 
döda grenar.
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len bör t.ex. pärluggla och tornseglare 
utnyttja.

Natur- och kulturhistoria
De mycket gamla tallarna som finns i 
området är från den tiden när den var 
naturskog. Spår efter bränder finns i 
ett antal brunna tallstubbar. Desto 
fler tallar har brandljud, men på ett 
fåtal är veden ännu blottad. Tallar i 
åldern 180-200 år har varit med om 
en brand. Strax intill området finns ett 
mycket välbevarat kulturobjekt. Vid 
bäcken är en kvarndamm, kugghjuls-
kvarn och skvaltkvarn restaurerad. 
Skogen utnyttjades tidigare för t.ex. 
bete och kolning. En gärdsgård delar 
en myr mitt i tu, kanske en uppdel-
ning mellan två djurhållare.

Ingrepp och påverkan
En stor del av området var orörd av 
skogsbruk fram till mitten av 1980-ta-
let. Då avverkade markägaren tallna-
turskogen, men efter samråd lämnades 
stor del av de mycket gamla tallarna. 
Detta betydde att naturskogskaraktä-
ren försvann och blev mer att likna ett 
yngre tallbestånd med mycket gamla 
överståndare. Om man ser optimis-
tiskt på ingreppet kan man efterlika 
det med en skogsbrand och att skogen 
har vid olika tillfällen i tiden varit ex-
trem gles. En liten del av naturvärdes-
området är avverkat.

Bedömning
Värdeomdöme
Före avverkningen av naturtallskogen 
var den skogen en av kommunens allra 
finaste skogar. De kvarvarande gamla 
tallarna är bland de allra äldsta och 
största i kommunen. En är omkring 
240 cm i omkrets. Många  torrakor 
står kvar, men flera har fallit och ska-
pat grova lågor. Detta betyder inte att 
bevarandevärdet är mindre än tidiga-
re. Fortfarande har det huggna bestån-
det höga naturvärden och är värdefull 
för alla arter knutna till riktigt gamla 
tallar. De flesta av tallarna har bohål, 
vilket spillkråkan har gjort och gynnar 
många andra arter. Skogen som ännu 
opåverkad är yngre och det finns ändå 
mycket få lika gamla bestånd. Områ-
det har stor betydelse för variationer 
av biotoper. Vissa - Påtagliga natur-
värden (Naturvärdeklass 2-3).

Hot, skydd och planering
Området saknar skydd och därmed är 
hotet skogsbruk. Två nyckelbiotoper, 
tillsammans på 4,6 hektar och ett med 
naturvärde på 8,2 hektar ”barrskog”, 
finns inom området. De tre biotoper-
na har ungefär samma bakgrund. 

Rekommendationer
Hela området bör bevaras som tall-
skog. För att uppnå detta behövs 
skötsel av ungskogen mot skiktad 
tallskog. Barrskogen med gamla tallar 
bör restaureras till mer renodlad tall-
skog. De nästan lika gamla granar bör 
i stort sett vara kvar. Idealet vore om 
man kunde naturvårdsbränna delar 
av den gamla tallskogen och uttaget 
av träd bör inte överstiga 30 procent. 

Ungtallskogen med ”urtallarna” bör 
vänta ett tiotal år innan man bränner. 
Naturvärdesskogens del av sumpgran-
skog bör utvecklas fritt. 

Naturvårdsarter
Svampar: Tallticka Phellinus pini 
(Nära hotad - NT).

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), kortskaftad ärg-
spik Microcalicium ahlneri (Nära ho-
tad - NT).

Fåglar: Spillkråka Dryocopus mar-
tius*, tretåig hackspett Picoides tridac-
tylus* (Nära hotad - NT).

Referenser
Länsstyrelsen 1976 och 1988. Her-
mansson & m.fl. 2008.

Tallskogen som är orörd är i åldern 180-200 år. Även granen är gammal.

17. Mackmosskullern
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Beskrivning
Läge
Naturreservatet ligger cirka 9 km, näs-
tan V om Grangärde. Man åker vägen 
mot Fredriksberg och tar av mot Gän-
sen. Efter cirka 4,5 km åker man in 
på skogsbilväg som är skyltad ”fiske 
vid Igeltjärnen”. Före tjärnen ligger 
området.

Områdets huvuddrag
Vändleberget ligger inom ett större 
kuperat bergsområde som är en ut-
löpare från norr. Även inom berget 
är terrängen kuperad. 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.

Geologi
Berggrunden i norra delen är granit, 
medan den sydligaste delen består av  
grönsten. Högsta höjden har tunt mo-
ränlager, hällar och klippor. I sydöstra 
delen är det storblockigt. Kring Pel-
lasbäcken finns lager av isälvssediment 
och öster om ån går en lång åsrygg.

Vegetation
Variationen av vegetationen är stor, 
beroende av markfuktighet, trädslags-
fördelning, osv. Sumpblandbarrskog 
av högörts-typ förekommer längsmed 
Pellasbäcken. Ett mindre lövbestånd, 
som troligen ligger på en hylla ungefär 
mitt i ostsluttningen, har en karaktär 
av lövbränna. Överst i sluttningen står 

Vändleberget
Id nr: 18 
Typ: Naturskog, bäckdråg 
Klass: Regionalt (II)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Naturreservat 100 %
Areal: 71 ha 
Nyckelbiotop: - 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 7j NV 
Koord.RT90: 6681373/1445612
Koord.Sweref: 6681612/140203
Ägare: Staten

En del av branten har klipphyllor och på dem står riktigt gamla aspar. 

1:20 0000 250 500 750 1000 m
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riktigt grova tallar och aspar, generellt 
dominerar lövrik granskog. Det är 
gott om brandpåverkade torrakor och 
tallar med brandljud. De partier som 
är minst påverkad av skogsbruksåtgär-
der har urskogskaraktär. Det sydligas-
te liggande beståndet är det bestånd 
som är minst naturskogsartad. 

Flora och funga
Det är främst lavarna som tilldrar sig 
intresse i området. En del träd är rika 
på hänglavar, inte minst skägglavar, 
bl.a. Usnea glabrescens är påträffad, 
men även violettgrå tagellav (NT). På 
talltorrakorna har den lilla kortskaf-
tad ärgspik (NT) visat sig vara täm-
ligen vanlig. På klippväggarna, som 
har gångar av diabas, vilket även in-

18. Vändleberget

dikeras av några skorplavsarter. På 
många av de mossiga stenblocken 
finns skuggblåslav, till och med fertila 
exemplar. Block i skogen är ovanligt 
rikt på växta av olika arter av filtlavar 
Peltigera, däribland sköldfiltlav. På de 
fåtaliga granlågor som förekommer 
är gränsticka (NT). En ännu sällsyn-
tare funnen ticka är liten tickmussling. 
Lavfloran på stenar i Pellasbäcken är 
rik med t.ex. skorplaven Placynthium 
pannariellum. På en låga i vattnet 
finns bäckdynlav Micarea vulpinaris.

Fauna
Den höga andelen av äldre lövträd 
ger möjligheter för en rik fågelfauna. 
Här hörs ibland mindre flugsnappare 
(NT), mer regelbundet förekommer 

grönsångare, gransångare, svartvit flug-
snappare m.fl. Förekomsten av bohål i 
aspar och tallar skapar förutsättningar 
för bl.a. pärluggla och sparvuggla. Den 
rika förekomsten av asp gör att områ-
det är viktigt för de flesta hackspettar-
na, men särskilt för gröngöling (NT), 
gråspett, mindre hackspett (NT) och 
tretåig hackspett (NT). Möjligheterna 
är goda att få höra slaguggla under vå-
ren. Där man har avverkat, lämnat tall 
och bränt, påträffas trädlärka. Insekt-
faunan bör vara rik, på grund av äldre 
lövträd. De stora rovdjuren varg (EN) 
och lo (NT) har tidvis haft området 
inom sina revir. Kronhjort (NT) har 
ökat i trakten och Vändleberget ingår 
numera som en ganska säkert tillhåll.

Insektsfaunan har efter naturvårds-
bränningen har följts upp av Bengt 
Ehnström. Detta resulterade i att det 
var få insekter som kom dit på grund 
av elden och nybrunna träd. En art 
som påträffades var svart ögonknäp-
pare (NT). Skägglavmätare (NT) upp-
täcktes vid lampa en ljummen som-
marnatt.

Friluftsliv
En stor del av naturreservatet är 
stängslat för att hålla ute älgarna, men 
grinden går att öppna och en väg le-
der in i området. Man bör gå vägen. 
Några stigar är inte anordnade i natur-
reservatet. Terrängen är mest en lång 
brant med skog som inte är lätt att gå 
i och man behöver vara tränad att gå 
i terräng.

Ingrepp och påverkan
Intill området i norr har den asprika 
granskogen drabbats av kalavverk-
ningar och de få aspar som lämnades 
kvar har blåst omkull och tillvaratagits. 
(Tidigare var hela denna trakt betyd-
ligt rikare på lövträd.) Påverkan och 
intensiteten av skogsbruksskötseln har 
varierat mellan och i fastigheterna. Ett 
nyligen avverkat bestånd ligger inom 
området. Dessutom avverkades en del 
av skogen före reservatsbildningen. 
Målsättningen är att återfå aspskog, 
allt för att gynna de arter som finns på 
gamla aspar. Denna del av reservatet är 
inhägnat för att undvika att älg betar 
lövsly. En skogsbilväg hann bli byggd 
före reservatet. Spår efter kolning kan 
ses på ett par ställen. Intill vägen finns 
en rekonstruktion av en kolarkoja.Pellasbäcken meandrar fram i örtrik granskog. En plats att finna ro i?   

Efter brand kan det bli en tät blandskog som med tiden självgallrar sig.
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Bedömning
Värdeomdöme
Vändleberget är beläget i närheten av 
flera andra skogsområden som är rika 
på äldre lövträd, som ett resultat av en 
större skogsbrand. Tillsammans utgör 
de mycket höga naturvärden. Mellan 
dessa områden är skogen hårt nyttjad. 
Vändlebergets höga värden är mosai-
ken av skogstyper och att skogsbruks-
åtgärder i modern tid är begränsade 
till de delar som har de bästa grund-
förhållandena för skogsbruk (ca 1/5). 
Sumpskogen kring Pellasbäcken är 
förhållandevis lite påverkad. 

Fågelfaunan är ovanligt rik och 
skogen är viktig och tillräckligt stor 
för flera av hackspettsarterna. Hela 
området kommer att utvecklas till 
att gynna kryptogamarter som kräver 
lång skoglig kontinuitet och hög och 
jämn luftfuktighet. Det är nödvändigt 
att föryngringen av lövträd sker rikligt 
på kalmarken och i ungskog i området 
och i dess anslutning. Annars kommer 
arter som kräver gamla lövträd att på 
sikt missgynnas. 

Antalet rödlistade arter som är på-
träffade är lågt och samtliga är hän-
synskrävande. Kännedomen om röd-
listade arter är medelgod. Med stor 
sannolikhet finns ytterligare några 
rödlistade arter i området. Området 
har kontinuerlig ekologisk funktion 
som livsmiljö för flera naturvårdsarter. 
Dessutom utgörs området av Natura 
2000 naturtyp, vilket gör att det har 
Högt naturvärde (Naturvärdeklass 
1a).

Hot, skydd och planering
Området blev naturreservat 2006. 
Före reservatsbildingen fick en av 
markägarna avverka del av skogen 
för att sedan naturvårdsbränna. Mål-
sättningen är att återfå lövskog. Det 
brända området är inhägnat för att 
undvika att uppväxande lövträd betas 
av älg.

Rekommendationer
För att höja den biologiska mångfal-
den är en fri utveckling av skogen att 
föredra. På kalmarken och ungskogen 
i och i närheten, särskilt norr om ska 
skogsbruk bedrivas på ett sådant sätt 
att lövträden gynnas, särskilt asp. De 
sydligaste bestånden, som är tallbe-

18. Vändleberget

En del av Vändelberget avverkades och naturvårdsbrändes, allt för att gynna asp. Även 
stenar brinner och som gör att alla mossor och lavar försvinner från dem. 

Ett år efter naturvårdsbränningen. Alla träd dog inte av röken. Det här ser väl bra ut? 
Undre bilden samma ställe efter fem år. Nu är det ett lövslyhav, vilket var meningen med 
bränningen.
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18. Vändleberget

Björkarna brinner bra, men de överlever. Mycket snart kommer nya skott.

Att det brunnit förr vittnar de gamla tallhögstubbarna.

stånd utan egentliga naturvärden, 
skulle kunna återskapa naturvärden 
genom naturvårdsbränning. 

Naturvårdsarter
Svampar: Liten tickmussling Antro-
dia ramentacea, stjärntagging Astero-
don ferruginsus (Nära hotad - NT), 
rävticka Inonotus rheades, kötticka 
Leptoporus mollis (Nära hotad - NT), 
ullticka Phellinus ferrugineofuscus 
(Nära hotad - NT), gränsticka Phelli-
nus nigrolimitatus (Nära hotad - NT), 
rynkskinn Phlebia centrifuga (Nära 
hotad - NT). 

Lavar: Liten punktlav Acrocordia 
cavata, garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), rostfläck Artho-
nia vinosa, violettgrå tagellav Bryoria 
nadvornikiana (Nära hotad - NT), 
brunpudrad nållav Chaenotheca gra-
cillima (Nära hotad - NT), blanklav 
Eopyrenula leucoplaca, skuggblåslav 
Hypogymnia vittata, gammelgranslav 
Lecanactis abietina, lunglav Lobaria 
pulmonaria (Nära hotad - NT), skro-
vellav Lobaria scrobiculata (Nära ho-
tad - NT), kortskaftad ärgspik Micro-
calicium ahlneri (Nära hotad - NT), 
stambasdynlav Micarea globulosella, 
vedlavklubba Multiclavula mucida 
(Sårbar - VU), blek örnlav Ochrolech-

Aspslyet växer högt innanför stängslet. 
Utan att ha stängt ute älg har det inte 
gått att få nya aspar. Syftet är att få en 
lövskog.
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ia pallescens, korallblylav Parmeliella 
triptophylla, sköldfiltlav Peltigera hori-
zontalis. 

Däggdjur: Kronhjort Cervus elap-
hus (Nära hotad - NT).

Fåglar: Pärluggla Aegolius funereus*, 
trädpiplärka Anthus trivialis, mindre 
hackspett Dendrocpos minor (Nära 
hotad - NT), mindre flugsnappare 
Ficedula parva* (Nära hotad - NT), 
sparvuggla Glaucicium passerinum*, 
göktyta Jynx torquilla (Nära hotad - 
NT), trädlärka Lullula arborea*, grå 
flugsnappare Muscicapa striata, grå-
spett Picus canus*, gröngöling Picus 
viridis (Nära hotad - NT),  tretåig 
hackspett Picoides tridactylus* (Nära 
hotad - NT), rödstjärt Phoenicurus 
phoenicurus, järnsparv Prunella modu-
laris.

Fjärilar: Skägglavmätare Alcis ju-
bata (Nära hotad - NT).

Skalbaggar: Svart ögonknäppare 
Dentivcollis borealis (Nära hotad - 
NT).

Referenser
Länsstyrelsen 1976 och 1988. Ljung 
1998. DOF 2006. Hermansson & 
m.fl. 2008.

18. Vändleberget

Aspglansbagge kom i massor till det 
nyupplagna aspslyet. Under en säsong åt 
de rent, men aspen kom repades sig. /                    
            Thorild Jonsson Gråspett.                                                                                                        Ulf Risberg/N

Skägglavmätare sittande på ett lakan vid nattfångst av fjärilar.                Peter Olsson
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Beskrivning
Läge
Området ligger 11 km SV om Gran-
gärde. Man åker vägen från Norhyt-
tan till Gänsen och tar av söderut vid 
Nedre Pundet. Sista sträckan av vägen 
till rikkärren är mycket dålig. Det är 
bäst att gå sista kilometern.

Områdets huvuddrag
Sönntjärnsmossen ligger öster om 
Gänsån och väster om ett större bergs-
område. I området visar sig kalkgrun-
den på floran på flera ställen. Berg-
grunden består generellt av leptit. 
Från sluttningen tar myren emot 
markvatten i form av källdråg. Drågen 
är ställvis mycket blöta, av lösbotten-
typ, annars fastmattetyp.

Geologi
Östra delen av myren skär en dibas-
gång genom området. Västra delen 
består av leptit. Kring våtmarken är 
det morän.

Vegetation
Den långsmala kalkpåverkade myren 
där framför allt de stora drågen är bo-
taniskt artrika. Mellan källdrågen lig-
ger rismossar med spridda tallar, men 
även tallkärr.

Flora och funga
Myrens flora innehåller flera sällsynt-
heter, dock typiska arter för de rikkärr 
som finns dessa delar av kommunen. 
I extremrikärren finns rikligt av axag. 
Mer spridda är bjömbrodd och grä-
sull, samt orkidéerna ängsnycklar och 

Sönntjärnsmossen
Id nr: 19 
Typ: Ekremrikkärr, sumpskog 
Klass: Regional (II)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, G 
Skydd: Saknas
Areal: 49 ha, inkl 24 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 81 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 7i NO 
Koord.RT90: 6679724/1443697
Koord.Sveref: 6679938/138306
Ägare: Bolag

Fastmattekärr med blåtåtel förekommer i kantzonerna till rikkärren. Även här finns arter 
som indikerar rikkärr, t.ex. dvärglummer och gräsull.  

1:30 0000 500 1000 1500 2000 m
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19. Sönntjärnsmossen

I det fantastiskt fina källkärret breder örnbräken ut sig i kanten mot fastmarken.    

Axag på sensommaren lyser mer gul än grön. På myren slingrar sig kärren fram mellan rismossar och fastmarksholmar.   
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myggblomster. I de mindre tallkärren 
växer det tuvor av tagelstarr. I vitmoss-
mattorna finns bollvitmossa och gyllen-
mossa bland trådfräken och smalfräken. 
Där det är som blötast finns rikligt av 
brunmossorna käppkrokmossa (NT) 
och späd skorpionmossa.

Fauna
Troligen har området stor betydelse 
även för den lägre faunan, t.ex. snäck-
or, vilket fynd av kalkkärrsgrynsnäcka 
(NT) visar.

Ingrepp och påverkan
Ett dike följer den västra myrkanten 
där ett hygge har tagits upp i sen tid. 
I den södra delen korsas myren av en 
skogsbilväg som delar sig till en vin-
terväg utöver myren. Direkt i anslut-

ning till myrens nordvästra del har det 
genomförts skogsgödsling, en till två 
gånger.

Bedömning
Värdeomdöme
Sönntjärnsmossen är ett av de få ex-
tremrikkärren av större areal i kom-
munen, och av denna karaktär är de 
ännu mindre till antal. Även i ett läns-
perspektiv är myren av högt botaniskt 
naturvärde. Höga naturvärden kan 
även förväntas av den lägre faunan. 
Högre naturvärde (Naturvärdeklass 
1b).

Hot, skydd och planering
Området saknar skydd. Merparten 

av arealen är nyckelbiotop ”tallsump-
skog” och arealen är på 39 hektar.

Rekommendationer
Myren måste skyddas från alla typer 
av dikes- och torvprojekt. Den vin-
terväg som leder ut över myren bör 
inte användas i fortsättningen. Alla 
ingrepp som kan förmodas påverka 
källflöden i och i närheten av myren 
bör undvikas. Skogsgödsling som på-
verkar vattenkvalitén ska undvikas. 
En mer ingående inventering av mos-
sor i kärret vore intressant.

Naturvårdsarter
Växter: Tagelstarr Carex appropinqua-
ta, smalfräken Equisetum variegatum, 
ängsnycklar Dactylorhiza incarnata, 
skogsnycklar Dactylorhiza maculata 
ssp. fuchsii, skogsknipprot Epipactis 
helleborine, trådfräken Equisetum scir-
poides smalfräken Equisetum variega-
tum gräsull Eriphorum angustifolium, 
brudsporre Gymnadenia conopsea, 
myggblomster Hammarbya paludosa, 
dvärglummer Selaginella selaginoides, 
axag Schoenus ferrugineus, bjömbrodd 
Tofieldia pusilla. 

Mossor: Käppkrokmossa Hamato-
caulis vernicosus (Nära hotad -NT), 
späd skorpionmossa Scorpidium cos-
sonii, bollvitmossa Sphagnum wulfi-
anum. 

Blötdjur: Kalkkärrsgrynsnäcka Ver-
tigo geyeri* (Nära hotad - NT).

Referenser
Länsstyrelsen 1988. Ljung 1998.

19. Sönntjärnsmossen

På ett ställe rinner det en liten bäck från en källa. Vattnet är rostfärgat av järnockra (limo-
nit). Den oljeliknande hinnan är rester efter järnbakterier som oxiderar järnet. Järnbakte-
rierna är trådiga.

Axag är en av de absolut säkraste indika-
torerna för att det är extremrikkärr.
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Beskrivning
Läge
Rikkärret ligger 15 km SV om Gran-
gärde och norr om vägen till Fredriks-
berg (länsväg 245).

Områdets huvuddrag
Brittas Rönning ligger lågt ned i en 
stigning till högre höjder i väster. Här 
och där hittar man rikkärr, i sluttning 
som har foten vid Burån. Ett dråg 
börjar vid Brittas Rönning, inte långt 
från ett kalkbrott. Området har små-
kuperad terräng, med fastmarkskog, 
sumpskog, klibbalkärr och öppna 
kärr. Trädskiktet är inte särskilt gam-
malt, och det förekommer sparsamt 
med lågor och stubbar.

Geologi
Berggrunden består av granit med lep-
tit i den sydöstra delen. Kullig morän 
utanför våtmarken. I sydost ytor med 
storblockig morän.

Vegetation
Myren kan i stort karaktäriseras som 
tallkärr. I de öppnare rikkärren står 
det vass i olika täthetsgrader, samt blå-
tåtel och hirsstarr Carex panicea. I de 
kärr som har ett slutet trädskikt domi-
nerar starr och högörter. Trädskiktet 
domineras av tall, björk och klibbal. 
Växtsamhället är knutet till kalkgrun-
den.

Flora och funga
En kalkgynnad flora som är ovanligt 
artrik, trots liten areal. De öppna 
ytorna av fastmattetyp, omfattar gan-

Brit tas rönning
Id nr: 20 
Typ: Extremrikkärr, sumpskog, 
kalkmarksskog 
Klass: Regionalt (II)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, G, K 
Skydd: Saknas
Areal: 18 ha, inkl 15 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 53 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 7i SO 
Koord.RT90: 6675392/1441931 
Koord.Sveref: 6675585/136594
Ägare: Bolag, enskilda

Kärret med axag har ännu klarat sig från att växa igen med vass. 

1:12 5000 250 500 750 m
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ska liten areal, har den intressantaste 
floran. Ställvis domineras den av axag. 
Allmänna är t.ex. dvärglummer, tät-
ört, ängsvädd, kärrfibbla och gräsull. 
Mindre frekventa är björnbrodd, tråd-
fräken, tagelstarr, skogsknipprot, sump-
nycklar och nattviol. I tallskogen, på 
en kulle intill kärret, finns en liten 
tuva av mosippa (EN). I kärren finns 
”brunmossor” som indikerar rikkärr, 
t.ex. späd skorpionmossa. Andra mossor 
som funna är maskgulmossa, Leiocolea 
schultzii och praktflikmossa. Dessutom 
käppkrokmossa (NT) på 1940-talet. 
Växtplatsen ska vara ”bäck-kärr vid 
källflödet ovanför Schoenus-området” 
(axag-kärr). Även kärröksvamp (VU) 
påträffades på 1940-talet. 

Skogen i och i anslutning till Brit-

tas rönning består mest av ungskog, 
planterad granskog som är cirka 40 
år gammal. Efter bäcken står det kvar 
äldre träd. Det har visats sig att sko-
gen i den norra delen har förutsätt-
ningar för marksvampar som tillhör 
kalkgranskog. Gultoppad fingersvamp 
(NT) finns rikligt och spridd. Åt-
minstone på två ställen är äggspindling 
påträffad, som är sällsynt. Man kan 
förvänta sig att det finns många fler 
ovanliga och rödlistade marksvampar.

På en död klibbal är brunpudrad 
nållav (NT) funnen, liksom liten 
svartspik. (NT). Intresset för marks-
vampar i kalkbarrskog har aktualise-
rats genom de nationella åtgärdspro-
grammen. 

Fauna
Här borde det finnas intressanta 
snäckor som är knutna kalkrika kärr. 
Det saknas också kännedom om in-
sektsfaunan.

Friluftsliv
Brittas Rönning besöks för sin rika 
flora. Besöksantalet är inte så stort att 
detta medför något större slitage trots 
att kärren är känsliga för tramp. Det 
är svårt att parkera, om man kommer 
med bil, på länsvägen. Mellan vägen 
och kärret behövs stövlar på fötterna, 
men även i kärren. 

Natur- och kulturhistoria
Rönning betyder en slåttermark med 
träd på eller i kanterna. Att kärret har 
utnyttjats som fodermark kan man 
förstå av den lågvuxna och rika växt-

20. Brittas rönning

ligheten. Fodermarkerna från Skatt-
lösberg omfattade hela sluttningen till 
Burån. Betydelsen av hävden för flo-
ran har varit stor.

Ingrepp och påverkan
Viss hydrologisk påverkan sker even-
tuellt från landsvägen, som t.ex. 
nydikning. Skogsavverkningar på 
angränsande fastmark har en viss be-
tydelse på mikroklimatet, d v s att 
luftfuktigheten försämras. Vedhugg-
ning har även skett i kanten av kärret 
och har haft en viss hämmande effekt 
på växtligheten genom att ris kvar-
lämnats. Avverkning av enstaka gamla 
träd i kärret har skett.

Bedömning
Värdeomdöme
Brittas Rönning är en av länets få 
extremrikkärr och som sådant ett av 
kommunens artrikaste. Tillsammans 
med två andra rikkärr i kommunen, 
Sönntjärnsmossen (nr. 19) och To-
mossen (nr. 23) är de värdefullast i 
södra delen av länet. Brittas Rönning 
är väldokumenterat sedan 70 år till-
baka i tiden. Högre naturvärde (Na-
turvärdeklass 1b).

Hot, skydd och planering
Brittas Rönning och dess omgivande 
skog har inget formellt skydd. Markä-
garna, privat samt bolag, har tillsvida-
re avstått från skogsbruksåtgärder efter 
de senaste avverkningsanmälningarna 
(1989). 9,5 hektar är nyckelbiotop 
”kalklövskog”. Länsstyrelsen har inlett 

Kring kärren är det kalkbarrskog. I den är svamparna artrikare än växterna 

Igenväxning av kärren med vass är ett 
stort problem för att det skapar övergöd-
ning och floran blir artfattigare. 

Mer vass beror dlevis på upphörd slåtter. 
Länsstyrelsen slår idag vassen på en yta 
av rikkärret.
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20. Brittas rönning

restaureringsarbete för att förhindra 
att vass tar över alltför stor areal.

Rekommendation
Brittas Rönning är känsligt för hydro-
logisk och kemisk påverkan och även 
för alltför kraftigt trampslitage. Vik-
tigt är att intilliggande skog bevaras 
så att en hög humiditet säkerställs. På 
sikt torde detta innebära att området 
även blir attraktivt för flera kryptoga-
mer. Intresset för marksvampar i kalk-
barrskog har aktualiserats genom de 
nationella åtgärdsprogrammen. Även 
yngre barrskog på kalkmark har höga 
naturvärden.Ett beständigt skydd från 
påverkan av, framför allt skogsbruk, är 
ett önskemål. 

Den rika floran är sannolikt ett re-
sultat av tidigare slåtterhävd. Mycket 
tyder på att det pågår en långsam 
igenväxning, inte bara av skog utan 
även av ljung och andra ris. Det har 
länge varit ett önskemål att återuppta 
slåtter på delar av Brittas Rönning. 
2012 genomfördes en röjning av vass 
och sly i kärret och det är meningen 
att, i länsstyrelsens regi, slåtter ska ut-
föras på den röjda marken.

Rödlistade arter
Växter: Tagelstarr Carex appropin-
quata, klubbstarr Carex buxbaumii, 
skogsnycklar Dactylorhiza maculata 
ssp. fuchsii, sumpnycklar Dactylorhiza 
majalis ssp. lapponica, skogsknipprot 
Epipacis helleborine, trådfräken Equi-
etum scirpoides, gräsull Eriophorum la-
tiofolium, brudsporre Gymnadenia co-

nopsea, knärot Goodyera repens (Nära 
hotad - NT), myggblomster Ham-
marbya paludosa, tvåblad Listera ovata, 
nattviol Platanthera bifolia, mosippa 
Pulsatilla vernalis (Starkt hotad - EN), 
dvärglummer Selaginella selaginoides, 
axag Schoenus ferrugineus, ängsruta 
Thalictrum flavum, björnbrodd Tofiel-
dia pusilla. 

Mossor: Käppkrokmossa Hamato-
caulis vernicosus (Nära hotad - NT), 
praktflikmossa Lophozia rutheana, 
kärrmörkna Moerckia hibernica, 
maskgulmossa Pseudocalliergon trifa-
rium, späd skorpionmossa Scorpidium 
cossonii, bollvitmossa Sphagnum wul-
fianum.

Svampar: Äggspindling Cortinarius 
meinhardii (NT), skarp dropptagg-

I kalkmarksbarrskogen mellan kärren kan man finna den vackra äggspindlingen (NT).

svamp Hydnellum peckii, kärröksvamp 
Lycoperdon caudatum (Sårbar - VU), 
gultoppig fingersvamp Ramaria testa-
ceoflava (Nära hotad - NT), krusbärs-
kremla Russula queletii. 

Lavar: Brunpudrad nållav Chaen-
otheca gracillima (Nära hotad - NT), 
liten svartspik Chaenothecopsis nana 
(Nära hotad - NT).

Referenser
Länsstyrelsen 1976. Ludvika kom-
mun 1982b. Länsstyrelsen 1988. 
Ljung 1998. Hermansson & m.fl. 
2008.

Kärrmörkna?

Sumpnyckel är en karaktärsart i extremtikkärr.
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Beskrivning
Läge
Området ligger cirka 12 km SV 
om Grangärde och N om vägen till 
Fredriksberg (länsväg 245).

Områdets huvuddrag
Området omfattar markerna längs-
med Burån från Övre Noren, Bur-
ängen och uppströms till det att Gän-
sån rinner till och därifrån fortsätter 
Burån som Pajsoå. Området Burån 
- Långvasselheden är ett märkligt och 
varierat våtmarksområde där de olika 
myrtyperna bidrar till höga ornitolo-
giska värden. Burån, som flyter ge-
nom hela området är en bred, lugnt 
flytande å, där vattenföringen tidvis 
kan bli mycket hög. 

Den västra delen präglas av mossar 
som sluttar ner mot ån. Tre olika na-
turtyper bildar en fin enhet vid Lång-
vasselheden. I väster ligger en markant 
grusås med åsgropar och dubbla åsk-
rön. På flera ställen är myrarna smala 
mellan åsarna och oftast glest träd-
bevuxna. Därifrån sluttar Långvas-
selmossen - en excentriskt uppbyggd 
uppdelad av dråg - ned mot strän-
derna kring den stilla flytande Burån. 
När Burån böjer av mot nordost, in 
i den östra delen av området, ändrar 
våtmarkerna karaktär och Burån gre-
nar upp sig i ett stort system av vikar, 
kanaler och sund. Detta område kallas 
Burängen. 

Från landsvägen breder sig en gles 
tallskog, på flack mark vilket bry-

Vännebobrännan -  Burängen
Id nr: 21
Typ: Brandfält, myr, å 
Klass: Regionalt (II)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, F, L, K, G 
Skydd: Naturreservat 55 %
Areal: 1185 ha, inkl 813 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 22 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 7i SV, SO 
Koord.RT90: 6676424/1442820
Koord.Sveref: 6676633/137466
Ägare: Bolag, enskilda

Burån rinner ganska lugnt fram på långa sträckor. Kring ån finns det ovanligt många 
gamla björkar.
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ter väl av mot den kuperade terräng 
med granskog som annars dominerar 
landskapet. 2009 brann stora delar av 
skogs- och våtmarksområdet på Lång-
vasselheden och västerut till Vännebo 
och förändrade områdets huvuddrag 
till ett brandfält. Inom det obrunna 
området finns ett par kalkbrott och 
kalkbarrskog där intill.

Geologi
Berggrunden utgörs huvudsakligen av 
leptit. I väster förekommer partier av 
granit. Ett mäktigt isälvssediment av 
grus och med en lång åsrygg sträcker 
norrut till Burån. Närmast Burån är 
det svämsediment av lera-silt, liksom 
hela Burängen. Brunnklacken som är 
högsta punkt har tunt moränlager på 
toppen och sydsluttningen ett parti 
storblockig morän. 

Vegetation
Större mossar, i vilka det bryter fram 
källdråg på flertal ställen, följer åns 
södra sida. De bryts här och där av 
fastmark uddar och holmar. En ovan-
ligt utformad mosse ligger nordväst 
om Brunnsberg. Mossen saknar ris. På 
fastmarken dominerar tallskogen, ef-
tersom detta område har en finmorän/
sedimentär jordmån. 

Granen står mestadels i fuktiga sän-
kor eller i myrkanterna. Längsmed ans 
sumpkärr och lösbottenkärr, står det 
rikligt av björk, ställvis gamla, grova 
träd. Här och där står även någon klib-
bal och sälg, tidigare gynnade av över-
svämningar. Någon gammal barrskog 

Burängen från luften, vilket är den enda möjligheten att få en överblick av den stora öppna våtmarken.                     Urban Gunnarsson, Lst
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finns inte, fastän enstaka martallar i 
mossen säkerligen är riktigt gamla. 

Växtligheten är typisk för mossar 
och fattigkärr, men på några ställen 
förekommer medelrikkärr. Kalkbarr-
skog är utbredd vid Stora Norbergs-
mossen och på södra sidan av Burån, 
där ån gör en vid meandring. Man ser 
inte överallt på vegetationen att det är 
kalkbarrskog, men marksvamparna 
visar detta bättre. Närmast kalkbrot-
ten, som finns i kalkbarrskogen, fö-
rekommer blåsippa tillsammans med 
andra kalkgynnade växter och gräs. 
Backskafting är ett typiskt gräs på 
kalkrik skogsmark. 

Skogsbrandens påverkan på vege-
tationen är mycket påtaglig. Några 
stora förändringar av vegetationsty-

perna skedde inte, men de kom att 
få en annorlunda succession. Vissa 
öppna myrar och tallmossar brann 
hårt och kvar blev tuvor av vitmossa. 
Åren efter branden dominerades vege-
tationen nästan helt av tuvull. På de 
hårt brunna grusåsarna med tallskog 
brann nästan all ris och ljung och er-
sattes på många ställen av kärringtand, 
mjölke och piprör. I kanterna mot kär-
ren kom lungmossor i täta mattor. I de 
våta öppna kärren fick till och med 
ängsruta ett uppsving. På sikt kommer 
blåbär, lingon och ljung att komma 
tillbaka. 

Flora och funga
I västra delen av området finns med-
elrikkärr som får sitt kalkrika vat-

Efter branden kom det en rikligt blomning av vitsippor efter Burån.
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ten från Brittas Rönning och har en 
kalkgynnad flora, bland annat fåta-
ligt av axag, gräsull, tagelstarr. Längs-
med ständerna av Burån, men även 
i mindre bäckar, finner man klubb-
starr. Kännedomen om floran är gan-
ska liten vid denna del ån Burån. ’

Där Burån börjar grenar upp sig, 
består en av dessa grenar av mycket 
blockrik mark och ån går där under-
jordiskt. Bland blocken står en tät, 
klen blandskog med mycket hög och 
jämn luftfuktighet. I en bäckdal väs-
ter om Stora Norbergsmossen, och 
norr om Burån, ligger en ovanligt stor 
areal sumpbarrskog. Där finns gamla 
sälgar med lunglav (NT) och en gam-
mal gran med norsk näverlav (VU). 

Vid Stora Norbergsmossen, går det 
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ut en udde med fastmarksskog och 
intill Burån är det ett antal små kalk-
brott. Vegetationen är typisk för kalk-
barrskog och även en artrik plats för 
svampar. Vid brottet finns bl.a. gran-
gråticka (VU), blå taggsvamp (NT), 
gultoppig fingersvamp (NT) och gran-
taggsvamp (NT). Ännu mindre kalk-
brott finns söder om Burån, mellan den 
vida meadringen. På de större myrhol-
mar är det medelålders barrskog, men 
ogallrad, och kring de små kalkbrot-
ten finns bl.a. flattoppad klubbsvamp 
(NT), äggvaxskivling (NT), barrvi-
olspindling (NT), brun klibbskivling 
och bitter taggsvamp (VU). Men här 
och var finns sällsynta svampar som 
indikerar kalkbarrskog, stålblå spind-
ling, svartvit taggsvamp (NT), krus-

bärskremla och blå taggsvamp (NT). 
Skogsbilvägen som går på norra 

sidan och parallellt med Burängen 
är uppbyggd av massor från gruvan 
i Burängsberg, vilket har medfört att 
medföljande kalksten gynnat floran. I 
vägkanterna fanns ängsgentiana, mån-
låsbräken (NT), vildlin och laven So-
lorina spongiosa, alla arter försvann när 
vägen restaurerades. 

Efter skogsbrand kan man för-
vänta sig att svedjenäva ska blomma 
upp, men ännu har ingen sett någon 
sådan. Även marksvampar reagerade 
positivt av att vegetationen brann av. 
Stenmurkla och toppmurkla var otro-
ligt rikligt förekommande ett par år 
efter branden. Toppmurkla fanns bara 
där skogen blev kvar och den försvann 
totalt efter massförekomsterna. Nu 
får den vänta på nästa brandtillfälle! 
Alla dessa barr som föll av tallarna 
tog stubbskål hand om och bröt ned 
barren till näring. Tre till fyra år ef-
ter branden börjar det dö många träd 
och många blåser omkull. I framtiden 
blir området värdefullt för vedlevan-
de svampar. Redan har vintertagging 
(NT) setts på en brandskadad tall. 
Fyra år efter branden har taggviolticka 
Trametes fuscoviolascens massförökat 
sig och ses på nästan alla tallar med 
påbörjat brandljud. Under brunnen 
låga har hornvaxskinn (NT) etablerat 
sig. Direkt efter branden ”blommade” 
brandskiktdyna på döda och brunna 
björkar, vilka kan locka till sig rara 
insekter.Några veckor efter skogsbranden var allt svart av förkolnad vegetation och trädstammar. 

Det såg mörkt ut.

Stora bladlevermossor koloniserade 
fuktig jord efter branden.
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Nästa sida: Ett år efter skogsbranden är gräset och tallbarren grönare än före branden. Branden gjorde att vegetation och träd gödslades av 
frigjorda näringsämnen när marken brann. 
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Fauna
Området är en del av en å som har 
mycket varierande egenskaper. Stilla 
flytande vatten omväxlande med små 
forsar. Vattendraget är välkänt som ett 
bra fiskevatten som bland annat kan 
ge bäcköring. 

Bäver blev tidigt återinplanterad, 
kanske under 1950-talet. Nu är stam-
men tillräcklig stor för att dess fram-
fart bland lövträden påverkar strand-
nära skog. Vid flera tillfällen har spår 
efter varg (EN) setts i området. Älg har 
fått dukat matbord efter branden, ge-
nom allt lövsly.

Fågellivet är synnerligen rikt, med 
typiska barrskogsarter, t.ex. tjäder, 
duvhök, slaguggla och tretåig hackspett 
(NT). Att det finns mycket björk och 
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andra lövträd gynnar arter som t.ex. 
göktyta (NT). Den första videsparv 
(NT) som etablerade sig långt söderut 
gjorde det här. Huruvida den är kvar 
är oklart, eftersom videsparv har mins-
kat i hela landet. 

Burängen är värdefull biotop för 
många våtmarksfåglar och kanske 
även för groddjur. Vid inventering 
1979 var vadartätheten ganska hög. 
Minst tre par storspov (NT) fanns då. 
Sångsvan är en nykomling i fågelfau-
nan. Trots till synes bra förutsättning-
ar är individerna få av de fågelarter 
som häckar, t.ex. trana och ljungpi-
pare. Bland de rastande fåglarna ser 
man sällan några mängder, ibland kan 
andflockarna vara stora. Huruvida 
storlom häckar årligen är inte känt. 

Intressant iakttagelse var att direkt 
efter skogsbranden, bildades öppna 
vattenytor i de myrar som brann.  I 
och med att vegetationen blev låg och 
vattenytor uppstod passade många va-
dare, t.ex. grönbena och enkelbeckasin, 
på att söka föda där. Efter branden har 
nattskärra (NT) återkommit till om-
rådet, liksom trädpiplärka. Även flera 
av småfåglarna reagerade positivt att 
det har brunnit. Ökad areal busk och 
öppnare sumpskog fick sävsparv (VU) 
att flytta in. Ett ganska nytt inslag i 
fågelfaunan för våra trakter är forsärla. 
Den trivs utmärkt på flera ställen efter 
ån. Burängen har förutsättningar för 
en rik fågelfauna. Regleringen av vatt-
net kan vara negativt. Det finns ändå 
vadare som t.ex. grönbena, gluttsnäppa 
och ljungpipare. Även här finns säv-
sparv (VU).

I och med branden brann många 
träd, många klarade sig, andra dog 
på en gång. Många av de döda träden 
blåser omkull. En skogsbrand av den-
na kaliber är ett eldorado för insekter, 
inte bara för så kallade ”skadeinsek-
ter”, utan även för de som i stort sett 
bara kan leva i ett naturligt skogsland-
skap med återkommande bränder. In-
venteringarna efter branden har visat 
att flera av ”brandgynnade” skalbaggar 
inte har hittat hit, sannolikt på grund 
av det brinner generellt för sällan och 
för lite i skogen. En av de större skal-
baggarna i landet är raggbock (VU) 
och den har i alla fall hittat hit. An-
dra ”brandgynnade” skalbaggar som 

Efter tre år stod ännu merparten av tallskogen som hade varit med en häftig skogsbrand. 
Så småningom kommer fler träd att dö och falla som lågor, en process som kan hålla på i 
årtioenden. 

Öronmurkla Discina perlata.
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är påträffade är brandkortvinge (NT), 
trädglansbagge Rhizophagus depressus 
och svampklobagge Mycetochara flavi-
pes. En kortvinge Thamiaraea hospita 
(NT) som är funnen lever i anslut-
ning till savflöden efter gnag av träfjä-
ril Cossus cossus. Senast hittades många 
individer av större flatbagge (VU) på 
den brunna tallåsen.

Friluftsliv
Detta område har många besökare. 
Fisket drar till sig många, men även 
den vackra natur som kan upplevas 
när man går stigen fram över rull-
stensåsarna. En eldstad har iordning-
ställts i närheten av vägslutet. Kanot 
nerströms Burån går bra ett tag men 
ganska snart råkar man på forsar. Vat-
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tenregleringen kan vara hindrande för 
kanoting. 

För den som är särskilt intresserad 
av skog är utvecklingen av den brunn-
na skogen mycket intressant att följa. 
Man bör iakttaga stor försiktighet vid 
besök där många av träden står döda. 
Det är olämpligt att besöka dessa delar 
av området vid hård blåst. Förutom 
att kliva över trädstammar, är stigar 
och marker lätta att gå.

Natur- och kulturhistoria
Vattendraget har genom århundra-
den varit viktig för industrialiseringen 
av trakten. Inte minst för att ta ut 
energi genom vattenkraft. Vännebo 
kraftstation tillhör de äldsta i kom-
munen. Även om inga exempel kan 

ges här, vore det märkligt om inte 
någonstans har funnits någon kvarn, 
sågverk eller annan aktivitet som nytt-
jade vattenkraft. Burån som flottled 
har varit viktig för att få iväg virke 
till sågverken. För att förbättra flott-
ningen har omfattande rensningar 
gjorts på sten och stenblock i de övre 
sträckorna. Där har också sidofå-
ror och biflöden stängts igen. Långa 
sträckor som saknar stenblock är 
orörda. På några ställen har mindre 
mineralbrytningar skett intill åarna. 

Urbergskalken har varit tillgänglig 
i de östra delarna och där finns några 
mindre öppna dagbrott och som idag 
är vattenfyllda. Torrare tallskog på 
sandig och grusig mark har naturligt 
långvarig brandkontinuitet. Den stora 
branden 2009 var ingen ”onaturlig” 
brand i ett naturhistoriskt perspek-
tiv. Ett ”offerkast” sägs ha funnits på 
den magra tallåsen mittemot Brunns-
klacken (RAÄ Grangärde 32:1).

Ingrepp och påverkan
All omgivande fastmarkskog till myr-
markerna har skogsgödslats två till tre 
gånger. Under senare år har skogsav-
verkningarna tagit mycket lite natur-
hänsyn mot våtmarkerna, endast un-
dantagsvis lämnas en trädridå. Efter 
skogsbranden hann markägaren av-
verka de planterade tallbestånden och 
plantera nytt innan det kom förslag 
till naturreservat.

BedömningEtt par år efter branden ökade tuvullen kraftigt på fuktigare mark. Vid midsommar stod 
tallskogen vit av fröstänglarna.   

Efter branden kom gamla uppbrutna 
stubbar fram. De skulle användas till 
tjärbränning.
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Värdeomdöme
Naturvärdet beror på den variation 
naturen har i närheten av Burån. 
Rikt med lövträd, sumpskogar och 
fastmarkskog ger stor mångfald av 
biotoper och därmed en stor artrike-
dom. Tallskogar på sand och åsar gör 
att området är attraktivt att besöka för 
upplevelse och fiske. Det är ofta ett sä-
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kert ställe som har rikligt med lingon? 
Efter branden ökade naturvärden 

betydligt, ytterligare en dimension 
kom till, successionen av skog. I och 
med att brandskiktdyna finns på de 
brända björkarna, kan man förvänta 
att det finns stor artmångfald bland 
brandberoende insekter. Ett så stort 
brandfält, bland de största utanför 

Norrland, kommer långt fram i tiden 
att bidra till unik biologisk mångfald 
och räddning för hotade arter. Burån 
bedöms ha stort behov av restaurering 
i de övre rensade delarna. 

Hot, skydd och planering
Området har ännu inget skydd. Burån 
och Burängen är ett riksintresseom-

Toppmurkla Morchella elata är en märklig svamp som är anpassad till skogsbrand. Första året efter brand finner man den i massor, därefter 
nästan inga alls. Sedan väntar svampen till nästa brand för att sprida sporerna. Bilden visar ovanligt ljusa fruktkroppar, kanske en annan art?  

Alla dessa barr som har fallit från de brunna träden ska brytas ner till näring.



      115

råde för naturvården genom de väl-
utbildade myrarna och raritetsvärden 
på den ovanliga mossen vid Brunns-
klacken. I och med skogsbranden öka-
de naturvärdena och att de hotades av 
skogsbruk gjorde att frågan om natur-
reservat aktualiserades. Planen är att 
det blir naturreservat på 646 hektar. 
Arealen nyckelbiotop är 259,4 hektar.

Rekommendationer
Det kommande naturreservatet om-
fattar inte hela området, det mesta 
av den brunna arealen kommer att 
skyddas. Markägaren åtar sig frivilligt 
att bevara en del som nyckelbiotop. 
Ingen åtgärd behöver just nu göras för 
ytterligare öka naturvärdet. Om cirka 
10 år kan det vara bra att bränna nå-
got ställe inom naturreservatet under 
kontrollerade förhållanden. 

Resterande areal, som ligger på 
Långvasselheden och Burängen mås-
te på något sätt bevaras. Skogen på 
åsarna bör inte kalhuggas, utan en 
skonsammare metod som beaktar 
landskapsbild, naturvärden och fri-
luftsliv vore önskvärt. Naturvårds-
bränning vore idealet när det ligger 
nära ett brandfält. Önskvärt vore om 
vattenståndsfluktationerna kunde an-
passas till mer naturliga förhållanden 
och öka så att mossarna svämmar över 
vid högvatten. På en sträcka av 1200 
meter i övre delen är återställningsbe-
hoven stora.

Naturvårdsarter
Växter: Backskafting Brachypodium 
pinnatum, klubbstarr Carex buxbau-
mii, hårstarr Carex capillaris, fågelstarr 
Carex ornithopoda, trådfräken Equise-
tum scirpoides, smalfräken Equisitum 
variegatum, ängsgentiana Gentianella 
amarella, myggblomster Hammarbya 
paludosa, jungfrulin Polygala vulgaris, 
ängsruta Thalictrum flavum.  

Svampar: Stjärntagging Asterodon 
ferruginosus (Nära hotad - NT), gran-
taggsvamp Bankera violascens (Nära 
hotad - NT), grangråticka Boletop-
sis leucomelaena (Sårbar - VU), flat-
toppad klubbsvamp Clavariadelphus 
truncatus (Nära hotad - NT), stålblå 
spindling Cortinarius emunctus, barr-
violspindling Cortinarius harcyni-
cus (Nära hotad - NT), Cortinarius 
ochrophyllus, Cortinarius quarciticus, 
äggvaxskivling Hygrophorus karstenii 
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Stybbskål bryter ner alla dessa barr som 
har fallit till marken.

Efter branden blommade kärrviolen i 
massor på fuktig jord.

(Nära hotad - NT), orange taggsvamp 
Hydnellum aurantiacum (Nära hotad 
- NT), blå taggsvamp Hydnellum cae-
ruleum (Nära hotad - NT), rävticka 
Inonotus rhaedes, vintertagging Irpi-
codon pendulus (Nära hotad - NT), 
svartvit taggsvamp Phellodon connatus 
(Nära hotad - NT), svart taggsvamp 
Phellodon niger (Nära hotad - NT), 
hornvaxskinn Phlebia cornea (Nära 
hotad - NT), gultoppig fingersvamp 
Ramaria testaceoflava (Nära hotad - 
NT), krusbärskremla Russula queletii, 
bitter taggsvamp Sarcodon fennicus  
(Sårbar - VU), motaggsvamp Sarcodon 
squamosum (Nära hotad - NT). 

Lavar: Violettgrå tagellav Bryoria 
nadvornikiana (Nära hotad - NT), liten 
spiklav Calicium parvum, lunglav Lo-
baria pulmonaria (NT), norsk näverlav 
Platismatia norvegica (Sårbar - VU).

Fåglar: Trädpiplärka Anthus trivia-
lis, nattskärra Caprimulgus europaeus* 
(Nära hotad - NT), sävsparv Emberica 
schoeniclus (Sårbar - VU), videsparv 
Emberiza rustica (Sårbar - VU), gök-
tyta Jynx torquilla (Nära hotad - NT), 
enkelbeckasin Gallinago gallinago, grå 
flugsnappare Muscicapa striata, stor-
spov Numenius arquata (Nära hotad 
- NT), rödstjärt Phoenicurus phoeni-
curus, tretåig hackspett Picoides tridac-
tylus* (Nära hotad - NT), järnsparv 
Prunella modularis, buskskvätta Saxi-
cola ruberta (Sårbar - VU), grönbena 
Tringa glareola*. 

Skalbaggar: Euryusa castanoptera 
(Nära hotad - NT), brandkortvinge 

Paranopleta ihabilis (Nära hotad - 
NT), gulbandad brunbagge Orchesia 
fasciata (Nära hotad - NT), större flat-
bagge Peltis grossa (Sårbar - VU), Tha-
miaraea hospita (Nära hotad - NT), 
raggbock Tragosoma depsarium (Sår-
bar - VU).

Referenser
Nyström 1974. Länsstyrelsen 1976. 
Ludvika kommun 1982b. Forslund, 
Kolmodin & Svensson 1982. Länssty-
relsen 1988. Rafstedt & Bratt 1990. 
Ljung 1998. Hermansson & m.fl. 
2008.

Larv av raggbock (VU). Utvecklingen till 
skalbagge tar minst 4 år  Thorlid Jonsson
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Pajsoån rinner lugnt och stilla genom en myr. På andra ställen är det mer fors.   /HE

Beskrivning
Läge
Området ligger ungefär 18 km SV 
om Grangärde och N om vägen till 
Fredriksberg (länsväg 245).

Områdets huvuddrag
Sträckningen av åarna Pajsoån och Lå-
sån börjar i Björkstångtjärn söder om 
sjön Ursen och den här beskrivningen 
slutar ungefär där Bakbäcken rinner 
från Pajsoån, väster om Stenmossen. 
Pajsoån byter namn till Burån där 
Mörtån eller Gänsån rinner till. Vat-
tendraget avvattnar ett flertal mindre 
sjöar norr om Ulriksberg. Åsystemet, 
som tyvärr är reglerat, rinner i östlig 
riktning med ett slingrade förlopp. 
Bredden varierar samt hastigheten på 
vattnet, där det är trångt är oftare for-
sar medan det lugna vattnet finns vid 
låglänta myrar. 

Ursprungliga fåran är torrlagd till 
Stenmossen. Längs med åarna lig-
ger det mindre myrar, sumpskogar, 
tallskogar men även små raviner. 
Kring några bäckar som rinner till 
åarna finns det kvar gammal skog. 
Stentjärnsbäcken har en sällsynt vack-
er meandring. Där inte öppen myr 
omgärdar Pajsoån och Låsån står sko-
gen tätt inpå.

Geologi
Berggrunden består av djupbergarten 
granit, med inslag av grönsten i syd-
ost. Svämsediment finns på en sträcka 
efter Pajsoån. Öster om Kyranittmos-
sen finns ett stort område med isälv-

Pajsoån -  Låsån
Id nr: 22 
Typ: Å, myr, sumpskog, barrskog
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, F, G, L 
Skydd: Saknas
Areal: 507 ha, inkl 331 ha skogs-
mark 
Nyckelbiotop: 4 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 7h SO, 66E 7i SV 
Koord.RT90: 6675724/1436151
Koord.Sveref: 6675839/130806
Ägare: Bolag, enskilda

1:90 0000 1000 2000 3000 4000 5000 m
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seroderat isälvssediment. Norr om 
Stora Sandsjön börjar ett lång sträcka 
med isälvssediment av grus och sand. 
Det finns ett liknande område södder 
om Björndalssågen. Vid Flathällsfor-
sen är berget blottat. Efter Låsån är 
myrar och isälvssediment med några 
kortare åsryggar. Lobergsheden, som 
ligger söder om Låsån, består av isälvs-
sediment av grus.

Landskapsbild
Åarna har naturligtvis stor betydelse 
i landskapet. Dess längd och storlek 
präglar en väsentlig del av kommu-
nen. Det är få ställen där man finner 
en bra vy över vattnet. Vid Vännebo, 
efter vägen till Hoberget och från 
Pajsoberget kan Pajsoån beröra sin-
nena. Som en del i ett nätverk i land-
skapet kan närmiljön kring åarna och 
dess biflöden fungera som spridnings-
korridorer för arter.

Vegetation
Inom en sådan långsträckt vattenled 
berörs många typer av vegetationer. 
Utöver de allmänna fattig- och med-
elrikkärren och mossarna, är inga rik-
kärr kända. Tall- och granskog domi-
nerar kring åarna, men här och var är 
det istället en lövträdsbård. Gammal 
skog är det sparsamt med. Vid Björn-
dalssågen står det på öar och uddar en 
magnifik blandbarrskog med gam-
meltallar. Även i nordsluttningen av 
Pajsoberget står det en gammal tall-
skog. 

Sumpgranskog med gamla träd 
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finns här och var, även de oftast utgör 
små avvikande skogspartier närmast 
åarna. Om man ser sig en bit från 
huvudvattendragen finns mer sump-
skog av olika typer, många med glest 
av träd och med mycket björk. Vid 
Pålmossen finns en förnämligt om-
råde med olika typer av sumpskog. En 
vacker plats är myrarna vid Gubbtjär-
narna. Där ligger stora flyttblock ute 
på myrarna. Myren har några mindre 
kärr av blåtåteltyp.

Flora och funga
Växtligheten innehåller en del ar-
ter som är mer eller mindre knutna 
till större vattendrag. Även om över-
svämningen en måttlig, så ligger 
strandzonen tidvis under vatten och 

där får man en speciell flora. Det va-
rierar med bördighet, men på ställen 
med stenig strand finns det plats för 
konkurrenssvaga växter, t.ex. vitsippa, 
kung karls spira och kärrspira. I mer 
bördiga sträckor blir det ofta höga tu-
vor av gräs och starr. Närmast vattnet 
kan man finna klubbstarr Carex bux-
baumii. 

Flera av myrarna har säkerligen 
utnyttjas som slåttermyrar, vilket 
kan avläsas på att blåtåtel trivs. Vid 
Vännebo finns en friskäng som har 
kalkgynnad vegetation. Den hålls öp-
pen genom slitage. Myren vid Gubb-
tjärnen intill Låsån finns bland annat 
ett antal plantor med mossnycklar och 
en grupp av gräsull. 

På samma ställe finns ett par åsar 

Kring Stentjärnsbäcken finns gamla jolstrar i en riktigt blöt sumpskog. Här finns den sällsynta laven Arctomia delicatula.

Vattendraget Pajsoån byter namn då och då. Först heter den Låsån och den rinner genom 
ett myr- och tallmosseområde.  
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med äldre skog och där är det ställvis 
rikligt med garnlav (NT). Bland garn-
lavarna finns enstaka bålar av violett-
grå tagellav (NT). I Stentjärnsbäckens 
närområde finns riktigt gamla träd 
och tät sumpgranskog som passar 
många lavar med höga krav på orörd-
het och hög luftfuktighet. På granarna 
finns gammelgranslav på de flesta gra-
narna. Samma granar har också rik-
ligt av knappnålslavar, t.ex. vitgrynig 
nållav (NT) och luddnål Chaenotheca 
stemonea. På träd i mer öppna sump-
skogar finns fåtaligt grynig blåslav. I 
gransumpskogen vid Påvmossen kan 
man lägga till kattfotslav på granarna. 

På samma ställe finns grova träd av 
jolster, vilket är mycket sällsynt i kom-
munen. En jolstrarna har den mycket 
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sällsynta laven dvärggytterlav Arcto-
mia delicatula. Gamla aspar är det få 
av, men vid Björndalssågen där finns 
en grupp aspar och på några av träden 
aspgelélav (NT). Efter åarna och i dess 
närhet står det kvar gamla tallstubbar 
efter gångna tiders skog. En stubbe 
är minst en meter i diameter! Nästan 
alla av de gamla stubbarna har kolres-
ter. På några av  dem  finns kolflarn-
lav (NT) och vedskivlav (NT). Efter 
åarna står det här och var trädformade 
gamla enar. 

Lavar som lever på stenar i vattnet 
kan säga en del om vattenkvalliteten. 
Om det finns diabas ökar artantalet 
betydligt. Vid Björndalsågen finns 
stora hällar som tidvis ligger under 
eller översköljs. Där går det att finna 
lavar som bara sitter på sten i vatten. 
Vid Gubbtjärnarna intill Låsån finns 
unika myrar med många flyttblock 
och barrskog med rikligt av garnlav 
(NT).

Fauna
En rik fauna brukar vara knu-
ten till större vattendrag och här 
är inget undantag. Bäver har länge 
haft en stam i åarna, vilket har lett 
till att spår efter bävrarna kan ses  
över allt efter ån. Fågellivet är gyn-
nat av vattnet. Förutom änder kan 
strömstare häcka då och då och 
kungsfiskare brukar tillfälligtvis be-
söka de lugna vattnen. Forsärla är en 
vacker fågel som ökar och som sanno-
likt är stationär. En karaktärsfågel är 
drillsnäppa (NT), som docka har bli-

Ros, troligen kanelros Rosa majalis, på stranden av Gänsån en ljummen sommarkväll.   
              Henry Eriksson

Myrarna vid Gubbtjärnarna är unika på det sätt att det ligger många stora flyttblock. På 
dem är det rikligt av mossor och lavar.
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En häftig forssträcka av Låsån. Här har det varit en kvarn en gång i tiden.

Hällarna i Pajsoån vid Björndalssågen är fulla av lavar som lever i vattenbrynet.
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vit ovanligare på senare år. Förekom-
sten av äldre lövskog ger bra förutsätt-
ningar för småfåglar och hackspettar, 
däribland trädpiplärka, tretåiga hack-
spett (NT). Ett år i början av 1980-ta-
let hördes en flodsångare (NT) vid 
Vännebo.

Faunan i vattnet är dåligt känd. 
Några limnologiska inventeringar är 
inte kända. Bäckar som svämmar över 
på våren skapar utmärkta förhållan-
den för grodlek. Ett litet bestånd av 
flodpärlsmussla (EN) är nyligen fun-
nen.

Friluftsliv
Fisket har naturligtvis haft stor be-
tydelse i tider med självhushållning. 
Numera är fisket av mindre betydel-

se, men forsarna är intressanta fiske-
vatten. Vid Björndalssågen har man 
gjort i ordning rastplatser. Platserna är 
synnerligen vackra. 

Natur- och kulturhistoria
Spår efter skogsbrand går att hitta här 
och var efter åarna och i dess närområ-
de. Gamla tallstubbar, både nerbrunn-
na och stubbar efter avverkade träd 
vittnar om att det fanns stort antal 
gamla tallar fram till 1900-talets bör-
jan. Ännu synliga kolnings- och tjär-
bränningsplatser går att hitta här  var. 
Som flottningsled har åarna haft stor 
betydelse. Sågar uppfördes där vattnet 
tilläts utnyttjas som kraft. 

Den övre sträckan från Storsjöån 
till Vännebo har blivit måttligt ren-

sad från sten, medan nedre delen har 
rensats mer. Skogen har nyttjats till 
fullo nära vattnet, vilket är en vik-
tig anledningen till bristen på gam-
melskog efter åarna. Åtminstone ett 
gammalt gruvhål finns efter Pajsoån 
och det ligger sydväst Långåsen (RAÄ 
Grangärde 526:1). För att få mjöl be-
hövdes kvarnar och de drevs med vat-
tenkraft. Uppströms från Björndalsså-
gen står ännu fundament kvar efter en 
kvarn. Kvar finns några gammelträd 
på Gungholmen vid Vännebo, men 
holmen har också högt kulturvärde. 
Disponenten för bruket lät i marken 
utforma namninitialerna för ett an-
tal personer samt uppföra ett lusthus. 
Namnet Pajsoån är välkänt genom 
Dan Anderssons författarskap.

Ingrepp och påverkan
Vattensystemet är inte längre helt 
och hållet naturligt. Källan och ned-
ströms en sträcka kanske inte berörs 
av regleringen, men de naturliga vat-
tenståndsfluktuationerna är inte lika 
kraftiga som de skulle vara. Från 
Vännebofallet finns en grävd kanal 
och en kraftverkstub, som går över 
Älgmossen. Ursprungliga fåran är 
därmed torrlagd, men den har genom 
detta skonats från rensning! 

Rensingen är utbredd på alla ställen 
där åarna har forssträckor. Skogsav-
verkningarna nära åarna har fört med 
sig ökad tillförsel av humus, vilket 
påverkar vattnets kvalité och därmed 
dess fauna och flora. Regleringen har 
inte gynnat fisket. Försurningen av 

Stubbe efter en avverkad tall, som måste har varit riktigt gammal. I stubben finns spår efter 
många skogsbränder.

Stentjärnsbäcken meandrar kraftigt på sin väg mot Pajsoån. 
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vattnet är den allvarligaste påverkan, 
förutom regleringen. Konsekvenserna 
av försurningen är inte kända, men 
man kan förmoda allvarliga störning-
ar. Kalkning av vattnet sker med au-
tomatiserade anläggningar, vilket är i 
stort sett positivt.

Bedömning
Värdeomdöme
Sträckan ovanför kraftstationsdam-
men vid Vännebo i Pajsoån, blir med 
avståndet från dammen mer och mer 
naturlig. Variationen av forsar och 
lugnt vatten gör åsträckan intressant 
att gå ut med. 

Vegetationen varierar, mellan na-
turliga strandremsor och sådana som 

är påverkade av rensning av sten 
och block från flottningsepoken. 
Vattendraget bedöms ha stort be-
hov av åtgärder. Närmiljön är van-
ligtvis påverkad av skogsbruk, men 
det finns värdefulla sträckor med 
gamla barr- och lövskogar. Sump-
skogarna är oftast lämnade för fri 
utveckling av skogsbruket. Några 
av dessa sumpskogssystem har stor 
betydelse för flera naturvårdsarter. 
Området har kontinuerlig ekologisk 
funktion som livsmiljö för flera natur-
vårdsarter och upprätthålla biologisk 
mångfald på lokal nivå. Högre natur-
värde (Naturvärdeklass 1b).

Hot, skydd och planering
Inget naturskyddat område finns 
inom systemet. Det finns fem stycken 
nyckelbiotoper på sammanlagt 21,4 
hektar. Äldre strandnära fasrmarks-
skog hotas att avverkas. Naturhänsy-
nen mot vattendraget varierar stort, 
ibland saknas träd överhuvudtaget 
mot ån. 

Kalkning av vattnet pågår, om det-
ta är förenligt med god naturvård är 
oklart. Försurning innebär allvarligare 
störning på faunan än kalken. 

Rekommendationer
Behovet är stort av återställning efter 
rensning på en sträcka av 1000 meter. 
Skogsavverkningarna har inte tagit 
tillräckligt naturhänsyn till vattendra-
get. Alla skogsbruksåtgärder bör und-
vikas på en till två trädlängder från 
åarnas stränder och våtmarksområ-Närmast Pajsoån finns flacka sumpskogar som börjar utvecklas till naturskog.

Det är glädjande att se Pajsoån omgiven av gammal skog. Otroligt värdefulla miljöer för 
artmångfalden.
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den. Endast där tallmark berör vattnet 
kan i vissa fall särskilda metoder an-
vändas som förstärker natursvärdena, 
t.ex. brand och på sikt få gamla träd 
och mer död ved.

Naturvårdsarter
Växter: Darrgräs Briza media, moss-
nycklar Dactylorhiza sphagnicola, 
Kung Karls spira Pedicularis sceptrum-
carolinum.

Svampar: Lateritticka Oligoporus 
lateritius (VU), tallticka Phellinus pini 
(NT), gullgröppa Pseudomerulius au-
reus. 

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), kattfotslav Artho-
nia leucopellaea, violettgrå tagellav 
Bryoria nadvornikiana (Nära hotad - 

NT), liten spiklav Calicium parvum, 
kolflarnlav Carbonicola anthrocophila 
(Nära hotad - NT), brunpudrad 
nållav Chaenotheca gracillima (Nära 
hotad - NT), vitgrynig nållav Chaen-
otheca subroscida (Nära hotad - NT), 
aspgelélav Collema subnigrescens (Nära 
hotad - NT), blanklav Eopyrenula leu-
coplaca, vedskivlav Hertelidea botryosa, 
(Nära hotad- NT), grynig blåslav Hy-
pogymnia farinacea, gammelgranslav 
Lecanactis abietina, korallblylav Par-
meliella triptophylla, styv filtlav Pelti-
gera neckerii.

Däggdjur: Bäver Castor fiber.
Fåglar: Drillsnäppa Actitis hypoleu-

cos (Nära hotad - NT), trädpiplärka 
Anthus trivialis, grå flugsnappare Mus-
cicapa striata, rödstjärt Phoenicurus 
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Knipa, ett par. Det är en vanlig art i ån.                                                                                                                                     Ulf Risberg/N

phoenicurus, tretåig hackspett Picoides 
tridactylus* (Nära hotad - NT).

Blötdjur: Flodpärlmussla Marga-
ritifera margaritifera* (Starkt hotad - 
EN).

Referenser
Ljung 1998. Melin, Edman & Da-
nielsson 2012. 
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Beskrivning
Läge
Mossen ligger 8 km SV om Grangär-
de. När man åker vägen från Norhyt-
tan till Gänsen - Lövsjön, åker man 
efter cirka 2 km genom Tomossen.

Områdets huvuddrag
Tomossen ligger nedanför Gräsbergets 
branta sluttning. Från sluttningen 
medför markvattnet kalk till mossen 
och myrkomplexet innehåller stor 
areal kalkkärr. Från östra kanten söker 
sig flera kärrdråg ut över myren. Mel-
lan dragen är det tallmossar, liksom 
som stor del av den västra delen är. I 
drågens övre delar är utbildade som 
extremrikkärr med en exklusiv flora.

Geologi
De centrala delarna av myren består 
berggrunden av leptit. En gång av 
karbonatsten skär genom området i 
nord-sydlig riktning. Öster och väster 
om myren finns det stora lättvittrade 
och näringsrika grönstenspartier. To-
mossen sluttar svagt åt väster. I östra 
kanten löper en bred upphöjd lagg. 
Därifrån söker sig flera kärrdråg ut 
över myren och som har typiska växter 
och mossor för extremrikkärr. Mellan 
dragen ligger excentriskt välvda mos-
sar.  

Vegetation
Mossen har besynnerlig mosaik av 
kalkkärrdråg och sura dråg, utan tyd-
lig kontakt. Detta medför att vegeta-
tionen varierar mellan fattigkärr av 

Tomossen
Id nr: 23 
Typ: Extremrikkärr, mosse, sump-
skog 
Klass: Riksintresse (I)
N2000: Ja 
Naturvärde: Bi, G, L 
Skydd: Samråd, Natura2000
Areal: 104 ha, inkl 70 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop:  0 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 7j NV 
Koord.RT90: 6678613/1447614
Koord.Sweref: 6678875/142238
Ägare: Bolag, enskilda

Merparten av Tomossen är rismosse med gamla senväxande tallar. 

1:25 0000 500 1000 1500 m
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tuvulls-typ och en rik axag-variant. 

Flora och funga
Den väldokumenterade floran inne-
håller sällsyntheter som björnbrodd, 
som här är vid sin svenska sydgräns. 
De många sumpnycklar som växer 
på myren indikerar kalkrikedomen. 
Bland sumpnycklar står en och annan 
som saknar fläckiga blad och då kan 
det vara mossnycklar. Myrstarr (EN) är 
en raritet som växer, eller växte, spar-
samt på myren. Den kalkkrävande 
axag förekommer ymnigt. Förekom-
sten av myggblomster på myren är i de 
delar som inte består av rikkärr.

I de kalkrika gölarna är några mos-
sor noterade, t.ex. späd skorpionmossa 
och maskgulmossa. Här och var kan 
man finna vissa år komossa Splach-
num ampullaceum och gul parasoll-
mossa Splachnum luteum på gammal 
älgspillning. 

Vid ett tillfälle påträffades vitmoss-
skål Pseudoplectania sphagnophila. Det 
är liten svart skålsvamp som är sällsynt 
och som  bara påträffas på vitmossor i 
rikkärr. På Tomossen bör man också 
leta efter de röksvampar som lever en-
bart i rikkärr. Myrtallskogen har rik 
påväxt av olika hänglavar, främst tall-
tagel och luddig skägglav Usnea hirta. 

Fauna
Vid mossen förekommer slaguggla och 
på mossen häckar trana. Det går att 
få uppleva orre, även spelande på my-
ren. Kalkkärr är viktiga för snäckor, 
som kräver fuktiga och kalkrik miljö. 
Kalkkärrsgrynsnäcka (NT) är funnen 
vid basinventering i Natura 2000 om-
rådet.

Ingrepp och påverkan
Landsvägen skär genom mossen, vil-
ket har lett att dikning har utförts 
längsmed vägen. Dikningen har inte 
medfört någon allvarligare påverkan 
på myren. Väster om vägen finns en 
sänkt tjärn och flera diken. Myren 
korsas av en luftledning.

Bedömning
Värdeomdöme
Tomossen är av riksintresse för natur-
vården och ett Natura 2000 område 
enligt EU:s habitatdirektiv. De hy-
drologiskt intakta delarna öster om 
vägen, är ett av förnämligaste extrem-

23. Tomossen

Axag växer bara i kärr med kalkrikt vatten. Här finns den i massor och är en viktig art i ett 
tuvigt extremrikkärr.

I ett mycket blött parti växer axag på gungfly. Där är också den ännu sällsyntare myrstarr 
funnen, men inte på de senaste femtio åren.  
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Björnbrodd Tofieldia pusilla, är en liten liljeväxt som helst finns i kalkrika fjäll, men som har sin sydgräns i Västerbergslagen. 

En ”äkta” sumpnyckel. Karaktärerna är sågtandade stödblad och fläckiga blad.
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rikkärr i kommunen och med mycket 
stort botaniskt värde. Området väster 
om vägen har inte lika högt botaniskt 
värde, eftersom delar av myren är 
sänkt och dikad, men floran ändock 
rik på axag.  Eftersom området utgörs 
av Natura 2000 naturtyp och ekolo-
giska förutsättningar kan inte bli avse-
värt bättre med svenska förhållanden, 
bedöms området ha Högre naturvärde 
(Naturvärdeklass 1a).

Hot, skydd och planering
Tomossen har inget formellt skydd, 
men det är ett samrådsområde enl. 12 
kap. 6 § i miljöbalken. Dessutom är 
delar av området riksintresse för natur 
vården. Motsvarande delar är även av-
satta som Natura 2000 område. Planen 

är att Tomossen ska bli naturreservat.

Rekommendationer
Att bilda ett naturreservat av Tomossen 
och dess omgivning bör vara mycket 
angeläget. Värdet kan påverkas nega-
tivt av dålig naturhänsyn vid skogs-
bruksåtgärder, skogsgödsling, dikning 
och körning med terrängfordon.

Naturvårdsarter
Växter: Myrstarr Carex heleonastes 
(Starkt hotad - EN), repestarr Carex 
loliacea, sumpnycklar Dactylorhiza 
majalis ssp. lapponica, trådfräken Equ-
isetum scirpoides, smalfräken Equise-
tum variegatum, gräsull Eriophorum 
latiofolium, myggblomster Hammar-
bya paludosa, axag Schoenus ferrugi-

Även på Tomossen växer det mer och mer av vass.
Den sällsynta lilla skålsvampen Pseu-
doplectania sphagnophila. 

Gyllenmossa är lätt att känna igen som en 
bra signalart för medel- och rikkärr.Svavelgul höfjäril, hona.  Thorild Jonsson

neus, björnbrodd Tofieldia pusilla. 
Mossor: Kvarnbäckmossa Hy-

grohypnum luridum, maskgulmos-
sa Pseudocalliergon trifarium. späd 
skorpionmossa Scorpidium cossonii, 
rostvitmossa Sphagnum warnstorfii.

Lavar: Talltagel Bryoria fremontii. 
Blötdjur: Kalkkärrsgrynsnäcka Ver-

tigo geyeri* (Nära hotad - NT).

Referenser
Sjörs 1948 och 1973. Nyström 1974. 
Länsstyrelsen 1976. Ludvika kom-
mun 1982b. Länsstyrelsen 1988. 
Rafstedt & Bratt 1990.  Naturvårds-
verket 1994. Ljung 1998.

Rostvitmossa* växer på stora ytor. Vit-
mossan trivs i rikkärr.
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Beskrivning
Läge: 
Myrområdet ligger cirka 7 km SV om 
Grangärde. Man åker till området via 
Norhyttan.

Områdets huvuddrag
Galtryggkärren ligger vid foten av 
Sexberget i ett tämligen flackt parti 
som har en mosaik av kärr, fastmark-
skog och sumpskog. Kärren är av ty-
pen medel- till rikkärr. Även de mel-
lanliggande fastmarken är örtrik och 
här och där ligger det manshöga flytt-
block som innehåller urbergskalksten. 
En liten bäck sammanbinder en del av 
kärren och sumpskogen.

Geologi
Myrområdet ligger huvudsakligen 
inom ett område där berggrunden ut-
görs av leptit. De västra delarna un-
derlagras av en omvandlad gråvacka. 
Förutom morän finns en svacka med 
isälvssediment och en låg åsrygg mitt 
i området. På Sexberget är moränen 
tunn. Stora block ligger utspridda 
som består av karboratsten.

Vegetation
Trädsammansättningen varierar med 
fuktigheten. Mellan kärren står det 
en talldominerad skog med inslag av 
gran och på marken en mosaik av ör-
ter, lavar och mossa. Vanligast typen 
av rikkärr är den med blåtåtel, men 
som ställvis övergår till en mer ängsar-
tad typ. Även den trögväxande sump-
skogen har botaniska intresse.

Galtr yggkärren
Id nr: 24 
Typ: Rikkärr, kalkmarksbarrskog
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, G, L 
Skydd: Biotopskydd 5 %
Areal: 64 ha, inkl 60 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 5 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 7j NV 
Koord.RT90: 6678279/1448986
Koord.Sveref: 6678557/143616
Ägare: Enskilda, bolag

Unikt med Galtryggkärren är att det ligger stora stenblock av urbergskalk i kärr och i skog. 
De block som ligger öppet har många kalkgynnade mossor och lavar.   

1:20 0000 500 1000 1500 m
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Flora och funga
Ett spännande botaniskt område, som 
kan förväntas innehålla flera ovanliga 
växter. På de våtaste delarna av kärren 
finns det smärre bestånd av sump-
nycklar. I den ängsartade vegetationen 
dominerar darrgräs. Spridda är ovan-
ligheter som gräsull, ärtstarr, myskgräs 
och trådfräken. I de tätare trädbevux-
na kärren finns den sällsynta tagelstarr 
och den allmännare repestarr. Vid en 
kalkkälla är nyligen myrstarr (EN) 
noterad, ett av de få moderna fynden 
i länet. Här och var växer mattor av 
backskafting, som är kalkgynnad och 
dess förekomst i kommunen är be-
gränsad till urkalksförekomster. I rik-
kärret har majviva påträffats i början 
på 1990-talet.

24. Galtryggkärren

På de stora kalkstensblocken väx-
er rikt med mossor och lavar, varav 
säcklav Solorina saccata är en typisk 
kalkart. På blocken finns även lite 
skuggblåslav. Under överhäng på ett 
av de större blocken har den lilla 
men sällsynta Chaenothecopsis sub-
paroica  påträffats, tillsammans med 
guldorangelav och påvisar att det är 
kalksten. Vissa partier i kärren har tät 
gransumpskog med gamla senväxande 
träd och på dem finns spretig skägg-
lav, violettgrå tagellav (NT), gammel-
granslav och sotlav. 

I tallskogen har sällsyntare tagg-
svampar påträffats, svart taggsvamp 
(NT) och zontaggsvamp. Efter bäck-
en finns även dofttaggsvamp (NT). I 
sluttningen av Sexberget ligger det en 

Kalkrika kärr har oftast mycket gräs och starr. Bland tuvorna kan det finnas höljor med 
speciella växter.  

Tagelstarr visar att det är ett rikkärr.

del gamla granlågor och på dem finns 
åtminstone ullticka (NT) och kötticka 
(NT).

Fauna
Rikkärr av denna kaliber bör vara vik-
tig för snäckor som lever i kalkrika 
miljöer. Vid en inventering av snäckor 
påträffades kalkkärrsgrynsnäcka Ver-
tigo geyeri (NT).

Friluftsliv
För den som är intresserad av växter 
bör området vara värt ett besök under 
säsong.

Ingrepp och påverkan
En skogsbilväg bröts i början 1990-ta-
let genom ett par skogsbevuxna rik-
kärr. I samband med detta var det 
för vägens skull, nödvändigt att göra 
stora diken, vilket ledde till att vatt-
net idag delvis rinner längsmed vägen 
istället till kärren. Delar av tallskogen 
har slutavverkats utan att någon utö-
kad naturhänsyn har tagits. Dock har 
i stort sett all sumpskog på kalkgrund 
lämnats kvar.

Bedömning
Värdeomdöme
Galtryggkärren och dess omgivande 
skog bedöms ha Högre naturvärde 
(Naturvärdeklass 1b). Kalkgrunden 
som influerar både våtmarken och 
fastmarken har ingen motsvarighet i 
kommunen. Variationen skapar för-
utsättningar för en mångfald av or-
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ganismer. Troligen kan området även 
innehålla en unik lägre fauna. Före-
komsten av myrstarr (EN) stärker om-
rådets bevarandevärde.

Hot, skydd och planering
Nästan hela området saknar skydd. 
Hela området ligger på enskilda mark-
ägare. Det finns ett biotopskyddsre-
servat (objektnummer SK 671-2006) 
på 3,8 hektar som beskrivs som ”kalk-
markskog”, men som mest består av 
sumpskog. Arealen nyckelbiotop är 
sannolikt större.

Rekommendationer
Hela området är intressant för sina 
höga naturvärden. Eftersom allt inte 
bedöms vara nyckelbiotop bör alter-
nativet vara naturreservat. Snarast bör 

24. Galtryggkärren

den väg som passerar kärren få en väg-
trumma så att vattnet åter kan rinna 
den rätta vägen. För snäckornas skull 
är det viktigt att inte de öppna till 
glest trädbevuxna kärren övergår till 
sumpskog.

Naturvårdsarter
Växter: Myrstrarr Carex heleonastes, 
(Starkt hotad - EN), tagelstarr Carex 
prompinquica, trådfräken Equisetum 
scirpoides, smalfräken Equisetum va-
riegatum, sumpnycklar Dactylorhiza 
majalis ssp. lapponica, myrstarr Carex 
heleonastes (Starkt hotad - EN), knärot 
Goodyera repens (Nära hotad - NT). 
gräsull Eriophorum latiofolium, maj-
viva Primula farinosa, dvärglummer 
Selaginella selaginoides,

Mossor: Käppkrokmossa Hamato-
caulis vernicosus (Nära hotad - NT). 

Svampar: Zontaggsvamp Hydnel-
lum concrescens, dofttaggsvamp Hyd-
nellum suaveolens (Nära hotad - NT), 
svart taggsvamp Phellodon niger (Nära 
hotad - NT), ullticka Phellinus ferrugi-
neofuscus (Nära hotad - NT), kötticka 
Leptoporus mollis (Nära hotad - NT). 

Lavar: Violettgrå tagellav Bryoria 
nadvornikiana (Nära hotad - NT), 
guldorangelav Leproplaca chrysodeta, 
skuggblåslav Hypogymnia vittata, 
gammelgranslav Lecanactis abietina, 
barkkornlav Lopadium disciforme, 
spretig skägglav Usnea glabrescens. 

Blötdjur: Kalkkärrsgrynsnäcka Ver-
tigo geyeri* (Nära hotad - NT).

Referenser
Länsstyrelsen 1988. Ljung 1998. Her-
mansson & m.fl. 2008.

Kalkbarrskog ligger mellan kärren. De ljusa fläckarna på gamla granars stammar är sig-
nalarten gammelgranslav.  

I nyckelbiotopen är det mest sumpskog med höga örter och med gamla klibbalar. På 
alarna finns ovanligt många lavarter.  

Makaonfjäril lägger ägg på växter som 
ofta förekommer rikligt i kärr.  
                                       Thorild Jonsson
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Stensbo

Beskrivning
Läge
Det öppna landskapet ligger 3,5 km 
SSO om Grangärde. Sjöarna Väsman 
och Björken delas av ett stort näs vid 
Stensbo och har förbindelse genom 
Stensbonoret. Cykelbanan, före detta 
banvall, passerar genom området i norr.

Områdets huvuddrag
På näset Stensbo finns en av kom-
munens större samlade arealer öp-
pen jordbruksmark, vid två går-
dar. Nästan hälften av arealen på 
näset är trädburen mark och den lig-
ger i västra delen. Ställvis är det rik-
ligt med ytliga stenblock. Jordbruks
marken är idag betesmark och vallod-
ling. Den senaste tiden betar enbart 
får före detta åkermark. 

De naturliga markerna är idag 
ohävdade. Lövskogen har tagit över 
den västra sidan. Där det är block-
igt och kullrigt dominerar äldre asp. 
Björk finns överallt. Ställvis står det 
gamla rönnar och sälgar. Det som tidi-
gare var åkermark tas nu över av gråal 
och hägg. Granen är lite förekom-
mande, utom i den sydligaste delen 
där den ställvis växer tätt. 

På södra udden är det variationsrikt. 
En liten myr finns inne i Kroknäs-
viken. Där ligger en liten myrholme 
med gamla tallar och torrakor. Gamla 
tallar står även på Kolbacksudden. En 
mycket naturskön smal rullstensås 
mellan myren och sjön. I västra kan-
ten av myren finns en smal svämskog En av de större öppna jordbruksmarkerna ligger på näset Stensbo.  

Id nr: 25 
Typ: Odlingslandskap: hagar, 
lövskog, ås
Klass: Regional (II)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, F, L, G 
Skydd: Saknas
Areal: 90 ha, inkl 11 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66F 7a NV 
Koord.RT90: 6679693/1456143 
Koord.Sveref: 6680060/150749
Ägare: Enskilda

1:20 0000 500 1000 1500 m
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25. Stensbo

Sedan betet ha upphört i de trädbärande hagmarkerna börjar lövskogen utvecklas positivt 
för artmångfalden.  Grova asplågor är mycket viktigt substrat för svampar och insekter.  

av videsnår. Sådana livsmiljöer är det 
ont om i kommunen. Inom området 
ligger Stensbonoret, sundet mellan 
sjöarna. När seklet var ungt var nytto-
trafiken livligare med ångbåtar mellan 
Grangärde och Ludvika. Än idag är 
det farbart med småbåtar. Översväm-
ningsmyr finns på båda sidorna av no-
ret. Artmångfalden är stor i ett sådant 
här variationsrikt landskap.

Geologi
Berggrunden består av grönsten med 
inslag av leptit och graniter. Jordmå-
nen domineras av morän och lera-silt. 
Det finns spridda ytor med isälvssedi-
ment, t.ex. Kolbacksudden.

Landskapsbild
Från länsväg 245 har man en bra ut-
sikt över betesmarkerna, sundet och 
sjön Björken. De vackert belägna går-
darna på näset ger extra charm över 
landskapet.

Vegetation
Det finns förhållandevis få typer av ve-
getation i den öppna gräsmarken. Se-
dan ängs- och hagmarksinventeringen 
kring 1990, har en del förändrats. Re-
dan då gick kreaturen på bete på före 
detta åkrar. Vall odlades med hjälp av 
gödsling. Då dominerade frisk röd-
ven- och tuvtåteläng som bröts av par-
tier med fuktig högstarr. Kanske inte 
så mycket har hänt sedan dess? 

1990 gick en del kreatur på na-
turmark i de lövträdsbevuxna hag-
markerna. Numera nyttjas inte västra 
delen av näset som betesmark. Detta 

är på gott och ont för växtligheten. 
Det är otroligt blockigt i ytan på sina 
ställen. Piprör dominerar i gläntor. 
Trädskiktet är varierat och skiktat 
av diverse lövträd. I och med att det 
varit insprängda åkrar bland småkul-
lar och blockiga partier är ”skogen” 
luckig. Vanligast är det med äldre asp, 
somliga grova och högvuxna. Gamla 
rönnar och sälgar står välmående i 
luckorna. Här och var ligger det klena 
lövträdslågor och samlingar av grövre 
asplågor. 

Östra kanten är mycket vacker med 
en gles björkhage och stora tallar. My-
ren är en starrmyr med dvärgbjörk. 
Västra kanten har en smal bård av tätt 
videbuskage som tidvis ligger under 
vatten. Den övergår mot land till ett 

glest björk-klibbalkärr. Rullstensåsen 
Kolbacksudden är speciell med ett 
stort antal grova tallar. 

Flora och funga
Trots vidsträckta betesmarker är floran 
fattig i gräsmarkerna. Floran har blivit 
utarmad av återkommande plöjning 
och gödsling. Ställvis kan man finna 
ett par vanliga ängssvampsarter av röd-
skivlingar. I slutet av 1980-talet fanns 
paddfot (NT) rikligt intill ladugården.

Det är lavar och svampar knutna till 
träd och buskar som översiktligt har 
inventerats. Eftersom den äldsta går-
den har ett par gamla och grova träd 
som är med i trädinventeringen har 
dessa besökts. En skogslind är 97 cm 
och den andra 83 cm i diameter. Båda 
träden har få lavarter på stammens 
nedre del. Dominerande är gulkan-
tad dagglav Physconia enteroxantha. På 
båda träden finns den betydligt ovanli-
gare hagelporlav. 

Asparna i lövskogen på näsets väs-
tra sida är tillräckligt gamla och grova 
för att ha artrika moss- och lavsam-
hällen. Mossor växer högt på stam-
marna. Asparna står för det mesta så 
pass ljust att det finns ljuskrävande 
lavar. En bra sådana indikatorarter 
är asporangelav Caloplaca flavoru-
bescens och blemlav Phlyctis argena. 
Vanligare är arter som tycker om halv-
skugga. Stora ytor kan täcka stam-
marna av aspkranslav Phaeophyscia 
ciliata. Frilevande cyanobakterier må-
lar stammarna svarta. Endast i norra 
delen hittades utvecklad dvärgtufs. 

På sina ställen är det otroligt blockigt. 
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Filtlavar brukar vara vanliga på träd-
stammar i sådana här miljöer. Visser-
ligen finns de fyra vanligaste arterna 
av filtlavar, men det är glest mellan 
träden som de växer på. Inventering 
av lavar och mossor vid ett lämpligt 
tillfälle bör öka artkunskapen i löv-
skogen. I det lilla videbuskaget vid 
myren kan man finna lavar och mos-
sor som gynnas av översvämning. Styv 
filtlav är en sådan art. Här finns den 
på många av videstammar. Två ovan-
ligare skorplavar som gynnas av den 
fuktiga miljön är blåsvart knopplav 
och Biatora helvola.

Eftersom det finns en hel del död 
ved är det de vedlevande svamparna 
som står för artmångfalden. På en 
asplåga som hänger över ett stenblock 
har rävticka etablerat sig. Strumpticka 
Polyporus varius växer på veden av en 
gammal sälg. På östra sidan finns en 
björkhage med gamla tallar och där 
på en sälglåga påträffades tegelticka 
2013. Det är det första fyndet i Da-
larna och landets nordligaste. Ute på 
rullstensåsen Kolbacksudden finns det 
ett stort antal av dropptaggsvamp kring 
de gamla tallarna. Vid en av tallarna 
finns det också grovticka. Här kan 
man räkna med att finna fler rariteter! 
På en asplåga som ligger ner i vattnet, 
för att bävern har fällt bland asparna, 
finns barkticka. 

Fauna
I och med att den öppna betesmar-
ken omfattar stor areal ger detta bra 
möjligheter för typiska fågelarter för 

ett jordbrukslandskap. Här bör ex-
empelvis storspov (NT) och  ängspip-
lärka trivas På senare har år har nog 
inte storspov häckat, eftersom den har 
minskat kraftigt i jordbruksbygder. 
Detsamma kan även gälla för sånglär-
ka (NT). Om det finns tofsvipa kvar 
är det glädjande. I näsets västra kants 
lövskog har då och då den sällsynta 
mindre flugsnappare (NT) hållit till. 
Lika oregelbunden har rosenfink (VU) 
varit de senaste tio åren. Den sista or-
tolansparv (VU) hördes på 1990-ta-
let. Kanske gulsparv (VU) är på att 
också försvinna, men här finns den 
kvar. ”Tillfälliga gäster” dyker ibland 
upp, t.ex. busksångare (NT), gräshopp-
sångare (NT), flodsångare (NT), vaktel 
(NT) och kornknarr (VU). Dessa ar-

25. Stensbo

Tegelticka är en nya svampart för Dalarna. Kanske landets nordligaste fynd. Den växer på en sälglåga. På lågan fanns 14 fruktkroppar. 

Täta videbuskage som översvämmas av 
sjön, kan tyckas vara vanliga miljöer. 
Men i våra trakter är det ovanlig miljö.

Den här asplågan har redan blivit substrat till den ovanliga rävtickan. 
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25. Stensbo

En lång stenmur delar sydligaste delen 
av näset. Redan på 1600-talet fanns den 
gränsen.

ter trivs på öppna fält eller i buskagen 
däremellan. Gröngöling (NT) finns 
säkert i området varje år. Ett kvitto 
på att lövskogen har höga biologiska 
kvalitéer är häckande mindre hackspett 
(NT). Även tornseglare (VU) bör vara 
årlig häckande, på någon av gårdarnas  
byggnader. Hussvala (VU) häckar i 
alla fall med säkerhet. En fågelinven-
tering skulle vara intressant, eftersom 
det finns flera arter som har minskat i 
jordbrukslandskapet. 

Några färska gnag och fällningar av 
bäver har skett under senare tid. Mil-
jön passar utmärkt för fladdermöss. 
De trivs med skogsdungar, öppna fält 
och vatten. Vid ett tillfälle inventera-
des fladdermöss, men bara nordflad-
dermus och brunlångöra kunde iden-
tifieras. 

Miljön är också mycket lämplig för 
en artrik fjärilsfauna. Bland dagfjärilar 
har bl.a. sotnätfjäril (NT) påträffats. 
Vid ett par tillfällen har nattfjärilar in-
venterats och resultatet visar på ovan-
ligt stor artrikedom. Bland de funna 
är Finsk fältmätare (NT) och humle-
rotfjäril (NT).

Ridåer med ung och tät aspsly bör 
få vara kvar för att gynna större och 
mindre aspvedbock. Skalbaggen i sin 
tur är viktig föda för hackspettar. En 
annan vacker skalbagge som är sedd är 
större frågeteckenbock Brachyta inter-
rogationis. Skalbaggen föryngrar sig i 
rötter av skogsnäva, för att senare äta 
kornblad av blommorna. 

Natur-kulturhistoria
Här kan man räkna med att kultur-
historian är lång. Redan 1600 visar 
kartor ett utvecklat jordbruksland-
skap. Kartorna visar fler vägar, fler 
åkrar och hävd av mellan liggande 
markslag. Skiftena var många. Nam-
net på gården var tidigare xxxxx, men 
ändrades till Stensbo efter storbonden 
Stensson???? Ute på udden misstänks 
att en eldstad har anlagts mycket ti-
digt, kanske under stenåldern. I mo-
dern tid har ett traditionellt jordbruk 
bedrivits. En period upprätthölls betet 
med ett sambete av ca 75 kor. Efter 
det, ungefär i slutet av 1990-talet, har 
får betat de öppna gräsmarkerna. Det 
ska stå en tandvärkstall (RÄA Gran-

gärde 3:1) i lövträdsbärande före detta 
hagmark.

Ingrepp och påverkan
Huvuddelen av betesmarkerna på na-
turmark ska vara ogödslade, men växt-
ligheten uppvisar gödslingspåverkan. 
Vallodlingarna gödslas regelbundet.

Bedömning
Värdeomdöme
Den stora, sammanhängande betes-
marken saknar motstycke i kommu-
nen. Gräsmarkerna har inte höga bo-
taniska värden, eftersom de är mest på 
gammal åkermark som gödslas. Men 
det är ett av de vackraste jordbruks-
områdena i kommunen. Den lövskog 

Kolbacksudden har en unik gammal tallskog. Här finns bra förutsättningar för ovanliga 
marksvampar.   
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som finns, i före detta hagmarkerna, 
på västra sidan av udden är också unik 
i kommunens natur. 

Om lövskogen består och död ved 
tillåts uppstår kommer naturvärdet 
öka snabbt. Rullstensåsen ut i Väsman 
är unik med det stora antalet gamla 
tallar. För de ”skogliga” områdena är 
förnärvarande naturvärdena påtagliga, 
naturvärdesklass 2. För landskapsbil-
den utgör Stensboudden högsta värde.

Hot, skydd och planering
Upphörande av betesdriften är ett 
direkt hot mot det öppna jordbruks-
landskapet. Ökat inslag av gran i löv-
skogen kommer att förhindra att löv-
trädsgynnade kryptogamer, insekter 
och fåglar att öka. Det öppna land-
skapet på näset bör prioriteras vid pla-
nering. Lövskogarna bör bevaras och 
utvecklas för dess biologiska värden.

Rekommendation
Önskvärt att betet i dagens omfatt-
ning långsiktigt fortsätter. Den areal 
naturmark som betas bör inventeras 
på svampar ett bra svampår. Floran är 
inte inventerad, men bör så göras. En 
fågelinventering bör genomföras för 
att få veta om det finns hotade arter 
i jordbrukslandskapet. Någon form 
av naturvårdsplan för att bevara och 
sköta lövskogen borde upprättas mel-
lan naturvårdsverk/skogsstyrelsen och 
markägare.

Naturvårdsarter
Svampar: Tegelticka Daedaleopsis 
confragosa, rävticka Inonotus rheades, 

25. Stensbo

En vacker tall som hänger ut över vattnet på Kolbacksudden.

Brun björnspinnare är nattaktiv och sedd vid lampa. En fatntastikt vacker fjäril även om 
den inte är speciellt sällsynt.                                                                        Thorild Jonsson

barkticka Oxoporus corticola, dropp-
taggsvamp Hydnellum ferrugineum, 
grovticka Phaeolus schweinitzii. 

Lavar: Blåsvart knopplav Biatora 
ocelliformis, styv filtlav Peltigera neck-
erii, hagelporlav Pertusaria coccodes, 
dvärgtufs Scytinium teretiusculum.

Fåglar: Trädpiplärka Anthus trivia-
lis, nattskärra Caprimulgus europae-
us*, hussvala Delichon urbica (Sårbar 
- VU), gulsparv Emberiza citronella 
(Sårbar - VU), enkelbeckasin Galli-
nago gallinago, törnskata Lanius collu-
rio*, gråtrut Larus argentatus (Sårbar 
- VU), grå flugsnappare Muscicapa 
striata, storspov Numenius arquata 
(Nära hotad - NT), entita Parus pa-
lustris, gröngöling Picus viridis (Nära 
hotad - NT), järnsparv Prunella mo-

dularis, buskskvätta Saxicola ruberta 
(Sårbar - VU), slaguggla Strix ura-
lensis*, stare Sturnus vulgaris (Sårbar 
- VU), törnsångare Sylvia communis.

Fjärilar: Humlerotfjäril Hepialus 
humuli (Nära hotad - NT), sotnät-
fjäril Melitaea diamina (Nära hotad 
- NT), finsk fältmätare Thera serraria 
(Nära hotad - NT).

Däggdjur: Brunlångöra Plecotus 
auritus*, nordfladdermus Eptesicus 
nilssoni *.

Referenser
Länsstyrelsen 1976. Ludvika kom-
mun 1982a och 2b. Länsstyrelsen 
1988 och 1994. Ljung 1998.
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Beskrivning
Läge
Sjön ligger 7 km NV om Brunnsvik. 

Områdets huvuddrag
Norra Gussjön är belägen på 303 
meters höjd i den sjörika bergkull-
terrängen nordost om Väsman. Sjön 
utgör en typisk rödingsjö och är djup 
trots sin litenhet. Största djupet upp-
ges vara 35 meter och medeldjupet 10 
meter. Omsättningstiden av vattnet i 
sjön är lång, omkring nio år. För när-
vande finns inga hyggen nära sjön. På 
sydostsidan ligger en rad gruvhål och 
däromkring är det äldre kalkbarrskog.

Geologi
Hela området har berggrund av äldre 
granit förutom öster om sjön där det 
är leptit. På östra sidan av sjön finns 
flera små brytningar av järnmalm, 
men vegetationen visar på att det 
finns karbonatmineral. Kring sjön är 
det morän eller tunt moränlager.

Vegetation
Kring gruvhålen är det kalkbarrskog, 
vilket det örtrika fältskiktet vittnar 
om. En del av skogen är talldomine-
rad med enbuskar. Vid brotten står 
det många gamla granar och björkar, 
men också en del äldre gråal och sälg. 
En jättesälg är nedsågad för inte så 
länge sedan. Spridda grova granlågor 
finns också. I ungskogen kring sjön 
finns liten areal med hällmarkskog. 
För övrigt är det ordinär skogsmark.

Norra Gussjön
Id nr: 26 
Typ: Sjö, kalkmarkskog 
Klass: Nationellt (I)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, F, G, K 
Skydd: Saknas
Areal: 39 ha, inkl 21 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: Nej 
Socken: Ludvika
Karta: 66F 7a NO 
Koord.RT90: 6679570/1464242
Koord.Sveref: 6680035/158851
Ägare: xxxx

Utsikt från den västra änden av sjön. Ännu stor skogen kvar kring sjön.

1:20 0000 500 1000 1500 m
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Flora och funga
Kring kalkbrotten är det gamla granar 
och däremellan är det blått av blå-
sippa på våren, senare vitt av vitsippa. 
Märkligt att det finns många tuvor 
av helt vita blåsippor. Det finns äldre 
uppgift att mosippa (EN) ska finnas 
vid kalkbrottet. För övrigt är floran 
ordinär. Närmast stranden finns äldre 
gråal och enar och på dessa är lavarna 
grynig skivlav Buellia griseovirens och 
barkporina Pseudosagedia aenea på-
träffade. Strandklipporna verkar ha en 
del ovanligare lavar för trakten, t.ex. 
murlav Protoparmeliopsis muralis. På 
skrotsten av järnmalm har den min-
dre vanliga skorplaven  Micarea sylvi-
cola påträffats. 

Granlågorna kan få betydelse för 
ovanligare vedsvampar, redan nu finns 
gråporing Diplomitoporus lindbladii. 
Marksvamparna är inte inventerad, 
men kalkbarrskogen vid gruvhålen har 
mycket bra förutsättningar för natur-
värdesarter. Kring kalkbrottet i södra 
änden av sjön finns gamla granar och 
lövträd. På varphögarna står sedan 
länge granar och vid en av dem finns 
bitter taggsvamp (VU) vissa år. Vid de 
större brotten är det också gamla gra-
nar och kalkmarkskog. Där har rod-
nande spindling, kryddspindling och en 
obestämnd korallfingersvamp påträf-
fats. Ett fynd av rörsvepmossa gjordes 
på 1940-talet. Exakt var och om arten 
huvudtaget finns kvar är oklart.

Fauna
Förekomsten av den mycket vackra 
storröding i sjön är naturlig och känd 
sedan 1600-talet. Den ursprungliga 
storrödingen har dock troligen på-
verkats av inplanterad fjällröding från 
Fulufjället. Sedan 1960-talet har även 
öring inplanterats i sjön. I övrigt före-
kommer bl.a. elritsa och abborre.

Friluftsliv
Om populationen av storröding vore 
tillfredsställande skulle fiske av den 
kunna vara en stor attraktion. Redan 
idag är Norra Gussjön populär fiske-
sjö. Här bedriver fiskevårdsförening 
en stuga, förutom fisket.  

Vattnet i Norra Gussjön är ovanligt klart. 

26. Norra Gussjön

Skäggmusseron är en ganska vanlig art i 
kalkmarksskog.

Rodnande spindling är en ovanlig art 
i kalkmarksgranskog. Den är lätt att 
känna igen.
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Kultur-naturhistoria
I de små gruvhålen vid sjöns sydöstra 
kant har brutits järnmalm. Äldsta be-
lagd brytning är från 1678 och kall-
lades Gussiö Jern Grufwor (RAÄ Lud-
vika 343:1). Ytterli
gare brytning har åtminstone skett 
1892. Storröding finns upptecknad av 
drottning Kristina......

Ingrepp och påverkan
Eftersom omsättningstiden är lång, 
kan en god vattenkvalité upprätthål-
las genom mycket små kalkmängder. 
Mindre mängd kalk har tillförts sjön 
under perioden 1970 - 1982. 

26. Norra Gussjön

Bedömning
Värdeomdöme
Sjöar med ursprungliga laxfisksarter 
har mycket stort naturvärde. Den 
unika genetiska variation som en iso-
lerad fiskpopulation kan utveckla är 
lika viktig att bevara som arter. En arts 
population som blir isolerad kommer 
troligen att utvecklas mot en egen art, 
vilket betyder att vid störningar av 
denna process hindras sådan utveck-
ling. Kalkbarrskogen vid gruvhålen 
bedöms ha högre naturvärde eftersom 
det utgörs av en Natura-2000 natur-
typ och har betydelse för variationen 
av biotoper på lokal nivå. Om det vi-
sar sig att kalkbarrskogen har  natur-

Vita blåsippor växer vid kalkbrottet. 

vårdsarter av marksvampar kan del-
områdets värde öka. Storröding är en 
starkt hotad art och därmed får sjön 
Högre naturvärde (Naturvärdeklass 
1b).

Hot, skydd och planering
Hotet är utplantering av konkurre-
rade fiskearter till stor
rödingen. Även försämring av vatten-
kvalitéen kan vara ett hot, t.ex. skogs-
avverkning kring sjön. 

Rekommendationer
Någon form av provfiske för att kon-
statera om storröding finns kvar vore 
önskvärt. En gräns för skogsavverk-
ning mot sjön bör rimligen vara 100 
meter. 

Naturvårdsarter
Växter: Mosippa Pulsatilla vernalis 
(Starkt hotad - EN). 

Mossor: Rörsvepmossa Jungerman-
nia leiantha. 

Svampar: Rodnande spindling 
Cortinarius cyanites, barrviolspindling 
Cortinarius harcynicus (Nära hotad 
- NT), kryddspindling Cortinarius 
percomis, dofttaggsvamp Hydnellum 
sauveolens (Nära hotad - NT), svart 
taggsvamp Phellodon niger (Nära ho-
tad - NT), bitter taggsvamp Sarcodon 
fennicus (Sårbar - VU). 

Fiskar: Storröding Salvelinus umbla 
(CR - Akut hotad).

Referenser
Länsstyrelsen 1976 och 1988. 
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Persbo däl jor

Beskrivning
Läge
Området ligger 7 km NNO om Lud-
vika och Ö om länsväg 60 till Bor-
länge. Området sträcker sig in i Smed-
jebackens kommun.

Områdets huvuddrag
Persbo däljor är ett storslaget ravin-
komplex, två omfattande ravin- och 
rännsystem av smådalar, s.k. däljor. 
Somliga av dessa har ett djup på 8-10 
meter och på många ställen tränger 
källor upp. Ravinkomplexet är bildat 
i samband med inlandsisens avsmält-
ning. I öster gränsar det största ravin-
systemet mot Smedjebackens kom-
mun och gruvområdet Gränsgruvan. 

Merparten av ravinkomplexet är 
idag skogsbeklätt med varierande ty-
per av skog. Bebyggelsen är sparsam 
inom området, men väster om, i lägre 
liggande marker, är bebyggelsen tät. 
Där finns även en av kommunens mer 
sammanhängande jordsbruksmarker.

Geologi
Berggrunden består av leptit. Över 
den ett mäktigt lager av morän. Man 
tänker sig att isen har smält av på 
höjderna och legat kvar länge i dal-
gångarna. I kontaktzonen mellan isen 
och bergsidorna har stora mängder 
smältvatten runnit fram. Alltefter det 
att ismassan sjunkit samman genom 
avsmältning har smältvattnet erode-
rat ut däljor eller rännor på succes-
sivt lägre nivåer. Persbo däljor består 
egentligen av två rännsystem. I det 

Id nr: 27 
Typ: Raviner, rännor, kärr 
Klass: Riksintresse (I)
N2000: Nej 
Naturvärde: Z, G, L 
Skydd: Saknas
Areal: 166 ha, inkl 149 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Ludvika
Karta: 66F  7b SV, NV 
Koord.RT90: 6677267/1468499 
Koord.Sveref: 6677784/163137
Ägare: Enskilda, bolag

I botten av de djupa rännorna mellan åsarna är det på sina håll källflöden och frodig vege-
tation som påminner om sydligare trakter.   

1:25 0000 500 1000 1500 m
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större systemet ligger rännorna näs-
tan parallellt med höjdkurvorna och 
mynnar cirka 192 meter över havet, 
vilket betyder strax ovan högsta kust-
linjen. Därmed har de karaktären av 
skvalrännor. Rännorna mynnar ut i 
ett isälvssedimentlager av sand. 

Det mindre systemet som ligger i 
Smedjebackens kommun, har grun-
dare rännor med större vinkel mot 
höjdkurvorna och högre mynnings-
nivå.

Vegetation
Det är en speciell vegetation nere i 
några av ravinerna, där källor tränger 
upp med järnhaltigt vatten. Raviner-
na var tidigare helt till delvis fria från 

27, Persbo däljor

träd och buskar. Det mesta av mar-
kerna var betes- och slåttermarker. 
Av den granskog som finns är mesta 
delen planterad under första hälften 
av 1900-talet. Mindre bestånd av 
barrskog som är äldre än så finns och 
överallt är det bördigt. 

Flora och funga
Någon växtinventering är inte ge-
nomförd i området, även om käll-
flödena skulle kunna vara intressanta 
växtplatser. På äldre aspar i före detta 
hagmarker har den sällsynta laven Ba-
cidia vermifera påträffats. Lövträden 
är inte särskilt gamla, även om de är 
grova. 

Fauna
Miljöer med lövrik skog och många 
lövträd, särskilt asp, kvar i ungskog  
och däremellan öppna fält, ger förut-
sättningar för hackspettar. Gröngöling 
(NT) och mindre hackspett (NT) är 
två av dem som man vet finns.

Natur- och kulturhistoria
Stora delar av området har varit kul-
turpåverkat sedan medeltiden. De 
äldsta beläggen är från stenåldern och 
det är fynd av några pilspetsar och två 
trindyxor. En stenhägnad blev funnen 
på 1990-talet. En hägnad är troligen 
en gräns mellan inägors åker- och 
ängsmarker och betet på utmarken. 
Den är uppförd på 1100-1300-tal. 
De första inbyggarna är kända från 
1450-talet. Från 1500-talet är järn-
framställning belagd. Åtminstone två 
hyttor har funnits.

Ingrepp och påverkan
Ingreppen på ravinkomplexet be-
gränsas till ett antal skogsbilvägar och 
traktorvägar. Några fastigheter ligger 
insprängda mellan ravinerna. Den 
planerade riksvägen mellan Ludvika – 
Borlänge kommer att göra ingrepp på 
ravinsystemet, eftersom vägen berör 
de övre delarna av området. Nyligen 
genomförda avverkningar är på 11 
hektar.

Bedömning
Värdeomdöme
Däljorna är ett riksintresse för land-
skapet. Ravinerna tjänar som nyck-
elområde främst för förståelsen av 
inlandsisens avsmältningsförlopp. De 

markerade terrängformerna medför 
även en säregen och värdefull land-
skapsbild. 

Hot, skydd och planering: 
Området förordnades som samråds-
område enligt naturvårdslagen 1977, 
idag enligt 12 kap 6 § i miljöbalken. 
Förutsättningar för bevarandet är att 
däljornas terrängformationer bibe-
hålls. De höga geologiska värdena har 
medfört att området avsattes som riks-
objekt i den fysiska riksplaneringen.

Rekommendationer: 
Värdet kan påverkas negativt av alla 
former av markexploatering. Skogs-
bruk bedrivs på ett normalt sätt, utan 
inskränkningar. I området finns inga 
utpekade nyckelbiotoper, vilket an-
märkningsvärt eftersom raviner är 
ofta är värdefulla för flora och fauna. 
Samrådet har i praktiken inte hindrat 
eller förändrat avverkningsplanerna.

Naturvårdsarter
Fåglar: Mindre hackspett Dendrocopos 
minor (Nära hotad - NT), gröngöling 
Picus viridis (Nära hotad - NT).

Referenser: 
Lundqvist & Hjelmqvist 1937. Läns-
styrelsen 1976, 1980 och 1988. Ljung 
1998. Rydberg Hedén & Ohlson 
2007. Grangardebygden.com.

Det är svårt att se de djupa rännorna 
som inlandsisen skapade i trakten av 
Persbo på grund av skog. Men här syns 
de tydligt.
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Beskrivning
Läge 
Sjön ligger cirka 6 km SV om 
Fredriksberg.

Områdets huvuddrag 
Lisjön är ursprungligen ett sjö- och 
myrområde som har lagts under vat-
ten och  dessutom är starkt reglerat. 
En del av myrarna här är som gung-
flyn. Ett stort antal näs och holmar 
samt de våta myrarna ger sjön sin 
karaktär. Närmast sjön är nästan bara 
platt land med tallskog som är blockig 
eller grusig. Den äldre och brandpräg-
lade tallskogen är i stort avverkad idag. 
I sjön finns områden med vassruggar. 

Geologi
Norra delen har granit som berg-
grund, medan sydost förekommer 
porfyrbergarter. Kullig morän domi-
ner kring Lisjön. På höjderna är morä-
nen tunn. Litet parti av isälvssediment 
finns vid Liälven.

Landskapsbild 
Endast på ett fåtal ställen kan man ana 
Lisjön från landsvägen, någon upp-
seendeväckande vy är inte att räkna 
med. Däremot om man är på sjön, 
sommar- som vintertid har man en 
vacker vy över de kringliggande ber-
gen som till stora delar är skogskläd-
da, inte alltför stora kalhyggen stör 
upplevelsen. Viktigt vore om detta 
kunde bevaras.

Vegetation 
Av det stora myrlandskapet Lisjön 

Lis jön
Id nr: 28 
Typ: Fågelsjö, barrskog, bergbrant
Klass: Regionalt (II)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, F, L 
Skydd: Saknas
Areal: 2527 ha, inkl 823 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 3 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 6f SO, NO, 66E 6g SO, 
NO
Koord.RT90: 6667456/1415195
Koord.Sveref: 6667322/109945
Ägare: Bolag

Lisjön en vacker vårvinterdag med det karaktäristiska Tyberget i bakgrunden.   

1:80 0000 1000 2000 3000 4000 5000 m
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en gång var återstår den västra sidan 
av sjön. Mellan sjön och den dämda 
Svartälven är det fortfarande en myr-
mosaik med moränkullar och åsar. 
Några större tjärnar ligger här och där. 
Här dominerar tallskogen, gransump-
skog i svackor och kantzoner. 

Enhetliga klibbalkärr kan även fin-
nas, därav en av mycket högt natur-
värde, t.ex. vid Ammaso. På västra 
sidan finns flera skogsbestånd som 
är tämligen intakta brännor med ka-
raktär av lövbrännor. Tyvärr är det 
mesta avverkat idag. På den östra si-
dan vetter sjön mot det höga, branta 
Stackberget med en högvuxen, frodig 
granskog. 

Ett par halvöar har bildats vid däm-
ningen, av vilken Tretjärnsåsen har 
naturskog. Liälven rinner genom en 
starrmyr som genom avlagringar av 
bark från före detta pappersmassain-
dustrin har fått vegetationslösa ban-
kar, vilket har gynnat fågellivet. Ty-
värr blev området nyligen överdämt. 
En stor klippa som ligger på västra si-
dan av sjön är opåverkad. Hög lodrät 
klippa störtar rakt ned i vattnet. Ber-
get är sursten, men kan ändå ha na-
turvårdsarter bland mossor och lavar.

Flora och funga 
Kring sjön finns inga uppseende 
väckande artrika växtlokaler. Rikkärr 
saknas. Men i sjön finns det förut-
sättningar för arter som kräver stora 
vattenståndsfluktationer, även om de 
skapas av vattenkraften. I viken vid 
Tyfors har länge varit känt att det 

Mot öster böljar Stackbergets gammelskog i en ganska häftig sluttning.   

28. Lisjön

finns rosenpilört på stränderna och 
som bara syns när det är lågvatten. 
Dammen i Tyfors läcker vatten ut i 
kärret som går till Rackardammen. 
Där finns en av länets få växtplatser av 
slokstarr Carex pseudocyperus. 

Här och var finns mindre bestånd 
av gammelskog eller lövrika bestånd, 
vilket gynnar en del lavar och mossor. 
Myrkanter och bäckdråg är intressan-
ta biotoper, i vilka bl.a. brunpudrad 
nållav (NT) är funnen. På några block 
i finns skuggblåslav. På aspar och sälgar 
finner man bl.a. aspgelélav (NT) och 
lunglav (NT). Den sällsynta skorpla-
ven solfjäderlav (NT) är påträffad på 
en sälg nära Mörtsjöbrännan. Västra 
sjösidans stora klippa bör inventeras 
på lavar och mossor. Det finns ytterst 

få lika stora klippor vid sjöstrand som 
denna i kommunen.

Fauna 
Lisjön har tack vare sin variation 
lämpliga miljöer för många fågelar-
ter och kan betraktas som kommu-
nens bästa fågelsjö. I sjön samsas både 
nordliga och sydliga arter. Vadarna är 
speciellt välrepresenterade med häck-
ande trana, tofsvipa, ljungpipare, små-
spov, storspov (NT), drillsnäppa (NT), 
rödbena, grönbena, gluttsnäppa och 
brushane (VU), troligen även dvärg-
beckasin. Storlom, kanadagås, bläsand, 
finns med flera par. Sångsvan, kanske 
även smålom (NT), har gjort försök 
till häckning. Trana är en karaktärs-
fågel. Bland vitfågel märks ett 20-tal 
häckande par av fisktärna, enstaka par 
av gråtrut (VU) och skrattmås. Vassen 
står tät och hög på sina håll. Där finns 
mycket lämpliga häckningsmöjlighe-
ter för bl.a. rörsångare, sävsångare och 
sävsparv (VU). Vassen är viktiga även 
för stannfåglar att söka föda i.

Även fåglar i sjöns omgivning drar 
nytta av sjöns många möjligheter, 
t.ex. slaguggla, fiskgjuse, lärkfalk, brun 
kärrhök och tretåig hackspett (NT). 
Under nästan hela 1900-talet har ber-
guv (VU) varit bosatt vid sjön. Tidi-
gare häckade även pilgrimsfalk i stupet 
på sjöns sydöstra strand. Många arter 
rastar här regelbundet, t.ex. sjöorre, 
silvertärna, sädgås, svartsnäppa, kärr-
snäppa, kanske myrsnäppa, som före 
regleringen häckade här. Dessutom 
tillkommer diverse rastande småfå-

Brandpräglade skogar blir ofta luckiga och variationsrika. 
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gelarter. Tillfälliga gäster har varit, 
småfläckig sumphöna (VU), dvärgmås, 
trastsångare och mindre flugsnappare 
(NT). Innan dämningen av Hötjär-
nen häckade mindre strandpipare och 
den större strandpipare hade sin enda 
häckningsplats i länet. Det börjar bli 
stora hyggen kring Lisjön och detta 
har tillfälligt gynnat nattskärra (NT).

Trakterna kring Lisjön är välkänt 
för att älg vandrar dit i stort antal un-
der vintern. Insektsinventering av de 
naturvårdsbrända ”hyggena” har inte 
lockat till sig någon insektsart som 
skulle gynnas.

Friluftsliv 
Lisjön har ett mycket stort värde som 
fiskesjö. Fiskelyckan är god och fång-

28. Lisjön

sten av storfisken kan hända för var 
och en. Under sommaren går det att 
hyra båt för att kunna bedriva fiske. 
Tyvärr har motorbåtarna blivit allt 
fler? Störningar på fågellivet är ound-
vikligt, men troligen inte av någon 
avgörande betydelse för de flesta få-
gelarterna. Även ornitologer från 
olika delar av landet besöker Lisjön 
regelbundet, för den är det närmaste 
platsen för nordliga vadararter. Ett 
fågeltorn står på öarna väster om 
Tretjärnsåsen. För att komma dit be-
höver man gå över en myr. Det finns 
en spång, men den är i dåligt skick.

Natur- och kulturhistoria
Att Lisjöns myrkomplex tidigt nyttja-
des som jakt och fiskeområde vittnar 

ett par fynd av stockbåtar (RAÄ Säfs-
näs 23:1 och 24:1).

Natur-kulturhistoria
Som tidigare nämnts var myr- och 
skogsmosaiken före dämningen av 
mycket högt värde som häcknings-
plats för många fågelarter. På ett av 
museerna i landet finns en kollekt av 
ett hel bo med ägg av myrsnäppa. Do-
kumenterat är också att det häckade 
många par smålom (NT). Fågelfaunan 
hade då fler nordliga inslag och var 
rikare. I skogen omkring sjön är det 
inte svårt att finna gamla tallstubbar 
med spår efter brand. Många av dessa 
stubbar lär försvinna efter avverk-
ningar och markberedning. Därmed 
förlorar man en del av vår historia. 
Om dammbyggnationen är kultur så 
byggdes de första dammarna tidigt på 
1900-talet. Från början av 1950-talet 
ser det ut som idag, även om förstärk-
ningar och högre vattennivå har änd-
rat något. Fluktuationer av vattenni-
vån förekommer fortfarande.

Ingrepp och påverkan
Lisjön är egentligen ingen sjö utan 
en damm. Före dammen i Vattrangi, 
byggd i nuvarande skick 1951, var 
området en mosaik av myr, tjärnar 
och moränåsar. Troligen ett unikt na-
turområde för dessa delar av landet. 
Uppgifter finns om fågelfaunan före 
den allra första regleringen som skedde 
några tiotal år in på 1900-talet. En del 
av de fågelarter som fanns före damm-
byggnationen tycks ändå vara kvar. 

Dammen vid Tyfors läcker lite vatten och 
på så sätt skapas hålls liv i ett kärr med 
sällsynta slokstarr.

Tallskogarna kring Lisjön brann ofta eftersom det blir torrt på den grusiga marken. Brand-
spår kan man finna i gamla tallar. Även att det finns mycket björk, asp och sälg i skogarna 
är ett tecken på bränder. 
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28. Lisjön

Slokstarr har sin enda kända förekomst i Ludvika kommun vid dammen i Tyfors. Antalet kända växtplatser i Dalarna är under tio.   

Blåmossa, som kan bli stor som en fotboll, är en stor sällsynthet i Dalarna. Den behöver stora mängder nederbörd för att trivas.
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Vattennivåregleringar har haft både 
negativa och positiva effekter på få-
gellivet, kanske även floran. Numera 
ligger nivån högre än tidigare, vilket 
har lett till att grunda vikar inte längre 
har blottade bottnar efter vårfloden. 
Detta har bidragit till antalet tranor 
har minskat från ett tiotal till ett få-
tal par. Avfallet från industrin har gått 
via Liälven ut i sjön. Från industrin 
kom ett basiskt vatten som möjligen 
har hjälpt till att neutralisera den sura 
nederbörden. 

Skogen kring Lisjön är påverkad 
av tidigare skogsbruk, men det fanns 
länge många skogsbestånd som hade 
naturskogsliknande strukturer. Me-
ningen var att en speciell landskaps-
plan skulle genomföras av Skogssty-

28. Lisjön

relsen och markägaren för att främja 
bevarandet av skogens struktur, men 
så blev det inte i praktiken. Markäga-
ren föredrog att avverka och ”natur-
vårdsbränna” kvarlämnad ”skog”. Re-
sultatet har blivit negativt för naturen 
och den brandpräglade tallskogen. På 
senare tid har minst 95 hektar skog 
avverkats.

Bedömning
Värdeomdöme
Lisjön tillhör en av de intressantaste 
fågelsjöarna i Mellansveriges skogs-
land, även om försämringar av fågelli-
vet har skett genom dämningen. Vissa 
arter har här sin sydligaste häcknings-
plats i landet eller kanske den nord-

ligaste av en sydlig population. Sjön 
har även stor betydelse för friluftslivet, 
både för fiske och fågelskådning. De 
grusiga och ofta lövrika tallskogarna 
kring sjön har/hade förutsättningar  
bl.a. för sällsynta marksvampar. Idag 
återstår bara fragement av äldre tall-
skog.

Hot, skydd och planering
Vattennivån är inte anpassad till att 
gynna fåglar och floran, vilket är själv-
klart eftersom det är en kraftverks-
damm. Skogen kring sjön fick en gång 
en skogsbruksplan som ska ta hänsyn 
till kända naturvärden, så kallad NISP 
(Naturvårdsinriktad skogsbruksplan). 
Planen är inte giltig längre, vilken 
hade en allmän rekommendation att 
undvika kalhyggen. Numera gäller 
resultatet av nyckelbiotopsinvente-
ringen. Markägaren har pekat ut tre 
nyckelbiotoper på sammanlagt 37,2 
hektar. Sannolikt finns och har fun-
nits större areal nyckelbiotop.

Rekommendationer
Kanske en lägre vattennivå under 
häckningstid för fåglarna vore att 
föredra, åtminstone för att gynna 
häckningar av tranor. Fisket under 
sommaren skulle möjligen undvikas 
på särskilt känsliga ställen. All motor-
båttrafik borde förbjudas om det inte 
redan är det. Fri utveckling av de na-
turvårdsbrända hyggena och i nyckel-
biotoperna kommer att stärka natur-
skogskaraktären på sikt. Ytterligare 
skog bör klassas som nyckelbiotop.

Naturvårdsarter
Växter: Rosenpilört Persicaria minor. 

Mossor: Blåmossa Leucobyrum 
glaucum*. 

Svampar: Dropptaggsvamp Hyd-
nellum ferrugineum. 

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), nästlav Bryoria 
furcellata, violettgrå tagellav Bryoria 
nadvornkiana (Nära hotad - NT), li-
ten spiklav Calicium parvum, brun-
pudrad nållav Chaenotheca gracillima, 
(Nära hotad - NT), solfjäderlav Chei-
romycina flabelliformis (Nära hotad - 
NT), dvärgbägarlav Cladonia parasi-
tica (Nära hotad - NT), läderlappslav 
Collema nigrescens (Nära hotad - NT), 
aspgelélav Collema subnigrescens (Nära 
hotad - NT), grynig blåslav Hypogym-

En vacker vy utgör den höga klippan på Lisjöns östra sida. Den kanske döljer något unikt 
bland mossor och lavar.    
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nia farinacea, kolflarnlav Carbonicola 
anthracophila (Nära hotad - NT), 
skuggblåslav Hypogymnia vittata, 
lunglav Lobaria pulmonaria (Nära 
hotad - NT), barkkornlav Lopadium 
disciforme, kortskaftad ärgspik Micro-
calicium ahlnerii (Nära hotad - NT), 
gammelgranslav Lecanactis abietina, 
stor knopplav Mycobilimbia pilularis, 
spretig skägglav Usnea glabrescens.

Fåglar: Drillsnäppa Actitis hypoleu-
cos (Nära hotad - NT), trädpiplärka 
Anthus trivialis, berguv Bubo bubo* 
(Sårbar - VU), nattskärra Caprimul-
gus europaeus* (Nära hotad - NT), 
sävsparv Emberica schoeniclus (Sårbar 
- VU), enkelbeckasin Gallinago galli-
nago, storlom Gavia arctica*, smålom 
Gavia stellata* (Nära hotad - NT), 
trana Grus grus*, gråtrut Larus argen-
tatus (Sårbar - VU), grå flugsnappare 
Muscicapa striata, storspov Numenius 
arquata (Nära hotad - NT), brushane 
Philomachus pugnax* (Sårbar - VU), 
rödstjärt Phaeonicurus phaeonicurus, 
tretåig hackspett Picoides tridactylus* 
(Nära hotad - NT), järnsparv Prunella 
modularis, fisktärna Sterna hirundo*, 
orre Tetrao tetrix*, grönbena Tringa 
glareola*. 

Referenser
Ludvika kommun 1982b. Länssty-
relsen 1976 och 1988. Ljung 1998. 
DOF 2006. Hedgren 2012.

28. Lisjön

Rödbena är en karaktärsfågel i Lisjön. Förekomsten är en av få ställen nedanför fjällen i 
Dalarna.                                                                                                        Ulf Risberg/N

Hannarna hos brushane varier parningsdräkten väldigt mycket. I Lisjön finns den ännu 
kvar trots stark minskning i landet.                                                                Ulf Risberg/N 
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Beskrivning
Läge
Berget ligger 4 km SV om Fredriks-
berg. Området sträcker sig från Lisjön 
och Kviddtjärnen och i söder kring 
den långa bergsryggen Stackeberget 
och höjden Ljustjärnsberget.

Områdets huvuddrag
Öster om Lisjön reser sig ett lång-
sträckt berg med branta sluttningar åt 
nästan alla håll. Den här gamla finn-
bosättningen lokaliserades nästan till 
krönet av Stackbergets smala syd- och 
östsluttning. Bördiga blandskogar har 
utnyttjas som hagmarker. Västra sidan 
har en naturskogsartad skog som va-
rierar med markförhållandena. Högst 
upp sträcker sig en brant med till-
hörande rasmark. Här och där bryts 
sluttningen av mindre hällmarker och 
blockrik mark. I svackorna påträffas 
ofta en bördig sumpskog. Ställvis rik-
ligt med lövträd. På Ljustjärnshöjden 
är det hällmarkstallskog och i slutt-
ningarna barrskog med lärk.

Geologi
Berggrunden består av granit. Väst-
sluttningen har kullig morän. Högsta 
höjden har blottat berg och tunt mo-
rän lager. I syd- och nordsluttningen 
finns drumliner. I västsluttingen finns 
spår efter ett litet kvartsbrott.

Landskapsbild
Stackbergets profil syns bäst från Li-
sjöns vatten. Det skogsklädda berget 
förstärker vildmarkskänslan.

Stackberget
Id nr: 29 
Typ: Naturskogsartad skog, torp-
miljö
Klass: Lokalt (II)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, L, K 
Skydd: Saknas
Areal: 122 ha, inkl 115 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 46 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 6g SO, NO 
Koord.RT90: 6667182/1417587
Koord.Sveref: 6667080/112353
Ägare: Bolag

Här och var är det sumpskog i bottnarna av svackorna. Där kan det ligga rikligt med gran-
lågor, vilket visar på luckdynamik och är otroligt viktigt för artmångfalden.

1:25 0000 500 1000 1500 m
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Vegetation
I östsluttningen ger översilade mar-
ker en artrikedom som inte är vanlig 
i dessa trakter. Närmast gården har 
det utvecklats en vacker hagmark med 
många gamla lövträd, till och med 
skogslönn och skogslind. Västsluttning-
en domineras av granskog med blåbär 
och bara mossa. Skogens ålder verkar 
öka med avståndet från Lisjön. Höj-
den på granarna är imponerande. 

Det är blockigt på många håll och 
det finns ett och annat stort block. 
Kärr och sumpskog ligger på hyllor 
och i svackor, till och med klibbalkärr. 
Här och var med riktigt gamla träd 
och rikligt med lågor. Nedanför en 
klippa är det ett starrkärr som visar på 
rikmark. Låga örter täcker marken på 

29. Stackberget

sina ställen. Hällmarker breder ut sig 
ovanför klippan vid kärret, medan det 
är bördig granskog ovanför den långa 
klippan. Mot den höga klippan står 
det en del asp och sälg. 

Spridda lärkar finns i Stackbergets 
sluttning, medan den är mer frekvent 
på Ljustjärnsberget. På Ljustjärnsber-
get är det en blandbarrskog av ristyp 
på en blockig mark. Inslag finns med 
hällar som har äldre tall på lavtäckt 
mark. Lärken är sannolikt planterad 
för över hundra år sedan. Många av 
de grova lärkträden börjar nu falla till 
lågor. 

Flora och funga
Skogen på västra sidan är varierande 
både av ålder och typ, vilket gör att 
artmångfalden främjas. Kärlväxter i 
skogen de vanliga. Knärot (NT) före-
kommer sparsamt. 

Branten med rasmark och dess 
gamla träd är betydelsefulla för mos-
sor och lavar. På asparna i rasmarken 
finns bl.a. aspgelélav (NT), lunglav 
(NT), korallblylav och kvistspik Pha-
eocalicium populneum. Vid f d gården 
på berget kan man förvänta att det i 
framtiden kan bli en intressant träd-
levande moss- och lavflora. Floran är 
rik i den tidigare hagmarken med bl.a. 
hässlebrodd, gräsull, blåsippa, stink-
syska, tvåblad och nattviol. Där har en 
sällsynt knappnålslav påträffats grynig 
nållav. En annan art från samma släk-
te brunpudrad nållav (NT) förekom-
mer på flera ställen i sumpdrågen i 
västsluttningen. Kanske en av de star-Granskogen är i en mycket kuperad terräng. Överallt finns det lågor, gamla som nya.

Klipporna i övre delen av skogen är variationsriks och ganska torra.
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kaste populationerna i länet. Mäng-
den ”hänglavar” ökar med höjden från 
Lisjön och när skogen blir allt glesare. 
Garnlav (NT) är spridd i skogen, men 
vanligaste är att det finns ett par bålar 
på varje träd. Fler bålar brukar finnas 
där granen står glest i och kring sump-
skog. På samma ställen borde gammel-
granslav vara allmän, men den hittas 
bara på ett fåtal ställen och träd. 

Där det finns kvar gamla tallstub-
bar efter bränder och avverkning kan 
man hitta kolflarnlav (NT) och mörk 
kolflarnlav (NT), till och med med 
fruktkroppar. Här och var finns det 
ansamlingar av lågor. På sina ställen i 
svackor med gamla grova granar kan 
merparten ligga som lågor. Rotticka 
kan vara orsaken till de många lågor-

29. Stackberget

na. På ett uppstående rotben hittades 
vågig sidenmossa. En västlig mossa som 
annars växer på marken. 

Nära toppen och i en svacka med 
naturskog finns ullticka (NT) och 
gränsticka (NT). På grova lärklågor 
är det rikligt av doftskinn (NT) och 
stjärntagging (NT). Klippornas lody-
tor, som knappt når trädtopparna, är i 
allmänhet fuktiga och glesa på mossor 
och lavar. Där is bildas på klipporna 
finns nästan bara Porpidia rugosa. Lo-
dytor som är torrare och som är i övre 
delen av klippväggen är mer rika på 
lavar och mossor. På ett par ställen är 
korallav helt dominerande. En stor 
samling av ådrig torsklav Peltigera leu-
cophlebia indikerar basisk berggrund. 
Även förekomsten av skorplaven Vari-

cellaria lactea visar att allt inte är surt 
berg. De höga lodytorna som är lite 
torrare skulle kunna vara intressanta 
för studier av mossorna. Gårdens flora 
på inägorna är inventerade 1970? och 
uppföljning skedde 1993?

Fauna
Branterna i berget har i många sekel 
varit hemvist för berguv (VU), av nå-
gon anledning har detta blivit historia. 
Hackspår efter tretåig hackspett (NT) 
kan ses över hela området på granar 
och tallar. Tjäder är observerad. 

Natur-kulturhistoria
Skogbränder har ofta härjat, stubbar 
med spår efter 10-12 bränder finns 
vid ras- och hällmarkerna. Inflytande 
av människan har naturligtvis varit 
omfattande eftersom Säfsnäs bruk 
startade tidigt på 1600-talet. Finnar 
bosatte sig på höjderna runt om i Säfs-
näs, däribland Stackberget. Finnarna 
fick ägna sig åt kolvedhuggning, vil-
ket gjorde vissa berg mer eller min-
dre kala. Så kan inte varit fallet med 
Stackbergets västsluttning, vissa delar 
är marginellt påverkade av huggning-
ar efter 1900. Kolbottnarna finns, 
men är inte så många. Ljustjärnsber-
gets skog är till viss del sådd med gran 
och lärk. En del är dock självföryngrat 
under gamla tallar. 

Ingrepp och påverkan
Det industriella skogsbruket har fort-
farande inte påverkat skogen i väst-
sluttningen och på Ljustjärnsberget i 
alltför stor utsträckning, mindre hyg-

Gamla lärkar visar att skogen delvis blev 
sådd i slutet av 1800-talet.

Intill klipporna har det en gång kommit upp aspar och som är värdefulla för många arter.



      149

gen kan man finna, äldre som nya. 
Östra sidan är däremot på vissa stäl-
len helt kalhuggna. Skogsplantering 
och igenväxning har gått långt på de 
gamla åkrarna och ängarna vid går-
den. Skogsgödsling har bedrivits både 
en och flera gånger på de magra höj-
derna. Under senaste årtiondena har 
arealen gammelskog i västsluttningen 
försvunnit med avverkningar. 

Bedömning
Värdeomdöme
Kombinationen av finnboställe, na-
turbarrskog, branter och bergets 
vackra del i landskapet ger höga na-
turvärden. Västsluttningen med mo-
saikartad barrskog av ansenlig areal 

29. Stackberget

har flera värdefulla biotoper av högt 
bevarandevärde. Artrikedomen är stor 
och fler naturvårdsarter kan förväntas. 
Området lever upp till Högre Natur-
värde (Naturvärdeklass 1b).

Hot, skydd och planering
Stackberget saknar skydd från skogs-
bruksåtgärder, men stora delar är 
nyckelbiotop. Markägaren har av-
gränsat tre nyckelbiotoper, som totalt 
har arealen 56,7 hektar. Dessförinnan 
avverkades skog med höga naturvär-
den, som dock inte bedömdes vara 
nyckelbiotop. Nyckelbiotopen vid f 
d gården och norr därom kanske inte 
längre ska bedömas som nyckelbiotop. 
Ljustjärnsberget bör inte påverkas av 
skogsbruk, eftersom den har potential 

att snabbt få högre naturvärden. Den 
yngre granskogen som har sin upp-
komst efter plantering är så pass örtrik 
att den bör lämnas för fri utveckling.

Rekommendationer
Vid bosättningen planerar markäga-
ren gallra barrträden i f.d. hagmarken. 
Kvar blir lövträden, vilket är en positiv 
åtgärd. Västsluttningen och höjdernas 
barrskog omfattar stor areal, men just 
dess areal är en tillgång för fauna och 
flora. Även om återkommande brän-
der har härjat i berget, kan arter som 
är knutna till gammal granskogen 
gynnas av att det lämnas orört. 

Naturvårdsarter
Växter: Knärot Goodyera repens (Nära 
hotad - NT). 

Mossor: Vågig sidenmossa Plagi-
othecium undulatum. Svampar: Stjärn-
tagging Asterodon ferruginosus (Nära 
hotad - NT), Cystostereum murrayi 
(Nära hotad - NT), rävticka Inono-
tus rhaedes, kötticka Leptoporus mollis 
(Nära hotad - NT), ullticka Phellinus 
ferrugineofuscus (Nära hotad - NT), 
gränsticka Phellinus nigrolimitatus 
(Nära hotad - NT). 

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), violettgrå tagellav 
Bryoria nadvornikiana (Nära hotad - 
NT), liten spiklav Calicium parvum, 
kolflarnlav Carbonicola anthracophila 
(Nära hotad - NT), mörk kolflarn-
lav Carbonicola myrmecina (Nära ho-
tad - NT), grynig nållav Chaenotheca 
chlorella, brunpudrad nållav Chaen-
otheca gracillima (Nära hotad - NT), 
aspgelélav Collema subnigrescens (Nära 
hotad - NT), skuggblåslav Hypogym-
nia vittata, vitmosslav Icmadophila 
ericetorum, gammelgranslav Lecanactis 
abietina, lunglav Lobaria pulmonaria 
(Nära hotad - NT), korallblylav Par-
meliella triptophylla.

Fåglar: Tretåig hackspett Picoides 
tridactylus* (Nära hotad - NT), tjäder 
Tetrao urogallus*.

Referenser
Ludvika kommun, 1982b. Länsstyrel-
sen 1976 och 1988. Ljung 1998. Her-
mansson & m.fl. 2008.

Gamla lärkar här och var bevisar att skogen uppkommit med hjälp av sådd för minst 100 
år sedan. Lärk är ett inhemskt trädslag som är lika värdefullt för arter som gran. 
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Beskrivning
Läge
Cirka 6 km ONO om Säfsbyn och S 
om väg 245.

Områdets huvuddrag
Strax söder om landsväg 245 ser man 
Lallermorbergets branta nord- och 
ost- brant. På norra delen av Lal-
lermorberget dominerar en gles och 
lågvuxen gammal tallskog på ljung- 
och blåbärsmark. Utan synliga av-
verkningsspår. På högsta delarna av 
berget är det en mix av mindre partier 
med hällmarkstallskog och granskog. 
I östbranten ner mot Kesardalen tar 
granskogen helt över. Inslaget av gam-
la lövträd ökar i söder. Nederbörds-
mängden är hög och det höga höjd-
läge ger hög luftfuktighet. Dimmorna 
ligger ofta kvar länge kring berget.

Geologi
Granit utgör berggrund. Högsta höj-
den har berg i dagen eller tunt morän-
lager. Dalgången norr om berget är en 
isälvsränna.

Vegetation
Lallermorberget har flera typer av ve-
getation i skog och myr. I branten är 
granskogen ormbunksrik, på gränsen 
till högörts-typ, en typisk västlig va-
riant av granskog. Detta är också en 
karaktär för skog på hög höjd i västra 
delen av kommunen och som ligger 
inom den suboceaniska regionen. 

Där det är bördigast finns även asp 
och sälg. Honungskivling parasiterar 

Lal lermorberget
Id nr: 30 
Typ: Naturbarrskog, bergbrant, 
ravin 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, L, G 
Skydd: Saknas
Areal: 86 ha 
Nyckelbiotop: 55 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 6h NV
Koord.RT90: 6671158/1429161
Koord.Sveref: 6671196/123876
Ägare: Bolag
 

Uppe på berget är det en magnifik tallskog. I stort sett kan man säga att den orörd sedan 
senaste branden som kanske var för över 200 år sedan. 

1:20 0000 500 1000 1500 m
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nästan alla sälgar. På några ställen i 
branten har det bildats större luckor 
med ung granskog. När man ser in i 
den täta föryngringen, ser man att de 
gamla träden ligger tätt på marken, 
en typisk succession för naturskogar. 
Tallskogen är av fattig ristyp, endast 
fläckvis är lavtyp. Nordsluttningens 
tallskog är gammal. Tallar och granar 
står glest i övre delen. Längre ner tät-
nar skogen med ökad andel gran. 

Granskogspartier är mellan häll-
markerna av den sumpiga typen. I 
nedre delen av ostbranten ligger det 
rikligt med granlågor. Antalet lågor 
fylls hela tiden på. På grund av mycket 
blöt snö periodvis på vintern är stor 
andel av träden sönderbrutna i top-

30. Lallermorberget

På toppen är det inte bara hällmarker utan även svackor med små vackra myrar. 

parna. Topparna hamnar småningom 
som lågor.

Flora och funga
Bland växterna finns inga överrask-
ningar. När det gäller gammelskog 
är det vanligast att det är krypto-
gamerna som är mest intressanta. 
Ostsluttningens granskog med 
gamla lövträd och hög luftfuktig-
het är idealisk livsmiljö för mossor 
och lavar. Mossorna är dåligt kända. 

Granarna i sluttningen är rikligt 
påväxta med garnlav (NT), tagellavar 
och skägglavar, så kallade hänglavar. 
Garnlav är rikligt förekommande. På 
ett par björkar finns den ovanliga Us-
nea glabrescens. När skuggblåslav finns 
på granar är det läge för de så kallade 

”oceaniska” lavarna. Vid en ”storm-
lucka” i norra delen, nedanför den 
brantaste delen står några gamla, halv-
döda granar, på en av dem sitter små 
exemplar av norsk näverlav (VU). De 
upptäcktes 1986 och finns fortfarande
kvar. En liten bål finns också på en 
klen, mycket gammal gran i tallsko-
gen på nordsidan. Lite avvikande 
växtplats. 

Tillgången på kolad ved på gamla 
tallstubbar är mycket liten, men ändå 
finns kolflarnlav (NT) på en dem. 
På grövre tallhögstubbar är det lätt 
att hitta kortskaftad ärgspik (NT). På 
ett block som ligger ett stycke ut på 
ett hygge som togs upp i slutet av 
1980-talet fanns det sparsamt med 
broktagel (EN). Om den finns kvar är 
osäkert. Grynig blåslav är inte så vanlig 
som man skulle kunna tro. Över hela 
området finns den på gamla barrträd. 
Det ska finnas en sälg som har rikligt 
med skrovellav (NT). En sälg har rik-
ligt av luddlav. Nästan alla aspar har 
korallblylav. Men få har bårdlav. 

Trots rikligt med granlågor har 
ett måttligt antal lågor ovanliga-
re vedlevande svampar. Fynd har 
gjorts ändå gjorts av de typiska 
naturskogsarterna doftskinn (NT), 
kötticka (NT), ullticka (NT), gräns-
ticka (NT) och rynkskinn (NT). 
Ovanligaste arten som är funnen är 
gropticka (VU). En gammal tall är an-
gripen av tallticka (NT).

I den branta ostsluttningen är det granskog och där finns rikligt med lågor.
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30. Lallermorberget

I grov granskog som har dynamik av klibbtickeangrepp kan man finna den sällsynta groptickan (VU). Här finns kommunens enda kända 
förekomst.
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Fauna
Skogen med en stor mängd döda gra-
nar har regelbundet häckande tretåig 
hackspett (NT). Tjäder får man nästan 
alltid se. För övrigt är det en ordinär 
fågelfauna som påträffas. I meståg på 
hösten finns alltid talltita med. Vid 
besök 2013 sågs skogslämmel. Insekt-
faunan är inte inventerad. Sannolikt 
finns det många arter som är knutna 
till död ved.

Friluftsliv
Lallermorberget bör vara mycket att-
raktivt att besöka för att uppleva lite 
riktig vildmark. Även en tur på skidor 
när träden har samlat på sig mycket 
snö bör upplevas.

Natur- och kulturhistoria
Ostbranten får anses vara en brand-
refugie. Däremot är träden utsatta 
för blötsnö, barkborrar och stormfäll-
ning. Hällmarkskog och tallskog bör 
ha brunnit då och då. Spår efter brand 
går att finna i ett fåtal tallstubbar. An-
talet naturliga stubbar är otroligt litet. 

Granarna i tallskogen är riktigt 
gamla. Utan att ha ålderbestämt träd 
så uppskattas åldern till omkring två-
hundra år. Tallarna bör vara äldre, 
somliga troligen det dubbla. Hur kan 
en tallskog klarat sig från brand så 
länge? Troligen beror det på att det är 
nordsluttning och att det nästan alltid 
är fuktigt i luften. Intressant vore att 
undersöka denna teori. 

Skogen på Lallermorberget har 
dock inte undgått att man huggit 
för träkol. Spår efter kolmila finns, 
åtminstone på ett ställe. I tallskogen 
är det svårt att hitta några gamla av-
verkningsstubbar. Här och var går att 
finna gamla lärkar i de bördigare de-
larna av bergets platå.

Ingrepp och påverkan
När Lallermorberget uppmärksam-
mades i början av 1980-talet var 
skogsområdet dubbelt så stort. Först 
avverkades naturskog på bergets höjd-
platå. Senast avverkades delar av bran-
tens nedre delar i söder. Visserligen 
är skogen delvis sådd, men den hade 
sina naturskogskvalitéer. Inga kända 
skogsgödslingar i området.

Bedömning
Värdeomdöme
Skogen är nästan bara naturskog. Den 
ovanligt orörda och stora areal gam-
mal tallskog i bergets nordliga del är 
unik, i alla fall för Bergslagen. Karak-
tären liknar de nordligare belägna tall-
skogarna. Ostbrantens granskog har 
naturskogens dynamik och sällsynt 
stort antal lågor. 

Den höga och jämna luftfuktighe-
ten spelar stor roll för uttorknings-
känsliga mossor och lavar. Gransko-
gen är även lokal för norsk näverlav 
(VU) som gör att skogen får ett sär-
skilt högt bevarande värde. Lallermor-
berget har Högre Naturvärde (Natur-
värdeklass 1a). Det finns kontinuerlig 

Här och var i ostsluttningen har alla 
granar fallit i stort sett samtidigt och nya 
granar är böjat växa upp. Detta är typiskt 
för naturskog.

En så kallad bordsgran står mellan tallarna. Utifrån stammens grovlek bör granen vara 
mycket gammal. 

Många av de gamla tallarna är hårt betade av tjäder. 
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ekologisk funktion som livsmiljö för 
ett stort antal naturvårdsarter. Bättre 
förutsättningar kan det nästan inte 
bli med svenska förhållanden. På sikt 
kommer området att gynna ännu fler 
barrskogsarter bland kryptogamer och 
insekter.

Hot, skydd och planering
Området saknar formellt skydd. 
Markägaren har tills vidare undanta-
get kvarvarande skog från avverkning, 
efter att ha minimerat arealen äldre 
skog. 40 hektar är nyckelbiotop ”barr-
skog” och ”bergbrant”. Det ligger ett 
hot över den del av skogen som inte är 
nyckelbiotop. 

Rekommendationer
Antagligen kommer det att behövas 

I ostsluttningen står det frodig gammal gran och på dem är det rikligt av garnlav (NT). Laven gynnas av ljusa öppningar i skogen. 

Norsk näverlav (VU) på en gammal gran. På torrgrenen upptäcktes den för 30 år sedan 
och fortfarande är den kvar, men granen börjar att tackla av. 

Talltita är en typisk barrskogsfågel. Tyvärr har den blivit ovanligare.             Ulf Risberg/N
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murrayi (Nära hotad - NT), kötticka 
Leptoporus mollis (Nära hotad - NT), 
gropticka Oligoporus guttulatus (Sår-
bar - VU), ullticka Phellinus ferrugi-
neofuscus (Nära hotad - NT), gräns-
ticka Phellinus nigrolimitatus (Nära 
hotad - NT), tallticka Phellinus pini 
(Nära hotad - NT), vedticka Phellinus 
viticola, rynkskinn Phlebia centrifuga 
(Nära hotad - NT), gammelgranskål 

ett mer långsiktigt skydd för området. 
Skogen i nyckelbiotoperna ska lämnas 
för fri utveckling, men även de övriga 
delarna bör så göras. Om områdets 
skogsareal utsätts för ytterligare av-
verkningsplaner bör Lallermorberget 
bli aktuellt för naturreservat.

Naturvårdsarter
Svampar: Doftskinn Cystostereum 

30. Lallermorberget

Pseudographis pinicola (Nära hotad - 
NT). 

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), broktagel Bryoria 
bicolor (Starkt hotad - EN), nästlav 
Bryoria furcellata, vedskivlav Her-
telidea botryosa (Nära hotad - NT), 
kolflarnlav Carbonicola anthracophila 
(Nära hotad - NT), grynig blåslav 
Hypogymnia farinacea, skuggblåslav 
Hypogymnia vittata, vitmosslav Icma-
dophila ericetorum, gammelgranslav 
Lecanactis abietina, skrovellav Lobaria 
scrobiculata (Nära hotad - NT), bark-
kornlav Lopadium disciforme, kort-
skaftad ärgspik Microcalicium ahlneri 
(Nära hotad - NT), bårdlav Nephroma 
parile, luddlav Nephroma resupinatum, 
korallblylav Parmeliella triptophylla, 
norsk näverlav Platismatia norvegica 
(Sårbar - VU), spretig skägglav Usnea 
glabrescens.

Fåglar: Tretåig hackspett Picoides 
tridactylus* (Nära hotad - NT), tjäder 
Tetrao urogallus*.

Referenser
Ludvika kommun 1982b. Länsstyrel-
sen 1976 och 1988. Ljung 1998. Her-
mansson & m.fl. 2008.

Tretåig hackspett (NT) häckar i området. Den har gul hjässa och vit rygg. Sebastian Kirppu
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Beskrivning
Läge
Skogsområdet ligger cirka 6 km OSO 
om Säfsbyn. För att komma dit åker 
man skogsbilväg söderut från länsväg 
245, cirka 5 km V om Ulriksberg.

Områdets huvuddrag
I ett höjdläge med bergsryggar, av vil-
ken Dunderberget är högst, och stora 
myrar ligger en långsträckt höjd, vars 
ena topp är Kanaberget. Marken är 
mycket småblockig och här och var 
finns stora flyttblock. Tall dominerar 
på de hällmarksartade partierna. I öv-
rigt mest gran som ofta är lågvuxen 
och toppbruten. I norra änden skär 
en djup ravin, Jofats dal, i kanten av 
berget. I ravinen är synnerligen block-
rikt. Två små tjärnar ligger i områdets 
centrum.

Geologi
Berggrunden är av granit med inslag 
av grönsten. Högsta höjderna har 
blottat berg och tunt moränlager. I 
norra delen är det kullig morän.

Vegetation
Hela området har fattiga typer av ve-
getation, som är typiskt för urbergs-
grund. Tallskogen är i huvudsak av 
hällmarkstyp, där fältskiktet består av 
ris och lavar, framförallt ljung, blåbär, 
lingon, kråkris och renlavar. Säkerligen 
är skogen brandpräglad. Tallskogen 
kring tjärnarna bryter av till en frisk 
ristyp. Tallarna är ofta mycket gamla 
trots sin ringa storlek, exempelvis var 

Kanaberget
Id nr: 31 
Typ: Naturskogsartad skog, myr 
Klass: Nationellt (I)
N2000: Ja 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Naturreservat 92 %
Areal: 143 ha 
Nyckelbiotop: 12 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 6h NV
Koord.RT90: 6668264/1429138 
Koord.Sveref: 6668303/123889
Ägare: Bolag

Kanaberget ligger ofta insvept i höstdimmor.

1:25 0000 500 1000 1500 m
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en 8 meter hög och 35 cm grov tall 
265 år gammal. En del lärk påträffas, 
mest i norra delen. Inslaget av lövträd 
är mycket litet, dock finns ställvis gott 
om gamla björkar. 

Flora och funga
Kanaberget är en typisk höjdläges-
skog, det vill säga luckig och mager 
blandbarrskog med inslag av riktigt 
gamla träd. Detta gör att det är svårt 
för många arter som kräver mer skug-
giga förhållanden att klara sig här. I 
mer skyddade lägen, t.ex. vid tjärnarna 
och i Josafats dal, blir ändå möjlighe-
ter för några arter, t.ex. garnlav (NT), 
att utvecklas rikligt. På höjderna ligger 
det ett litet antal gamla tallågor och 
man skulle kunna förvänta sig någon 

31. Kanaberget

ticka som gynnas av öppna solvarma 
lägen. 

I ravinen Josafats dal är det mer 
granskog, fuktigare och skuggigare. 
Ravinen går i syd - nordlig riktning. 
Västra sidan har en serie klippväggar 
och stora block. På de gamla granarna 
nära klipporna är mycket rikligt av 
gammelgranslav, vilket påvisar bra bio-
top för krävande arter. I ravinen finns 
även norsk näverlav (VU) på en gran. 
Arten finns även på en fuktig lodyta. 
Skuggblåslav finns på samma ställen. 
En torrare lodyta har ett tiotal bålar av 
broktagel (EN). Ovanligt stora tuvor 
och rikligt finns på minst två ställen 
av stor revmossa på fuktiga klippor. 

Under överhängande klippa, i 
regnskyddat läge, finns på mossa 

den sällsynta laven stendynlav Mica-
rea botryioides. Den arten finns även 
under block i den nordvända branta 
sluttningen mot Märrtjärnen. På sam-
ma ställe under block finns en annan 
sällsynthet rosenporina. Att läget är 
ovanligt gynnsamt visar de små bålar 
av hållav (VU) som växer på en lody-
ta. Anmärkningsvärt är att violettgrå 
tagellav (NT) bara är funnen på lärk i 
norra delen. Trots att det finns få na-
turliga tallstubbar med kolad ved finns 
kolflarnlav (NT). Ingen asp är funnen, 
och de få sälgar som finns är på väg att 
dö bort. Gamla rönnar är ännu sprid-
da i området. En gammal död sälg i 
Josafats dal har lite solfjäderlav (NT). 
Särskilt i sluttningar och i Josafats dal 
ligger det rikligt med granlågor. Doft-

Stor revmossa (NT) trivs bra i ravinen Jofraims dal.                                                                                                                    Ulf Risberg/N

Runt Kanabergstjärnen finns det riktigt gamla tallar. Det är idag en ovanlig syn att se så många ”urtallar” på ett ställe. 
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31. Kanaberget

En tjädertupp som spelade ett år långt in på våren.
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skinn (NT) är påträffade på gamla lå-
gor efter toppbrutna träd. Vanligaste 
tickan är vedticka. Strax nordost om 
Torptjärn ligger det många lågor och 
på dessa finns vedsvamparna gräns-
ticka (NT) och kötticka (NT).

Fauna
På Kanaberget kan man påträffa 
de barrskogsfåglar som ska fin-
nas i en gammelskog i dessa 
trakter, exempelvis tjäder, duv-
hök (NT), tretåig hackspett (NT), 
spillkråka, tofsmes och dubbeltrast. 
Vid enstaka tillfällen har berguv (VU) 
observerats. På myrarna intill berget 
häckar bland annat trana, grönbena, 
gluttsnäppa, storspov (NT) och ängs-
piplärka (NT). I denna del av kom-

31. Kanaberget

munen har det sedan länge funnits en 
brunbjörn eller flera.

Friluftsliv
Ett besök på Kanaberget är en upp-
levelse av riktig skog och spännande 
formationer. Den vackra miljön kring 
Kanabergstjärnarna är bland det bästa 
komunens natur kan bjuda på.

Ingrepp och påverkan
Åtminstone den hällmarksliknande 
tallskogen har brunnit och det kan ha 
skett ovanligt hårt vid något tillfälle. 
Endast ett fåtal naturliga högstubbar 
med kolad ved är hittade. Inget  skogs-
bruk i modern tid har bedrivits inom 
området där skogen har bedömts som 
lågproduktiv, men runt berget är sko-
gen slutavverkad. 

Äldre tiders avverkningar har om-
fattats till dimensionsavverkningar, 
det vill säga att de största träden av 
tagits bort. I ravinen har dock nästan 
all skog avverkats för mer än hundra 
år sedan. Mycket kraftigt nedmurk-
nade och överväxta avverkningstub-
bar påträffas inom hela området, men 
huggningsgraden är måttlig. Spridda 
kolbottnar vittnar om gångna tiders 
bruk av skogen. I den nordligaste de-
len är delar av skogen uppkommen 
genom sådd.

Bedömning
Värdeomdöme
Kanaberget är den skog som har hög-
sta ”urskogsvärde” efter Nybrännber-
get i kommunen. Få ställen har så stor 

mängd gammeltallar. Det är mycket 
positivt att arealen är tämligen stor. 
Inslaget av äldre och döda träd är po-
sitivt för fauna och flora. Antalet ar-
ter av tickor som tillhör naturskogen 
är dock lågt, men deras möjligheter 
kommer att öka med tiden när fler 
träd dör och faller. Särskilt ravinen 
Josafats dal har optimala mikroklima-
tiska förutsättningar för uttorknings-
känsliga arter. Och där finns de ”ocea-
niska” lavar som man kan förvänta. 
Men hållav finns på ett annat ställe 
och den är bara känd från tre andra 
platser i Dalarna. Man ska heller inte 
förringa de vackra platser som finns 
här och var. Till exempel vid småtjär-
narna är skogen helt orörd med fan-
tastiskt vackra tallar.

Hot, skydd och planering
Området ingår i EU:s nätverk Na-
tura 2000, och kommer snart att bli 
naturreservat. Storleken på reservatet 
blir xxx hektar. Markägaren har vän-
tat i 30 år innan området blev skyd-
dat! Markägaren bedömer att det bara 
finns tre nyckelbiotoper på samman-
lagt 17,3 hektar i området!

Rekommendationer
Naturreservatet bör få en buffertzon 
med tiden. Josafats dal bör inventeras 
på mossor, för att öka kunskapen om 
artmångfalden i området.

Naturvårdsarter
Mossor: Stor revmossa Bazzania trilo-
bata. 

Svampar: Doftskinn Cystostereum 

Vid Kanabergstjärnarna står en av kommunens äldsta tallskogar. 

På sina ställen är riktigt storblockigt.
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murrayi (Nära hotad - NT), kötticka 
Leptoporus mollis (Nära hotad - NT), 
gränsticka Phellinus nigrolimitatus 
(Nära hotad - NT). 

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), broktagel Bryoria 
bicolor (Starkt hotad  - EN), violettgrå 
tagellav Bryoria nadvornikiana (Nära 
hotad - NT), kolflarnlav Carbonicola 
anthracophila (Nära hotad - NT), 
solfjäderlav Cheiromycina flabellifor-
mis (Nära hotad - NT), skuggblåslav 
Hypogymnia vittata, vitmosslav Icma-
dophila ericetorum, gammelgranslav 
Lecanactis abietina, hållav Menegaz-
zia terebrata (Sårbar - VU), norsk 
näverlav Platismatia norvegica (Sårbar 
- VU), rosenporina Porina lectissima. 

Fåglar: Ängspiplärka Anthus pra-
tensis (Nära hotad - NT), spillkråka 
Dryocopus martius*, trana Grus grus *, 
storspov Numenius arquata (Nära ho-
tad - NT), tretåig hackspett Picoides 
tridactylus* (Nära hotad - NT), tjäder 
Tetrao urogallus*, grönbena Tringa 
glareola*.

Referenser
Länsstyrelsen 1976 och 1988. Ljung 
1998. Hermansson & m.fl. 2008.

En stor gammal tall som är hårt betad av tjäder. Den finns vid Tallkottjärnen.

Violettgrå tagellav (NT) förekommer sparsamt och den finns nästan bara i gammelskog.
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Beskrivning
Läge
Naturreservatet ligger 15 km SV om 
Grangärde. Man åker Fredriksbergs-
vägen och tar av söderut vid skylten 
Skattlösberg

Områdets huvuddrag
En typiskt högt belägen finnby med 
milsvid utsikt. Skattlösberg by grund-
lades på 1600-talet i Grangärde finn-
mark. Den består av ett tiotal äldre 
smågårdar grupperade på ett typiskt 
sätt på en höjd. Byn är till stora delar 
öppen med smååkrar, stora rösen, och 
glest trädbevuxna, fuktiga hackslogar 
och hagar. 

På toppen av berget, breder torra 
enbackar ut sig med hällar i dagen, 
vid namn ”Finnpers backe”. I nedre 
delen av byn rinner Polkabäcken upp 
i ett källdrog och slingrar fram över 
de stora betade lövängarna i svackan 
mot Luosaberget. Ängsmarken påver-
kas delvis av kalkgrund. De småska-
liga, varierande jordbruksmarkerna 
har stor betydelse för upplevelsen av 
genuin finnby. När Luosastugan ska 
besökas passerar man genom detta 
vackra landskap med milsvid utsikt.

Geologi
Här möts äldre och yngre graniter 
med inslag av grönsten. Norr om om-
rådet finns diorit, som står nära gab-
bro. Morän dominerar, men på kullar 
och höjder är moränlagret tunt.

Skatt lösbergs by
Id nr: 32 
Typ: Odlingslandskap, lövrik barr-
skog 
Klass: Riksintresse (I)
N2000: Ja 
Naturvärde: Bi, F, K, L 
Skydd: Naturreservat
Areal: 55 ha 
Nyckelbiotop: -
Socken: Grangärde
Karta: 66E 7i SO 
Koord.RT90: 6673821/1441642
Koord.Sveref: 6674009/136325
Ägare: Staten, enskilda

På Finnpers backe är en av de mest artrika platserna i länet för ängssvampar.

1:20 0000 500 1000 1500 m
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Vegetation
Eftersom det är en stor spridning av 
fodermarkerna inom byn blir växt-
samhällena varierande. Den minst 
förekommande typen är torrängen 
vilket heller inte är förvånande. De 
finner man främst i ”Finnpers backe”. 
Hackslogmarkerna är till stora de-
lar av frisk skogsnäve-äng. Där vat-
ten rör sig ytligt blir växtligheten av 
fuktängskaraktär. Beskuggning från 
träd, främst björk, asp eller gråal, har 
på sina ställen blivit för kraftig. Vege-
tationens beskaffenhet beror även på 
hävdens kontinuitet och intensitet. 
Även de naturliga betesmarkerna har 
stort intresse, av vilken en av hagarna 
ställvis har en ört- och svamprikedom 
som inte ligger slåttermarken lång ef-
ter.

Flora och funga
De välhävdade ängarna på frisk till 
fuktig mark uppvisar en ovanlg ört-
rikedom vilken har uppstått genom 
långvarig traditionell hävd och kalkin-
fluens. På de artrikaste partierna finner 
man rikligt av orkidén tvåblad. Andra 
hävdgynnade arter är jungfrulin, katt-
fot, månlåsbräken (NT), pillerstarr, 
dvärglummer, knägräs, slåtterblomma, 
darrgräs. Kärrfibbla och borsttistel är 
ymnigt förekommande. Fältgentiana 
(VU) har åter påträffats sedan den se-
nast sågs i mitten av 1970-talet. Vid 
en grundlig inventering 1954 (prof. 
Hugo Sjörs), fanns 230 växtarter i 
ängarna. Ännu finns det rikligt av 
mästerrot i byn.

32. Skattlösbergs by

Ängssvampar har inventerats vissa 
år, senast 2008 - 2010, i samband med 
åtgärdsprogram för hotade ängssvam-
par. På Finn Pers backe har 27 arter 
av ängssvampar påträffats, däribland 7 
rödlistade arter. Exempel på funna ar-
ter är stornopping (NT), lutvaxskivling, 
mjölrödskivling (NT), grålila vaxskiv-
ling (VU), Entoloma rubrobasis och 
violett fingersvamp (VU). De gamla, 
stora slogarna har färre arter, trots 
större areal. Dålig hävd de senaste 
åren ligger bakom mindre antal arter. 
Entoloma formosum är den enda arten 
som inte finns på Finn Pers backe. 
Totalt har 9 arter noteras på slogarna, 
varav 2 rödlistade, backnopping (NT) 
och scharlakansvaxskivling (NT). 

Den tuss av varglav (NT) som en 

gång blev inplanterad på gammel-
gården har spridit sig till åtminstone 
två byggnader. Grantaggsvamp (NT) 
är sedd en gång bland några granar i 
hagmarken.

Fauna
Flera av rönnarna står så öppet och sol-
belysta att de skulle kunna vara intres-
santa för den hotade rönnpraktbag-
gen, men vid inventering påträffades 
ingen sådant djur, däremot Choragus 
horni (NT). 2012 gjordes  ett nattligt 
besök med lampa för att inventera 
nattfjärilar. På sådant sätt kunde man 
bestämma bl.a. purpurfärgat metallfly 
och mindre igelkottspinnare. Ett besök 
2013 gav svävflugan Anthrax anthrax 
och stort skogsfly.

En mytomspunnen björk som stod en gång på Finn Pers backe, men som numera är av-
verkad.                                                                                                      Henry Eriksson

Den vackra ängen före slåttern. På ängen finns rikligt av tvåblad och fältgentiana (EN).
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De öppna betesmarkerna har visat 
sig, vara viktiga rastplatser för sträck-
ande fåglar. Ljungpipare kan uppträda 
i ganska stora flockar på våren.

Friluftsliv
Regelbundet under sommaren ges un-
derhållning och föreläsningar vid Lu-
osastugan, men även daglig guidning. 
Besöken är många och besökarna är 
både långväga och närboende.

Natur- och kulturhistoria
Redan i början av 1600-talet etable-
rades de första bofasta, befriade från 
skatt. 1817 bodde här ett hundratal 
personer i elva gårdar. Även om myr-
slåttern utgjorde merparten av hö-
fångsten, uppgick fastmarksängarna 
till något hundratal hektar. Norr om 

Den vackra ängen i slutet av 1980-talet. Lägg märke till småbuskarna, vilket visar på att slåtten inte var optimal. 

32. Skattlösbergs by

byn sträckte sig ängsmarken ända ned 
mot Burån. Från en gård finns fort-
farande kvar en äkta ”flöteäng”, d.v.s. 
gödselvatten från dynghögen rinner 
ut över slåttermarken. Vid Skattlös-
berg har en ”finngammelgård” satts 
upp. Än mer berömt är Skattlösberg 
för sin son Dan Andersson, född i 
Luosastugan 1888.

Ingrepp och påverkan
Stora delar av ängsmarken var ur hävd 
en kort period på 1970-talet, endast 
på en gård har hävden fortgått utan 
avbrott. På vissa marker har piprör 
fått en dominerande roll på grund 
av ohävden. Ängsmarkerna gödslas 
inte. Under några år har stora insat-
ser gjorts för att öka hävdens kvali-

téer och utbredning. Betesdjuren har 
gjort underverk och naturreservatet 
har utökats med skogsmark som ska 
restaureras till hagmark, allt för att få 
högre biologisk mångfald och en tu-
ristisk helhetsupplevelse.

Bedömning
Värdeomdöme
Skattlösbergs artrika och vackra ängs-
marker hör inte bara till de största i 
länet, de är de bäst dokumenterade. 
Vegetationen inom provrutor från 
1950-talet kan fortfarande studeras. 
Skattlösberg är minst lika värdefullt 
som turistmål, med tusentals besökare 
varje år. Området uppfyller Högre na-
turvärde (Naturvärdeklass 1a).

Hedlunds använde lien så länge de levde. Ängarna var därför också både vackra och artrika på växter. 
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Hot, skydd och planering
En stor del av området skyddades 
som naturreservat år 1978 och slåt-
tern återupptogs på vissa ängar. Häv-
den sköts av byns innevånare efter en 
uppgjord skötselplan. De igenväxande 
hagmarkerna har röjts. Där gick häs-
tar, kor och får och betade med gott 
resultat tills början 2000. Därefter har 
det varit svårt att få tillräckligt betes-
tryck med de djur som finns tillgäng-
liga. Slåttern har inte heller skötts op-
timalt på stora ytor.  Från 2011 har 
det påbörjats en upprustning av häv-
den i naturreservatet. Naturreservatet 
planeras att utökas med skog som tidi-
gare varit hag- och slåttermark.

Rekommendationer
Efter att naturreservatet har hävdats 
på ett sätt som det aldrig tidigare har 
gjorts, har det blivit en degenerering 
av slåttermarkerna. Än återstår en del 
åtgärder att genomföra, men Skattlös-
bergs by naturreservat har  en karaktär 
som ett av de vackraste besöksmålen 
i kommunen. Årlig slåttergille skulle 
kunna vara ett sätt att få slåttern till 
den fest den en gång var.

Naturvårdsarter
Växter: Kattfot Antennaria dioica, 
månlåsbräken Botrychium lunaria 
(Nära hotad - NT), darrgräs Briza me-
dia, hårstarr Carex capillaris, knägräs 
Danthonia decumbens, fältgentiana 
Gentianella campestris (Sårbar - VU), 
brudsporre Gymnadenia conopsea, 
slåtterfibbla Hypochoeris maculata, 
höstskallra Rhinanthus serotinus, 
dvärglummer Selaginella selaginoides.

Mossor: Grov husmossa Hylocomi-
astrum pyrenaicum, bäcksidenmossa 
Plagiothecium platyphyllum (Nära 
hotad - NT), vågig sidenmossa Plagi-
othecium undulatum. 

Svampar: Grantaggsvamp Ban-
kera violascens (Nära hotad - NT), 
vridfingersvamp Clavaria amoenoides 
(Nära hotad - NT), rökfingersvamp 
Clavaria fumosa (Nära hotad - NT), 
violett fingersvamp Clavaria zollingeri 
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Grind och stängsel som skiljer kreaturen fanns fortfarande kvar 1989 hos Hedlunds

ängsvaxskivling Hygrocybe pratensis. 
Lavar: Varglav Letharia vulpina 

(Nära hotad - NT). 
Skalbaggar: Choragus horni (Nära 

hotad - NT).

Referenser
Sjörs 1954. Svensson 1975. Ludvika 
kommun 1982a och 1982b. Läns-
styrelsen 1988. Bratt & Ljung 1993. 
Länsstyrelsen 1994. Ljung 1998. Ja-
nols 2012.

Scharlakansvaxskivling (NT) är en av de vanligare ”ängssvamparna” på slåttermarker.   
                                Anders Janols

(Sårbar - VU), backnopping Entoloma 
atrocoeruleum (Nära hotad - NT), 
stornopping Entoloma griseocyaneum 
(Nära hotad - NT), sepiaröding En-
toloma jubatum (Nära hotad - NT), 
lutvaxskivling Entoloma nitrata, mjöl-
rödskivling Entoloma prunuloides 
(Sårbar - VU), koralltaggsvamp He-
ricium coralloides (Nära hotad - NT), 
grålila vaxskivling Hygrocybe lacmus 
(Sårbar - VU), scharlakansvaxskivling 
Hygrocybe punicea (Nära hotad - NT), 
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Beskrivning
Läge
Stormossen ligger cirka 18 km SV om 
Grangärde. Myren kan nås från olika 
håll, men man få ta sig fram på mind-
re skogsbilvägar.

Områdets huvuddrag
Mossarna breder ut sig över ett flackt 
men småkuperat område med ca 4 
km i diameter, på ca 275 meter över 
havet. Stormossen vid Skattlösberg 
är en av Bergslagens större och mest 
representativa myrområden med ett 
komplex av kärr och mossar samt en 
komplicerad hydrologi. I området in-
går förutom Stormossen, Silamossen, 

Tuppmossen och andra mossar 
även flera tjärnar, gölar, bäckar och 
källor. Stormossen består av ett flertal 
excentriskt utbildade mossar, avgrän-
sade av fastmark. Här återfinns smär-
re laggpartier, talrika dråg och andra 
kärrpartier samt ett större centraldråg 
med delvis större flarkar. Myren får 
därigenom en karaktäristisk ”läktar-
lik” uppbyggnad. Tuppmossen består 
av en mosse med gölar och ytterst art-
fattigt kärr, båda föga sluttande. Runt 
myrarna dominerar tallskog på isälvs-
avlagringar och moränmark av olika 
grovlekar. Framför allt väster om mos-
sarna är det ett omfattande område 
med sandtallskogar. Många småvägar 
är byggda direkt på sand.

Geologi
Berggrunden utgörs av urgranit med 
inslag av pegmatit, samt ett parti med 

Skatt lösbergs Stormosse

Lösbottnar i mjukmattekärr går man bara i. Ibland växer där storsileshår i massor.

Id nr: 33 
Typ: Myr 
Klass: Riksintresse (I)
N2000: Ja 
Naturvärde: Bi, G, F, L 
Skydd: Samrådsområde
Areal: 1290 ha, inkl 647 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 0,2 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 6i NV, NO 
Koord.RT90: 6671600/1439500
Koord.Sweref: 6/       
Ägare: bolag

1:80 0000 1000 2000 3000 4000 5000 m
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grönsten i nordligaste delen. Morän 
med dödismoränens karaktäristiska, 
oregelbundna kullighet präglar topo-
grafin i områdets nordöstra hälft med-
an sandavlagringar tillhörande den så 
kallade Svensksjöissjön bildar plana 
ytor i nordväst. Åsbildningar finns 
på några ställen, t.ex. vid Silamossen. 
Dränering sker via flera bäckar till 

Pajsoån i norr. Kärr och mossar har en 
komplicerad hydrologi. Fastmarken 
utgörs av morän med varierande kull-
former samt isälvsavlagringar, främst i 
form av åsar, dyner och sandfält. Det 
finns även partier med grönsten inom 
området.

Vegetation
Myrarnas vegetation omfattar de 
flesta av regionens växtsamhällen för-
utom kalkinfluerande extremrikkärr. 
Källkärr förekommer på några stäl-
len. På sådana ställen är det artrikast 
och med typiska växter för källdråg. 
Inte bara för växterna utan också för 
mossorna. De större och blötare höl-
jorna på Stormossen intas av typiska 
mjukmattesamhällen. Fastmattesam-
hällen och skoglösa ristuvesamhäl-
len dominerar i myrarna. Mjukmat-
tesamhällen förekommer vanligtvis 
i centrala delarna, ofta med en mix 
med lösbottnar och öppna vattenytor. 

Stora ytor av denna typ finns i söd-
ra delen av själva Stormossen. Inom 
området finns även sumpskog och 
fastmarksskog. Tallskogen dominerar 
fastmarken, särskilt på de omgivande 
sandiga jordlagren. Norr om Tupp-
mossen ligger några bestånd gammal 
tallskog som är av lav- och ris-typ. 
Det är generellt ont om död ved i och 
i närmiljön till myrarna. Torrakor och 
högstubbar av tall finns här och var, 
en del av dem är gamla med hård och 

Flygbild från söder mot norr.    /UG Lst  

Tranor häckar med flera par. Tranan är en av de fåglar som har ökat i landet under senare 
tid, till glädje för en mer levande och myllrande våtmarker.                           Ulf Risberg/N
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torr tjärved. Ett fåtal riktigt gamla 
tallrotvältor ligger i myrarna. Arealen 
gammal sumpbarrskog är liten, men 
den är av stor betydelse för många ar-
ter. Stormossens vegetation och geo-
logi är vetenskapligt väl dokumente-
rad av Hugo Sjörs.  

Flora och funga
Det stora antalet biotoper i myrkom-
plexet medför att artantalet är högt; 
sålunda har 125 högre växter, 115 
mossor och 30 lavar påträffats. Största 
antalet växter och mossor finns i käll-
drågen. Typiska arter för sådana plat-
ser är att slidstarr uppträder allmänt. 
Ormbär och tätört är bara sedda i käll-
dråg. Orkidéer kan finnas både vid 
källor och ute på myrens mjukmattor. 
När Hugo Sjörs gjorde sin invente-
ring på 1940-talet uppgav han ängs-
nycklar och sumpnycklar och möjligen 
hybrider emellan dem. Numera kan 
man anta att en del av dem som då 
kallades sumpnycklar och hybrider 
är mossnycklar. Några av de orkidéer 
som Hugo Sjörs insamlade har ombe-
stämts till korsning mellan majnycklar 
x sumpnycklar. Ett par av kollekterna 
är dock bestämda som majnycklar 
(NT). Allt har framkommit med 
hjälp av DNA-studier. 

Vitmossor är centrala i myrarna. 
Hugo Sjörs har i sin avhandling note-
rat mer än 30 arter vitmossor. De fles-
ta allmänna arter. Bollvitmossa är på-
träffad i myrkanter. Bland blad- och 
levermossor kan nämnas ovanligheter 
som kärrkammossa, skruvkällmossa, 
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blå säckmossa (NT), guldskedmossa, 
liten trumpetmossa (NT) och många 
fler som är naturvårdsarter. Gillis Een 
är bryologen som hjälpte Hugo Sjörs. 
Hans insamlingar finns på Naturhis-
toriska Riksmuseet. 

Uti myrarna finns också lavar, 
vanligast är ett litet antal bägarlavar. 
Hugo Sjörs ansåg att flikig islandslav 
Cetrariella delisei var allmän. En enda 
tuva av snölav Flavocetraria nivalis 
hittade han under sitt inventerande. 
Laven finns annars allmänt i fjällen. 
Detsamma gäller för fyndet av nord-
lig örnlav Ochrolechia frigida.  Myck-
et mindre lavar är mosskryptolav 
Cryptodiscus gloeocapsa och Micarea 
turfosa. Sannolikt är att Hugo Sjörs 
mosskryptolavsfynd i själva verket är 

Absconditella sphagnorum. Mosskryp-
tolav är dock nyligen funnen på jord i 
en tallmosse. Intressant är att de sten-
block som sticker upp ur myren kan 
ha många arter på liten yta. Om sten-
blocken ligger i vatten som varierar, 
finns ofta sjökantlav Ionaspis lacustris. 

Trots ett stor areal är arealen gam-
mal skog liten. Gransumpskog med 
riktigt gamla träd finns åtminstone på 
ett par ställen. Där finner man även 
garnlav (NT) och nästlav, men trots 
allt bara sparsamt. I vissa kanter med 
glest av trögväxande granar och tallar 
kan luddig skägglav Usnea hirta vara 
den helt dominerande hänglaven. På 
myrarna är det ont om riktigt gamla 
torrakor och högstubbar. De som 
finns har i allmänhet även en artfat-
tig påväxt av lavar. Blankskaftad spi-
klav (NT) är bara funnen sparsamt på 
en av de allra finaste talltorrakorna i 
närheten av Svensksjöån. Här och var 
kan man gå på rotvältor av gamla tal-
lar som sticker upp ur myren. På en av 
dessa finns stora bålar av dvärgbägar-
lav (NT). Typiskt är att gammal död 
ved finns i myrarna och inte i skogen 
i närheten av myrarna. 

Den kvarvarande gamla tallskog 
finns på myrarnas holmar och i an-
slutning till myrarna saknar riktigt 
gamla träd och grova lågor. För att 
öka mängden död ved har man natur-
vårdsbränt en av de äldsta tallskogarna 
och som ligger intill Stentjärnen. Före 
bränningen avverkades hälften av alla 
träd. Resultatet efter avverkningen är 

Det är ont om gammal skog i myrarnas närmiljöer. I norr är det stor areal sandmark med 
tallskog. Det mesta är avverkat, men det finns ett bestånd som har gamla träd kvar. 

Där mjukmattekärr breder ut sig kan det bli mycket vacker färgkombination mellan olika 
växtsamhällen. 
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Källa med järnrikt vatten. Här finns också en av de artrikaste delarna av mossen.
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tvetydigt. Mängden död ved har ökat, 
men nästan bara klena träd har dött 
vid branden. Under de klena tallågor-
na fanns några år efter branden rikligt 
av timmerticka Antrodia sinuosa, en av 
de allra vanligaste vedlevande svampar-
na. Bränningen har genomfört på ett 
föredömligt sätt, om man bara ville ef-
terlikna en markbrand, i den skog som 
lämnades ohuggen. Där bör det göras  
inventeringar av marksvampar för att 
kontrollera effekten av bränningen. 

Sandtallskogarna väster om mos-
sarna har påverkats av olika grader av 
skogsbruksåtgärder. Största arealen är 
yngre skog och som troligen har växt 
upp efter självföryngring. En ovanligt 
stor sammanhängande tallskog med 
gamla tallar och som i stort sett är 

orörd sedan lång tid tillbaka. Detta 
har lett till att tallskogen också är 
skiktad av yngre tallar. Mossorna och 
lavarna har växt sig höga på den san-
diga marken, vilket gör att det är glest 
med svampfruktkroppar. De allra 
vanligaste arterna är det mest av. 

Här och var ligger det gamla tallå-
gor och rester efter kapade vindfällen. 
Under dem kan man finna smalfotad 
taggsvamp (VU). Detta är landets syd-
ligaste kända förekomster. Efter vägar-
na, som bara består av sand, kan man 
finna många typiska svamparter för 
sandtallskog. Vanliga är motaggsvamp 
(NT) och skrovlig taggsvamp (NT). 
Mindre vanlig är talltaggsvamp (NT), 
medan lakritsmusseron (VU) och krå-
smusseron är sällsynta. Sandtallskogar-

na i närheten av mossen utgör en av 
de allra artrikaste i kommunen.

Fauna
Faunan är på grund av områdets stor-
lek och komplexitet relativt rik, främst 
när det gäller fågellivet. De blötaste 
partierna är de viktigaste för häckande 
fåglar. Karaktärsarter är trana, enkel-
beckasin, storspov (NT), ljungpipare, 
grönbena och faktiskt gök som utnytt-
jar ängspiplärka som värdart. På senare 
år har troligen även sångsvan häckat. 
Även smålom (NT), småspov, glutt-
snäppa och vid goda sorkår jorduggla 
(NT) kan höras spela över myrarna. 
Slaguggla påträffas i tallskogarna vid 
myren. Åtminstone på 1980-talet 
fanns nattskärra (NT) regelbundet i 
de sandiga tallskogarna kring myrar-
na. I Svensksjön har bred paljettdykare 
påträffats. Det är en EU-habitat art.

Natur- och kulturhistoria
Förr bedrevs myrslåtter på de gräsri-
kaste myrarna. Man kom långväga 
från för att bärja starrhö. Kartor på 
fastigheter visar att man kom från 
t.ex. Persbo, Gonäs och Rävvåla. 

Ingrepp och påverkan
Myrarna är orörda men påverkas 
lokalt av skogsbilvägar och avverk-
ningar på omgivande fastmark. Tyvärr 
har kalhuggningar skett, mesta delen 
redan under 1950- och 1960-talet, 
av stora delar av omgivande skog 
och även på myrholmar, tallmossar 
och fastmarksuddar. Nu står där tall-
plantage och sådana kommer även 
att finnas inom naturreservatet. På 
de senaste avverkningarna som har 
gjorts i närmiljön, utanför planerade 
reservatet men innanför riksintresset, 
har ovanligt breda kantzoner mot my-
rarna lämnats kvar. Ett och annat spår 
efter fyrhjuling finns i myrkanterna, 
men ännu inga stora skador.

Bedömning
Värdeomdöme
Skattlösbergs Stormosse har tillmäts 
stor betydelse, även i ett globalt per-
spektiv. Det är ett representativt myr-
område med hotade naturtyper och 
tjänar härvid som referensområde för 
myrforskningen. Området är klassat 
som riksintresse. Skattlösbergs Stor-
mosse är upptagen på Europarådets 

Silmamossen. Efter Sjörs 1948.  
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förteckning över biogenetiska reser-
vat. Till grund för detta ligger områ-
dets storlek, variation och orördhet, 
samt den åskådliga uppbyggnaden 
som illustrerar sammanhangen mel-
lan topografi, hydrologi och myrarnas 
utformning och vegetation. Tack vare 
professor Hugo Sjörs dokumentation 
har myrarna stora värden för forsk-
ningen. Vid sidan av de vetenskapliga 
värdena tillkommer myrområdets be-
tydelse för landskapet och dess fauna 
och flora. Vissa delar av området 
finns med i sumpskogsinventeringen 
(Skogsstyrelsen). 

Kvarvarande äldre oröjda och 
ogallrade tallskogar, gamla som unga, 
i området är på sikt värdefulla för alla 
svamparter som lever i sandtallskog. 

Flygbild över ”Centraldråget”, som Hugo Sjörs kallade den lägsta delen av mossen.                                                    Urban Gunnarsson, Lst

Finns det någon vackrare blomma i landet än vit näckros?
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snaraste genom naturvårdsbränning. 
Önskvärt vore om områdesskyddet 
kunde sammanfalla med Svensksjöån 
och Djupa dalen.

Naturvårdsarter
Växter: Majnycklar Dactylorhiza ma-
jalis (Nära hotad - NT), mossnycklar 
Dactylorhiza sphagnicola, gräsull Eri-
ophorum latiofolium,

Mossor: Guldskedmossa Callier-
gon richardsonii, blå säckmossa Ca-
lypogeia azurea (Nära hotad - NT), 
kärrkvastmossa Dicranum bonjeanii, 
taigakvastmossa Dicranum drummon-
dii, stor måntandmossa Harpanthus 
flotovianus, kärrkammossa Helodium 
blandowii, skruvknölmossa Oncopho-
rus virens, skruvkällmossa Philonotis 

Den naturvårdsbrända gamla tall-
skogen vid Stentjärnen hade kunnat 
tillföra området högre naturvärde om 
betydligt mindre träd hade avverkats 
före bränningen. Av fastmarksskogens 
naturvärde i reservatet har bara en li-
ten del ett visst naturvärde. 

Hot, skydd och planering
Skattlösbergs stormosse saknar for-
mellt skydd, men myren är ett riks-
intresse för naturvården och enligt 7 
kap 28 § har 1.318 hektar deklarerats 
som Natura 2000 område. Inom det 
avgränsade området finns en nyckel-
biotop på 25 hektar. Nyckelbiotopen 
är klassad som ”xxxxxxx” och de flesta 
träden är avverkade och markägaren 
har naturvårdsbränt marken. Resulta-
tet är kanske inte helt lyckat. 

Återstående sandtallskog med höga 
naturvärden måste bevaras från meto-
der som förstör de naturliga struktu-
rerna. Sandtallskog med artrik funga 
är en av mest hotade skogstyperna. 
Myrområdet ligger med i länsstyrel-
sens naturreservatsplan och är ganska 
högt på listan, vilket betyder att det 
kan förverkligas inom överskådlig 
framtid. 

Rekommendationer
Skattlösbergs stormosse ska ha ett 
starkt skydd som naturreservat. Den 
äldre tallskog som ligger i anslutning 
till reservatet bör ingå, däribland den 
gamla tallskogen vid Tupp- och Löv-
mossen. Restaurering av naturvärden 
i tallplantagen bör påbörjas med det 

Svensksjöån rinner upp i Digerskyttelmossen. Där finns också ett parti med äldre tallskog.
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Nattskärra trivs i sandtallskogarna intill myren.                                             Ulf Risberg/N

seriata, flikbålmossa Riccardia multi-
fida, späd skorpionmossa Scorpidium 
cossonii, liten trumpetmossa Tayloria 
tenuis (Nära hotad - NT). 

Svampar: Smalfotad taggsvamp 
Hydnellum gracilipes (Sårbar - VU), 
gulporing Junghuhnia luteoalba, 
skrovlig taggsvamp Sarcodon scabro-
sus (Nära hotad - NT), motaggsvamp 
Sarcodon squamosus (Nära hotad - 
NT), lakritsmusseron Tricholoma 
apium (Sårbar - VU), kråsmusseron 
Tricholoma focale. 

Lavar: Garnlav Alectroria sarmento-
sa (Nära hotad - NT), nästlav Bryoria 
furcellata, blanksvart spiklav Calicium 
denigratum (Nära hotad - NT), dvärg-
bägarlav Cladonia parasitica (Nära ho-
tad - NT), vedskivlav Hertelidea bot-
ryosa (Nära hotad - NT).

Fåglar: Jorduggla Asio falmmeus* 
(Nära hotad - NT), nattskärra Capri-
mulgus europaeus* (Nära hotad - NT), 
smålom Gavia stellata* (Nära hotad 
- NT), storspov Numenius arquata 
(Nära hotad - NT), tjäder Tetrao uro-
gallus*, orre Tetrao tetrix*, grönbena 
Tringa glareola*.

Skalbaggar: Bred paljettdykare 
Graphoderes bilineatus*.

Referenser
Sjörs 1948. Länsstyrelsen 1976. Forss-
lund, Kolmodin & Svensson 1982. 
Ludvika kommun, 1982b. Jansson 
1983. Länsstyrelsen 1988. Rafstedt & 
Bratt 1990. Naturvårdsverket 1994. 
Ljung 1998.
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Beskrivning
Läge
Området ligger 18 km SV om Gran-
gärde, efter vägen mellan Abborrber-
get och Nittkvarn.

Områdets huvuddrag
En långsträckt, nordvänd klippa 
på södra sidan av Stormossån och 
Svensksjöåns dalgång som dryper 
av droppande vatten. Vägen mellan 
Långvasselbron och Nittkvarn sling-
rar tätt intill klippan. Klippan är kalk-
fattig men fuktig av sipprande vatten 
från ett bäckdråg, kommen från några 
mindre medelrika myrar. Klippväg-
gar fortsätter sydväst till åarnas källor 
Tyvärr har skogsavverkningar under 
1960-talet blottlagt en del av lodytor-
na. Detsamma gäller även ravinbild-
ningarnas sluttningar norr om vägen.

Geologi
Enligt geologiska kartan är bergarten 
i klipporna en starkt söndersprucken 
breccia av plagioklasgranit. Berggrun-
den söder om vägen är granit och 
norr där om granitoid. Även grönsten 
förekommer. I dalgången, som är en 
isälvsränna, ligger eroderad isälvssedi-
ment. På höjderna är det tunt morän-
lager.

Vegetation
Klippväggsvegetationen har inget som 
tyder på kalkinfluenser. Vitmossorna 
dominerar, där de kan finna något 
fäste, men vid foten och krönet utgör 
de den dominerande växtligheten. På 

Djupa dalen
Id nr: 34 
Typ: Bergbrant, ravin, å, sväm-
skog 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, G, L 
Skydd: Saknas
Areal: 59 ha 
Nyckelbiotop: 15 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 6i NO 
Koord.RT90: 6669063/1442002
Koord.Sveref: 6669255/136743
Ägare: Enskild

Klippan med svartstarr besöks av Per Skoog, Gunnar Eriksson och Thorild Jonsson en dag 
2014. Alla personer är viktiga i kunskapsspridningen av kommunens natur.

1:25 0000 500 1000 1500 m
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hylloma är starr och gräs domineran-
de, någon ört här och där. I ravinbot-
ten står högvuxen gran, men efter ån, 
särskilt Svensksjöån växer det rikligt 
av gråal. I den avverkade ravinen har 
ung lövskog tagit över.

Flora och funga
Det botaniska värdet ligger i den rika 
förekomsten av svartstarr, på den 
nordvända klippväggen som är fuk-
tad av droppande vatten. Växtplatsen 
upptäcktes 1920 av Erik Almquist och 
fortfarande finns svartstarr kvar. Växt-
platsen vid Djupa Dalen är märklig 
genom sin isolering och sin låga nivå, 
ca 260 m ö h. Svartstarr är huvud-
sakligen en fjällväxt. Blågröe växte på 
klippan 1920, men den återsåg inte 

Erik Almquist vid återbesöket 1947. 
Två sällsynta mossor, liten mån-

tandsmossa (NT) och skuggmossa är 
påträffade på klippväggarna. Vidare 
har nya besök av bryologer resulterat i 
fler fynd av mossor, t.ex. sydlig knapp-
nålsmossa (VU), och kuddtrattmossa 
Amphidium mougeotii. I skogen norr 
om vägen har vedtrappmossa (NT) och 
vedflikmossa (NT) hittats på gamla lå-
gor. På marken finns i ravinen mörk 
husmossa. En vanligare mossa som 
kruskalkmossa Tortella tortuosa in-
dikerar att det trots allt finns någon 
form av basisk sten i klipporna. Ett 
ovanligt nordligt fynd är sipperragg-
mossa Racomitrium aquaticum. De 
betydligt torrare klipporna norr om 

vägen är inte undersökta. Allémossa 
indikerar att det kan finnas fler intres-
santa arter.

På krönet av klippan har tallarna 
tämligen rika förekomster av liten 
spiklav, en förbisedd art som endast 
uppträder på tallbark. Bergsbranten 
fortsätter högre upp i sluttningen och 
där den bildar en högre klippvägg i en 
ravin, bakom Motti-Lasses åker, blir 
det åter intressant. Dessa lodytor är 
torrare. På några ytor finns skorpla-
ven Fuscidea gothoburgensis. Granarna 
intill klippan är fulla med gammel-
granslav och på en gammal stubbe 
finns luddig stiftdynlav (VU). 

Med i området är också Svensksjö-
åns ravinliknande del norr om Djupa 
dalen. En mycket vacker och intressant 
sträcka, med gamla träd. På en rönn 
finns fin fertil läderlappslav (NT). 
Gråalarna efter bäcken har rikligt på 
de tunna grenarna av mörkhövdad spi-
klav, som har här landets sydligaste 
förekomst. Det ligger trädstammar 
i bäcken, vilket är mycket värdefullt 
för fisk och bottenfaunan, men också 
för några lavar som är specialiserade 
på att leva i vatten. En barrtrådslåga i 
bäcken har i alla fall bäckdynlav Mica-
rea vulpinaris. Intill klippan i sydslutt-
ningen av Mylimaksberget står några 
aspar i den glesa blandbarrskogen. 
Högt upp i kronan på asparna sit-
ter stor kvistspik. Man finner den när 
kvistar faller till marken. Alla aspar le-
ver inte och de döda träden bryts ner 
av rävticka. Klippväggen som asparna 
står intill är torr och med litet över-
häng. Under överhänget finns fläck-
klipplav Fuscidea gothoburgensis och 
mjölklipplav Fuscidea praeruptorum. 

Intill klippan har svart taggsvamp 
(NT) och dropptaggsvamp hittats ett 
bra svampår. Antalet lågor i området 
är inte speciellt stort, men tillräck-
ligt för att ovanligare vedsvampar ska 
förekomma, t.ex. kötticka (NT) och 
gräddporing (VU). Asp och sälg som 
finns i den sydliga bäckravinen beri-
kar också artmångfalden. Där efter 
ån är svartblå rödskivling Entoloma 
nitidum påträffad.

Fauna
Kännedomen om faunan är dålig.

Friluftsliv
Man bör kalla de personer kommer 

34. Djupa dalen

Klipporna i Djupa dalen är nästan alltid i skugga. Lodytorna är fuktiga av att vatten som 
kommer från en myr ovanför. Detta passar bra för fuktighetskrävande mossor. 
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till Djupa dalens klippor för att se på 
växter och mossor, att de utför ett ak-
tivt friluftsliv. Genom åren har många 
besökt området, även sådana som bor 
i andra delar av landet. Förutsättning-
arna att locka till besök bör vara goda 
när det är ett stycke vacker och dra-
matisk natur.

Natur- och kulturhistoria
Djupa dalen har sin geologiska histo-
ria. 

Ingrepp och påverkan
De avverkningar som genomfördes 
på 1960-talet har förstört växtmöj-
ligheterna på klippväggarna söder om 
dalgången. Med tiden kanske skogen 
sluter sig och luftfuktigheten ökar. 
Vägarbeten har utförts på ett sätt som 
förfulade ravinen, genom att tippmas-
sor har lagts i ravinen.

Bedömning
Värdeomdöme
Djupa dalen har ett högt floristiskt 
värde som en utpostlokal för fjällarten 
svartstarr. Arten är tämligen vanlig i 
fjällen och av den anledningen inte 
hotad i länet. Fyra rödlistade mossor 
är kända. Även dalgången, bäckravi-
nen och intilliggande klippväggar har 
utomordentligt goda förutsättningar 
att hysa fuktighetskrävande mossor 
och lavar. Utifrån artrikedom och 
kontinuerlig ekologisk funktion som 
livsmiljö för rödlistade arter får om-
rådet Högre naturvärde i naturvärde-
klass 1b.

Hot, skydd och planering
Området saknar formellt skydd. 
Växtlokalen för svartstarr är välkänd 
i botaniska kretsar, vilket ger en viss 
uppmärksamhet och bevakning av 
växtplatsen. Själva bergsbranten är 0,8 
hektar nyckelbiotop ”bergsbrant”. En 
annan nyckelbiotop som delvis berör 
branten är på 0,9 hektar. Nyckelbio-
topen i ostsluttningen av Östra Di-
gerskyttberget och efter bäcken är på 
4 hektar ”bäckdal”. 3 hektar ”bergs-
brant” finns sydsluttningen av berget 
på andra sidan ravinen. Sprickdalen i 
väster är på 0,8 hektar. Sammanlagt 
9,5 hektar nyckelbiotoper. Alla typer 
av skogsbruksåtgärder och i vid bran-
ten och norr om vägen hotar den art-
mångfald som finns. 

34. Djupa dalen

I en klippskreva forsar en bäck ner och som nästan aldrig fryser till is. 

Om man åker mellan Långvasselheden och Nittkvarn passerar man den trånga dalgången 
Djupa dalen.
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34. Djupa dalen

Svartstarr finns på klipporna ända sedan 1950-talet, sannolikt ända sedan istiden tog slut.                                                      Thoril Jonsson
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34. Djupa dalen

Rekommendationer
Djupa dalen och dess bäckraviner be-
höver säkerställas för lång tid framåt. 
Växtplatsen för svartstarr kan hotas av 
framtida vägbyggnationer. Det säk-
raste skyddet bör vara biotopskydd 
för branten närmast vägen. Om hot i 
form av avverkningar inom hela om-
rådet uppkommer bör naturreservat 
övervägas.

Naturvårdsarter
Växter: Svartstarr Carex atrata. 

Mossor: Vedtrappmossa Anast-
rophyllum hellerianum (Nära hotad 
- NT), stor revmossa Bazzania tri-
lobata, skuggmossa Dicranodontium 
denudatum, klippfrullania Frullania 
tamarisci, liten måntandsmossa Har-
panthus scutatus (Sårbar - VU), mörk 
husmossa Hylocomiastrum umbratum, 
blåsflikmossa Lejeunea cavifolia, al-
lémossa Leucodon sciuroides, vedflik-
mossa Lophozia longiflora (Nära hotad 
- NT), purpurmylia Mylia taylorii, 
bäckradula Radula lindbergiana, syd-
lig knappnålsmossa Tetradontium ova-
tum (Sårbar - VU). 

Svampar: Gräddporing Cinereomy-
ces lenis (Sårbar - VU), rävticka Ino-
notus rhaedes, gulporing Junghuhnia 
luteoalba, kötticka Leptoporus mollis 
(Nära hotad - NT), dropptaggsvamp 
Phellodon ferrugineum, svart tagg-
svamp Phellodon niger (Nära hotad - 
NT). 

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), mörkhövdad spi-
klav Calicium adaequatum, liten spi-
klav Calicium parvum, läderlappslav 
Collema nigrescens (Nära hotad - NT), 
gammelgranslav Lecanactis abietina, 
stiftdynlav Micarea globulosella, lud-
dig stiftdynlav Micarea hedlundii 
(Sårbar - VU), kortskaftad ärgspik 
Microcalicium ahlneri (Nära hotad 
- NT), stor kvistspik Phaeocalicium 
praecedens.

Referenser
Länsstyrelsen 1976. Ludvika kom-
mun 1982b.. Länsstyrelsen 1988. 
Ljung 1998. Hermansson & m.fl. 
2008.

De rika och fuktiga klipporna passar för många arter av mossor.

I botten av Djupa dalen rinner Svensksjöån. Kring den är det också höga naturvärden.
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Beskrivning
Läge
Skogsområdet ligger cirka 5 km NV 
om Grängesberg. Lättast är att åka till 
anläggningen som används vintertid 
för friluftsliv.

Områdets huvuddrag
Ljungåsen, som här heter Fjällberget, 
är ett skidsportområde i första hand 
för Grängesberg-Ludvikaregionen. 
Snösäsongen brukar vara lång, betyd-
ligt längre än i Ludvikatrakten, och 
ofta är vinterscenerierna dramatiska 
med mycket frost och snö på träden i 
höjdlägena. Högsta höjderna täcks av 
en lucker gammal höjdlägesbarrskog 
med mosaik av hällmarker, skog och 
kärr. Myrarna Källmossen-Bomossen 
har regionalt skyddsintresse enligt våt-
marksinventeringen. 

Geologi
Berggrunden består av granit. Hela 
höjdplatån har berg eller tunt morän-
lager. 

Landskapsbild
Fjällberget är synligt ända från andra 
sidan länsgränsen när man kommer 
söder ifrån. Vindkraftverken syns 
även från Ludvika stad. Ett så här stort 
skogsområde med gammal skog är av 
stor betydelse i landskapet för både 
människor och biologisk mångfald.

Vegetation
Skogen är en typisk höjdlägesskog 
som är hårt ansatt av stora snömäng-
der, vilket resulterar i toppbrott på 

Fjäl lberget
Id nr: 35 
Typ: Friluftsområde, gammelskog, 
myr 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, F, G, L 
Skydd: Saknas
Areal: 1003 ha, inkl 914 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 22 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 6j SV, SO 
Koord.RT90: 6665698/1450755
Koord.Sveref: 6665996/145535
Ägare: Bolag

Fjällbergets högsta partier består av hällmarkstallskog.

1:50 0000 1000 2000 3000 m
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träden. Tallarna som står på häll-
markerna blir förhållandevis låga. 
Granskog dominerar merparten av 
arealen och på Skorstensberget är sko-
gen cirka 165 år, medan den är något 
yngre på Fjällberget. Där hällmarken 
breder ut sig är det ljung som domi-
nerar fältskiktet. I tätare skog blir det 
mer gräs, särskilt kruståtel. Mycket 
få grövre lövträd finns i området. På 
Boberget är skogen mer variations-
rik, men grandominerad och har en 
ålder mellan 100 och 140 år. En tät 
plantage av bergtall breder ut sig på 
toppen nordväst om triangelpunkten. 
Mängden lågor och torrakor är lågt, 
men det finns en tendens till att fler 
och fler av träden dör, vilket kommer 
att gynna artmångfalden i framtiden.

Flora och funga
Den höga nederbördsmängden gyn-
nar vissa arter av mossor och lavar, 
men kunskapen är bristfällig i områ-
det. En äldre uppgift finns från Fjäll-
bergets topp, där på ett stort flyttblock 
påträffades den västligt förekomman-
de broktagel (EN). Vid besök 2007 
hos flyttblocket kunde ingen broktagel 
hittas. På blocket finns skuggblåslav, 
som brukar vara en följeart. I området 
nordvästra del påträffades en tämli-
gen rik förekomst av skrovellav (NT) 
på en död gammal björk i den glesa 
barrskogen. På 1940-talet påträffades 
två sällsynta mossor. Den ena var liten 
hornflikmossa (VU) och den andra var 
vattennardia Nardia compressa. Den 
sist nämnda i en bäck.

35. Fjällberget

Fauna
Trots stort skogsområde med gammal 
skog har få besök gjorts för att doku-
mentera fågelfaunan, inte ens i sam-
band med uppsättning av vindkraft-
verk gjordes någon fågelinventering. 
Tretåig hackspett (NT) har konstate-
rats häcka.

Friluftsliv
Ett system av skidspår förbinder Mår-
tenstorp, Fjällbergets skidanläggning 
och parkeringsplatsen vid Källmos-
sen. Sommartid har området mindre 
värde för friluftslivet, men kring Mår-
tenstorp i öster och Ljungåsstugorna 
i väster kommer en del besökare. På 
Fjällberget är skidspårsgatorna tämli-
gen breda. 

Natur- och kulturhistoria
Närheten till gruvor och hyttor gör 
att skogen saknar de riktigt gamla trä-
den. Spåren efter kolandet finns i ett 
stort antal kolbottnar. Sannolikt har 
skogen, den äldsta granskogen, upp-
kommit genom självföryngring efter 
att kolningen upphört för minst 150 
år sedan. Yngre skog kan ha fått hjälp 
av frösådd, som bör ha gjorts för drygt 
100 år sedan. Några brandspår har 
inte kunnat konstateras på levande 
träd. Alla gamla stubbar som kan ha 
varit utsatta för brand har sannolikt 
kolats upp. 

Ingrepp och påverkan
Skogsbruket bedrivs som brukligt, 
utan speciella hänsyn till friluftslivet, 
med undantag av nyckelbiotoperna. 
Vägar och vindkraftsaggregat har 
fragmentiserat skogsområdet i större 
utsträckning än skidspårsgatorna. 

Bedömning
Värdeomdöme
Värdet för rörliga friluftslivet och 
förekomsten av gammal skog moti-
verar ett lokalt intresseområde. Na-
turvärdena kommer att öka i de stora 
nyckelbiotoperna, men de övriga de-
larna måste undantas från industriellt 
skogsbruk om de ska få liknande ut-
veckling. Området har viss betydelse 
för biologisk mångfald, vissa ekologis-
ka förutsättningar och är av betydelse 
för variationen av biotoper på lokal 

Mellan hällmarkerna finns sänkor med långsträckta myrar och kärr.

Även större fattiga myrar breder ut sig på toppen.
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nivå. Visst naturvärde (Naturvärde-
klass 3).

Hot, skydd och planering
Området saknar långsiktigt skydd, 
men stora nyckelbiotoper, på totalt 
218 hektar gammal granskog, finns 
på Skorstensberget, Fjällberget och 
Boberget. 

Rekommendationer
Förutsättningarna för det rörliga fri-
luftslivet bör bevaras. Den yttergräns 
för natur- och friluftsvärdena som 
presenteras är framtagen på 1970-ta-
let. Yttergränsen bör ses över. Ytterli-
gare vindkraftsaggregat och vägar bör 
undvikas, åtminstone inom de mest 
värdefulla områdena. 

35. Fjällberget

På det här blocket hittade Torsten Hasselrot broktagel (VU) 1946, men idag går den inte 
att återfinna.

Naturvårdsarter
Mossor: Liten hornflikmossa Lopho-
zia adscendens (Sårbar - VU). 

Lavar: Broktagel Bryoria bicolor 
(Starkt hotad - EN), skuggblåslav Hy-
pogymnia vittata, skrovellav Lobaria 
scrobiculata (Nära hotad - NT).

Fåglar: Tretåig hackspett Picoides 
tridactylus* (Nära hotad - NT).

Referenser
Länsstyrelsen 1976. Ludvika kom-
mun 1982b. Länsstyrelsen 1988. 
Ljung 1998. Hermansson & m.fl. 
2008. 

Här och var finns det riktigt gamla träd eller i mindre bestånd.
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Beskrivning
Läge
Cirka 6 km VNV om Ludvika ligger 
Halvars, som består av ett antal äldre 
gårdar och nyare villor. Området som 
här beskrivs ligger kring gården Tjärn-
backen. Uppfarten till Halvars är från 
Gonäs. 

Områdets huvuddrag
Byn Halvars ligger högt uppe i Sol-
bergets sluttning mot Väsman med 
en makalös utsikt. Norr om Solberget 
ligger Mässan som tidigare hade ett 
otal fäbodvallar ägda av Sunnansjö-
bönderna. Halvars odlingsmarker är 
lokaliserade till den klimatgynnade 
sydsluttningen. Mycket har föränd-
rats de senaste årtionden, för att inte 
tala om de senaste hundra åren. För 
tiotal år sedan brukades små åkrarna 
medan de naturliga fodermarkerna 
hade fått växa igen. Idag har en del av 
den igenväxta hagmarkerna fått nytt 
liv, genom gallringar och bete av kor 
och får. En ganska stor och mycket 
artrik lieslagen hackslog fanns kvar i 
slutet av 1980-talet på en gård som 
ligger mellan Lobäcken och en kraft-
ledning. En vällagd stenmur står ännu 
kvar i ängens södra kant. Tyvärr åter-
står inte mycket av ängen efter att nya 
ägare inte har använt traditionell slåt-
ter. Restaurering av hagmarkerna på 
naturmark är dock mycket värdefullt, 
vilket gör att odlingslandskapet åter-
fått en unik karaktär.

Halvars
Id nr: 36 
Typ: Odlingslandskap 
Klass: Riksintresse (I)
N2000: Ja 
Naturvärde: B, L 
Skydd: Saknas
Areal: 2 ha 
Nyckelbiotop: - 
Socken: Ludvika
Karta: 66F 6a NV 
Koord.RT90: 6671411/1459708
Koord.Sveref: 6671822/154417
Ägare: Privat

Ängsmarken har omvandlats till betsmark och gräsmatta. Schaktningar har förstört delar 
av ängen.

1:10 0000 100 200 300 400 500 600 m
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Geologi
Berggrunden är av granit.

Vegetation
Idag består området av en mix mel-
lan öppna åkrar och trädbevuxen na-
turmark. I ytan av naturmarken finns 
en hel del block. Den trädbevuxna 
hagmarken har en varierande täthet 
av lövträd. En del är gles björkhage, 
men en stor hage har en täthet av asp 
som är mycket ovanligt. Kanske fält-
skiktets örter hämmas att detta, men 
istället gynnas lavar och mossor på 
träden. Betet är föredömligt och detta 
bör gynna floran i öppna partier på 
naturmarken. Den unika slåtterängen 
hade stor variation av vegetations-
typer. Men den örtrika friskängen i 

36. Halvars

sällskap med örtrik stagghed domi-
nerade. Intill bäcken var det högört-
fuktäng. Slåtterängen var så värdefull 
för biologisk mångfald att den blev 
riksintresse. Idag är det troligen bara 
kvar artfattiga störda ängstyper. Nå-
gon inventering är inte gjord de se-
naste åren. Mot skogskanten övergick 
växtligheten i rished av lingontyp eller 
rent av björnmossemattor, vilket bör 
finns kvar. Träden är få i ängen.

Flora och funga
Inom det utpekade hagmarksområ-
det är artrikedomen sannolikt inte 
anmärkningsvärt stor. Tidigare var 
nästan bara den ängsmark som låg på 
fastigheten väster om Storåsen som var 
hävdad. Den ängen var till stora delar 

ytterst artrik med de för verkligt väl-
utvecklade örtrika friskängar typiska 
arter som t.ex. darrgräs, ormrot, ängs-
vädd, rödkämpar, pillerstarr, mer ex-
klusiva arter är brudsporre, jungfrulin 
och den sällsyntaste av dem alla grön-
vit nattviol. Orkidén är endast känd 
från några få ytterligare lokal i länet. 
Slåtterblomma, kärrtistel, och slidstarr 
och hirsstarr förekom i de fuktigaste 
delarna. På de torraste partierna blev 
månlåsbräken (NT) funnen. Vad som 
finns kvar av den unika floran är inte 
känt. Ängssvamparna blev aldrig in-
venterade, men även den borde ha 
varit artrik.

Fauna
När slåtterängen var som artrikast bör 
också det ha funnits en artrik fauna 
av dagfjärilar. Tyvärr uppmärksam-
mades aldrig dagfjärilarna vid ängs- 
och hagmarksinventeringar. Idag kan 
hagmarksområdet vara viktig för små-
fåglar. Vid besök hördes svartvit flug-
snappare sjunga från den trädbärande 
hagmarken. Om göktyta (NT) häckar 
eller inte är oklart, men miljön är bra 
för den. I småtjärnarna har smålom 
(NT) lyckats häcka under senare tid. 
Även för flyttande fåglar är sådana 
här öppna hagmarker betydelsefulla. 
I slutet av april har de ringtrast rastat 
de senaste åren regelbundet. Tillfälligt 
har ett antal rariteter observerats, t.ex. 
busksångare (NT), flodsångare (NT), 
kornknarr (NT). Miljön är attraktiv 
för ett rikt fågelliv genom de öppna, 
fälten, skogskanter, beteshagar och all-
män förbuskning.

Friluftsliv
Detta är inget område man kan idka 
friluftsliv i, men många av de boende 
i närheten bör besöka området då och 
då. Även om utsikten ligger utanför 
området är det ett välkänt och upp-
skattat ställe att se över Väsman.

Natur- och kulturhistoria
Halvars, som ligger lägligt i sydslutt-
ning av högre höjder, har lång tradi-
tion som odlingslandskap. Mesta-
delen av jordbruket avvecklades på 
1960-talet. På gården som har en äng 
med status som riksintresse, upphörde 
djurhållningen 1958. Den gården lär 
ha satts upp i början av 1800-talet el-
ler tidigare.

Ängsmarken har omvandlats till betesmark, vilket har resulterat till artfattigare flora.

En blomma av grönvit nattviol.
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36. Halvars

Bilder från den nationella ängs- och 
hagmarksinventeringen 1988.

Den artrika och vackra slåtterängen 
kring en liten bäck.

Mellan stenmuren, som är fastighets-
gräns och ett ”potatisland” fanns en 
mager slåtteräng.

Samma äng som bilden ovanför, fastän 
uppefrån med utsikt mot vägen.

Ängen nära vägen. Slåtterarealen var 
cirka en hektar. Det blir mycket hö.
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Ingrepp och påverkan
Fram till slutet av 1990-talet hävda-
des ängen, som är av bevarandevärd 
på riksnivå, har på ett föredömligt sätt 
med lieslåtter. När sedan slåttern inte 
kunde fortsätta och markägaren inte 
accepterade Natura 2000, så fortsatte 
hävden genom fårbete. Betesdriften 
har inte varit tillfredsställande och år 
har gått utan hävd. Utan hävd har 
ängsmarken degraderas som bloms-
terrik ängsmark och en av de allra sista 
ängarna utanför skogsbygderna för-
svinner för gott. Markägaren har dess-
utom låtit hästar beta på en alltför li-
ten yta, vilket lett till för hårt bete och 
förstörd grässvål. Dessutom har en del 
av ängen gjorts om till gräsmatta.

36. Halvars

Bedömning
Värdeomdöme
Slåtterängen i Halvars var en av såväl 
kommunens som länets mest välut-
bildade ängsmarker. Idag är den bara 
en rest och som har utarmats på ör-
ter genom svag eller ingen hävd. Hela 
området kring Tjärnbacken har dock 
restaurerats på ett föredömlig sätt. 
Ovanligt stor areal naturmark betas 
väl. Den asprika och täta hagmarken 
är, förutom vacker, ovanlig. 

Hot, skydd och planering
Ängen mittemot gården Storåsen, är 
av riksintresse för naturvården och 
Natura 2000 område. Förutsättningar 
för bevarandet är fortsatt hävd. Helst 
skulle ängen slås med lie för att uppnå 
bästa tänkbara tradition och kontinu-
itet. Tyvärr har ängen till stora delar 
förstörts. Orsaken är svag hävd, för 
hårt bete och slitage från hästar. Även 
omvandling till gräsmatta har minskat 
arealen ängsmark. Trots att det är riks-
intresse finns ingen möjlighet att be-
vara syftet om markägaren har andra 
syften med marken.

Rekommendationer
Först och främst bör en översyn av 
floran och vegetationstyperna i riksin-
tresset göras. Skulle det visa sig att det 
finns kvar en flora kopplad till hävd, 
bör den återupptas. Betesmarken, 
som den ser ut idag, bör inte föränd-
ras genom allt för stor urglesning av 
trädskiktet. En växt och ängssvamps-
inventering bör göras.Den fina ängen, som är av riksintresse, hävdas svagt eller oregelbundet.

Återupptagen bete på marker som hade börjat växa igen. Den trädbärade, mest med asp, är 
ovanlig syn i kommun. Aspen är viktig för många arter.
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Naturvårdsarter
Växter: Månlåsbräken Botrychium 
lunaria (Nära hotad - NT), grönvit 
nattviol Platanthera chlorantha, brud-
sporre Gymnadenia conopsea, jungfru-
lin Polygala vulgaris, backruta  Thalic-
trum simplex (Nära hotad - NT).

Fåglar: Smålom Gavia stellata* 
(Nära hotad - NT), göktyta Jynx tor-
quilla (Nära hotad - NT), gransångare 
Phylloscopus collybita. 

Referenser
Länsstyrelsen 1988. Bratt & Ljung 
1993. Länsstyrelsen 1994. Natur-
vårdsverket 1996. Ljung 1998.

36. Halvars

Här är grönvit nattviol i hela sin prakt.
Göktyta trivs i Halvars för att det är ett variationsrikt område. Men den måste hitta ett 
bohål eller göra ett eget i en murken trädstam, och det är inte alltid så lätt.   Ulf Risberg/N
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Glaningen
Id nr: 37 
Typ: Fågelsjö, sumplövskog, tall-
mosse 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, L 
Skydd: Fågelskyddsområde xxx ha
Areal: 200 ha, inkl 93 ha skogs-
mark 
Nyckelbiotop: 0,2 % 
Socken: Grangärde, Ludvika
Karta: 66E 6a SV, NV 
Koord.RT90: 6666918/1457548
Koord.Sveref: 6667306/152312
Ägare: Enskilda, bolag

Beskrivning
Läge
Sjön ligger 9 km SV om Ludvika. För 
att komma till fågeltornet åker man 
till Blötberget - Sunnansjö, och tar vä-
gen N om sjön.

Områdets huvuddrag
Glaningen var en gång i tiden en typisk 
skogssjö intill Blötbergets samhälle. 
Gruvdriften medförde en viss påver-
kan på sjön genom avfallsdumpning 
och dämning. Ett dåligt renat avlopps-
vatten från Grängesberg hamnade i 
Glaningen genom Skråssbäcken. Med 
tiden blev sjön näringsrik och det upp-
stod ett betydligt rikare växt- och djur-
liv än vad som normalt förekommer i 
skogssjöar. Igenväxningen påbörjades 
och Skråssbäcken utvecklade ett helt 
deltakärr, det s.k. Glaningeänget och 
sjöns djup minskade till ett genomsnitt 
på ca 2 meter. Barrskog och myrmark 
omger sjön, i söder Långblåmossen och 
i norr det s.k. Glaningänget.

Geologi
Sjön ligger i ett område med leptit.

Vegetation
Kring Skråssbäckens utlopp finns 
en lövskog som är beroende av re-
gelbundna översvämningar. Lövbe-
stånden finns även efter stränderna, 
särskilt på den östra stranden. Barr-
skogen bildar gräns mot den västra 
stranden. Skråssbäckens delta är till 
stor del öppen lågstarrmark men löv-
bestånd av gråal och vide breder ut sig Vy över kärret i fågelskyddsområdet. 

1:30 0000 500 1000 1500 2000 m
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efter bäcken. På senare år har mindre 
fält av bladvassfält växt upp, särskilt i 
södra delen. Långblåmossen är en tall-
mosse med skvattram och med åtskilda 
stråk av fastmattekärr. Inom Blötber-
gets gruvområde är det skiftande sam-
mansatt lövskog med äldre tallar. Gran 
håller på att växa in bland lövträden.

Flora och funga
Den dominerande trädarten i deltat 
är gråal, inslag finns av sälg, jolster, 
klibbal, björk, gran och mandelpil 
Salix triandra. Att det finns mandelpil 
är anmärkningsvärt. Träden är grova 
och har säkerligen tämligen hög ålder, 
även om de växer snabbt, vilket tyder 
på en tidig kolonisering. Mandel-
pil har ett fåtal kända lokaler i länet, 

främst efter Dalälven. Delta i norr 
med gråal bör vara lämpligt plats för 
scharlakansvårskål.

Fauna
Häckfåglarnas antal har drastiskt 
minskat med försämringen av vat-
tenkvalitén och igenväxningen sedan 
1970-talet. Ny häckfågel är sångsvan.

Under 1950-70 talet expande-
rade många fågelarter i Europa, bl.a. 
på grund av eutrofieringen av sjöar 
och vattendrag. Under den perioden 
var Glaningen en attraktiv sjö för ett 
otal fåglar, de flesta s.k. slättsjöfåglar. 
Skrattmås häckade i hundratals par 
och i skydd av dessa fanns det skägg-
dopping, svarthakedopping (NT), årta 
(VU), skedand, brunand (NT) vigg och 

sothöna. I det stora kärret hördes små-
fläckig sumphöna (VU) och vattenrall 
regelbundet. Många sällsynta fågelar-
ter har påträffats i Glaningen, t.ex. 
kornknarr, roskarl, havsörn, flodsång-
are, kärrsångare, mindre flugsnappare, 
kungsfiskare, svarthalsad dopping, små-
dopping och salskrake. Det har aldrig 
varit några stora områden med vass, 
men de som finns räcker för t.ex. säv-
sparv (VU) och rörsångare.

Strandskogen har stor betydelse för 
mindre hackspett (NT), stjärtmes, järpe 
och mesar och sångare och flera an-
dra arter. Alla svenska hackspettsarter 
är observerade vid sjön, även tretåig 
hackspett (NT) och enstaka observa-
tioner är gjorda av vitryggig hackspett 

Från fågeltornet börjar det bli svårt att skåda fåglar när björkar blir allt högre och tätare med åren.  

Maderna i fågelskyddsområdet börjar växa igen med vass och busk. Dags för en insats mot igenväxningen! 

37. Glaningen
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37. Glaningen

(CR) på 1970-talet. Efter sjöns ständer 
finns fortfarande drillsnäppa (NT). På 
myren i söder har gulärla häckat. På 
våren rastar, vid lämpligt väder, olika 
vadarfåglar t.ex. grönbena, gluttsnäppa, 
brushane (VU), svartsnäppa och dub-
belbeckasin (NT). På myren söder om 
sjön, Långblåmossen, har det påträf-
fats intressanta dagfjärilar, som t.ex. 
tallgräsfjäril Oeneis jutta, svartringad 
pärlomofjäril Bolarea eunomia och 
starrgräsfjäril Coenonympha tullia. 

Friluftsliv
Glaningen besöks regelbundet av or-
nitologer. Ett fågeltorn underlättar 
att skåda fågellivet i kärret och ute på 
vattnet.

Ingrepp och påverkan
Den östra stranden är starkt påverkad 
av mänskliga ingrepp genom avverk-
ningar av den närliggande skogen. 
Men det bestående ingreppet är väl-
digt omfattande genom att den nu-
mera nedlagda gruvan i Blötberget tog 
vattnet genom ett kanalsystem istället 
för den naturliga bäckfåran. Regle-
ringen av vattenytan har inneburit 
små fluktationer men ändå tillräck-
ligt för att stora delar av kärret samt 
de lägre belägna stränderna svämmas 
över, till gagn för fågellivet. Eutro-
fieringen har gått så långt att sikten i 
vattnet är begränsad samt syrehalten 
för låg vilket missgynnar faunan. Ett 
restauringsarbete har nyligen genom-
förts för att åter leda vattnet den na-

turliga vägen till och från sjön. Tyvärr 
har inga hänsyn tagits till fågellivet vid 
planeringen vid avledande av vattnet. 
Vattenmängden kommer först att öka 
när dagbrottet i Grängesberg är vat-
tenfyllt. Vattnet ska snart eventuell 
pumpas ur gruvan i Grängesberg. 

Bedömning
Värdeomdöme
Sjön Glaningen har betydelse för 
fågellivet både som häckningslo-
kal och som rastplats under såväl 
höst- som vårsträcket. Glaningen 
har varit en mycket fågelrik sjö 
men den har försämrats med den allt-
mer tilltagande eutrofieringen. Fort-
farande finns goda förutsättningar 
för rastande flyttfåglar. Strandskogen 
kring sjön är viktig för faunan och flo-
ran. Lågterrängen kring Skråssbäck-
ens utlopp är unik för kommunen. 
Glaningen utnyttjas som exkursions-
lokal av skolor, biologiska föreningar 
och enskilda personer. Långblåmossen 
är klassad som regionalt intresse. Löv-
skogen vid Blötberget har och kom-
mer få än högre värde för fågellivet. 
Lövskogen är ett så kallat ”vitryggig 
hackspettshänsynsområde”.

Hot, skydd och planering
Den norra delen, kärret och en zon 
av vattnet är ett fågelskyddsområde 
med stöd av 7 kap. § 12 i Miljöbalken 
från 1983. Detta innebär tillträdes-
förbud mellan 1/4 - 15/8. Dessutom 
är de lövrika områden öster om sjön 

Orörda myrar finns i anslutning till sjön. På en myr finns det rikare växtlighet. Där går det 
att finna ängsnycklar. 

Skråssbäcken rinner ut i Glaningen och bildar ett unikt delta med stora snår och gråalskog. 
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”vitryggig hackspettsområde”. Skogs-
bolaget har genom miljöcertifieringen 
bundit sig att åtgärder ska genom-
föras för att gynna nykolonisering av 
vitryggig hackspett. Länsstyrelsen har 
också pekat ut lövrika skogar inom 
naturområdet.

Rekommendationer
Fågelskyddsområdet bör ligga fast. 
Insatser måste göras för att förbättra 
möjligheterna för fåglar att häcka i 
sjön. Möjligheter att reglera vattenni-
vån med minst tre decimeter vår och 
höst är nödvändigt för att översväm-
ning ska ske av kärren. Därmed bibe-
hålls en lågvuxen vegetationen som 
gynnar fågellivet. Kompletteringar 
kan göras med maskinell fräsning, 

Till fågeltornet kommer man lätt på 
spången. Där får man gå även om det är 
föbjudet att vistas i fågelskyddsområdet 
under häckningstider.

37. Glaningen

men idealiskt vore att låta betesdjur 
utnyttja starr- och gräsvegetationen. 
Vattnet från Skråssbäcken bör ledas 
i större utsträckning åt öster, istället 
som nu mot väster. Mycket liten ar-
betsinsats behövs för detta. Strandsko-
gen måste lämnas för fri utveckling, 
vilket särskilt kommer att gynna kryp-
togamer och insekter som är knutna 
till den biotopen. Strandskogsandelen 
i kommunen är idag för låg.

Naturvårdsarter
Växter: Ängsnycklar Dactylorhiza in-
carnata. 

Fåglar: Drillsnäppa Actitis hypo-
leucos (Nära hotad - NT), stjärtmes 
Aegithalos caudatus, trädpiplärka An-
thus trivialis, mindre hackspett Den-
drocopos minor (Nära hotad - NT), 
sävsparv Emberica schoeniclus (Sårbar 
- VU), enkelbeckasin Gallinago gal-
linago, göktyta Jynx torquilla (Nära 
hotad - NT), grå flugsnappare Musci-
capa striata, treåig hackspett Picoides 
tridactylus* (Nära hotad - NT), grön-
bena Tringa glareola*.

Skalbaggar: Bred paljettdykare 
Graphoderes bilineatus*.

Referenser
Bylin 1974. Länsstyrelsen 1976. Lud-
vika kommun 1982b. Länsstyrelsen 
1988. Rafstedt & Bratt 1990. Ljung 
1998. DOF 2005. Rydberg Hedén & 
Ohlson 2007. Andersson 2010.

Skråssbäcken svämmar över på våren vilket leder till bördig högörtsvegetation. Ett unikt våtmarksområde i kommun.

Tallgräsfjäril flyger i tallmossar. Långblå-
mossen är en bra lokal för arten. 
                                       Thorild Jonsson

Torvmossemätare är en annan fjäril som 
trivs i tallmossarna.          Thorild Jonsson



      189

Beskrivning
Läge
Norsberget ligger 6,5 km SV om Lud-
vika. Man kommer dit genom att ta 
in på liten väg öster om vägen mellan 
Blötberget och Klenshyttan.

Områdets huvuddrag
Norsen är till viss del påverkad av ti-
digare gruvverksamheten i Blötberget. 
Ursprungligen var Norsen en större 
tjärn. Om man läser kartan kan man 
ana en dalgång som sträcker sig från 
Gonäsån till Klenshyttan och vidare 
mot Hällsjön. Det låga partiet, vari 
Norsen ligger, har delvis fyllts upp av 
slig från gruvan. Kanaler och dam-
mar har delat Norsen i tre tjärnar. 
Kring de kvarvarande vattenytorna 
är det vass, sumpskog och kärr. Runt 
om och i området dominerar yng-
re lövskog. Norsbergets västra sida 
är brant mot den norra tjärnen och 
där ligger ett gammalt kalkbrott. Fler 
kalkbrott finns väster om tjärnarna.

Geologi
Området består i huvudsak av leptit. I 
den branta västra sidan av Norsberget 
har det brutits kalk till järnframställ-
ning. De lodräta, brutna väggarna vi-
sar att det rör sig om oren urbergskalk 
med inblandning av skarniga leptit- 
och amfibolitlinser. Söder om f.d. 
kalkbrottet ligger en s.k. karstgrotta, 
ett resultat av kemisk utlösning av 
kalk genom att vatten strömmat in 
i sprickor i branten. Huvudgrottans 
ingång utgörs av ett ovalt hål med en 

Norsen och Norsberget

Den södra tjärnen har övertagit den norra tjärnens roll som fågelsjö. 

Id nr: 38 
Typ: Fågelsjö, kalkklippor, kalk-
marksskog, sumplövskog 
Klass: Lokalt  (III), regionalt (II)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, G, K, F 
Skydd: Saknas
Areal: 43 ha, inkl 23 ha skog 
Nyckelbiotop:  8 % 
Socken: Ludvika
Karta: 66F 6a SO 
Koord.RT90: 6666481/1460353
Koord.Sveref: 6666900/155121
Ägare: Bolag, enskilda
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diameter av 0,5 meter. Strax innanför 
förekommer en tröskel på ca 0,5 me-
ters höjd ned till grottgångens golv. 
Därifrån går en 5 m lång gång in i 
berget. Gången vidgar sig inåt och bil-
dar ett ovalt bergrum med maximalt 
bredd av 1,5 meter och takhöjd som 
växlar mellan 1 och 2 meter. Tak och 
väggar är genomgående mycket släta 
med tunna avsättningar av sekundära 
kalklager. Uppe i branten förekom-
mer små slukåsliknande öppningar 
vertikalt ned i berget, förmodligen 
med förbindelse med grottan. Ytter-
ligare två hålrum förekommer med 
öppningar i branten. De är mellan 
1,5-2 meter djupa och har även dessa 
förbindelse med varandra och huvud-

38. Norsen - Norsberget

Bergskristaller, som egentligen är kvarts, 
finns i de små unika kartsgrottorna på 
Norsberget.                      Henry Eriksson

grottan. Obrutna urbergskalkklippor 
ligger blottade mellan f d kalkbrottet 
och grottorna.

Landskapsbild
Man ser inte Norsen från någon av de 
större vägarna. I ett perspektiv som en 
del av grön infrastruktur av fågelsjöar 
är Norsen viktig.

Vegetation
Tjärnarna har indirekt påverkats av 
slamdammarna norr därom genom 
att näringsrikt vatten tillförs. Därmed 
har de förvandlats från fattig och sur 
skogstjärn till att likna en slättsjö. Vass 
och kaveldun har växt upp kring vat-
tenspeglarna. Dammarna som omger 
tjärnarna börjar växa igen med löv-
skog, ovanligt mycket av pionjärarter 

som sälg, asp och gråal. Intressant är 
Norsbergets vegetation som påvisar 
starka influenser från berggrundens 
kalkförekomst. En viss fattig nordlig 
typ av lundflora kan iakttagas i bran-
ten. Ovanför branten står enarna tätt 
mellan en gles trädställning av lång-
samväxande granar och tallar med 
typisk kalkinfluerad vegetation med 
bl.a. blåsippa.

Flora och funga
En intressant uppgift är iakttagelsen 
av levermossan vattenstjärna Riccio-
carpus natans från 1879. Arten flyter 
fritt på vattenytan och fyndet i Norsen 
var det första i landet. Vattenstjärna 
sprids med fåglar. I Norsbergets väst-
brant finner man en intressant, kalk-
gynnad flora. lundflora kan iakttagas i 
branten, t.ex. ormbär, svart trolldruva, 
underviol och stinksyska. I den steniga 
branten växer det sötvedel. På de na-
turliga kalkhällarna växer det tämligen 
rikligt av kalksvartbräken, murruta 
och gaffelbräken, men även hybriden 
mellan dem, s.k. ”svart-ola”. 2011 på-
träffades i kalkbrottet små exemplar 
av grönbräken, vilket är första fyndet i 
kommunen. Murruta och grönbräken 
växer bara på kalkrik sten och de är 
känd från ett fåtal platser i Dalarna. 
Fjällhällebräken finns också och lo-
kalen är en av få utanför fjällen. De 
brutna kalkstensväggarna har ännu 
inte koloniserats av mossor och lavar 
i någon större utsträckning. Mossorna 
är nyligen inventerade. Resultatet blev 
att tiotals naturvårdsarter hittades, 

En av karstgrottorna på Norsberget.                                                            Thorild Jonsson

En del av platsen för de boende solitära bina och för den rödlistade bibaggen.  
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38. Norsen

Nästa sida: Det gamla kalkbrottet har blivit en värdefull lokal för kalkgynnade växter, mossor och lavar. 
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38. Norsen

t.ex. en ny art för Dalarna stor ärg-
mossa och kalkspärrmossa. Kring och 
i kalkbrottet är det ändå artrikt. Men 
det finns ett par lavar som trivs när det 
är lite konkurrens och lite skuggiga 
förhållanden och det är guldorangelav 
och småfruktig guldskivlav Protoblas-
tenia incrustans. Det är på de naturliga 
ytorna man finner de intressanta ar-
terna. Bland mossorna hittar man ty-
piska kalkgynnade lavarter, t.ex. kalk-
gelélav Lathagarium fuscovirens, krusig 
filtlav Peltigera rufescens, traslav Scyti-
nium lichenoides och säcklav Solorina 
saccata. Mer ovanlig är flikig skinnlav, 
som upptäcktes 1957 och sedan dess 
inte är påträffad. I branten finns flera 
små dagbrott och där trivs korta mos-
sor att växa på jorden och tillsammans 
med dem uppträder i mossor smal-
skaftslav (VU). Att smalskaftslav växer 
på jord i gruvhål händer, annars är det 
en sällsynt skogsart. I branten finns 
orörda lodytor som sannolikt är art-
rika på mossor. Ingen inventering av 
mossor är gjord. På senare år har för-
sök gjorts att leta marksvampar i den 
fina kalkbarrskogen kring klippan. 
Tyvärr har det varit dåliga svampår. 
Förutsättningarna är utmärkta att det 
ska finnas rariteter, vilket fynd av kor-
allfingersvampen Ramaria eosangui-
naria och svavelriska visar. I ett av de 
små brotten väster om sjön påträffa-
des vedtrappmossa (NT) på en lutande 
gammal granlåga. De små brotten är 
inte inventerade på mossor och lavar. 
Ovanför brotten är det typisk kalk-

marksskog.

Fauna
Norsen var en period på 1960-talet 
en förnämlig fågelsjö, i stort sett när 
gruvan var i drift och slamdammen 
användes för att tippa slig. Gödning 
från sligen i tjärnarna hade indirekt en 
positiv effekt på fågellivet. Omvand-
lingen till slättsjöliknade vegetation 
passade många sydliga fågelarter. En 
period var det en koloni med skratt-
mås i norra tjärnen, kolonin kom dock 
att flytta runt mellan tjärnarna innan 
de försvann i slutet av 1980-talet. Till-
sammans med skrattmåsarna häckade 
svarthakedopping (NT), skäggdop-
ping, brunand (NT), vigg, småfläckig 
sumphöna (VU), sothöna, knölsvan 

och möjligen rörhöna. Lärkfalk häckar 
fortfarande på Norsberget, sannolikt 
även sparvuggla. De slättsjöfåglar som 
häckade försvann med skrattmåsarna. 
Kvar är de typiska skogssjöarterna 
gräsand, knipa och kricka. Ännu hörs 
enkelbeckasin över sjön. Från 1990-ta-
let har sångsvan häckat. Deras val av 
tjärn varierar mellan åren. Norsen var 
första häckningsplats för sångsvan i 
kommunen. En konkurrent om häck-
ningsplatsen har sångsvanen i kanada-
gås. Trana häckar i den södra tjärnen. 
I vassen finns ännu kvar enstaka par 
sävsångare och sävsparv (VU). Kärr-
sångare och busksångare (NT) hörs 
tillfälligtvis från vassen. Ett bo av 
pungmes är funnen i den täta vassen. I 
en slänt med slig häckade en period ett 
antal backsvalor (NT) i en liten kolo-
ni. Senast de häckade var 2004. Kring 
Norsen är det rikligt med lövskog och 
mindre hackspett (NT) brukar häcka. 
När slamdammen var i bruk var det 
en tämlig bra rastplats för arktiska va-
dare. Observationer har gjorts av bl.a. 
kustsnäppa, kärrsnäppa och kustpipare. 
Även andra fåglar kunde stanna, t.ex. 
rödstrupig piplärka. På den solexpone-
rade branten av Norsberget är en svart 
fas av huggorm iakttagen. I tjärnarna 
leker stora mängder av vanlig groda 
och padda. Vallen mellan den meller-
sta och södra dammen har en solbelyst 
varm sluttning där solitära bin har bo-
satt sig. Vårsidenbi Colletes cunicula-
ris, sälgsandbi Andrena vaga och stort 
blodbi Spheccodes albilabris är funnen 

Norsberget har inte bara kalkbrott utan även skog ovanför som är på kalkrik mark. 

Grå ögontröst växer i täta tuvor på sligdammarna.



      193

där. Bibagge (NT) är en skalbagge som 
parasiterar på vårsidenbiet och som 
kan iakttagas där tidigt på våren. Vid 
ett tillfälle har man inventerat fjärilar 
på natten med lampa och lakan. Re-
sultatet var att man fick ett 20-tal ar-
ter. Två honor av humlerotfjäril (NT) 
visades sig. För övrigt en blandning av 
allmänna svärmare, flyn och mätare.

Friluftsliv
Norsen är en lämplig pedagogisk lo-
kal för skolundervisning, eftersom det 
finns flera naturtyper på en liten yta. 
Fågelfaunan är inte vad den tidigare 
var men eftersom man har en bra ut-
sikt från dammarna kan man studera 
fåglarna utan att störa. Kalkbrottet 
och dess växter, ormbunkar och kryp-
togamer är ett bra exempel på berg-
grundens inflytande på vegetationen. 
Även historiska aspekter på bergsbruk 
kan visas här. Grottan är genom sin 
väl utvecklade hålrumskaraktär, sin 
lättillgänglighet, sin litenhet till trots, 
av ett visst rekreativt värde.

Natur- och kulturhistoria
Brytningen i kalkbrotten är de äldsta 
mänskliga påverkan och av högt kul-
turhistoriskt värde och utpekat som 
fornminne gruvområde (RAÄ Lud-
vika 125:1). Brytningen skedde före 
dynamitens tid. Med tiden torde gru-
vans påverkan genom slamdammar, 
vallar, kanaler osv. få ett historiskt 
värde. I särklass äldsta spåren av na-
turhistoria är grottorna. 

38. Norsen

Svavelriska är en annan signalart för bra 
ställen för sällsynta och rödlistade mark-
levande svampar. 

Stora korallfingersvampar är bra signalar-
ter för bevarandevärda kalkbarrskogar. 

Bibagge.                                                                                                        Thoril Jonsson

Kragjordstjärna                  Anders Janols
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Ingrepp och påverkan
Numera är gruvverksamheten ned-
lagd och påverkan har stannat av men 
fortfarande pågår urlakningen av slig-
dammen norr om Norsen. Sligdam-
men är täckte med rötslam och det 
har medfört ett hav av brännässlor. 
Troligen har lakvattnet efter gruvned-
läggningen påverkat Norsens fågelliv 
negativt, i alla fall den norra tjärnen. 
Orsaken till att änder och doppingar 
minskar kan vara på andra föränd-
ringar, t.ex. balansen mellan fisk- och 
insektsfaunan. För många fåglar är det 
viktigt att tjärnarna är fria från fisk. 
Kanalen som ledde Gonäsån och Öra-
bäcken förbi gruvområdet är numera 
igensatt. Det naturliga vattendraget 
är återställt. Vattennivån i kanalen 
har stigit. Tyvärr har geologer skadat 
grottornas innehåll på bergskristaller 
genom insamling.

Bedömning
Värdeomdöme
Bara det faktum att grottan tillhör 
de för länet sällsynta karstfenomenen 
gör området vetenskapligt intressant 
och skyddsvärt. Floran i västbranten 
av Norsberget är av en karaktär som 
är sällsynt i kommunen. Som växt-
plats för rödlistade arter kan lokalen 
även vara i ett riksperspektiv av högt 
värde. Att det finns så många arter av 
små ormbunkar på en plats är mycket 
ovanligt. Länsstyrelsen klassade Nor-
sen i 1998:års naturvårdsprogram 

som ett kommunalt intresse. Fram till 
1990-talet var särskilt norra tjärnen 
en rik fågelsjö. Idag är det den södra 
tjärnen som har flest fågelarter. Före-
komsten av bibagge (NT) och solitära 
sandbin har högt bevarandevärde, ef-
tersom dessa ingår i ett nationellt åt-
gärdsprogram. Högre naturvärde (Na-
turvärdeklass 1b).

Hot, skydd och planering
Norsen saknar skydd. Norsberget har 
varit uppmärksammat länge som ett 
reservatsärende, både av geologiska 
och botaniska intressen. Kalkberget 
är på bolagsmark och de känner till 
naturvärdena och bedömer det som 
nyckelbiotop på 1,3 hektar ”barr-
skog”. Markägaren har som mål att 
göra lövskogen kring Norsen  till ett 
lämpligt område för vitryggig hack-
spett. Det finns ett naturvårdsavtal 
mellan Skogsstyrelsen och Bergvik på 
”vitryggig hackspettsområdet”. Löv-
skogen mellan tjärnarna är nyckelbio-
toper tillsammans på 2,5 hektar.

Rekommendationer
Vid Norsberget har informations-
skyltar satts upp, men försvunnit. Ett 
nytt försök bör göras för att uppmärk-
samma Norsberget och göra det till-
gängligt. På sikt torde lövskogen runt 
tjärnarna få en förnämlig blandning 
av trädslag. Norsberget bör på sikt bli 
ett biotopskyddsområde. 

Naturvårdsarter
Växter: Murruta Asplenium ruta-
muraria, gaffelbräken Asplenium 

38. Norsen

septentrionale, kalksvartbräken Asple-
nium trichomanes ssp. quadrivales, 
grönbräken Asplenium viride, under-
viol Viola mirabilis, fjällhällebräken 
Woodsia alpina.

Mossor: Vedtrappmossa Anast-
rophyllum hellerianum (Nära hotad 
- NT), grov baronmossa Anomodon 
viticulosus, fällmossa Antitrichia curti-
pendula, kalkspärrmossa Campylophyl-
lum calcareum, blek hasselmossa Cir-
riphyllum piliferum, platt fjädermossa 
Neckera complanata, allémossa Leu-
codon sciuroides, guldlockmossa Ho-
malothecium sericeum, läppsvepmossa 
Porella platyphylla, backthujamossa 
Thuidium assimile, stor ärgmossa Zy-
godon rupestris. 

Svampar: Kragjordstjärna Geastrum 
triplex, Ramaria eosanguinea, svavel-
riska Lactarius scrobiculatus. 

Lavar: Minityrfjällav Agonimia 
tristicula, guldorangelav Leproplaca 
chrysodeta, smalskaftslav Chaenotheca 
gracilenta (Sårbar - VU), flikig skinn-
lav Scytinium gelatinosum. 

Fåglar: Järpe Bonasa bonasia*,  
sångsvan Cygnus cygnus*, mindre 
hackspett Dendrocopos minor (Nära 
hotad - NT), sävsparv Emberica scho-
eniclus (Sårbar - VU), enkelbeckasin 
Gallinago gallinago, järnsparv Prunella 
modularis, backsvala Riparia riparia 
(Nära hotad - NT). 

Fjärilar: Humlerotfjäril Hepialus 
humuli (Nära hotad - NT). 

Skalbaggar: Bibagge Apalus bima-
culatus (Nära hotad - NT).

Referenser
Bylin 1974. Länsstyrelsen 1976. Lud-
vika kommun 1982b. Länsstyrelsen 
1988. Ljung 1998. Hermansson & 
m.fl. 2008. Rydberg Hedén & Ohl-
son 2007.

Sångsvan har häckat i Norsen i många år. Det var kanske det första stället i kommunen?                                                                              
                                                                                                                      Ulf Risberg/N
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Beskrivning
Läge 
Branten ligger drygt 1 km NV om 
Ludvika.

Områdets huvuddrag
Ställviksberget är ett sydväxtberg med 
bergbranten exponerad mot söder och 
med en fin utsikt över Väsman och 
Ludvika stad. Variationsrik terräng 
med små raviner, sumpskog och små 
gruvhål. 

Geologi
Berggrunden utgörs av leptit. Högsta 
kustlinjen går i övre kanten av områ-
det, cirka 190 meter över havet. I den 
sydöstra delen är kustlinjen mycket 
tydlig, genom att det ligger stenar 
med runda former, precis som det är 
efter en strand.

Landskapsbild
När man åker på länsvägen passerar 
man rakt nedanför branten i Ställviks-
berget. Även från staden ger branten 
och höjden en positiv inramning till 
staden. 

Vegetation
Nedanför länsvägen, norr om den 
höga klippan finns mindre klippor 
mot Väsman vars vegetation har den 
mest typiska sydväxtbergs vegetatio-
nen. Värmegynnade arter som vissa 
ädla lövträd påträffats just där. Högre 
upp börjar små träd beskugga klip-
porna och att det är svårt för växtlig-
heten att få fäste, eftersom vatten och 
is sköljer över ytorna. Kan berget vara 

Stäl lv iksberget
Id nr: 39 
Typ: Kalkmarksskog, bergbrant, 
gruvhål 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, F, G, L 
Skydd: Saknas
Areal: 38 ha, inkl 37 ha skog 
Nyckelbiotop: 6 % 
Socken: Ludvika
Karta: 66F 6a NO 
Koord.RT90: 6671986/1465074
Koord.Sveref: 6672463/159777
Ägare: Bolag, kommun

Skogen är mycket välbesökt om man ser på hur breda stigarna är. Det finns nästan alltid 
både bär och svamp att plocka.

1:15 0000 250 500 750 1000 m
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maskinellt avskrapat? Blandskogen 
ovanför branten är luckig, med inslag 
av äldre tallar, björkar, och rönnar. 
Fältskiktet domineras av piprör eller 
örnbräken. Här och var dyker bestånd 
av blåsippa upp och som indikerar 
kalkmarksskog. Det var inte så länge 
sedan en liten skogsbrand härjade 
kring vindskyddet och som enbart var 
positiv för vegetationen på hällmarken.

Flora och funga
Nedanför den exponerade klippan 
har ek inga problem med föryngrin-
gen. Ovanför branten i blandskogen 
påträffas vippärt, vilken är den enda 
kända lokalen i kommunen. Ned-
anför branten, efter länsvägen, kring 
parkeringsfickan, växer stora mäng-

39. Ställviksberget

der av backvial. Vid blomningen lyser 
blommorna rosaröda mot den kala 
bergväggen. Detsamma kan man säga 
om en tidigt blommande tjärblomster  
som förekommer ymnigt i bergväg-
gen mot vägen. Backvial är bara känd 
i kommunen från ytterligare ett par 
lokaler. I bergsbranten finns också 
sötvedel och underviol. Typisk sydväxt-
bergsart är gräset blågröe. Efter vägen, 
mot bergväggen växer det, från år till 
år, fler och fler av knölklocka. Lite över-
raskande är att det växer skogsknipprot 
i stenskravlet nedanför hällmarken. 
Sannolikt är det där även vippärt har 
setts på 1990-talet. 

Klipporna är något basiska, vilket 
bör gynna vissa mossor. Några riktigt 
anmärkningsvärda arter på klipporna 
hittades inte vid en nyligen gjord 
inventering. Där emot påträffades 
grön sköldmossa och stubbsidenmossa 
på murken låga. På en gammal rönn 
växte det 1990-talet några exemplar 
av skrovellav (NT), men den är tyvärr 
nu borta utan synlig orsak. 

På senare tid har marksvampar 
uppmärksammats i området, särskilt 
i brantens hällmarksområde. Lite 
förvånande att det finns stora korall-
fingersvampar mellan hällarna, och 
det gäller två arter. Den ena är intres-
sant för att det är Ramaria rubriper-
manens, och detta är ett av de första 
definitiva kända fyndet i Sverige. Ti-
digare skulle den ha kallats för druv-
fingersvamp Ramaria botrytis s. lat. 
(NT), men den finns bara på kalkrik Ställviksberget är ett utmärkt utsiktsberg. Man ser stor del av Ludvika centrum. I bakgrun-

den är Högberget.  

Lädermätare är tämligen allmän fjäril, men synnerligen vacker.                  Thorild Jonsson
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kanske bland de äldsta gruvbrotten i 
trakten. Naturligtvis har skogen nytt-
jas hårt och sannolikt varit avverkad 
vid något tillfälle, men skogens ålder 
är i alla fall nu högre än vad man kan 
finna i ett modernt brukat skogsland-
skap. Kuriosa är att Karl-Herman 
Forsslund, Karl-Eriks bror, samlade 
insekter i sydväxtberget för sina uni-
versitetsstudier och avhandlingar. 

Ingrepp och påverkan
Nya sträckningen av länsvägen, byggd 
i början av 1950-talet, ombyggd i 
slutet av samma årtionde, har varit 
negativ för sydväxtberget. Stor del av 
berget sprängdes bort.

Bedömning
Värdeomdöme
Som sydväxtberg har branten på Ställ-
viksberget en blygsam storlek men de 
biologiska värdena och friluftsvärdena 
är höga. Skogen ovanför branterna 
har kvalitéer som att den är örtrik och 
har ett stort lövträdsinslag och före-
komst av äldre träd. I branten finns 
riktigt gamla tallar, granar och björ-
kar.  Floran har typiska inslag av arter 
som trivs bäst i varma sydväxtberg. I 
de mer skogsartade delarna finns det 
växter som mer trivs i lundliknade 
skog. Förekomsterna av flera ärtväxter 
gör Ställviksberget unik som floralo-
kal i kommunen. Lägger man sedan 
till de ovanliga svamparna som är på-
träffade ökar naturvärdet ytterligare. 
Åtminstone borde Ställviksbergets 

39. Ställviksberget

På Ställviksberget finns några mycket 
gamla tallar bland de gamla tallarna på 
hällmarken. 

Branten på Ställviksberget är nyckelbiotop och en av de mest värdefulla, klippor och gamla 
träd och döda träd skapar livsmiljö för hotade arter. 

mark och tillsammans med ädellöv-
träd. Norr om branten, är det också 
vacker och värdefull skog för svam-
par. Det är en bra skog för den som 
vill plocka matsvamp. Några ovanliga 
är påträffade, t.ex. orange taggsvamp 
(NT), svart taggsvamp (NT) och blå 
taggsvamp (NT). Två av de gamla tal-
larna på hällmarkerna har på rötterna 
grovticka och en annan tall blomkåls-
svamp. En annan gammal tall är angri-
pen av tallticka (NT), vilket är positivt 
för tallen. Tallticka och grovticka ger 
kärnröta i tallarna, vilket gör att de 
kan bli riktigt gamla och hålträd.

Fauna
De zoologiska värdena är knutna till 
insektsfaunan, varav en grupp är väl-

dokumenterad genom vetenskapliga 
studier av Karl Herman Forslund.

Friluftsliv
Branten är ett populärt mål för att 
se över staden. Det finns en marke-
rad stig som utgår från en skylt (se 
kartan). Stigen går brant uppför, 
men planar ut ovanför branten och 
går fram till ett vindskydd och en 
grillplats. I skogen finns det flera stör-
re stigar, vilket är tecken på att sko-
gen är viktig för rekreation, en liten 
skogspromenad en skön vardagskväll. 
För den som är intresserad att plocka 
svamp är skogen en av de bättre som 
finns nära staden. 

Natur- och kulturhistoria
På några ställen finns mindre gruvhål, 
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bergsbrant vara av ett regionalt/läns-
intresse. Hela området får anses vara 
mycket värdefullt som tätortsnäraskog 
och ett välbesökt sådant. Området har 
särskild stor betydelse för att upprätt-
hålla biologisk mångfald på lokal och 
regional nivå. Högre naturvärde (Na-
turvärdeklass 1b).

Hot, skydd och planering
Området och merparten av skogen 
saknar skydd. Branten är en nyckel-
biotop på 3,6 hektar och går under 
benämningen ”barrskog”. En detalj-
plan för bostadshus har upprättats 
uppe på berget, mot Hammarbacken, 
men som starkt kommer att påverka 
den sydöstra delen. Om planen sätts i 
verket kommer ingreppet bland annat 
att påverka de geologiska värdena och 
landskapsbilden. 

Rekommendationer
Skogen i branten och dess omgivning 
samt därutöver är värda att bevara ge-
nom fri utveckling, eventuellt behövs 
försiktig plockhuggning av gran för 
att främja några gamla lövträd. Skogs-
bruk bör undvikas och lämpligast är 
att göra området till ett naturreservat. 

Naturvårdsarter
Växter: Skogsknipprot Epipactis helle-
borine, vippärt Lathyrus niger, under-
viol Viola mirabilis.

Mossor: Grön sköldmossa Buxbau-
mia viridis, stubbsidenmossa Herzogiel-
la seligeri, guldlockmossa Homalothe-
cium serceum, blåsflikmossa Lejeunea 
cavifolia, allémossa Leucodon sciuroides.  

39. Ställviksberget

Kommun har byggt en slogbod och en eldplats upp på berget. Nyligen smet tydligen elden 
för någon grillare och hällmarkens vegetation brann av, vilket var mycket bra för svam-
parna. 

Stora delar av skogen ovanför branten är kalkmarksbarrskog.

Svampar: Rödgul trumpetsvamp 
Cantharellus aurora, violgubbe Gom-
phus clavatus (Sårbar - VU), orange 
taggsvamp Hydnellum aurantiacum 
(Nära hotad - NT), blå taggsvamp 
Hydnellum caeruleum (Nära hotad - 
NT), dofttaggsvamp Hydnellum sau-
veolens (Nära hotad - NT), grovticka 
Phaeolus schweintzii, svart taggsvamp 
Phellodon niger (Nära hotad - NT), 
tallticka Phellinus pini (NT), druv-
fingersvamp Ramaria botrytis s. lat.
(Nära hotad - NT), blomkålssvamp 
Sparassis crispa. 

Lavar: Skrovellav Lobaria scrobi-
culata (Nära hotad - NT).

Referenser
Länsstyrelsen 1976. Ludvika kom-
mun 1982b.. Länsstyrelsen 1988. 
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Beskrivning
Läge
Biskopsnäset ligger i anslutning till 
norra delen av Ludvika stad.

Områdets huvuddrag
Långsträckt udde mellan sjöarna Går-
lången och Övre Hillen. Till större 
delen skogsbevuxen, men på norra 
udden samt nära stränderna finns åk-
rar av skiftande storlek. Läget intill 
stora bostadsområden samt strövsti-
gar, elljusspår med mera gör näset till 
ett frekventerat närströvområde. På 
några ställen förekommer surdråg på 
grönstensgrund. Några äldre sommar-
stugor finns efter stränderna. Rester 
efter den gamla bebyggelsen och park-
området finns kvar på västra sidan 
av udden. Mor Annas äng skapar en 
vacker och betydelsefull öppning mot 
sjön. Den sydvända skogskanten har 
en trädfri zon med blottad sandmark.

Landskapsbild
Biskopsnäset syns hela tiden på andra 
sidan Gårlången när man åker ut ur 
Ludvika efter Borlängevägen som ett 
skogsområde med vacker brant mot 
vattnet.

Geologi
Berggrunden utgörs av leptit. Det 
finns flera små gruvhål i området. 

Vegetation
Nästan hela udden är skogsbevuxen, 
men i norr och söder finns fortfa-
rande öppna åkrar. I norr är det en 
viss igenväxning på gång. Mellan åk-

Biskopsnäset
Id nr: 40 
Typ: Tätortsnära natur, kalkmarks-
barrskog, kärr 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, F, G 
Skydd: Saknas
Areal: 191 ha, inkl 175 ha skog 
Nyckelbiotop: xxx % 
Socken: Ludvika
Karta: 66F 6b NV, SV 
Koord.RT90: 6672320/1467021
Koord.Sveref: 6672821/161723
Ägare: Kommun, enskild

De äldsta skogarna på Biskopsnäset är kalkmarksgranskog med lågörter.

1:25 0000 250 500 750 1000 m
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rar står det en del aspbestånd. En och 
annan skogslönn finns här och var. På 
många ställen är skogsmarken syn-
nerligen blockig. På östra sidan är det 
större areal granskog än på västra, som 
domineras av tallskog. Där gammal 
granskog finns kvar är den hög och 
grov. Fältskiktet består av lågörtsvege-
tation och på många ställen med stort 
inslag av blåsippa. På högsta höjderna 
är det ordinär skogsmark.  Inslaget av 
lövträd är ganska litet, men i anslut-
ning till Mor Annas äng är det i det 
närmaste lundartad skog, formad av 
skötsel. Efter en bäck syns att det är 
kalkrik mark på sina ställen.

Flora och funga
En grönstensgång passerar diagonalt 
över näset, som påverkar växtligheten 
här och var, mer eller mindre tyd-
ligt. I ett dråg har flera orkidéarter 
påträffats, t.ex. skogsknipprot, natt-
viol, grönyxne och skogsfru (NT). 
Den sistnämnda har synts tillfälligt. 
Två förekomster av ryl (EN), på den 
västra sidan av näset är en av de få 
kända i kommunen och länet. En av 
förekomsterna har försvunnit efter 
avverkning, när den unga tallen har 
växt upp allt för tätt för att passa ryl. 
Förekomsten i stranden av Övre Hil-
len är fortfarande kvar, men det var 
bara två till tre stycken plantor 2011. 

På åtminstone två ställen finns det 
violgubbe (VU) och på ett av ställen
har en stor korallfingersvamp, som 
går under namnet ”Ramaria lutea”  
och flattoppad klubbsvamp (NT) setts 

40. Biskopsnäset

ett år. Ovanligt många ställen finns 
med orange taggsvamp (NT). Vid en 
gammal tall har en gigantisk blom-
kålssvamp noterats. Västra sidan av 
Biskopsnäset sluttar starkt mot sjön. 
På två ställen har det blivit kvar gamla 
tallskogsbestånd. I och med lutning-
en är förnalagret tunt, vilket gynnar 
svampar. I ett av bestånden är blå tagg-
svamp (NT) och skrovlig taggsvamp 
(NT) funnen. Regelbundet finns 
dropptaggsvamp på båda tallskogarna. 
Tyvärr underröjdes bestånden 2013, 
vilket kan vara negativt för svam-
parna. En gammal botanisk uppgift 
från av slankstarr på ”Hillänget dess 
ängar”. Plats är oklar.

Fauna

Närheten till sjöarna gör att fågelfau-
nan kan vara värd att beakta, storlom 
häckar sannolikt någonstans efter 
stränderna på udden. På udden är det 
inte någon stor andel gammal barr-
skog och dessutom rör sig mycket folk 
i området, vilket säkert bidrar till små 
möjligheter för häckande rovfåglar. 
Förvånande är att tjäder är sedd vid 
flera tillfällen. Att järpe trivs är inte 
förvånande. Den lövrika skogen och 
kantzoner med lövträd mot sjön gör 
att mindre hackspett (NT) förekom-
mer. Rådjur är många i området. 

Den lägre faunan är inte undersökt. 
Vid Mor Annas äng finns en sydvänd 
slänt med blottad sandmark och där 
blir det tillräckligt varmt för att vidbin 

Den magra och sandiga markytan intill 
Mor Annas äng, som är mycket skydds-
värd för att det är boplats för vildbin. 
                                       Thorild Jonsson

Violgubbe Gomphus clavatus (VU) är en av de hotade svampar som finns på kommunens 
egen mark på Biskopsnäset.

En av de arter som finns på sandiga markytan är sälggökbi.                          Thorild Jonsson
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ska trivas. Där har sälgsandbi Andrea 
vaga, sälggökbi Nomada lathburiana 
och en art av blodbi Sphecodes setts. 

Friluftsliv
Biskopsnäset är viktigt för motionä-
rer, bär- och svampplockare, då man 
med en kort promenad når skogen. På 
Biskopsnäset finns ett elljusspår som 
flitigt används både sommar som vin-
ter. De som har sommarstugor på ön, 
vistas naturligtvis ofta i skogen. Upp-
skattat är inte bara skogen utan även 
de öppna ytorna och utsikten från 
Mora Annas äng. 

Natur- och kulturhistoria
Biskopsnäset har en lång kulturhisto-
ria. Mor Annas äng klassas som fornå-
ker (RAÄ Ludvika 419:1). Åtmins-

40. Biskopsnäset

tone fyra mindre gruvområden finns 
på näset. Vältstenen i Djupviken, är 
ett stort flyttblock som man förr prö-
vade styrkan på genom att försöka 
välta ned blocket i sjön (RAÄ Ludvika 
76:1). Rester efter hamn i norra än-
den på udden och här och var finns 
det kolbottnar, visar på att det har 
varit olika typer av aktiviteter genom 
århundrandena.

Ingrepp och påverkan
Skogsbruk har bedrivits i stort sett 
utan hänsyn till natur- och rekrea-
tionsvärdena. Detta har lett till att 
stora delar av skogen idag består av 
ungskog. Kommuens stora innehav 
på Biskopsnäset består också mest av 
produktionsskog. 

Bedömning
Värdeomdöme
Framför allt som närströvområde men 
också för de botaniska värdena är Bi-
skopsnäset värdefullt. Kalkmarkbarr-
skog har mycket höga naturvärden 
och är ett EU-habitat. Sandslänten 
med olika arter av vildbin har ock-
så höga naturvärden. Området har 
särskilt stor betydelse för biologisk 
mångfald och har förutsättningar för 
att upprätthålla en ekologisk funktion 
som livsmiljö för naturvårdsarter. Hö-
gra naturvärde (Naturvärdeklass 1b).

Hot, skydd och planering
Skogsbruk har bedrivits intensivt ge-
nom åren. Det är bara på kommu-
nens skogsinnehav som det finns kvar 
gammal skog. På kommunens mark 
är kalkbarrskogarna inofficiellt nyck-
elbiotoper. Ett kommande hot kan 
bebyggelseutvecklingen vara, men 
just nu finns inga planer på utökad 
byggnation norrut. Mor Annas äng 
ska hållas fri från igenväxning. En ny 
förbifart över näset har länge varit ett 
hot, men bör nu vara avfärdadat. 

Rekommendationer
Skogsbruket borde kunna bedrivas 
skonsammare än hitintills. Kalhygges-
bruk borde inte få förekomma. Istället 
bör man använda så kallad kontinui-
tetsskogsbruk utan att göra kalhyg-
gen. På enskildas skogsmark bör kom-
munen ställa krav på ett skonsamt 
skogsbruk. Det finns goda exempel på 
fördömlig skötsel hos enskilda skogs-
ägare. Specialinsats behöver göras för 
att rädda kommunens sista växtplats 
för ryl (EN). 

Naturvårdsarter
Växter: Ryl Chimaphila umbellata 
(Starkt hotad - EN), skogsknipprot 
Epipactis helleborine, ögonpyrola Mo-
neses uniflora, nattviol Platanthera 
bifolia, skogsfru Epipogium aphyllum 
(Nära hotad - NT), underviol Viola 
mirabilis. 

Svampar: Grantaggsvamp Ban-
kera violascens (Nära hotad - NT), 
flattoppad klubbsvamp Clavariadel-
phus truncatus (Nära hotad - NT), 
backnopping Entoloma atrocoeruleum 
(Nära hotad - NT), violgubbe Gom-
phus clavatus (Sårbar - VU), orange 
taggsvamp Hydnellum aurantiacum 

2013 invigdes ny bro mellan Biskopsnäset och Landforsen.

Sumpskog med tätt av klena träd har högt naturvärde, men lockar väl inte till besök?
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På östra sidan finns ett par gamla tallbestånd och där finns ruttaggsvamp (VU).

(Nära hotad - NT), blå taggsvamp 
Hydnelleum caeruleum (Nära hotad - 
NT), zontaggsvamp Hydnellum con-
crescens, dropptaggsvamp Hydnellum 
ferrugineum, blek fingervamp Rama-
ria pallida (Sårbar - VU), skrovlig 
taggsvamp Sarcodon scabrosus (Nära 
hotad - NT), blomkålssvamp Sparas-
sis crispa.

Fåglar: Järpe Bonasa bonasia*, 
mindre hackspett Dendrocopos minor 
(Nära hotad - NT).

Referenser
Länsstyrelsen 1976. Ludvika kom-
mun 1982b. Länsstyrelsen 1988. 

40. Biskopsnäset

Vid gallringar av tätortsnära skog är det viktigt att ta hänsyn till hällmarker-

Skogsskötsel i tätortsnära skog är inte lätt, men en lagom tät och lövrik skog brukar upp-
skattas.
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Marnäst järnen
’
Id nr: 41 
Typ: Fågelsjö, lövsumpskog, lövrik 
barrskog 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, F, L 
Skydd: Saknas
Areal: 64 ha, inkl 17 ha skog 
Nyckelbiotop: 12 % 
Socken: Ludvika
Karta: 66F 6b NV 
Koord.RTR90: 6669361/1466752 
Koord.Sveref: 6669858/161484
Ägare: Kommun, enskilda

Beskrivning
Läge
Området ligger i anslutning till östra 
delen av Ludvika stad.

Områdets huvuddrag
Marnästjärnen är en fågelsjö på 18 
hektar. Tidigare var den en av Da-
larnas förnämligaste fågelsjöar. Den 
omges av villabebyggelse, ett gruvmu-
seum och skogsmark. Från söder rin-
ner det till en bäck i den östra kanten, 
på samma sida rinner frånflödet till 
Gårlången. Strandsnår, strandskog, 
öppen mark och igenväxt öppen mark 
omgärdar tjärnen för övrigt. En brant 
sluttning med skog går ned till den 
östra stranden av tjärnen. 

Landskapsbild
För de närboende har Marnästjärnens 
vattenyta stor betydelse för att den är 
en viktig del i landskapsbilden. Igen-
växning mellan bebyggelse och vatt-
net upplevs i allmänhet som något 
negativt för utsikten över vattnet.

Geologi
Berggrunden består av leptit.

Vegetation
Bladvass och kaveldun bildar en smal 
bård längs stränderna. Längre ut avlö-
ses vassen av näckrosor. Även smärre 
partier av flytande mossvegetation 
förekommer. Vid strandlinjen finner 
man här och där varierande grad av 
sumpskogsartade trädridåer, mesta-
dels bestående av videarter, bl.a. jol-
ster. I norr står en del ståtliga äldre 

Marnästjärns stränder har en vass och buskbård. Buskarna hålls tillbaka till de ställen som 
de inte stör utsikt. För att få utsikt men har man ställt kvar glest med björkar. Det vore 
bättre att få fler trädslag. 

1:20 0000 250 500 750 1000 m
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lövträd, bland annat klibbal och sälg. 
Bäckarna som rinner in och ut ur tjär-
nen, har en välutvecklad, tillhörande 
våtmarksvegetation. Öppna ytor av 
högört bildar öar i det för övrigt busk- 
och trädrika bäckdråget. Delar av en 
före detta hagmark gränsar till bäck-
en och tjärnens sydöstra hörn. Östra 
sidans skogsmark är rik på lövträd. 
Gamla träd av rönn, asp och sälg fö-
rekommer. Där finns även två gamla 
tallar. 

Flora och funga
Några anmärkningsvärda växter finns 
inte efter stränderna av Marnästjärn, 
men på många ställen är det en typisk 
”slättsjöväxtlighet”, med fackelbloms-
ter, topplösa och en och annan gul 
svärdslilja. 

Fauna
Det är för fågellivet som Marnäst-
järn blev uppmärksammad, redan på 
1950-talet. Avlopp från staden hade 
eutrofierat tjärnen till att likna en slätt-
sjö, vilket gynnade många sjöfåglar. 
Några fåglar som tidigt etablerade sig 
i Marnästjärn var t.ex. svarthakedop-
ping (NT) småfläckig sumphöna (VU) 
skrattmås, brunand (NT) skedand och 
rörsångare, men alla arterna finns inte 
längre kvar. Under 1960-talet pend-
lade antalet häckande skrattmås mel-
lan 75 till 200 par. Under senaste åren 
har de kommit tillbaka och ett 50-tal 
par häckar. De första häckningarna av 
skrattmås i Dalarna var faktiskt i Mar-
nästjärnen.

41. Marnästjärnen

Mer tillfälliga besök har gjorts av 
alfågel, dvärgmås, roskarl, dubbel-
beckasin, strandskata, dvärgbeckasin, 
svarttärna, gräshoppsångare, flodsång-
are, kärrsångare och trastsångare. Idag 
återstår en handfull av de arter som 
häckade när sjöns status som fågelsjö 
kulminerade. Ännu finns skäggdop-
ping och sothöna, några häckande 
skrattmås och i vassarna rörsångare och 
de alltmer ovanligare sävsångare och 
sävsparv (VU). Ett eller två par rörhö-
na brukar häcka, vilket är en få kända 
häckningsplatser i länet. 2014 häck-
ade sångsvan, kanske kommer de att 
bli stationära. Förr häckade knölsvan, 
men som i många andra sjöar och 
tjärnar är de försvunna. Brun kärrhök 
är en annan fågel som ökar och som 

numera tillfälligt besöker Marnästjärn 
för att försöka få sig en mumsbit. Min-
dre hackspett (NT) häckar någonstans 
i de tätare lövskogspartierna. Samma 
miljö passar även för mindre flugsnap-
pare (NT), som då och då kan höras 
från östra sidan. Buskage och öppnare 
fält passar rosenfink (VU), men som 
tyvärr slutat att häcka, som på många 
andra ställen. Bäckarnas omgivningar 
är viktiga för ett rikt fågelliv. 

Etablering av bäver efter bäcken 
som rinner in i tjärnen, berikar mång-
falden av livsmiljöer och skapar stor 
mängd död ved, vilket gynnar insek-
ter och övrig lägre fauna. Ett fynd 
av bredfotad rörbock (VU) finns från 
1927 av Karl-Herman Forsslund. Att det finns sälgar efter stränderna gynnar humlor och bin och som därmed ökar möjlig-

heterna för pollineringen i trädgårdarna. 

Bäckinloppet till Marnästjärn kantas av sumplövskog med många slag av träd och buskar. 
En stor tillgång för artmångfalden i och omkring bäcken.

Gallring och röjning för att få bara björ-
kar kvar är inget som är bra för fauna och 
flora och för ekonomin. Här krävs orörd-
het för återställandet.  
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Fyndet finns på Naturhistoriska Riks-
museet. Det är nordlig art, som kan 
finnas kvar i Marnästjärnen.

Friluftsliv
Närheten till tätbebyggelsen har gjort 
att det var lämpligt att tidigt anlägga 
en vandringsled runt tjärn. På sina håll 
får man en viss utsikt över sjön. Ett 
fågeltorn byggdes, med ideella kraf-
ter och som användes flitigt så länge 
den fanns intresse. Från och med 
att fågelrikedomen uppmärksamma
des har det pågått en strid mellan or-
nitologer och kommunens röjnings-
arbeten för att öka utsikten. Vand-
ringsleden har åter kommit att bli 
aktuell för kommunen. En ny bro 
över bäcken från Knutsbotjärnen blev 

färdigställd 2012 och är en del i ar-
betet att på sikt göra vandringsleden 
lättillgänglig och bekväm.

Natur- och kulturhistoria
Till början av 1950-talet var strän-
derna kring tjärnen betydligt friare 
från träd och buskar, åtminstone de 
som inte låg mot bebyggelsen. Jord-
bruket var fortfarande i gång. Strand-
bete bedrevs i tjärnens södra ände och 
vid mynningen av bäcken. Närmare 
Knutsbotjärnen, efter bäcken låg det 
myråkrar, som dock hade upphört vid 
denna tid. Allt eftersom fick jordbru-
ket allt svårare att hävda sig gentemot 
bebyggelsen, när Ludvika stad växte. 

Ingrepp och påverkan
Eutrofieringen har gått så långt att 
fisken har tagit över fåglarna. Siktdju-
pet är mycket dåligt. Planktonblom-
ning tar mesta delen av syret. Många 
faktorer gör att fågellivet har mins-
kat drastiskt. Tyvärr börjar mängden 
trädgårdsavfall bli störande på ett par 
ställen. En mycket okänslig dikning, 
som gränsar till lagbrott, har skett av 
utloppet av tjärn. De senaste under-
sökningarna av bottensedimenten 
har visat att det ligger en mycket stor 
halt av kvicksilver på tjärnens botten. 
Detta medför att restaureringsarbetet 
först och främst måste inriktas på att 
avlägsna kvicksilvret.

2012 byggdes en stadig gångbro över bäckinloppets kärr och sumplövskog. Här kan man 
studera djurlivet i bäcken och alla fåglar i buskarna.

41. Marnästjärnen

Skogen som finns på ena sidan av tjärnen har hagmarkskaraktär och är skiktad. En bra 
skog för fåglar.
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Bedömning 
Värdeomdöme
Marnästjärnens betydelse för fågellivet 
har försämrats betydligt. Större mängd 
skrattmås har slutat häcka för länge 
sedan, kvar finns enstaka par skägg-
dopping, sothöna och gräsand. Stor be-
tydelse har den strandnära vegetatio-
nen för småfåglar och inte minst för 
mindre hackspett (NT). Strandprome-
naden underhålls vilket har ett stort 
värde för närboende. Området har 
vissa förekomster av rödlistade arter, 
vissa ekologiska förutsättningar och är 
av betydelse för variation av biotoper 
på lokal nivå, vilket ger Visst natur-
värde (Naturvärdeklass 3).

Hot, skydd och planering
Marnästjärnen saknar områdesskydd, 
vilket egentligen inte heller behövs. 
En skötselplan är upprättad som syf-
tar till att gynna fauna och flora och 
ta hänsyn till boendes önskemål för 
fri utsikt över tjärnen. Skogen på östra 
sidan ägs delvis av kommunen, och 
den del som tidigare var en hagmark, 
är idag en vacker luckig gammelskog. 
Den skogen bedöms vara nyckelbio-

41. Marnästjärnen

top, med inriktning mot skötsel som 
ska förstärka naturvärdena.  För nitisk 
”parkröjning” av sly och träd missgyn-
nar hackspettarna. Några nya detalj-
planer som berör området finns inte i 
nya översiktsplanen (2013).

Rekommendationer
Den skötselplan som är upprättad 
bör följas vid arbete inom närlig-
gande fastmark. Man bör tillåta tätare 
dungar av träd och buskar, samt döda 
träd, runt hela tjärnen. Återställning-
en av den kanal som blev resultatet av 
rensningen av bäcken som rinner ut 
ur tjärn vore önskvärt. Marnästjärnen 
är en ofantlig tillgång som naturom-
råde inom tätbebyggt område. Den 
dåliga vattenkvalitén borde åtgärdas 
till vilket pris som helst. Vandrings-
leden runt tjärnen bör göras mer att-
raktiv, allt för att locka ut så många 
som möjligt till ett förnämligt bit av 
tätortsnära natur.

Naturvårdsarter
Däggdjur: Bäver Castor fiber.

Fåglar: Sävsparv Emberica scho-
eniclus (Sårbar - VU), mindre hack-
spett Dendrocopos minor (Nära hotad 

Rörsångare.                                                                                                                                                                                Ulf Risberg/N

- NT), göktyta Jynx torquilla (Nära 
hotad - NT), grå flugsnappare Musci-
capa striata, gransångare Phylloscopus 
collybita.

Referenser
Bylin 1974. Länsstyrelsen 1976. Lud-
vika kommun 1982b.. Länsstyrelsen 
1988. Rydberg Hedén & Ohlson 
2007. DOF 2005.
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Högberget
Id nr: 42 
Typ: Näringsrik granskog, bergs-
brant, motionsspår 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, F, G, L 
Skydd: Saknas
Areal: 71 ha, inkl 58 ha skog 
Nyckelbiotop: xxx % 
Socken: Ludvika
Karta: 66F 6b NV 
Koord.RT90: 6668736/1465927
Koord.Sveref: 6669221/160668
Ägare: Kommun

B e s k r i v n i n g
Läge
Högberget ligger mitt i Ludvika stad.

Områdets huvuddrag
Högberget är ett barrskogsdominerat 
berg med toppen på 244 meter över 
havet. Skogsområdet har ett idealiskt 
läge, mitt i sta´n, och naturliga kva-
litéer för friluftsliv. En enkel ”slalom-
backe”, ett elljuspår, strövstigar och 
ett antal bänkar har ställts i ordning. 
Den så kallade ”Grottan” är en grott-
och klippformation som fridlystes 
som naturminne 1961.

Geologi
Berggrunden utgörs av leptit. Högsta 
kustlinjen är synlig på sydsidan, för 
där ligger väl slipade stenar av vågor-
na.

Landskapsbild
Sett från olika håll utgör Högberget 
ett av de dominerande formelementen 
i stadens landskapsbild. 

Vegetation
Barrskogen dominerar på berget, men 
även blandskog eller lövrika gran-
bestånd förekommer, Den branta 
sydsidan har en viss karaktär av syd-
växtberg, särskilt där berg går idagen 
eller storblockigheten framträder. Ek, 
skogslönn och skogslind finner man i 
denna del. Små kärr kan man finna 
här och var. Skogen är huvudsakligen 
bördig och tät, vilket gör att vegeta-
tionen är återhållsam. När tillräckligt 
ljus når ner till fältskiktet blir det ge-

Kommunen spårar inte längre elljusbanan för skidåkning, däremot kan man gå spåret året 
runt.  

1:15 0000 250 500 750 1000 m
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42. Högberget

Att det finns mycket lövträd på sina håll på Högberget gör att det är lätt att forma skogen 
till en ljus och öppen skog. Men då blir också skötseln viktigare.  

nast hög vegationen, ofta dominans 
av örnbräken och/eller piprör. 

Flora och funga
Angående floran är den för närvarande 
ganska dåligt känd. Tidiga uppgifter 
finns på flera sällsynta arter. Troligen 
fanns det kvar spår efter en viss hävd, 
kanske som betesmark. Kommunens 
enda kända lokal för vätteros kommer 
härifrån 1931. Andra tidigare uppgiv-
na arter är grönvit nattviol, ryl (EN) 
och skogsklocka (NT). Arterna är med 
stor sannolikhet utgångna. I slalom-
backens nedre del finns en liten tor-
räng och på den kommer det årligen 
månlåsbräken (NT). För att bevara 
ängen måste det röjas och slås varje år. 
I skogen finns åtminstone på tvä stäl-
len knärot (NT). Den lilla orkidéen 
finns där rikligt.

När detgäller marksvampar så finns 
bra förutsättningar genom att skogen 
är relativt gammal och luckig. Ett par 
bestånd har rikligt med svamp. Då 
och då finns blomkålssvamp vid nå-
gon tall. Violgubbe (VU) har funnits, 
men tyvärr försvunnen med borthug-
gandet av gran till förmån för tall. På 
några ställen börjar det bildas död ved 
i form av döda  stående och liggande 
träd. På liggande stammar av ullticka 
(NT) och gulporing påträffats. Att det 
finns gamla tallar är förekomsten av 
tallticka (NT) ett bevis på. Ravinen 
vid före detta skyddsrummet kan vara 
den mest intressanta platsen att finna 
rara växter och svampar. Där har i den 

lundartade delen hittats småvaxskiv-
ling ett bra svampår. 

Fauna
Läget mitt i sta´n gör att det är en viss 
isolering av skogen mot den omgivan-
de skogslandskapet. Hur mycket det 
påverkar djur och fåglar är svårt att 
avgöra, men fågelfaunan skulle kanske 
kunna vara artrikare. I alla fall ett år 
häckade skogsduva i en gammal asp, i 
ett hål efter spillkråka, som också har 
bott där. Om spillkråka finns i skogen, 
gör den bohål åt andra fåglar och där-
med är den viktig för fler arter. Tretåig 
hackspett (NT) har observerats vid ett 
par tillfällen. Vid ett tillfälle har min-
dre flugsnappare (NT) hörts sjunga. 

I före detta slalombacken har det vi-

sat sig vara en värdefull plats för dagfjä
rilar. Det varma läget och en kvarva-
rande örtrik vegetation gynnar dag-
fjärilar. Av de arter som är funna där 
är svävfluglik dagsvärmare (NT), toste-
blåvinge, mindre guldvinge, smultron-
visslare, svartfläckig glanssmygare och 
inte minst videfuks, mest intressanta.

Friluftsliv
På Högberget finns möjligheter till 
bär- och svampplockning, skogspro-
menader, motionering och till detta 
kommer naturupplevelser. För barnen 
finns en ”hitta vilse stig”. För alla går 
det att testa konditionen och hälsolä-
get om nyttjar ”hälsospåret” och dess 
information. Gymnasieskolan i Lud-
vika ligger i kanten av Högberget och 
bör nyttja området för exkursioner.

Natur- och kulturhistoria
Tidigare var Högberget delat i två byar. 
Den södra delen tillhörde Östansbo 
gård. Än idag kan man se skillnaden 
mellan de olika ägarna. Östansbo gård 
hade änge kvar skogen som en del i 
brukandet. Skogsbete, vedhuggning, 
kolning är exempel på spår som ännu 
syns. Den andra delen är mer diffus, 
men även där finns spår efter kolmi-
lor. Skogen är generellt omkring 100 
år gammal, så något stor utnyttjande 
av skogens virke har inte skett under 
den tiden, mer än kommunens ambi-
tion att få en mer öppen skog mot bo-
endebebyggelsen. De yngsta fullvuxna 
tallarna är till och med omkring 120 
år. De grövre tallarna betydligt äldre.

En reslig gammal granskog behöver ingen skötsel så länge det finns balans mellan ljus och 
skugga. För det mesta blir det då bara glest med gräs, låga örter och mossa.   
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Ingrepp och påverkan
Skötseln av skogen har varit en kom-
bination av ekonomiskt och socialt 
intresse. Bestånden har formligen stä-
dats på död ved, gamla träd osv., vil-
ket har lett till en kraftig utarmning 
av de biologiska värdena. Att det har 
varit trädbevuxet under lång tid gyn-
nar t.ex. marklevande svampar. Kom-
munen har inte haft någon fastlagd 
plan för skötseln, förutom riktlinjer 
för ”kvartersskogen”.

Bedömning
Värdeomdöme
Skogens värde för friluftslivet är 
mycket stort. Dess upplevelsevärde är 
dock inte lika högt, till detta är sko-

42. Högberget

Bara gles lövskog med enbart björk är inte bra om man vill ha en artmångfald. Det behövs 
fler trädslag och en och annan gran. Men här kommer granen att ta över om man inte 

gens struktur alltför likriktad. Bran-
terna och blockterrängen i öppnare, 
varmare lägen är av stor betydelse för 
en lundartad flora och de ädla lövträ-
den. Där finns också annorlunda na-
tur, som nästan inte alls förekommer 
på andra ställen i kommunen. Gamla 
granbestånd med många liggande 
stammar ökar variationen för biolo
gisk mångfald och upplevelse. Ra-
vinen i östra delen skapar också ett 
mervärde om skogen får utvecklas 
fritt.  Området är av betydelse för 
variation av biotoper på lokal nivå, 
har ekologiska förutsättningar att 
upprätthålla ekologisk funktion som 
livsmiljö för naturvårdsarter. Påtag-
ligt naturvärde (Naturvärdeklass 2).

Hot, skydd och planering
Skogsskötsel pågår kontinuerligt. En 
omfattande skötselplan finns nu klar 
och de föreslagna åtgärderna ska ge-
nomföras de närmaste åren. I planen 
kommer mindre än 50 procent av 
skogen omfattas av någon form av åt-
gärd och de ska alltid förbättra de bio-
logiska värdena, och de ska inte vara i 
konflikt med andra värden.

Rekommendationer
En skötselplan inriktad på att öka den 
biologiska mångfalden har upprät-
tas in ett LONA projekt. I vissa delar 
måste tillåtas fri utveckling, andra till 
äldre lövbestånd, vissa öppnas för vär-
men och ljusets skull, o.s.v. En inven-
tering av floran och svampar vore an-
geläget att genomföra, som ytterligare 

Videfuks, en mycket sällsynt art, som kan sprida sig norrut när vintrarna blir mildare.                                      
                            Thorild Jonsson
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Före detta hopp- och utförsåkningsbacken håller på att växa igen med sly och örnbräken. 
Längst ner har dock fjärilar och örter en bra miljö.

underlag för framtida skötselåtgärder. 
I framtiden bör hela området Högber-
get bli ett kommunalt naturreservat 
med skötselplaner som tillfredsställer 
biologisk mångfald och variation för 
närboende och besökare.

Naturvårdsarter
Växter: Månlåsbräken Botrychium 
lunaria (Nära hotad - NT), skogs-
klocka Campanula cervicaria (Nära 
hotad - NT), ryl Chimaphila um-
bellata (Starkt hotad - EN), knärot 
Goodyera repens (Nära hotad - NT).

Svampar: Gulporing Junghuhnia 
luteoalba, violgubbe Gomphus clavatus 
(Sårbar - VU), småvaxskivling Hygro-
cybe insipida, ullticka Phellinus ferrugi-
neofuscus (Nära hotad - NT), tallticka 
Phellinus pini (Nära hotad - NT), 
blomkålssvamp Sparassis crispa. 

Fåglar: Grå flugsnappare Muscicapa 
striata, gröngöling Picus viridis (Nära 
hotad - NT), tretåig hackspett Picoi-
des tridactylus* (Nära hotad - NT).

Fjärilar: Svävfluglik dagsvärmare 
Hemaris tityus (Nära hotad - NT), vi-
defuks Hymphalis xanthomelas.

Referenser
Länsstyrelsen 1976. Ludvika kom-
mun 1982b. Länsstyrelsen 1988. 

42. Högberget

Ett par år fanns svävfluglik dagsvärmare (NT) i slalombacken. Den kom tillfälligtvis söder 
ifrån i stort antal.                                                                                        Sven-Erik Nord
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Beskrivning
Läge
Tjärnen ligger 9 km SV om Fredriks-
berg. Man kommer till området 
genom att ta Filipstadsvägen från 
Fredriksberg och vid Vattrangi åka 
skogsbilvägen sydväst ut söder om Li-
sjön. Sista biten får man lov att gå.

Områdets huvuddrag
Tjåken ligger i kanten av ett små-
kuperat landskap mellan Lisjön och 
den dämda delen av Svartälven, på 
gränsen till Värmland. Skogen ligger 
i en sluttning mot sjön. Ställvis är det 
brant. Granskogen står hög och rak 
och under är det en mjuk mossmatta. 
Centrala i området är de gamla tallar 
som finns i norra delen av området.

Geologi
I sluttningen intill sjön Tjåken ligger 
berggrunden väl blottad. Här finns 
porfyr, porfyrit och sediment, allt hö-
rande till den så kallade Undre Dala-
serien. Till sedimentbergarterna hör 
en mörkgrå mycket finkornig skiffer 
och en rödlätt sandstensartad bergart.

Vegetation
Det botaniska värdet gäller ett par jät-
teträd av tall. En av dessa är skyddad. 
Tre typer av markvegetation kan näm-
nas. Blåbärstypen dominerar stort, 
dock utan blåbär, istället bara mossor. 
Sluttande partier med låga örter, mest 
harsyra och låga partier med kärrar-
tad sumpskog. Barrträden har växt 
sig höga med åldern. På flera ställen 

Tjåken
Id nr: 43 
Typ: Geologi, gamla träd
Klass: Regionalt (II)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, F, G 
Skydd: Naturminne
Areal: 19 ha 
Nyckelbiotop: 20 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 5g NV 
Koord.RT90: 6662859/1415195
Koord.Sweref: 6662728/110016 
Ägare: Bolag

I området finns inte bara gammal tall utan även grov gran och lågörter på marken.

1:15 0000 250 500 750 1000 m
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43. Tjåken

Naturminnestallen. En jätte.
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är även granen grov. Här och var finns 
äldre asp och rönn. Ungefär en hektar  
är sumpskog.

Flora och funga
Den skog som står kvar är en mos-
sig granskog, sannolikt är det lite ri-
kare mark än normalt. I den mossiga 
granskogen finns det många ställen 
och mycket rikligt med knärot (NT). 
Kanske de rikaste kända förekomster-
na i kommunen. På träden hänger en 
del så kallade hänglavar, varav garnlav 
(NT) är sparsamt förekommande. 
Gammelgranslav är påträffad på ett par 
grova granar. Några mer eller mindre 
vanliga svampar indikerar rikmark. 
Vid stigen efter stranden finns svart 
taggsvamp (NT). Man kan förvänta 
sig en artrik funga vid ett bra svampår.

Fauna
De gamla tallarna har ett antal bohål, 
som är gjorda av spillkråka. Något av 
dem bör då och då nyttjas av pärl-
uggla.

Friluftsliv
Naturminnet, som är de gamla tal-
larna, borde vara ett attraktivt besöks-
mål. För geologiskt intresserad bör 
också platsen vara intressant, men för 
en lekman är det svårare att upptäcka 
värdet. 

Natur- och kulturhistoria
Tallarna påminner om hur skogen en 
gång såg ut. Den äldsta är sannolikt 
kring 400 år gammal. Övriga gam-
meltallar hundra år yngre. Kring den 

43. Tjåken

äldsta tallen, som står avskilt på en 
hylla upp i sluttningen, är det troli-
gen avsiktligt planterat lärkar i en ring 
kring tallen. Brandspår finns i ett par 
gamla tallstubbar. Stubbarna måste 
vara riktigt gamla. Det ligger en gård 
i sydänden av Tjåken. Dess historia 
kan vara intressant. Kring dem står en 
yngre generation tallar som även de 
kommer att bli eller redan är gamla 
och storvuxna. Genom skogen går en 
större körväg sedan tiden när man an-
vände häst och vagn.

Påverkan/Ingrepp
Södra delen av skogen, utanför nyck-
elbiotopen, är avverkningsplanerad. 
Skogen är underröjd, men avverk-
ningen inte genomförd. Underröj-
ningen har liten påverkan på natur-
värdena. 

Bedömning
Värdeomdöme
Berggrunden vid Tjåken har ett stort 
geologiskt värde som exempel på och 
illustration till Undre Dalaserien. 
Området har av länsstyrelsen bedömts 
i länets naturvårdsprogram som läns-
intresse. De gamla tallarna är exempel 
på hur de kan se ut i naturlig tallskog. 
Varje enskilt träd har dessutom stort 
biologiskt värde för ett otal organis-
mer. Som kunskapsläget är nu är art-
rikedomen inte så stor. Områdets lilla 
areal spelar roll. Områdets naturvärde 
bör bedömas mellan Påtagliga Natur-

värde och Högre Naturvärde. 

Hot, skydd och planering
Det geologiska värdet saknar skydd. 
Två gammeltallar är skyddade som 
naturminne enligt MB 7:10 (natur-
vårdslagen § 13). Det finns en nyck-
elbiotop på 3,8 hektar ”barrskog”. 
Hälften, den sydliga delen av skogen 
är avverkningsplanerad. En del av den 
”normala” skogen bör klassas som 
nyckelbiotop. 

Rekommendationer
Området är dåligt rekognoserat på 
likartade geologiska värden, flera 
liknande bergarter kan förekomma. 
En översiktlig inventering av geo-
logiska formationer i Tjåkens när-
het är önskvärd. Gruppen av gam-
meltallar bör utvecklas fritt, om inte 
granen kommer att växa upp och be-
gränsa tallarnas livsutrymme, då be-
höver granar fällas eller ringbarkas.

Naturvårdsarter
Växter: Knärot Goodyera repens (Nära 
hotad - NT). 

Svampar: Svart taggsvamp Phel-
lodon niger (Nära hotad - NT). 

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), gammelgranslav 
Lecanactis abietina.

Referenser
Ludvika kommun 1982b. Länsstyrel-
sen 1986 och 1988. 

Få skogar i kommunen har så rikligt av orkidéen knärot (NT).

Det finns fler riktigt gamla tallar än den 
som är naturminne.  
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Beskrivning
Läge
Myrområdet ligger cirka 10 km SSO 
av  om Fredriksberg.

Områdets huvuddrag
Ett smalt och flackt myrstråk som 
sträcker sig i norr från Älgsjön vid 
Fredriksberg, flyter i sydostlig rikt-
ning till Skärsjön. Stentjärnsmossen är 
en långsträckt myr som ligger mellan 
Stentjärnen och Drafstjärnen. Flera 
mindre tjärnar ingår i myrområdet, 
liksom åar. Mycket vackra rullstenså-
sar finns norr om Stentjärnen. Myra-
realen är minst 110 hektar. Större vat-
ten i området upptar 8 hektar av ytan.

Geologi
Berggrunden utgörs av granit. 
Stentjärnsmossen är ett myrkomplex 
som är av ganska normal typ för re-
gionen, undantaget är ett utmärkt ex-
empel på gölmosse som ligger mellan 
Stentjärnen och Oxtjärnen. Denna typ 
av högmosse är vid deras utbrednings-
gräns mot nordväst. Den påminner 
mycket om riksobjektet Nittenmossen 
halvannan mil österut. Gölmossen är 
på granitberggrund, liksom hela myr-
komplexet, och omges på tre sidor av 
vatten och är sannolikt en förutsätt-
ning för högmossbildning i den här 
regionen. Centralt i gölmossen ligger 
en serie höljegölar. Längst ut kantas 
mossen av en randskog av tall. Endast 
på västra sidan löper ett smalt lagg-
kärr. I väster når inte de koncentriska 
ringstrukturerna ända fram till mos-

Stent järnsmossen

Stora ytor är gungfly med kallgräs.  

Id nr: 44 
Typ: Mosse, kärr, åsar, sumpskog
Klass: Regionalt (II)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, G, L, F 
Skydd: Saknas
Areal: 341 ha, inkl 170 ha skog 
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 5g NO, 66E 6g SO 
Koord.RT90: 6661949/1424046
Koord.Sveref: 6661924/118872
Ägare: Bolag

1:50 0000 1000 2000 3000 m
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Otroligt vackra höljegölar finns nordväst om Oxtjärnen.

44. Stentjärnsmossen

På myren slingrar sig två vackra rullstensåsar. Den ena har kvar naturlig tallskog medan den andra är avverkad på tall och ersatt av  contorta-
tall. Vilket otroligt dåligt påhitt! 
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näckros. I ett dike som ligger i anslut-
ning till myren finns en förekomst av 
strandlummer (NT) och snip. Fast-
marksholmarna med gammal tall har 
förutsättningar för svampar. Hitintills 
har bara dropptaggsvamp påträffats. 

Planterad ung tallskog är utsatt i 
kantzonerna till myren för vindfäll-
ning, vilket bör gynna vedlevande 
svampar och insekter. En solexpone-
rad tallåga har violtagging Trichap-
tum fuscoviolaceum. Arten är sällsynt 
i kommunen. Inga större och gamla 
torrakor har setts på myren eller i 
tallmossarna. Därmed saknas fynd av 
ovanligare vedlevande lavar. Ett sten-
block på myren har däremot intres-
santa lavar, sprödlav Sphaerophorus 
fragilis, och vindlav Ophioparma ven-
tosa. 

Fauna
Det saknas kunskap om myrkom-
plexets betydelse för fåglar och övrig 
fauna. 

Natur-kulturhistoria
Spår efter skogsbrand är svårt att fin-
na eftersom det inte har hittats några 
gamla tallstubbar med kolad ved. 
Gamla tallstubbar efter avverkningar 
för 1900-talet finns i närmiljöerna 
och på fastmarksholmarna. 

Ingrepp och påverkan
Stentjärnen är reglerad, vilket påver-
kar de myrar som gränsar till tjärnen. 
Den koncentriska gölmossen får dock 
anses vara opåverkad. Att avverka 

gammal tallskog på en smal rullstensås 
på en myr och ersätta den med främ-
mande contortatall är ett ekosystem-
byte. 

Bedömning
Värdeomdöme
Förutom den koncentriskt välvda 
mossen är myrarna av allmän typ för 
regionen utan speciella, kända na-
turvärden. Den lilla gölmossen vid 
Stentjärnarna är för regionen välutbil-
dad av representativ typ. Myrdråget är 
i stort i klass III (lokalt intresse). Göl-
mossen är av regionalt intresse (klass 
II) och är på 18 hektar. Rullstenså-
sarna som finns på myren bör klassas 
mycket högt i ett geologiskt perspek-
tiv. Åsen med tallskog kan dessutom 
vara mycket värdefull för svampar. 
Högre naturvärde (Naturvärdeklass 
1b).

Hot, skydd och planering
Något hot mot myrkomplexet finns 
inte för närvarande. Skogsbruket bör 
ta hänsyn i närmiljön till myren. Fast-
marksholmarnas skog bör utvecklas 
fritt, liksom den ena rullstensåsen. 
Contortaskogen på en av rullstenså-
sarna bör avvecklas genom att bränna 
ner den.   

Rekommendationer
Skogsholmar och närkantskog mot 
myr med gammal skog bör bevaras 
för fri utveckling. När det blir ett bra 
svampår i torr tallskog bör rullstenså-
sen med tallskog inventeras.

Naturvårdsarter
Växter: Strandlummer Lycopodiella in-
undata (Nära hotad - NT). 

Svampar: Dropptaggsvamp Phel-
lodon ferrugineum.

Referenser
Länsstyrelsen 1986. Rafstedt & Bratt 
1990.

44. Stentjärnsmossen

skanten. Det kan bero på att myren 
utvecklats från en excentrisk mosse till 
en högmosse. Där sticker det också 
upp en liten trädbevuxen moränhol-
me. Väster om Kärringtjärnarna finns 
två långa och smala rullstensåsar. Den 
ena försvinner i Stentjärnen. Den an-
dra rullstensåsen slingrar sig fram på 
myren.

Vegetation
Myrvegetationen domineras av ris 
med ljung och tall samt dråg av fattiga 
fastmattekärr. Mjukmattor och gung-
fly är utbredda vid Kärringtjärnarna. 
På rismossarna finner man även hjort-
ron och tuvull. Tallskog dominerar på 
fastmarkholmarna. De små är orörda 
i modern tid. Av de två smala rull-
stensåsarna är det bara en som har 
naturlig tallskog. Där finns också ett 
antal gamla tallågor. Den ås som når 
Stentjärnen är avverkad för ett halvt 
sekel sedan och den naturliga tallsko-
gen har ersatts av främmande contor-
tatall!

Flora och funga
Även floran är dåligt utredd, men 
förutsättningar för en artrik flora är 
små. Myren har bara ett mindre parti 
sluttande myr och det ligger söder 
om Oxtjärnen. Att det skulle finnas 
något rikkärr kan uteslutas. Närmast 
man kan komma rikare vegetation är 
kanterna av åarna som finns på my-
ren. Där finns lite blåtåtel, ängsvädd, 
stjärnstarr och piggstarr. I höljegö-
larna finns vit näckros, i tjärnarna gul 

På en del av den smala åsen har man avverkat den naturliga tallskogen och ersatt den med 
plantage av främmande contortatall.
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Drafsen
Id nr: 45
Typ: Odlingslandskap, lövskog 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: B, K, L 
Skydd: Saknas
Areal: 18 ha 
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 5g NO 
Koord.RT90: 6661787/1425220
Koord.Sveref: 6661778/120050
Ägare: Enskilda

Beskrivning
Läge
Området ligger cirka 9 km SSO om 
Fredriksberg. Det ligger på en ås mel-
lan Drafstjärnen och Drafsviken i 
Skärsjön.

Områdets huvuddrag
Drafsen, är en av traktens gamla finn-
bosättningar. Idag finns två gårdar. 
Som så många andra finnbosättningar 
ligger den på en moränås. Åsen bryter 
av det flacka sjö- och myrlandskapet 
vid Skärsjön. Odlingslandskapet är 
gammalt, med åkrar, stora rösen och 
spår av sentida ängsbruk. Gamla åkrar 
och ängar nyttjas idag som betesmark.

Landskapsbild
Utsikten från byn är storslagen över 
omgivande bergsryggar. Odlingsland-
skapet har naturligtvis en stor roll i 
och med att skogslandskapet bryts av 
en ytterligare naturtyp som i sin tur 
skapar mångfald. 

Geologi
Berggrunden består av granit. Åsen 
består av tydligt stenbunden morän. 
Ju längre ner man kommer i slutt-
ningarna av åsen desto finkornigare 
blir moränen. Brantast är åsen mot 
Drafstjärnen.

Vegetation
Drafsen undersöktes under den för-
sta ängs- och hagmarksinventeringen 
1988. Endast den sydliga gården ”Staf-
fans” ansågs ha högre naturvärden. 
Numera finns ingen slåtterängsmark 

I Drafsen fanns det inga hävdade naturmarker kvar 1988. Åkermarken var dock oplöjd 
och började få flora som ängsmark.
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kvar. Tidigare hade byns fodermarker 
många olika typer av växtsamhällen. 
Idag betas all öppen och glest träd-
bevuxen gräsmark av får. Marken är 
tydligt stenbunden. Vegetationen i 
hagarna är idag tämligen ensartade. 
På naturmarken finns torra-friska låg-
landsgräsmarker av fennoskandisk typ 
(EU habitat). Mycket små ytor kring 
röserna på åkrarna är örtrikare. Kring 
ett vattenhål finns lite vegetation med 
starr- och sävarter. De öppna delarna 
har behållit en del av ängsfloran. 

Det finns gott om gamla lövträd, 
särskilt av rönnar, men även skogslönn 
förekommer. Gårdsträden är av impo-
nerande storlek. I sluttningen ner mot 
Drafstjärnen växte en lövrik granskog, 
men som nu är fri från äldre granar.

Fauna
Det saknas kunskap om exempelvis 
dagfjärilar vid Drafsen. De öppna 
gräsmarker och närheten till skogen 
bör ha en positiv inverkan på fågelli-
vet. Alla dessa gamla solbelysta rönnar 
borde kunna vara lämpliga för några 
hotade insektsarter.

Flora och funga
Floran var säkert artrikare förr, när det 
var större areal som hävdades och där-
med fler vegetationstyper, men även 
att man använde sig av både slåtter 
och bete. Fortfarande kan man dock 
finna hävdgynnade växter. På före 
detta hackslogarna finns ännu ormrot, 
liten blåklocka, backnejlika, darrgräs, 
bockrot, blåsuga och stagg kvar. De vi-

45. Drafsen

sar på lång tids hävd. 
I kantzonen mellan lövblandskog 

och lindorna växer det luddtåtel, ett 
gräs möjligen infört av finnarna. På de 
lång tids oplöjda åkrarna är det rikligt 
av ängsskallra. På plöjda och gödslade 
vallar dominerar smörblommor och in-
sådda vallgräs. Ängssvamparna är inte 
inventerade, men det är troligen bara 
liten del av arealen som hävdas som 
kan vara intressanta för att hitta ho-
tade svamparter.  Lavar och mossor på 
de gamla lövträden, särskilt rönnarna 
borde vara lämpliga för ovanligheter. 
Åtminstone lavarna visar på att det är 
bra luftförhållanden och att träden är 
tillräckligt gamla för att artrika sam-
hällen. På en 200-årig dött äppel-
träd är det särskilt artrikt, bl.a. med 

I Drafsen fanns det inga hävdade naturmarker kvar 1988. Åkermarken var dock oplöjd 
och började ställvis bli som en ängsmark. 

Floran på åkermarken har blivit ovanligt artrik för att den inte har plöjts på länge.
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knappnålslavsarter. Där finns även 
skinnlav och fjällig filtlav. På en rönn 
finns rikligt av skorpgelélav (NT). La-
varna och mossorna bör inventeras 
bättre. Stenarna på röserna, trots att 
det är silikatsten, kan vara intressanta 
på små skorplavar. 

Friluftsliv
Drafsen är tills stora delar privat och 
inte tillgänglig för allmänheten. Ägar-
na visar dock gärna finnbyn för sär-
skilt intresserade besökare.

Natur- och kulturhistoria
Före bosättningen har vi mycket liten 
kunskap om hur naturen kunde ha 
sett ut på en sådan här stenbunden 
ås. Kanske fanns en brandpräglad löv-
skog. 

Drafsen grundades 1620 och är 
därmed en av de allra tidigaste finn-
bosättningarna. Under tidigt 1700-tal 
levde här ”Rike-Mats” en av Säfsnäs 
järnbrukens viktigaste finansiärer. När 
Karl Erik Forslund reste här på 1920- 
talet fanns det 12 spridda gårdar. Spå-
ren och resterna efter slitsamt arbete 
under många generationer finns att 
finna överallt i och kring gårdarna. 
Vid gårdarna i periferin, t.ex. Laja 
och Stallbacken, återstår inget av det 
gamla odlingslandskapet. Idag finns 
två gårdar och de har sedan 1980 får-
bete. Drafsen har brukats utan uppe-
håll under snart 400 år.

Ingrepp och påverkan
Förändringarna under 400 år lär vara 
många. På 1960-talet kom nog den 

största förändringen. Självhushållets 
tid, med stor djurhållning, odlings- 
och fodermarker försvann med ”folk-
hemmet” och ny rationell jordbruks-
politik. Kvarvarande fick nöja sig med 
ha djur för att hålla öppet det nödvän-
digaste. Igenplantering med skog av 
utmarkerna och ”marginalmarkerna” 
blev omfattande. Idag finns ekono-
miskt stöd för att ta tillbaka förlorade 
gräsmarker. I Drafsen har man sedan 
början av 1980-talet utökat betesmar-
kerna. Slåttern ligger nere för alltid? 

För att få rikliga skördar på val-
larna gödslas stora delar av dem. Ib-
land plöjs de också. Vegetationen blir 
därefter artfattigare och med rikligt av 
kväveälskande maskrosor. Vallarna blir 

vackert gula vid blomningstiderna av 
maskrosor och smörblommor. 

Bedömning
Värdeomdöme
Drafsen kan vara det äldsta finntorpet 
i Säfsnäs och en typisk finnbosättning. 
Foder- och odlingsmarkerna närmast 
gårdarna har i närmare 400 år brukats. 
Ängs- och hagmarksinventeringen 
1988 klassade området som en III:a i 
ett länsperspektiv. Fårbetet ger en tät 
grässvål. Den stora mängden odlings-
rösen sätter sin prägel på byn. I rön-
nens blomningstid imponeras man 
av att det står kvar så många gamla 
träd. Drafsen är ett representativt ex-

45. Drafsen

Mitt i åkern står ett riktigt gammalt äppelträd. Tyvärr har trädet dött.

Sluttningen mot sjön är brant. Här finns naturmark som ingår i betesmarken. Betesmar-
ken har utökats på ett förnämligt sätt.
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45. Drafsen

empel på traktens äldre bosättningar 
och odlings- och foderlandskap med 
tillhörande växt- och djurliv. I och 
med det har Drafsen tveklöst ett högt 
kulturhistoriskt värde. Även botaniskt 
är markerna intressanta och typiska. 
Man bör även värdera de gamla löv-
träden ett stort naturvärde, även om 
kunskapen om dem är ännu begrän-
sad till lavar. Hela byn har fått betyd-
lig högre naturvärden  sedan 1988. 
Visst naturvärde (Naturvärdeklass 3).

Hot, skydd och planering
Drafsen är upptaget i diverse program 
och planeringsunderlag, t.ex. Natur-
vårdsprogram, översiktplan och kul-
turminnesvårdsprogram. Brukarna i 
byn har EU stöd. Brukaren på gården 

”Staffans” har utökat betesmarken 
ända ner till Drafstjärnen. Planer finns 
att ytterligare öka arealen betesmark. 

Rekommendationer
Alla åtgärder som berikar floran förhö-
jer naturvärdet i den gamla finnbyn. 
Utökning av gräsmarkerna på natur-
mark kommer säkert att öka antalet 
växtarter. Förutsättningen är att man 
inte gödslar där det är naturmark. 
Gamla lövträd bör få stå kvar även ef-
ter att de har dött. Stående döda träd 
i solexponerade lägen gynnar hotade 
insektsarter.  

Naturvårdsarter
Kärlväxter: Backnejlika Dianthus del-
toides, darrgräs Briza media, nattviol 
Platanthera bifolia. 

Mycket vackert med alla dessa rönnar på och omkring den öppna marken.

Darrgräs ev annan växt

Lavar: Skorpgelélav Rostania occul-
tatum (Nära hotad - NT).

Referenser
Ludvika kommun 1982b. Länssty-
relsen 1986 och 1988. Grahn 2009. 
Thorin & Andersson 2009.

Prästkrage, smörblommor och ängssyra är inga ängsväxter, utan de trivs bäst efter att åker slutat användas, men vackert är det.

Darrgräs signalerar att det är en fin äng.
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Beskrivning
Läge
Skogsområdet ligger cirka 23 km SV 
om Sunnansjö. För att komma till 
naturreservatet åker man vägen mel-
lan Nittkvarn och Fredriksbergsvägen. 
Norr om Stora Nitten finns det en väg 
nordvästerut.

Områdets huvuddrag
Nackarberg är en liten finnbosätt-
ning, på gränsen mellan Säfsnäs och 
Grangärde socknar, i typiskt lidläge 
med små hävdade odlingsmarker 
som håller på att växa igen. I övrigt 
dominerar skog av olika beskaffen-
het. Hela berget är en kupolliknande 
höjd som når 425 meter över havet. 
I den topografiskt odramatiska östra 
sluttningen ned till Nackarbergs-
mossen ligger ett skogsområde av 
naturskogskaraktär. Marken visar 
inga tecken på några rikare förhållan-
den, tvärtom är vitmossorna väl ut-
bredda överallt i skogen, speciellt där 
grundvattenytan är hög. Skogen bör 
ha hög luftfuktighet och dessutom en 
ganska jämn sådan. 

Geologi
Berggrunden är av granit och över den 
ligger morän.

Landskapsbild
Området har ingen betydelse för land-
skapsbilden. Skogen ligger tämligen 
isolerat från andra skogar med höga 
naturvärden.

Nackarberg
Id nr: 46 
Typ: Gammelskog 
Klass: Nationellt (I)
N2000: Ja 
Naturvärde: Bi, F 
Skydd: Naturreservat
Areal: 81 ha, inkl 74 ha skog 
Nyckelbiotop: 45 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 6i SV 
Koord.RT90: 6664630/1436718
Koord.Sveref: 6664762/131514
Ägare: Staten

Skogen vid Nackarberg har bara brukats med luck- och plockhuggning. Marken är ganska 
bördig och det finns äldre asp bland granen.                                          

Skala: 1:15 000
1:20 0000 250 500 750 1000 m
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46. Nackarberg

Vegetation
På den magra marken dominerar blå-
bärsris, men fältskiktet är på många 
ytor obefintligt. Mestadelen av nedre 
delen av östsluttningen har fuktiga 
till våta förhållanden. Kantzonen mot 
myren består av sumpgranskog, från 
en gles, margransdominerad typ till 
tätare bestånd. 

Den svaga översilningen som sker 
i skogen skapar mattor av vitmossor 
i bottenskiktet. I hela skogen finner 
man av lövträden, förutom björkar, 
gamla aspar, sälgar och rönnar. Träden 
utsätts för många olika situationer, 
somliga står från skuggigt, halvskug-
gigt och ljust i ljusbrunnar, i sump-
skog, bland stavagranar, osv. Gransko-
gen är skiktad med yngre gran, på ett 
sätt som gör att man får så kallad sta-
vagranskog, gran som står mycket tätt 
och växer långsamt, vilket ger klena 
stammar men mycket starkt och segt 
virke. 

Stavagranskog kan vara mycket vik-
tiga för arter som tar lång tid på sig 
att etablera sig, exempelvis mossor 
och lavar. Inflytande av det småskaliga 
skogsbruket och självföryngring har 
lett till att det förekommer en naturlig 
lövsuccession med björk och asp. Träd-
skiktet är synnerligen mosaikartat, på-
minnande om en naturskog trots den 
mänskliga påverkan som skett genom 
långa tider. Det är en härlig blandning 
av gamla och unga träd, tall och gran, 
och lövträd. Riktigt gamla tallar med 

Gården på Nackarberget finns inte längre. Det var inte möjligt att bevara den när skogen 
blev naturreservat, men omgivningen finns kvar och däribland många gamla lövträd.  

storkroniga grenverk står som giganter 
på ett par ställen.

Flora och funga
Växterna tillhör troligen de allmänna-
re arterna och inget tyder på några ri-
kare stråk. Lövförnan kan gödsla vissa 
ställen så att en annorlunda växtplats 
kan uppstå. De trädlevande lavarna är 
väl representerade, även om inga rikti-
ga sällsyntheter är påträffade, men ett 
par rödlistade arter. Den sparsamma 
förekomsten av död ved begränsar 
livsmiljön för vedlevande svampar. 

Marksvamparna torde vara rikt re-
presenterade. Även lavar som växer på 
död ved har svårt att finna lämpliga 
substrat. Skogen saknar inte stubbar 
och på dessa kan det finnas möjlighe-

ter för flera arter. En signal för detta 
är fynden av liten vaxlav Coenogonium 
pineti. Andra skuggälskande, säll-
syntare lavar som är påträffade är vit 
levermosslav Puttia margaritella, träd-
basdynlav och Micarea nitschkeana. 

Här och var hänger det garnlav 
(NT) på granarna. Asparna, varav 
flera hade riktigt skrovlig bark, står på 
ställenmed mycket bra förhållanden 
för arter som gynnas av ljus och ändå 
behöver skyddade lägen, t.ex. aspar i 
ljusbrunnar uppkomna genom bläd-
ningshuggning. På flera aspar växer 
det aspgelélav (NT), skinnlav och blek 
örnlav. Ett mindre antal aspar har 
lunglav (NT) medan det är fler rön-
nar som hyser lunglav. Många aspar 
håller på att dö av ålder eller att de är 
parasiterade av rävticka. På en gammal 
tall finns tallticka (NT). På uthusen, 
fanns medan de stod kvar, sotlav.

Fauna
Fågellivet torde vara rikt. Flera indi-
vider av tjäder skrämdes iväg vid ett 
besök. Flera av asparna har bohål av 
hackspettar. Gröngöling (NT) har ob-
serverats, vilket visar på en skog med 
höga biologiska kvalitéer. Detsamma 
kan sägas om tretåig hackspett (NT).

Friluftsliv
Skogen är strövvänlig och har inslag 
av några intressanta biotoper, växt- 
och djurarter, såsom nattviol, lunglav 
och tretåig hackspett (NT).

Natur- och kulturhistoria: 
Ett ålderdomligt skogsbruk, om det 

Efter att husen har rivits har man istället fått en vacker äng, tyvärr saknas resurser att slå 
den.
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finns ett sådant, har bedrivits in i de 
skogsrationella dagarna. Huruvida 
skogsbruk har bedrivits de senaste år-
tiondena är osäkert. I hela skogen ser 
man bra exempel på blädningshugg-
ning, det vill säga små luckor är upp-
huggna där enstaka lövträd har lämnats. 

Plantering har inte skett utan man 
har förlitat sig på självsådd. Gene-
rellt kan man säga att skogen har fel 
trädslag på fel mark, i alla fall om 
man ser från ett rationellt skogs-
bruks synvinkel. Odlingsmarken har 
inte brukats under lång tid. Även 
närmast gårdarna har lövträden ta-
git över. Däremot syns fortfarande 
spåren av odlingsmarken som smärre 
trädlösa f d åkrar. Ytterligare kultur-
spår finns efter skogsbete, slåtter och 
milkolning. Delvis har skogen blä-
dats och delvis slutavverkats med små 
hyggen där enstaka tallar och lövträd 
fått stå kvar. Naturlig lövsuccession 
och ett bestånd med stavaskog, slåtter 
och kolning är andra exempel. 

Ingrepp och påverkan
Skogen är intressant även om den är 
mänskligt påverkad, genom att den 
är präglad av ett småskaligt skogsbruk 
som bedrivits efter ålderdomliga prin-
ciper. Hyggena har genomgående va-
rit små, enstaka tallar och lövträd har 
fått stå kvar.

46. Nackarberg

Bedömning
Värdeomdöme
Skogsbruket har under lång tid bedri-
vits med äldre brukningsformer som 
knappast förekommer idag. Skogen 
är därför variationsrik och trevlig att 
vistas i. Variationen i skogen liknar 
mycket en naturskog som formas av 
upprepade små skogsbränder. Dess 
främsta värde ligger i träd och skogs-
kontinuiteten, även om skogen bru-
kats, och att möjligheten finns att 
använda området som referensområde 
för forskning om olika brukningsfor-
mer. 

Skogen på Nackarbergets östslutt-
ningen har mycket höga naturvärden 
genom sin mångformighet. De gamla 
träden, som främst representeras av 
lövträd har goda förutsättningar att 
hysa många fler trädlevande lavar och 
mossor än idag. Mot detta talar att 
lövträden börjar bli så gamla att deras 
dagar är räknade. De kommer därmed 
att inom snar framtid bidra med ett 
välbehövligt tillskott av död ved. Hö-
gre naturvärde (Naturvärdeklass 1b).

Hot, skydd och planering
På före detta markägarens initiativ 
har skogen undantagits från rationellt 
skogsbruk. Markägaren testamentera-
de skogen till Naturskyddsföreningen, 
som i sin tur såg till att det blev ett 
naturreservat. 

Rekommendationer
Skogen bör i stort sett få fri utveckling, 
vissa små ingrepp skulle kunna gynna 

lövträd som missgynnas av grantäthe-
ten. Ringbarkning av granar har skett, 
men i för liten skala. Granar som står 
tätt intill lövträd bör ringbarkas. Dels 
gynnas lövträd och dessutom får man 
mer död ved. Att låta naturen ha sin 
gång, vilket på kort sikt skulle öka 
den biologiska mångfalden genom 
uppkomsten av gamla träd, död ved 
och även naturligt uppkomna luckor.   
Naturvärdena bör ses över idag genom 
en fördjupad artinventering.

Naturvårdsarter
Svampar: Stjärntagging Asterodon fer-
ruginosus (Nära hotad - NT), rävticka 
Inonotus rheades, gränsticka Phellinus 
nigrolimitatus (Nära hotad - NT), 
tallticka Phellinus pini (Nära hotad - 
NT). 

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), aspgelélav Col-
lema subnigrescens (Nära hotad - NT), 
sotlav Cyphelium inquinans, skinnlav 
Leptogium saturninum lunglav Loba-
ria pulmonaria (Nära hotad - NT), 
trädbasdynlav Micarea globulosella, 
blek örnlav Ochrolechia pallescens. 

Fåglar: Gröngöling Picus viridis 
(Nära hotad - NT), tretåig hackspett 
Picoides tridactylus* (Nära hotad - 
NT), tjäder Tetrao urogallus*.

Referenser
Länsstyrelsen 1986 och 1988. Her-
mansson & m.fl. 2008.

Det går en gammal traktorväg genom skogen.

Ännu står det kvar några hässjestörar ef-
ter att man har brukat en liten areal vall.
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Beskrivning
Läge
Skogsområdet ligger 19 km SV om 
Sunnansjö och O om vägen mellan 
Nittkvarn och Fredriksbergsvägen.

Områdets huvuddrag
Den högväxta lövrika barrskogen i 
Lövfallsbergets branta näringsrika 
västsluttning har stor andel asp och 
björk. Granen är lång och grov. Några 
gamla tallar förekommer också, tro-
ligen med en ålder av minst 200 år. 
De torde härstamma från en tidigare 
skogsgeneration. Terrängen i slutt-
ningen är småböljande vilket leder till 
planare partier mellan brantare slutt-
ningar.

Geologi
Berget är uppbyggd av granit. Ned-
anför sluttningen ligger ett lager av 
isälvssediment. I nedre sluttningen är 
det ett smalt lager av älv- eller svämse-
diment. Resten av området domineras 
av morän. I sluttningen finns ett antal 
små isälvsrännor.

Landskapsbild
Bergssluttningen och dess skog är vik-
tig när man kommer förbi på vägen 
nedanför. Skogen kommer alltmer 
skilja ut sig från den brukade skogen 
som omger vägen.

Vegetation
Blandskog, vars huvudursprung är 
svår att härleda. Spår efter bränder 
finns i de tallstubbar som är kvar ef-
ter dimensionsavverkningens tid. Den 

Lövfal lsberget
Id nr: 47 
Typ: Skog 
Klass: Nationellt (I)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, L, K 
Skydd: Naturreservat
Areal: 15 ha 
Nyckelbiotop: 100 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 6i SV 
Koord.RT90: 6665245/1439904
Koord.Sveref: 6665414/134692
Ägare: Staten

Vilket paradis för vedlevande svampar?

1:15 0000 250 500 750 1000 m
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näringsrika jordmånen ger inte bara 
högväxta träd utan även högörter. 
Vanligaste är ändå lågörter. Antalet 
lövträdslågor är imponerade stort, lik-
som lågornas tillhörande högstubbar 
och en annan barrträdslåga.

Flora och funga
Floran är influerad av de näringsrika 
markförhållanden. Där det är fuktigt 
finns typiska högörtsväxter som t.ex. 
skogssallat, torta, stinksyska, svart troll-
druva och kransrams. Kransrams är 
en sällsynt skogsart som ställer höga 
krav på växtplatsen. Bland lågörterna 
märks blåsippa, vitsippa och harsyra. 
Träjon förekommer i stenskravel. På 
vissa ställen är det rikligt av ”häng-
lavar” och dominerande är skägglav 

47. Lövfallsberget

Usnea dasypoga. Mängden lågor och 
stubbar av asp är imponerande stort. 
Ett resultat av detta är att kandelaber-
svamp (NT) och vedlavklubba (VU) 
finns på gamla asplågor. Indikation på 
att det kan finnas många marklevande 
svamparter är fynd av svavelriska och 
sotvaxskivling Hygrophorus camarop-
hyllus. Förekomst av barrviolspindling 
(NT) och korallfingersvampsart visar 
ytterligare på detta.

Fauna
Lövfallsberget torde vara mycket in-
tressant både för den lägre faunan och 
för fågellivet. I vårnatten hörs pärl-
uggla och slaguggla ropa från skogen. 
Sparvuggla och spillkråka är också 
påträffade. Spår efter tretåig hackspett 
(NT) finns på både gran och björk.

Friluftsliv
Lövfallsbergets naturreservat är och 
kommer heller inte att kunna bli nå-
got stort besöksområde. Men det är en 
mäktig skog för den som vill uppleva 
annorlunda skog och ta strapatsen för 
komma dit. 

Natur- och kulturhistoria
Närheten till finnbosättningen Löv-
fallsberget gör att skogen utnyttjades 
som bete. Därtill kommer svedjebru-
kets och kolningens betydelse. Spår 
efter brand finns i gamla stubbar. Förr 
var skogen viktigare som betesmark 
än för träden och då var det vanligt att 
man satte eld på marken för att öka 
gräs och örter till kreaturen.När man kommer upp en bit i sluttningen blir marken täckt av örter och ormbunkar. 

Ännu längre upp tar lövskogen över och där ligger det ofantliga mängder av lågor. Perfekt 
för många arter beroende av aspved.       

Kandelabersvamp (NT) är en av dessa svampar som kräver murken aspved. 
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47. Lövfallsberget

I sluttningen är det lågörtsvegetation som indikerar rik berggrund.

Mitt bland gran och asp står en jättetall.
Barrviolspindling (NT) är inte bara säll-
synt, den är också sällsynt vacker.

Bedömning
Värdeomdöme
Den här typen av naturligt åldrad 
självgallrad lövskog med tillgång till 
murkna lövträd är sällsynt i dessa 
trakter och dessutom gynnsamt för 
många krävande växter, svampar och 
djur. Kännedomen om artrikedomen 
är tämligen bristfällig. Troligen finns 
inget annat naturområde i kommu-
nen med så mycket asplågor. Området 
har Högre Naturvärde (Naturvärdes-
klass 1b).

Hot, skydd och planering
Lövfallsberget blev naturreservat 
2011.

Rekommendationer
En blandskog av detta slag, där löv-
träden börjar bli så nerskuggade att 
livsutrymmet krymper till intet är 
inne i en process som gynnar arter 
levande på död lövved. Bördiga gran-
skogar som får utvecklas fritt är skyd-
dade från skogsbruk i mycket liten 
areal. Lövfallsberget bör få utveck-
las fritt även om detta kan komma 
att innebära att lövträd missgynnas. 
Inventering av svampar vid ett bra 
svampår skulle kunna vara givande för 
att öka kunskapen om artmångfalden.

Naturvårdsarter
Växter: Blåsippa Hepatica nobilis, 
kransrams Polygonatum verticillatum. 

Svampar: Kandelabersvamp Artho-
myces pyxidatum (Nära hotad - NT), 
barrviolspindling Cortinarius harcyni-
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cus (Nära hotad - NT), svavelriska 
Lactarius scrobiculatus, vedlavklubba 
Multiclavula mucida (Sårbar - VU). 

Fåglar: Pärluggla Aegolius funereus*, 
spillkråka Dryocopus martius*, sparv-
uggla Glaucidium passerinum*, tretåig 
hackspett Picoides tridactylus* (Nära 
hotad - NT), slaguggla Stix uralensis*. 

Referenser
Länsstyrelsen 1986 och 1988. 

47. Lövfallsberget

Slaguggla.                                                                                                       Ulf Risberg/N
På hösten får kransrams vackra röda bär 
som absolut inte är ätliga.
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Beskrivning
Läge
Området ligger cirka 19 km SV om 
Sunnansjö och V om vägen mellan 
Nittkvarn och Fredriksbergsvägen.

Områdets huvuddrag
Söder om Skattlösbergs stormosse 
sträcker sig ett vattensystem i syd-
nordlig riktning, vilket i princip utgör 
Nittälvens källa. I norra änden av Sto-
ra Nitten har en vacker långsmal udde 
bildats som avslutats med en hundra 
meter lång ö. Åspartiet är cirka 10 
meter högt och med äldre tallskog och 
nytt hygge.

Geologi
Berggrunden består av bergarten le-
ptit. Åspartiet ingår i Nittälvsåsen. 
Utmed Nittensjöarna består isälvsav-
lagringarna av finkorningare låga del-
tan. Åsformen framträder på nytt just 
med detta åsparti.

Landskapsbild
Åsen och resterade strandzoner av sjö-
arna är fina tillgångar för landskaps-
bilden med sitt fria läge.

Vegetation
På åsen är det tallskog av ris- och lav-
typ. Normalt skulle det vara mer lav-
typ, men utan skogsbrand blir det mer 
och mer ris.

Flora och funga
För växter är det på åsen alldeles för 
magert för att en annorlunda flora ska 
kunna existera. För svampar är det 

Nittälvsåsen
I nr: 48 
Typ: Getryggsås, sandtallskog 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: G, Bi, L 
Skydd: Saknas
Areal: 9 ha 
Nyckelbiotop:  0 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 6i SV 
Koord.RT90: 6663871/1439372
Koord.Sveref: 6664034/134176
Ägare: xxx

På Nittälvsåsen finns fläckar med renlav, men det mesta på marken är annars ljung och 
blåbär. För att få en ”naturlig” tallskog behövs en skogsbrand. 

1:15 0000 250 500 750 1000 m
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annorlunda. Många arter har sandig 
tallskog som den viktigaste livsmiljön. 
På åsen har ett par sådana svampar 
påträffats, blå taggsvamp (NT) och 
skrovlig taggsvamp (NT). Även svart 
taggsvamp (NT) är funnen där, men 
den har lite bredare ekologi. 

Fauna
Läget i syd till nordlig sträckning in-
bjuder inte till särskilt varma lägen, 
även om det sannolikt är tillräckligt 
varmt och fin sediment finns för att 
passa t.ex. sandbin.

Friluftsliv
Området ligger inte långt från cam-
pinglägret vid Tallbacken.

Natur- och kulturhistoria
Spår efter bränder saknades i de le-
vande tallarna, men skogen måste ha 
en naturhistoria präglad av återkom-
mande skogsbränder.

Ingrepp och påverkan
Det är ingen naturskog som står på 
Nittälvsåsen, så att en gång tiden har 
det varit mer eller mindre avverkat. 
Att det saknas liggande trädstammar 
stödjer detta. I norra delen är det ny-
ligen avverkat och en del av skogen är 
gallrad. Den sydligaste delen är minst 
påverkad.

Bedömning 
Värdeomdöme
Nittälvsåsen är en vacker hög ås som 
har stort värde som en geologisk for-
mation efter inlandsisen. Skogen, med 

48. Nittälvsåsen

dess förutsättningar för svampar som 
kräver sandig mark och gamla tallar är 
skyddsvärd. Visst naturvärde.

Hot, skydd och planering
Hotet mot grusåsen torde vara litet, 
eftersom grus från nya täkter inte ska 
tillåtas. Skogen på åsen hotas av skogs-
bruk och skogen har inte bedömts 
vara nyckelbiotop. Däremot är skogen 
nyckelbiotop för de svampar som är 
påträffade där och vars livsmiljö allt 
mer försvinner genom avverkningar. 
En del av skogen kan sannolikt brukas 
utan att dagens naturvärden försäm-
ras, men det går också att höja natur-
värdena med riktade insatser.

Rekommendationer
Om skogen får stå kvar, eller om man 
avverkade mindre än hälften av träden 
på vissa ytor och man under kontrol-
lerade former sätter eld på fältskiktet 
kommer naturvärdena på sikt att öka.

Naturvårdsarter
Svampar: Blå taggsvamp Hydnellum 
caerulecum (Nära hotad - NT), dropp-
taggsvamp Phellodon ferrugineum, 
svart taggsvamp Phellodon niger (Nära 
hotad - NT), skrovlig taggsvamp  Sar-
codon scabrosus (Nära hotad - NT).

Referenser
Länsstyrelsen 1976. Ludvika kom-
mun 1982b. Länsstyrelsen 1988. 

Blå taggsvamp (NT). En gammal fruktkropp saknar ofta tydlig blåaktig ton.

Nittälvsåsen består av en lång udde och en ö. Bilden visar öns tallskog.      
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Nit tenmossen
Id nr: 49 
Typ: Högmosse, gammelskog, 
sumpskog 
Klass: Riksintresse (I)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, L, G 
Skydd: Naturreservat
Areal: 67 ha 
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 5i NO 
Koord.RT90.: 6661772/1440361
Koord.Sveref: 6661948/135192
Ägare: Staten

Beskrivning
Läge
Myrområdet ligger 25,2 km SV om 
Grangärde och öster om vägen mellan 
Nittkvarn och Fredriksbergsvägen.

Områdets huvuddrag
Nittenmossen är ett myrkomplex mel-
lan sjöarna Stora Nitten, Hedtjärn, 
Furubergsmosstjärn, Grantjärn och 
Gettjärn och mossen ligger delvis i 
Örebro län. En å mellan Hedtjärn och 
Furubergsmosstjärn delar området 
i två hälfter. Stormossen, som ligger 
väster om ån, ligger helt inom kom-
munen. Det här myrområdet ligger på 
ett sandplan omgivet av flera sjöar. 

Det märkliga är att en mycket regel-
mässig högmosse med några gölar har 
utvecklats i södra delen. I normala fall 
förekommer knappast högmossar så 
långt mot nordväst. Här beror de san-
nolikt på läget intill sjöar och bäckar. 
I myrkomplexet Nittenmossen ingår 
ytterligare en högmosse. Den är dock 
mindre och inte alls lika representativ. 
Dessutom ingår en större och typisk 
utformad excentrisk mosse med ett 
flertal gölar. Det innebär att på den 
lilla ytan vid Nittenmossen förekom-
mer båda typerna av välvda mossar. 
Vid vattendraget ligger smala limno-
gena strandkärr.

Geologi
Berggrunden består av granit. Den 
östra mossen är av excentrisk typ med 
mäktigt gölsystem. Den västra myren 
består av två koncentriska välvda mos- På Stormossen ligger Gettjärnsögat i centrum av den vackra koncentriska mossen.

1:20 0000 250 500 750 1000 1250 m
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sar varav den större, södra tilldrar sig 
största intresset genom sin magnifika 
uppbyggnad. Från Gettjärnsögat, den 
centrala höljegölen, sprider sig myrens 
strukturer som ”ringar på vattnet”. 
Smärre långsmala höljegölar övergår 
utåt i mjuk- eller fastmattehöljor som 
skiljs åt av långa rissträngar. Limno-
gena strandkärr uppträder efter vat-
tendragen.

Vegetation
Vegetationen är representativ, utan 
några anmärkningsvärda arter. Get-
tjärnsögat är en äkta, sekundärt upp-
kommen höljegöl, vilket visas bl.a. av 
den totala avsaknaden av kärrväxter.

Flora och funga
Växtligheten är typisk för en mosse, 
trots att Nittenmossen är ovanligt 
rik på gölar. Surheten gör att vege-
tationen är artfattig. Men det finns 
uppgifter från början av 1900-talet 
att det ska finnas ängsnycklar på mos-
sen. Inom kommunen saknas i stort 
sett lämpliga kärr, eftersom orkidéen 
föredrar rikkärr. Det har inte gått att 
återfinna den. Här och var går det se 
stora tuvor av smal islandslav Cetraria 
ericetorum. I små höljor i vitmossan är 
torvdynlav påträffad. Tallskogen som 
blev naturvårdsbränd 2013 har näs-
tan inte några döda träd efter branden 
och på marken finns få lågor. Botten-
skiktet har bara på några fläckar brun-
nit ner till mineraljorden. Som vanligt 
gynnar branden rotmurkla Rhizina 
undulata. En intressant svamp som 

49. Nittenmossen

Från luften syns den vackert koncentriska mossen och i centrum Gettjärnsögat.                                                                       Ulf Risberg/N

Hela Nittenmossens mykomplex.   /Enligt Hugo Sjörs 1954.
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2013 brände Länsstyrelsen en liten areal tallskog i Nittenmossens naturreservat.

Vid Gettjärnsögat är det en fantastisk mosaik av strängar och höljor. Här kan man inte gå torrskodd!

49. Nittenmossen
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kom tidigt var svedjetrattskivling Cli-
tocybe sinopica.

Fauna
Fågellivet är ganska rikt. Förutom grä-
sand finns även änder som kricka, vigg 
och knipa. Kanadagåsen har nyligen 
etablerat sig på myren, medan grönbe-
na och småfåglarna ängspiplärka och 
gulärla alltid har funnits där. 1978 
fanns ett par storspov (NT), men om 
de kvar är oklart. Däremot finns ännu 
ljungpipare. Fjärilsfaunan på myren är 
inte noggrant undersökt. Vid ett be-
sök sågs gulfläckig glanssmygare Car-
terocephalus palaemon, vilken har sin 
sydgräns i Bergslagen. I Horntjärnen 
strax norr om området har bredkan-
tad dykare Dyticus latissimus och bred 
paljettdykare Graphoderes bilineatus 
påträffats, båda är EU-habitat arter.

Friluftsliv
Nittenmossen ingår i riksintresseom-
rådet Säfsnäs socken för friluftslivet.

Natur-kulturhistoria
Efter en skogsbrand brukar spår efter 
äldre bränder komma fram, men efter 
naturvårdsbränningen sågs inga teck-
en på tidigare bränder. Inte ens gamla 
lågor såg man spår efter.

Ingrepp och påverkan
Förutom en viss reglering av sjöytan är 
myrarna opåverkade.

Bedömning
Värdeomdöme
Av pedagogiskt intresse är skillna-
den i mossarnas uppbyggnad och ett 
välkänt exempel på skolboksmässigt 
utbildade mosse-typer. Unikt är att 
två typer ligger sida vid sida. Ett visst 
värde har vegetationen som är ordinär 
men representativ. Mosse-komplexet 
ligger på ett delta av isälvsmaterial. I 
och med att Nittenmossen är klassad 
högt i våtmarksinventeringen är den 
av Högre naturvärde (Naturvärdeklass 
1b).

Hot, skydd och planering
Nittenmossen blev naturreservat 
2011. Nittenmossen är ett område 
av riksintresse för naturvården. Med 
stöd av 7 kap. 28§ i miljöbalken har 
området deklarerats som Natura 2000 
objekt med beteckningen SE0620136 
Nittenmossen väst. 

Rekommendationer
Nittenmossen kommer att få utveck-
las fritt, vilket även gäller skog inom 
reservatet.

Naturvårdsarter
Lavar: Mossdynlav Micarea turfosa. 

Fåglar: Ljungpipare Pluvialis apri-

På myren ser man tydligt alla regelbundna strängarna.

49. Nittenmossen

caria*, storspov Numenius arquata 
(Nära hotad - NT).

Referenser
Länsstyrelsen 1976. Ludvika kom-
mun 1982b. Länsstyrelsen 1988. 
Rafstedt & Bratt 1990.

Hane och hona av vigg.                                                                                 Ulf Risberg/N
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Beskrivning
Läge
Myren ligger cirka 3 km SSV om 
Nittkvarn och NV om Lönnfallet.

Områdets huvuddrag
Myren ligger 320 meter över havet. 
Till större delen upptas den av en 
excentriskt välvd rismosse. Mitt på 
mossen finns ett tiotal gölar och ett 
område med lösbottnar. Smala laggar 
finns i norr och söder medan ett brett 
och blött kärr ansluter i öster. Häri-
från leder dräneringsstråk åt sydost. 
Den intressantaste delen av mossen är 
på 30 hektar.

Geologi
Berggrunden består av kvarts- och 
fältspatporfyrisk leptit med amfibolit-
gångar. Myren är en excentriskt välvd 
rismosse med lösbottnar på många 
ställen. Smala laggar finns i norr och 
söder medan ett brett och blött kärr 
ansluter i öster. Härifrån leder dräne-
ringsstråk åt sydost mot bebyggelsen. 
Mossen är ovanligt djup, hela 6 meter.

Vegetation
Någon särskilt märkvärdig vegetation 
är det inte på mossen men den belyser 
myrstrukturerna på ett representativt 
sätt. Rismossen är splittrad i många 
mindre partier. Mer sammanhängan-
de rismossar finns i kanterna. Lösbott-
narna finner man överallt, oftast är de 
ganska små. De ligger alltid i partier 
med enbart vitmossor. Träd på mos-
sen är glest förekommande och det är 

Stora Orr leksmossen
Id nr: 50 
Typ: Excentrisk rismosse, lövrik 
barrskog 
Klass: Regionalt (II)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, G 
Skydd: Saknas
Areal: 58 ha, inkl 25 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 5i DV 
Koord.RT90: 6655381/1439887
Koord.Sveref: 6655552/134794
Ägare: Enskilda?

I Stora Orrleksmossens centrum finns stora gölar med gungflyn i kantena.

1:25 0000 500 1000 1500 m



      235

enbart tall. De största tallarna finns i 
kanterna. Inga riktigt gamla tallar syns 
till. Antalet torrakor är i stor sett obe-
fintliga ute på myren. En viss produk-
tion av klena torrakor sker i kanterna 
när tall dör.

Flora och funga
Även floran är dåligt utforskad. 
Strandlummer (NT) är påträffad vid 
källdraget. De blöta, nästan gungfly, 
domineras av vitag, vattenklöver och 
glest med flaskstarr. Här och var är det 
mattor av taggstarr. Enstaka dystarr 
finns bland övrig starr. 

Fauna
Kunskapen om fågellivet på myren är 
ovanligt bra. På myren häckar grön-
bena, gluttsnäppa, ljungpipare, trana 
och ängspiplärka häckar på myren. I 
skogarna kring myren finns bl.a. slag-
uggla, gråspett och duvhök (NT).

Natur- och kulturhistoria
Före detta myrodlingar finns närmast 
torpet Torget. En del av den störda 
myren är också spår efter torvtäkt. 
Rester av torvhässja ligger i ett av hå-
len efter torvbrytning.

Ingrepp och påverkan
Där torvbrytning har skett har gamla 
tallstubbar kommit fram, träd som 
måste ha avverkats för länge sedan.

Bedömning
Värdeomdöme
Stora Orrleksmossen är av värde som 
exempel på en ovanligt djup excent-

50. Stora Orrleksmossen

Stora Orrleksmossen har ett parti med riktigt stora gyngflyn med höljegölar. Växtligheten är fattig. 

risk mosse med gölar. Hugo Sjörs har 
klassat myren i skyddsklass III i sitt 
system. Mossen är ovanligt öppen 
och tillräckligt stor för att få en känsla 
av öppet landskap. Förekomsten av 
strandlummer är ovanlig. I och med 
att Nittenmossen är klassad högt i våt-
marksinventeringen är den av Högre 
naturvärde (Naturvärdeklass 1b).

Hot, skydd och planering
Området saknar skydd. Något hot 
bör inte föreligga mot själva myren. 
Skogen i kanterna, särskilt de fåta-
liga gamla tallarna kan vara hotade av 
skogsbruk.

Rekommendationer
Mossen bör utvecklas fritt och skyd-
das mot ingrepp av olika slag. Skogen 

på Paskatjärnsberget bör man undvika 
att avverka. 

Naturvårdsarter
Växter: Strandlummer Lycopodiella in-
undata (Nära hotad - NT).

Fåglar: Trana Grus grus*, ljungpipa-
re Pluvialis apricaria*, slaguggla Strix 
uralensis*, grönbena Tringa glareola*.

Referenser
Magnusson & Lundqvist 1933. Sjörs 
1948. Sjörs 1973. Länsstyrelsen 1976. 
Ludvika kommun 1982b. Länsstyrel-
sen 1988. Rafstedt & Bratt 1990.

I en hölja ligger resterna efter en torvhässja!
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Beskrivning
Läge
Bergområdet ligger ca 2,5 km SSV om 
Hällsjön. Det går lätt att komma in i 
området med vägen norr ifrån. Tenn-
berget och Avlångshöjden är två likar-
tade höjder som skiljs åt av dalgången 
i vilken Tennbergsmossen ligger. 

Områdets huvuddrag
Skogsområdet har allt vad som kan 
tänkas för våra trakter. Allt från ma-
ger hällmarksskog till lövrika gran-
skogar i blockiga sluttningar. Slutt-
ningarna har även vänliga mossiga 
granskogar som börjar utvecklas till 
högre naturvärde.Bruk av skogen 
har skett på många håll, kolved-
huggning, mindre avverkningar 
och sådd granskog med lärk. Ovan-
ligt många gamla tallar finns kvar. 
Arter som hör till gammelskogen finns 
utspridda över hela området. Avlångs-
höjdens svårframkomliga östra sida 
har mest naturskog, förutom högsta 
höjderna. Stora delar av området är 
lätt att nå och ganska lätt att vandra i. 

Geologi
Området ligger på småporfyrisk gra-
nitberggrund. Urbergskalksten träder 
fram på ett litet begränsat område 
och där har kalksten brutits sedan 
långt tillbaka i tiden. En mängd olika 
kontaktmineraler framträder i kon-
taktzonen mellan granit och kalksten, 
framför allt granat, vesuvian, diopsid, 
wollastonit. Även graniten har föränd-
rats så att den ursprungliga biotitgra-

Granskogen i sluttningarna är bördigare än de karga i höjdlägena och håller på att utveck-
las mot naturskog med många grova lågor.  

Tennberget  -  Avlångshöjden
Id nr: 51 
Typ: Naturbarrskog, sumpskog, 
mineralerrikt kalkbrott
Klass: Regionalt (II)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, F, L, G, K
Skydd: Saknas
Areal: 191 ha, inkl 184 ha skog
Nyckelbiotop: 17 % 
Socken: Ludvika
Karta: 66F 5a SO 
Koord.RT90: 6656176/1461611
Koord.Sweref: 656611/156505
Ägare: Bolag
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niten har ersatts av hornblände granit. 
Detta område på mindre än en hektar 
har varit uppmärksammat sedan den 
första preliminära naturvårdsplanen 
för Dalarna.

Vegetation
Kalkpåverkan på vegetationen kan 
spåras på många ställen kring kalk-
brottet i den ungskog som är upp-
kommen efter avverkningar. Tallskog 
förekommer främst på Tennbergets 
platå. Fältskiktet varierar med fuktig-
heten. I tallmossar är det skvattram. 
För övrigt en mix av ljung, kråkbär 
och blåbär. 

I sluttningarna och är det mer 
bördigare gran- eller barrblandskog. 
Inslaget av gamla björkar och aspar 
finns mest i Avlångshöjdens ostbrant. 
En riktigt gammal granskog finns 
även där. Mindre hällar och rasmarker 
gör skogen luckig och varierande tät. 
Enstaka äldre träd samt högstubbar 
och den stora mängden lågor i olika 
åldrar, grovlekar och nedbrytningssta-
dier skapar en bra naturskogsliknande 
karaktär. I sluttningarna finns ett visst 
inslag av äldre lövträd. Här och var 
även gamla lärkar.

Flora och funga
Kalkgynnade växter förekommer vid 
brottet, t.ex. blåsippa och tibast. 1987 
påträffades ett 40-tal plantor av fält-
gentiana (EN), numera är den san-
nolikt försvunnen. Så sent som 1991 
kunde man hitta månlåsbräken (NT), 
hårstarr och vildlin vid kalkbrottet. 
Osäkert hur det är möjligt idag på 

51. Tennberget - Avlångshöjden

Kalkbrottet med de sällsynta mineralerna. Ännu har inte så många arter av mossor och 
lavar etablerat sig kalkbrottet.

Hällmarker med gamla tallar finns det på båda bergens höjder. Här är det från en fin miljö på Tennberget. 
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En bit med vesuvian, sällsynt mineral 
från gruvhålet i Tennberget.  /Henry 
Eriksson

På båda bergen är det en mix av naturskog och mer påverkad skog, men överallt gammel-
skog. Här på Tennberget finns ett parti  med fin naturskog.

Till naturskogen hör ”lågeföryngring”. Vilket betyder att gran inte kan gro på marken, för där är det upptaget av alla andra träd. En murken 
liggande stam går bättre. Här är alla plantor på lågor som ligger kors och tvärs.

grund av igenväxning. I brottet hän-
der inte så mycket. I kalkbrottet finns 
klippväggar efter brytningen. Sådana 
kan vara artrika på mossor och lavar. 
Här verkar det vara artfattigt. Stor 
klockmossa Encalypta streptocarpa var 
den enda kalkgynnade mossan. En 
vanlig art direkt på stenen är skorp-
laven Clauzadea monticola. Det är 
en karaktärsart i gamla kalkbrott. På 
jord hittas Bilimbia microcarpa och 
köttröd hattlav Baeomyces carneus. 

I kanten av platåns tallskog, gan-
ska nära brottet är den vedlevande 
stjärntaggning (NT) påträffad. Intill 
kalkbrottet finns en grov tallhög-
stubbe med kortskaftad ärgspik (NT). 
Flera av de gamla högstubbarna har 
fallit. På en av dem är det anmärk-

51. Tennberget - Avlångshöjden

ningsvärt många arter. Ovanligast är 
vitplätt (NT). Även gråporing finns 
under lågan. Tickan är en ovanlig 
art. Tallågan är täckt av grynig blåslav. 

Högstubben efter torrakan är också 
intressant med många vedlevande la-
var. Lite av blanksvart spiklav (NT) 
finns tillsammans med andra knapp-
nålslavar. I veden dyker svampen Cryp-
todiscus tabularum upp. Grynig blåslav 
finns här och var på gamla granar och 
tallar i hällmarksskogen. Detsamma 
kan man säga om garnlav (NT). 
Där den finns är det oftast enstaka, 
men i västsluttningen småkuper-
ade terräng finns den på många träd. 

Trots många granlågor på Tennber-
get har ett fåtal vedlevande svampar-
ter hittats. Vedticka är vanligast. Doft-

skinn (NT) finns, men bara funnen på 
en toppbruten granlåga. Det finns få 
lövträd. De lövträd som finns, finns i 
närheten av den gamla gården i öster 
och i stenskravlet i västsluttningen. 

I ostsluttningen av Avlångshöjden, 
där det finns äldre aspar har flera in-
tressanta arter påträffats. Växande på 
asparna har korallblylav, lunglav (NT) 
och njurlavar hittats. Stor aspticka 
(NT) finns på en av de allra grövsta 
asparna. På klena, murkna aspar finns 
rävticka. Krushättemossa växer på de 
klenare asparna och på ett mossigt 
stenblock är stor revmossa funnen. På 
flera av asparna och på en rönn finns 
det lunglav (NT). På granarna börjar 
trädbasdynlav Micarea globulosella 
etablera sig på flera träd. Granlågor 
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finns det rikligt av och dessa är i olika 
nedbrytningsstadium. På en låga, nära 
toppen av Avlångsberget har den yt-
terst sällsynta, men lilla barkkryptola-
ven Absconditella pauxilla påträffats. 

I Tennbergets sydvästsluttningen 
har en annan stor sällsynthet hit-
tats på en gammal granlåga och det 
är Micarea contexta. Här och var, på 
båda bergen, har vit levermosslav 
Puttia margaritella påträffats. Dessa 
arters förekomster inom området får 
ge utslag för mångfalden av granlå-
gor i området. Vid basen av gammal, 
klen sälg har mjölig knopplav Bia-
tora chrysantha hittats. Ytterligare en 
ovanlig mossa är funnen i området, 
terpentinmossa. Den växer i en tall-
sumpskog i dalgången mellan bergen. 

51. Tennberget -  Avlångshöjden

I en annan dalgång på Avlångshöjden 
finns en långsträckt myr med klena, 
men mycket vackra talltorrakor. På 
dem finns lite av blanksvart spiklav 
(NT). Arten är sällsynt i Bergslagen 
på grund av bristen av lämpliga torra-
kor. På samma ställe finns det här och 
där garnlav (NT), som annars inte är 
särskilt spridd i skogarna. 

Fauna
Varken fågel- eller insektsfaunan är 
inventerad. Det är känt att gråspett 
häckar.

Friluftsliv
På sikt kan området bli attraktivt för 
friluftslivet. Området är tillräckligt 
stort för att det också ska vara ett frid-
fullt område, långt från störande ljud-

mattor. Ett naturreservat som mark-
nadsförs som ett vildmarksområde 
kommer att locka till besök.

Natur- kulturhistoria
Så stora arealer hällmarker bör brinna 
lätt när det är varma och torra somrar. 
Höjdläget gör också att snön ligger 
länge. Spår efter skogsbränder finns 
i ett fåtal tallstubbar med kolad ved. 
Skogen i sluttningarna har formats 
mer av tidigt bruk av skogen till trä-
kol. Ett antal kolbottnar vittnar om 
detta. Efter kolvedhuggningarna har 
en viss sådd skett med lärk. Stora lär-
kar finns som inslag i sluttningarnas 
granskog. Ingenstädes blir lärken do-
minerande och skogen håller på att bli 
naturskogslik. Brytningarna har prö-
vats i de små kalkstensinneslutning-
arna. Några hundra meter norr om de 
kalkbrott som är markerade på kartan 
ligger några små kalkbrott utan större 
betydelse. 

Ingrepp och påverkan
Höjderna av Tennberget och Avlång-
shöjden är i ett väglöst område som 
ändå nås lätt via en skogsbilväg öster 
om området. Det kan finnas en gall-
ring i Tennbergets sydsluttning som 
bidragit till så lite lövträd, men detta 
har gjorts för länge sedan.  Skogen är 
inte äldre skog än hundrafemtio år, 
men små grupper av träd och spridda 
enskilda träd är äldre. Skogen i när-
het till flera hyttor gjorde att skogen 
blev påverkad av uttaget av träkol och 
virke. De stubbar som finns efter av-
verkning är mer eller mindre helt ned-
brutna och överväxta av markmossor. 
Det är framför allt på ställen där man 
för mycket länge sedan bedrev luck-
huggning. Det vill säga, man tog de 
värdefullaste träden på en liten yta 
för att sedan låta ytan självmant växa 
igen. Som vanligt är, har skogen på 
höjderna litet ekonomiskt värde och 
har därmed undkommit modernt 
skogsbruk.

Bedömning
Värdeomdöme
Det är dock ovanligt att det finns en 
så stor areal skog som det är på Tenn-
berget och Avlångshöjden som i stort 
sett inte varit gallrad i modern tid. 
Kalkstensförekomsten med tillhö-

Att det finns skogslönn i våra trakter är ovanligt. I stenskravel kan frön lätt gro. Men se ur 
lätt granen också gror. Hur blir framtiden för lönnarrna?

Det vita på asparna är inte målarfärg. Det är laven blämlav. Laven indikerar att det är bra 
luft och logom med ljus.
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rande kontaktzon har stort teoretiskt 
värde, även som ett länsintresse. Det 
skogliga värdet gäller främst att Av-
långshöjden och Tennbergets skogar 
är ett ovanligt stort sammanhängande 
skogsområde med relativt gammal 
skog. Den stora mängden lågor i oli-
ka nedbrytningsstadier på merparten 
av arealen gör att skogen får karaktär 
som naturskog. 

Flera sällsynta lavar och svampar på 
lågorna har påträffats. Fynden av säll-
synta och rödlistade arter visar på att 
några arter ännu hänger kvar i områ-
det genom att det finns äldre lövträd. 
Arter som gynnas av rikligt tillgång 
på gammal, död ved har inte svårt att 
hitta lämpligt substrat. I snar framtid 

51. Tennberget - Avlångshöjden

Tallen blir inte hur gammal som helst. Här har en gamling fallit för vinden. Istället blir de 
en värdefull låga

kommer skogen att få högre grad av 
naturskogskaraktär.  Bedömningen är 
att de biologiska värdena har Högre 
naturvärde (Naturvärdeklass 1b). För-
utsättningar finns att upprätthålla en 
kontinuerlig ekologisk funktion som 
livsmiljö för naturvårdsarter. Området 
ligger inom riksintresse för friluftsliv.

Hot, skydd och planering
Tennberget och Avlångshöjdens sko-
gar saknar formellt skydd. Cirka 31 ha 
av skogen är nyckelbiotop i markäga-
rens ekologiska landskapsplan. Områ-
det ligger med i länsstyrelsens områ-
desskyddsplan för de närmaste åren.

Rekommendationer
Tennberget har förutom de geologiska 
värdena, naturvärden som kan förstär-

Duvhök.                                                                                               Ulf Risberg/N
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hotad - NT), vitplätt Chaetodermella 
luna (Nära hotad - NT), gråporing Ci-
nereomyces lindbladii, doftskinn Cys-
tostereum murrayi (Nära hotad - NT), 
rävticka Inonotus rhaedes, vintertag-
ging Irpicodon pendulus (Nära hotad - 
NT), stor aspticka Phellinus populicola 
(Nära hotad - NT), vedticka Phellinus 
viticola, gullgröppa Pseudomerulius 
aureus, blomkålssvamp Sparassis cris-
pa. 

Lavar: Garnlav Alectoria sarmen-
tosa (Nära hotad - NT), violettgrå 
tagellav Bryoria nadvornikiana (Nära 
hotad - NT), blanksvart spiklav Ca-
licium denigratum (Nära hotad - NT), 
liten spiklav Calicium parvum,  brun-
pudrad nållav Chaenotheca gracillima 
(Nära hotad - NT), blanklav Eopyre-
nula leucoplaca, grynig blåslav Hypo-
gymnia farinacea, skuggblåslav Hy-
pogymnia vittata, skinnlav Leptogium 
saturninum, lunglav  Lobaria pulmo-
naria (Nära hotad - NT), kortskaftad 
ärgspik Microcalicium ahlneri, bårdlav 
Nephroma parile, sälgörnlav Ochro-
lechia szatalaënsis, korallblylav Parme-
liella triptophylla, dvärgtufs Scytinium 
teretiusculum.

Fåglar: Gråspett Picus canus*.

Referenser
Nyström 1974. Länsstyrelsen 1976. 
Ludvika kommun 1982b. Länsstyrel-
sen 1988. Ljung 1998. Hermansson 
& m.fl. 2008.
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Trots att skinnsvampar är bland de svåraste som finns att artbestämma, finns det enkla sådana. Här är vitplätt (NT) som käns igen på den 
bomullsliknande ytan. Den växer alltid på gammal tallved.

Gråporing hittades under en gammal tallåga- 

kas i framtiden genom att skogen får 
utvecklas fritt. Problemet är att be-
hålla eller öka lövträdsinslaget. Enda 
möjligheten att förstärka mängden 
lövträd är att bränna och hägna in 
områden i anslutning till bergen. Det 
finns knappast något lämpligt område 
inom naturområdet. Det vore intres-
sant att även låta den del av skogen 
som är uppkommen på kulturmark. 
All skog bör lämnas för fri utveckling. 
Det är angeläget att säkerställa det 
största sammanhängande skogsområ-
det i södra delen av kommunen. För 
att bevara hela området måste detta 
ske genom ett naturreservat, eftersom 
markägaren bara planerar att bevara 
en mindre del av skogen. Kalkbrottet 

och dess omgivning bör få en aktuell 
växtinventering och ett förslag på åt-
gärder som skulle kunna gynna floran.

Naturvårdsarter
Växter: Månlåsbräken Botrychium 
lunaria (Nära hotad - NT),  hårstarr 
Carex capillaris, fältgentiana Gentia-
nella campestris (Starkt hotad - EN), 
vildlin Linum catharticum, tvåblad 
Listera ovata. 

Mossor: Vedtrappmossa Anast-
rophyllum hellerianum (Nära hotad 
- NT), stor revmossa Bazzania trilo-
bata, terpentinmossa Geocalyx graveo-
lens, krushättemossa Ulota crispa. 

Svampar: Veckticka Antrodia pul-
vinascens (Nära hotad - NT), stjärn-
tagging Astereodon ferruginosus (Nära 
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Beskrivning
Läge
Skogsområdet ligger 13 km SSV om 
Ludvika. Lättast att komma in i om-
rådet är att åka till Hällsjön och sedan 
mot Grängesberg och efter Vasselsjön 
ta vägen på västra sidan av sjön.

Områdets huvuddrag
Dramatisk östra sluttning där tre torr-
dalar skulpterats ut i berggrunden. 
En långsträckt brant vetter mot öster 
och sträcker sig i nord-sydlig riktning. 
I sluttningen är det frodig granskog 
med gamla tallar och lövträd. På ber-
get är det omväxlande tallskog på häl-
lar eller i lite växtligare svackor. Där-
emellan är blockigheten påfallande. 
Området har otroliga kontraster av 
skogstyper och terräng.

Geologi
Berggrunden består av småporfyrisk 
granit. För den geologiskt intresserade 
kan Hyttberget vara värt ett besök. 
Både erosion från landisen och smält-
vatten har satt sin prägel på berget. 
Här finns mjukt rundade isslipade 
urgranithällar, lossbrutna stora block 
och tre torrdalar med bitvis helt jäm-
na bergytor.

Vegetation
Hällmarkstallskogen varierar i struk-
tur med hur ytlig berggrunden är. 
Ljungen breder ställvis ut sig i häll-
markstallskogen. Bland tallarna finns 
riktigt gamla träd på hällarna. Hällar-
na har på högsta höjderna mest lavar. 

Hyttberget
Id nr: 52 
Typ: Lövrik barrskog, bergbrant 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, G 
Skydd: Saknas
Areal: 40 ha 
Nyckelbiotop: 50 % 
Socken: Ludvika
Karta: 66F 5a NO 
Koord.RT90: 6657813/1462392
Koord.Sveref: 6658257/157264
Ägare: Bolag

På högsta höjden av Hyttberget hittar man de äldsta träden, som är riktiga gammeltallar.  

1:20 0000 500 1000 1500 m
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I gränsen till näringsrikare mark är det 
blockigt och upp i detta står det grup-
per av gamla grova tallar och spridda 
gamla aspar och rönnar. I sluttningen 
blir granen dominerande, där går det 
att finna många äldre och grova träd. 

Här och var finns det låga örter, 
bl.a. harsyra. I vissa delar av skogen är 
marken vackert grön av mossor och 
med lite stenblock. Nedanför branten 
ligger mycket stora mängder vind-
fällda träd, en effekt av att den sydliga 
platån blev mer eller mindre kalav-
verkad en gång i tiden. Men det finns 
lågor av gran, asp och björk i hela 
sluttningen. En del gran och lövträd 
står på före detta åkermark, vilket har 
lett till storvulna träd. I den naturliga 
skogsmarken finner man kanske det 

När det är för skuggigt dör aspen fortare, men dess murkna och fuktiga ved gynnar svam-
par och insekter. Här en fantastisk låga med fyra naturvårdsarter. 

52. Hyttberget

största antalet gamla, grova aspar som 
det är möjligt att göra i kommunen. 
Tyvärr står de flesta starkt beskug-
gade, något som missgynnar lavar och 
mossor som lever på träden. Sump-
skogartad granskog finns i stråk mel-
lan hällmarkerna.

Flora och funga
Antalet växter är ordinärt. Små par-
tier lågörter ökar på artantalet. De 
stora och gamla asparna i granskogen 
är helt gröna av mossor långt upp på 
stammarna. Lavarna konkurreras ut. 
Fjällig filtlav Peltigera praetextata väx-
er på trädens stambaser i stora sjok. 
Ett fåtal aspar har dessutom bårdlav 
och stuplav. Asparna börjar nå sin 
maxålder och några har redan fallit 
och bildat präktiga lågor. Särskilt en 
låga, som ligger vid en grupp levande 
”uraspar”, utmärker sig alldeles extra 
eftersom det lever tre rödlistade svam-
par på den. Koralltaggsvamp (NT), 
kandelabersvamp (NT) och rynk-
skinn (NT). Rynkskinn brukar välja 
gran i normala fall. Dessutom finns 
björnmussling. En mindre vanlig art 
som är funnen på gammal asplåga är 
xxxxxxxx. Garnlav (NT) är ingenstä-
des rikligt förekommande. Enstaka 
bålar finns både i granskogen som på 
trögväxande granar i hällmarkstallsko-
gen. Detsamma, men betydligt mer 
fåtalig finns violettgrå tagellav (NT) 
och nästlav. Däremot är de vanliga 
skägglavarna Usnea rikligt förekom-
mande överallt.

De klippor som finns nedanför häl-
Hyttberget är kontrasternas skog. Grov gammal asp i sluttningen. Här har dött och fallit, 
vilket ger asparna en chans att lave längre., för de behöver ljus.   
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larna har bra förutsättningar för mer 
krävande lavar och mossor. Skuggblås-
lav finns här och var. Den sällsyntaste 
som hittats är norsk näverlav (VU). 
Ovanligt stort antal bålar finns på en 
skuggig nordöstvänd lodyta. På en 
mer exponerad lodyta växer två stora 
bålar av stiftlav Pertusaria coralliza. 
Arten har sydlig utbredning. Mos-
sorna är inte inventerade. 

Hällmarkens tallskog varierar i 
förutsättningar för arter. Det saknas 
gamla tallågor, men gamla tallar finns 
här och var. På eller intill hällarna 
finns vissa år taggsvampar. Kända 
fynd är av motaggsvamp (NT) och 
svart taggsvamp (NT). Vedlevande 
svampar på granlågor har bra förut-
sättningar i hela ostsluttningen. Ändå 

52. Hyttberget

Platsen där norsk näverlav växer på en av de skyddade klipporna. Inte mindre ett 40-tal 
bålar finns här. 

är inte så många arter noterade. I alla 
fall finns kötticka (NT), granticka 
(NT) och rynkskinn (NT). På sikt 
torde möjligheterna att påträffa fler 
vedsvampar öka, då det finns impone-
rande mängder granlågor. Limsvamp 
Bulgaria inquinans hittades på en död 
björk. Skålsvampen som är sydlig är 
inte vanlig i våra trakter.

Fauna
Rikedomen på fåglar representeras av 
många hackspettsarter bl.a. gröngöling 
(NT), gråspett, tretåig hackspett (NT), 
mindre hackspett (NT) och spillkråka. 
Ormvråk och kattuggla trivs bra i 
denna variationsrika skog. Tjäder bör 
trivas på toppen av berget. Många tal-
lar är tjäderbetade. Av småfåglar kan 

nämnas stjärtmes, nötväcka, gärdsmyg, 
svartvit flugsnappare och gransångare. 

Friluftsliv
Hyttberget besöks då och då av de 
boende i närheten. Det är spännande 
område att vistas i, och det blir ganska 
stort om ta med skogen i grannkom-
munen. Säkerligen ett bra ställe för 
svampplockning.

Natur-kulturhistoria
De stora arealerna hällmarksskog 
borde ha varit utsatta för skogs-
bränder. Endast ett fåtal tallar med 
brandljud har hittats bland de äldsta 
tallarna. Några stubbar med tydliga 
spår efter bränder har hitintills inte
upptäckts. Ostsluttningens frodiga 
granskog med riktigt gamla lövträd 
har inte brunnit på mycket länge. 
Närheten till hytta borde ha format 
skogen. Några tydliga kolmilor har 
förvånandsvärt nog inte noterats. Att 
det har legat ett boställe i sluttningen 
mot sjön kan man anta på de gran-
planterade åkrarna. Dessa är dock 
små.

Ingrepp och påverkan
En liten del, den östligaste delen, har 
blivit skogsgödslad en gång. Avverk-
ningarna under 1980-talet, i väster 
mot hällmarkerna,  minskade arealen 
”naturskog”. Samtidigt bör skogsbo-
laget få en eloge till att skogen i öster 
blev kvar. Övre delen av ostsluttning-
en blev avverkad för länge sedan och 
nu står där en tät granplantering. En 
del av denna ingår i området, då det 

En kavalkad av sällsyntheter från Hyttberget. Till vänster limsvamp Bulgaria inquinans. Den är sydlig. Tidigare användes den till att till-
verka lim med. Till höger den sällsynta norsk näverlav (VU).   
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ligger mellan skog med höga natur-
värden. 

Bedömning
Värdeomdöme
De ovanligt utformade torrdalarna 
har geologiska värden. Den lövrika 
granskogen är värdefull för fågelli-
vet och speciellt för hackspettar och 
hålboende arter.  Variationen mellan 
sluttningar och höjden berikar art-
mångfalden. Orördheten är ovanlig 
för att vara så nära gammal hytta. För 
naturvärdena bedöms Hyttberget ha 
Högre naturvärde (Naturvärdeklass 
1b). Området ligger inom riksintresse 
för friluftsliv. Större delen av den bör-
diga skogen ligger i Smedjebackens 
kommun.

Hot, skydd och planering
Området saknar formellt skydd. Hit-
tills har markägaren undantagit om-
rådet från skogsbruksåtgärder, sedan 
det uppmärksammats. Tidigare har 
kalavverkningar utförts på västra si-
dan av berget. Ungefär 20 hektar är 
nyckelbiotop ”barrskog”. Området är 
betydligt större på andra sidan kom-
mungränsen. Om den nuvarande 
områdets skog hotas på något sätt bör 
ett kommunöverskridande reservat 
bildas.

Rekommendationer
Hyttberget har förutom de geolo-
giska värdena, naturvärden som kan 
förstärkas i framtiden genom att sko-
gen utvecklas fritt. Granskog som är 
planterad inom området har en liten 
areal, men den är värdefull för att 
undvika splittring. Det vore bra om 
man kunde undvika kalavverkning av 
granplanteringen. Om den nuvarande 
områdets skog hotas på något sätt bör 
ett kommunöverskridande reservat 
bildas.

Rödlistade arter
Svampar: Kandelabersvamp Artho-
myces pyxidatus, koralltaggsvamp He-
ricium coralloides (Nära hotad - NT), 
björnmussling Lentinellus ursinus, 
kötticka Leptoporus mollis (Nära hotad 
- NT), granticka Phellinus chrysoloma 
(Nära hotad - NT), rynkskinn Phlebia 
centrifuga (Nära hotad - NT), 

Lavar: Garnlav Alectroria sarmento-
sa (Nära hotad - NT), nästlav Bryoria 

52. Hyttberget

furcellata, violettgrå tagellav Bryoria 
nadvornikiana (Nära hotad - NT), 
mjölig dropplav Cliostomum leprosum 
(Nära hotad - NT), vedskivlav Her-
telidea botryosa (Nära hotad - NT),  
skuggblåslav Hypogymnia vittata, 
gammelgranslav Lecanactis abietina, 
stuplav Nephroma bellum, bårdlav 
Nephroma parile, norsk näverlav Pla-
tismatia norvegica (Sårbar - VU). 

Fåglar: Mindre hackspett Den-
drocopos minor (Nära hotad - NT), 
spillkråka Dryocopus martius*, gran-
sångare Phylloscopus collybita, gråspett 
Picus canus*, gröngöling Picus viridis 
(Nära hotad - NT), tretåig hackspett 
Picoides tridactylus (Nära hotad - NT), 
tjäder Tetrao urogallus*.

På fuktiga klippor finns rödfläckig knotterlav Trapeliopsis pseudogranulosa.

Gyttrad taggsvamp Creolophus cirrhatus är funnen på en asplåga.

Referenser
Länsstyrelsen 1986 och 1988. Her-
mansson & m.fl. 2008.
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Beskrivning
Läge
Området är en del av Ludvika stad 
och ligger vid utfarten mot Gran-
gärde. Mellan länsvägen och Väsman. 
Gamla landsvägen och f.d. järnvägen 
går genom området.

Områdets huvuddrag
Området ligger nedanför Ställviksber-
get, men bergets nedersta del ligger 
här. Närmast sjön är det uddarna som 
har unik gammal skog och trädburna 
grönområden som då och då får sköt-
sel. Bergets klippor har en flora som är 
typisk för sydväxtberg. 

Geologi
Berggrunden består av leptit. Flera 
järnmalsgruvor finns i närheten, men 
även med inslag av koppar. Över ber-
get ligger morän.

Landskapsbild
Utsikt finns över Väsman där badet är 
idag. Badet ligger på före detta åker-
mark. En rad av stora lärkar gränsar 
till före detta hagmarken. Träden kan 
inte undgå förbipasserande. Parken 
(den är nästan utom synhåll), kanske 
uppfattas som ett ”skogsområde”efter
Väsmansstranden. Utsikten från läns-
vägen är behagligt vacker utöver Väs-
man och stadens bebyggelse.

Vegetation
Naturligtvis är vegetationen kultu-
rellt präglad, men förändringarna är 
enorma gentemot vad det en gång 
i tiden var. Idag hålls vegetationen 

Skuthamn -  Iv iken
Id nr: 53 
Typ: Närskog, gammelskog, berg-
brant
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, F, K, L  
Skydd: Saknas
Areal: 17 ha, inkl 16 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Ludvika
Karta: 66F 6a NO 
Koord.RT90: 6671710/1464873
Koord.Sveref: 6672184/159578
Ägare: Kommun, enskilda

Raden med lärkar är en stark profil vid infarten till Ludvika.

1:15 0000 250 500 750 1000 m
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nere på åkrarna av effektiva gräsklip-
pare för att vara öppna gräsytor för 
besökare. Före detta gårdsplaner har 
asfalteras, järnvägen är nedlagd och 
järnvägsbanken asfalterad som gång- 
och cykelväg. Breda vägar går hit och 
dit. Kvarvarande vegetation blir ytor 
som ingen är intresserad av att hävda 
som förr. 

Kommunen hackslår kanterna till 
gång- och cykelvägen. Man håller nere 
lövsly, men gynnar inte konkurrens-
svag flora som är typisk för väg- och 
dikesslänter. Trots detta är det en mix 
av höga och låga örter i kanterna och 
i dikerna. Kring gruvhål, somliga vat- 
tenfyllda, får lövskogen i stort sett stå 
orörd på kommunens mark. Ena ud-
den är ambitionen lövskog med inslag 

53. Skuthamn

av tall. I lövskogen finner man några 
ädellövträd. Dessa ska  gynnas. När-
mast badplatsen är det en högvuxen 
barrskog med inslag av asp, björk, 
rönn och sälg. Tall dominerar och trä-
den är riktigt gamla, mellan 150 och 
300 år. Rönnen kan även den vara up-
pemot hundra år. En unik ”skog”. 

Till nyligen fanns det några kul-
turgynnade växtrariteter i området. 
Mellan före detta järnvägen och sjön, 
i en västexponerad sluttning ligger ett 
skogsbestånd som tidigare var trädbä-
rande betesmark. När djuren betade 
här var det glest med främst tall och 
rönn. Varav några var gamla redan på 
den tiden, vilket var ganska typiskt för 
hagmarkerna. Med tiden har trädens 
kronskikt mer eller mindre slutit sig. 

Den engelska parken skiljer sig från 
övrig mark genom att den varit mer 
trädbevuxen under lång tid av en träd-
blandning som har både inhemska 
som utländska trädslag. Fältskiktet är 
även den en blandning av ängs- och 
skogsväxter. 

Flora och funga
I ett kulturlandskap med långa anor 
kan man finna rester av tidigare kul-
turväxter, vilket det går att göra även 
här. På de öppna ytorna nära forsen 
kunde man till nyligen se rörsvingel 
(första uppgiften 1946). Efter ban-
vallen står det ett bestånd av en hy-
brid som går under namnet banklint. 
Den är inkommen under 1800-talet. 
Länge var en av de sista växtplatserna 
i landet för stortimjan (VU) kvar. Till 
sist kvävdes den av alltmer hög- och 
tätväxande vegetation i den branta 
järnvägsslänten. På motsatta sidan har 
örnbräken kvävt all annan flora. Efter 
gång och cykelvägen, före detta järn-
vägsbank, är det ställvis en rik flora. 
Backnejlika, smultron, slåtterfibbla, li-
ten blåklocka med flera ganska vanliga. 

En ännu vanligare art är lupiner, 
och som alltmer breder ut sig på be-
kostnad av lågvuxna örter och gräs. I 
Iviken finns en liten yta med rikligt av 
brudsporre. Kommunen försöker hålla 
ytan fri från konkurrerande vegeta-
tion. Området är inhägnat. Särskilt i 
slänten mot vattnet är färgkulla och 
getväppling vanlig. 

I Ställviksbergets nedersta del, 
mot vägen, växer det många tuvor av 

Övre och undre bilden visar två vyer som har funnits i hundra år. Lärkallén markerar gränsen mellan åker och hage en gång i tiden. Kaf-
feholmen är välbesökt under sommaren. Där ifrån ser man ”Skuthamnsskogen”.

Skuthamnskogen från Väsmansisen.
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svartbräken och gaffelbräken. Vid de 
vattenfyllda dagbrotten växer rikligt 
med mossor och lavar på klippväg-
garna. I hela området föryngrar sig ek, 
skogslönn och hassel och en och annan 
skogslind, vilket visar vilket gynnsamt 
läge sydväxtberg skapar.

Fauna
Syftet att ha kvar tätare lövskog som 
får vara orörd är att gynna fågellivet. 
Skogsområdet vid badplatsen är sär-
skilt värdefull för större fåglar att söka 
skydd i. Mindre hackspett (NT) obser-
veras då och då inom området. I den 
omväxlande miljön med skogsdungar, 
buskage och öppna ytor, trivs många 
fågelarter. Ibland kan man råka på 
hämpling (NT). Vanligare som finns 
är t.ex. svartvit flugsnappare, grönsång-
are och stenknäck. De trivs i skogen 
kring gruvhålen. Ibland besöks områ-
det av gröngöling (NT).

Solexponerade träd i sydsluttning-
en kan vara mycket värdefullt för in-
sekter som kräver varma lägen. Om 
lädermätare Rhodostrophia vibicaria 
tillhör dem är osäkert, men det är en 
sällsynt fjäril. I många av de solexpo-
nerade tallar i skogen norr om badet 
lever reliktbock (NT). De flesta tallar-
na med arten står närmast stranden. 
Fler naturvårdsarter bland insekter 
kan sannolikt förväntas i skogens tal-
lar och rönnar. Här och var finns det 
blottad sand som på vissa ställen är 
solexponerad och varma för solitära 
sandbin och flugan Villa hottentotte. 

53. Skuthamn

I skogsdungen intill badplatsen finns det flera tallar som är cirka 250 år gamla. Även 
många rönnar har mycket hög ålder. Skogen var tidigare hagmark med dessa tallar och 
rönnar.  Skogsdungen är unik som tätortsnära natur. 

Sydvända klippor intill gamla landsvägen. På dem finner man värmeälskande växter och 
lavar. 

Detta är det ett av få ställen i länet 
som den finns på.

Friluftsliv
Närheten till tätbebyggelsen och Väs-
mansstranden gör området välbesökt, 
åtminstone varma sommardagar då 
vissa personer söker solstrålarna och 
andra undviker dem. Allt tillfredställs 
här. Stormiga höstdagar kan man skå-
da brädseglarna på sjön. Den gamla 
skogen vid badplatsen besöks ofta av 
hundägare.

Natur- och kulturhistoria
Detta området har verkligen en histo-
ria att berätta (se vidare KMVP). Lud-
vika stads hjärta låg en gång i tiden 
här. De första industrierna grundades 
intill forsen mellan Väsman och Hil-

len. Järnvägen drogs efter stranden. 
Forsens brus stillades av ett kraftverk. 

Herrgårdens strategiska placering 
och dess tillhörande jordbruksmarker 
formade denna del av stadens närom-
råde. Från eran finns fortfarande spår 
kvar av byggnader och natur-kultur 
miljöer efter Väsmansstranden. 

Tidigare omfattade jordbruksmar-
ken även stora delar av Hammarback-
en. I området finns även lämningar 
efter tidigt bergsbruk, i form av gruv-
hål, malm- och skrotstenshögar och 
byggnadsrester.

Natur- och kulturhistoria
Sydväxtberget som berör området är 
orört. Bergsbruk och jordbruk har 
format området, men naturen har ta-
git tillbaka del av den öppna marken. 

Ingrepp och påverkan
Historien och ingrepp och påverkan 
har gått i hand. Det senaste ingreppet 
är asfaltering av de grusytor som fanns 
kring byggnader och på järnvägsban-
ken. Trädskiktet mellan länsvägen och 
Väsman gallras och röjs då och då. En 
del av detta är onödigt för utsiktens 
skull.

Bedömning
Värdeomdöme
Skuthamn är en stor tillgång som 
närmiljö genom det utomordentligt 
vackra läget, den variation som åter-
finns mellan öppna ytor och skogliga 
dungar. I skogen norr om badet finner 
man en före detta hage med flerhund-
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53. Skuthamn

I vilken stad kan se en riktigt gammal 
torraka? Det är naturkvalitéer som är 
viktiga för all typ av mångfald. 

Inte bara tall och rönn är grova i ”Skuthamnsskogen”, även granarna är magnifika eftersom 
de har stått fria från andra konkurrerande träd.  

På hösten blir färgerna på lövträden kring gamla landsvägen och cykelvägen nästan blän-
dande vackra. 

raåriga gamla tallar och rönnar, vilket 
med stor sannolikhet har vissa värden 
för faunan. Flertalet av de arter av träd 
och buskar som går att påträffa i Lud-
vika trakten förekommer i området. 
Den försvunna förekomsten av stor-
timja hade ett länsintresse eftersom 
arten håller på att försvinna från lan-
det. Området är i sin helhet ett unikt 
tätortsnära natur, med en blandning 
av natur- och bearbetad mark. Förut-
sättningar finns för att upprätthålla en 
kontinuerlig ekologisk funktion som 
livsmiljö för naturvårdsarter. Åtmins-
tone har området Påtagligt naturvärde 
(Naturvärdeklass 2).

Hot, skydd och planering
Nyligen blev delar av området gallrat, 
allt för att öka utsikten, samt gynna 
lövträd som, t.ex. rönn, skogslönn, ek 
och hassel. Sedan länge har träden 
mellan länsvägen och sjön glesats ut, 
för att skapa en utsikt in mot stadens 
centrum. De allra värdefullaste träden 
har sparats. Tyvärr har buskskiktet 
också röjts, vilket i många fall är ett 
hot eller försämring av mångfalden. 
En mer detaljerad skötselplan ska tas 
fram inom ramen för ”grönstruktur-
plan”. Gång- och cykelvägen, f.d. ban-
vallen, har fått en skötselplan som ska 
gynna ängsartade växter och missgyn-
na lupiner. Förhoppningsvis ska detta 
fungera från och med 2015. 

Rekommendationer
Eftersom området ligger tätortsnära är 
det önskvärt med skötsel av markerna. 
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Slyrensning med jämna mellanrum är 
önskvärt, men det vore lämpligt om 
inriktningen blev naturvänligare, dvs. 
främja artrikedomen, skiktning, öka 
andelen gamla träd osv. Före detta 
hagmarken med riktigt gamla tallar 
och rönnar ska helst skötas på ett så-
dant sätt att andelen gamla träd ökar 
med tiden samtidigt som en föryng-
ring sker. Döda träd, stående som 
liggande bör tillåtas. Det varma läget 
mot sjön gör detta till ett unikt be-
stånd och bör få status av ett natur-
reservat med en upprättad skötselplan 
för biologisk mångfald. Vid badplat-
sen bör en större yta med blottad sand 
i sluttningen mot sjön skapas, allt för 
att gynna bin, humlor och steklar.  
Översiktlig inventering av insekter 
bör göras.

Naturvårdsarter
Växter: Svartbräken Asplenium tricho-
manes, banklint Centaurea x mochk-
tonii, hassel Corylus avellana, back-
nejlika Dianthus deltoides, brudsporre 
Gymnadenia conopsea, stortimjan Thy-
mus pulegioides (Sårbar - VU). 

Fåglar: Mindre hackspett Dendro-
copos minor (Nära hotad - NT), grön-
göling Picus viridis (Nära hotad - NT).

Skalbaggar: Reliktbock Nothorhina 
muricata (Nära hotad - NT).

Referenser
Hermansson & m.fl. 2008.

53. Skuthamn

Vägkanterna till gång- och cykelvägen är ställvis mycket artrika och har en speciell flora av konkurrenssvaga arter. Beståndet av banrödklint 
Centaurea x mochktonii är en stor sällsynthet.                                                                                                                          Thorild Jonsson

Backnejlika är ställvis vanlig efter gc-vägen, men försvinner när lupinerna breder ut sig.                                                                                                                                             
                                                                                                                    Henry Eriksson
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Beskrivning
Läge
Cirka 4,5 km SSO om Ludvika, efter 
vägen mellan Jägarnäs och Pjantbo.

Områdets huvuddrag
På strandremsan mot sjön Hagge har 
odlingsmarkerna under lång tid häv-
dats genom åkerbruk, slåtter och bete. 
Landskapet har en vacker formation 
eftersom det böljar fram och tillbaka. 
En bäckravin bildar en av svackorna. 
Marken som är blockrik har aldrig va-
rit uppodlad.

Geologi
Berggrunden är av leptit. Jordlagret 
består av morän.

Landskapsbild
Under resan med bil till Rävsnäs har 
man nästan hela tiden utsikt över den 
långsträckta sjön Hagge. På andra si-
dan stiger skogslandskapet, vilket yt-
terligare förstärker landskapet. Miljön 
kring Rävsnäs gården tillhör också 
landskapsbildens positiva delar.

Vegetation
De trädbärande hagmarkerna, som till 
större del betas efter längre tids ohävd, 
är blockrika. Trädskikten är glest be-
vuxna med äldre lövträd, bestående 
av många trädslag. Bäckravinen skär 
ned i sedimentet närmast sjön. Bäck-
ens vatten är starkt järnockrafärgat. 
Ravinbotten är delvis igenväxande av 
främst gråal. Fältskiktet är av frisk typ, 
när hävden upphör blir pipröret do-

Rävsnäs
Id nr: 54 
Typ: Betesmark, allé, lövskog
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, F, L, K  
Skydd: Saknas
Areal: 55 ha, inkl 7 ha skogsmark
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Ludvika
Karta: 66F 6b SV 
Koord.RT90: 6665656/1467113
Koord.Sveref: 6666189/161834
Ägare: Kommun, enskilda

Det öppna landskapet efter sjön Haggen mellan Östansbo och Rävsnäs höll på att växa igen 
med skog och sly. Nu ser man åter ut över landskapet med hjälp av kor. 

1:25 0000 250 500 750 1000 1250 m
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minant. Den förnämliga alléen med 
gamla skogslindar är mycket värdefull.

Flora och funga
Rävsnäslandet är känt för en raritet, 
glesgröe (VU). Ett vackert gräs vars 
förekomst blev uppmärksammad på 
1950-talet. Arten har mycket få fö-
rekomster utanför södra Norrlands-
kusten. Den växte i bäckravinen som 
kommer från f d soptippsområdet. 
Inte sedan slutet av 1960-talet är den 
sedd. Före ingick ravinen i betesmar-
ken. I och med att den inte längre be-
tas har gråal och högt gräs tagit vid. 
Kanske även att utbyggnaden av vä-
gen spelade in i artens försvinnande. 

Fuktängarna, f.d. åkervall mot sjön 
och kring den nybyggda gång- och cy-
kelvägen har en rik flora med många 
orkidéer. Vanligast orkidée är Jung-
fru Marie nycklar. På ett ställe finns 
det många exemplar av grönvit natt-
viol. En mycket sällsynt art i Dalarna. 
Även sjöhörning daggkåpa är funnen. 
Vägkanterna har även rikligt av brun-
klöver, dvärglummer och backnejlika. 
Lindalléen vid Rävsnäsgården är för-
nämlig och bör vara värdefull för mos-
sor och lavar. Några anmärkningsvär-
da arter har hitintills inte påträffats. 
Men vanligare och typiska arter som 
finns på alléträden är gulkantad dagg-
lav Physconia enteroxantha och fjällig 
dagglav Physconia perisidiosa. Man 
kan misstänka att användningen av 
eldningsolja vid energiuppvärmning 
har förorenat trädens barkskikt.

Fauna
Ett variationsrikt jordbrukslandskap i 
en igenväxningsfas brukar kunna få en 
rik fågelfauna. Huruvida detta gäller 
Rävsnäs är inte känt, men flera av ar-
terna som gynnas av en sådan utveck-
ling har påträffats, t.ex. buskskvätta, 
stenskvätta, trädgårdssångare, gärdsmyg 
osv. Om mindre hackspett (NT) häck-
ar inom området är inte känt, men 
den ses och hörs regelbundet. Tidigare 
har törnskata, ortolansparv (VU), törn-
sångare observerats, men dessa arter 
uppvisar en tillbakagång.

Friluftsliv
Rävsnäs har under längre tid fung-
erat som ett centrum för diverse ak-
tiviteter. F.d. ålderdomshemmet har 
bedrivits som vandrarhem. Ett ridhus 

54. Rävsnäs

I hagmarken finns det några gamla lövträd som sannolikt stått kvar från den tid då jord-
bruket i Rävsnäs fanns. 

Redan efter några års bete har korna gjort ett gott arbete. Gräsmarkerna har fått ett utse-
ende som under gångna tiders brukande.  

samt fotbollsplan och en vandringsled 
gör att besöken är många, vilket inte 
minst de väl använda ridstigarna i sko-
garna vittnar om.

Ingrepp och påverkan
Jordbruket är numera nedlagt. Upp-
hörandet av betet i hagmarkerna har 
haft allvarliga konsekvenser för floran. 
Igenväxningen av fältskiktet har gjort 
att högvuxna växter ersätter den mo-
saik som skapas genom betestrycket. 
Buskskiktet skulle tar över mer och 
mer, vilket skulle leda till en försäm-
ring av landskapsbilden, och som 
skulle kräva manuell röjning för att 
upprätthålla det öppna landskapet. 
Sedan 2006 har kommunen ett an-
tal nötkreatur på större delen av f d 

hagmarken. Resultatet är att igenväx-
ningen upphört inom den hagen. Till-
sammans med gallring i trädskiktet 
och betet har betesgynnad vegetation 
återkommit.

Bedömning
Värdeomdöme
Rävsnäs har höga kvalitéer när det 
gäller landskapsbilden. Den varia-
tionsrika jordbruksbygden ger en viss 
rikedom för faunan, tidigare även för 
floran. Betet från nötkreaturen har 
berikat och säkerställt ett öppnare 
landskap. Fältskiktet har på mindre 
områden åter blivit lågvuxet och art-
rikt. Växtlokalen för glesgröe, har höga 
floristiska värden även om arten kan 
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anses försvunnen. Istället har fyndet 
av grönvit nattviol varit glädjande. Al-
léer och gårdsträd har även dessa ett 
stort floravärde för främst mossor och 
lavar. Området har särskild betydelse 
för biologisk mångfald och har för-
utsättningar för att upprätthålla en 
ekologisk funktion som livsmiljö för 
naturvårdsarter. Påtagligt naturvärde 
(Naturvärdeklass 2).

Hot, skydd och planering
Kommunen har statligt ekonomiskt 
stöd för betesdriften. Kontraktet löper 
i femårsperioder. Så länge kontrakt 
och nötkreatur finns, är det svårt att 
ändra på markanvändningen. Kom-
munen har på vissa delar av arealen 
för många träd per hektar för att få 

54. Rävsnäs

Alléen av gamla skogslindar intill f d ålderdomshemmet, numera konfernsanläggning, är 
en kommunens vackraste alléer. 

full ersättning för betet. Det är viktigt 
att inte göra hagen alltför enhetlig. 
Allén vid Rävsnäsgården har ett gene-
rellt biotopskydd.

Rekommendationer
Återinförandet av hävden, som bete, 
har varit det primära för landskapet 
vid Rävsnäs och viktigt åtgärd. Häst-
bete har skett i närheten av ridstal-
let, med en utökning norrut, på f.d. 
åkermark. Inventering av så kallade 
ängssvampar bör göras för att avgöra 
naturvårdskvalitéen av betet. 

Naturvårdsarter
Växter: Sjuhörnig daggkåpa Alchemil-
la heptagona, darrgräs Briza media, 
glesgröe Glyceria lituanica (Sårbar 

Kommunen har byggt en gång- och cykelväg efter Haggens strand. Den är mycket uppskattad.

En av skogslindarna i allén är särskilt 
egenartad. Gamla träd är individer som 
alla utvecklas olika. 

- VU), grönvit nattviol Platanthera 
chlorantha.

Fåglar: Mindre hackspett Dendro-
copos minor (Nära hotad - NT), busk-
skvätta Saxicola ruberta.

Referenser
Ludvika kommun 2013.
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Beskrivning
Läge
De områden som skogsfinnarna slogs 
sig ner kom att kallas finnmarker. 
Denna finnmark omfattar i kom-
munen hela Säfsnäs socken och en 
stor del av de angränsande delarna av 
Grangärde socken, t.ex. ingår Skatt-
lösberg by och Stormosse.

Områdets huvuddrag
Ett av skälen till att skogsfinnarna för 
400 år sedan kom till västra delen av 
Ludvika kommun är att de var duk-
tiga att odla upp skogsmark. De valde 
oftast höjderna, för att det sällan blev 
frost på försommaren som nere i dal-
gångarna. Dessutom var det ödemark, 
till skillnad från skogsområdena när-
mare Grangärdetrakten. De högsta 
bergen når över 500 meter över havet 
och de ligger i de högsta delarna av 
norra delen av området och även så 
högt slogs någon skogsfinne ner. Myr-
områdena är många och de utnyttja-
des också för höproduktion. Här och 
var finns sand- och grusavlagringar ef-
ter inlandsisen, vilket var marker som 
lättare kunde uppodlas. Vattendelaren 
mellan Västerhavet och Östersjön går 
genom området.

Geologi
Berggrunden består till största delen 
av olika typer av granit.

Landskapsbild
Den kuperade terrängen är påtaglig 

Finnmarken i  Ludvika -  Vansbro
Id nr: 55 
Typ: Finnbygder 
Klass: Riksintresse (I)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, F, G, L, H  
Skydd: Saknas
Areal: xx ha 
Nyckelbiotop: xx % 
Socken: Ludvika
Karta: 66E 
Koord.: 66/1 
Koord.: 66/14 4 
Ägare: xx

De många större åarna bör bli bättre och bättre fiskevatten.
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för hela området, vilket sätter sin prä-
gel på landskapsbilden.

Vegetation
Den västliga taigan är skogligt domi-
nerande. Myrarna är av fattiga moss-
typer. På mycket få ställen tränger ur-
bergskalken idagen så att vegetationen 
blir helt annorlunda, mer örtrik och 
skogen full med lövträd. Efter vatten-
dragen kan det finnas en rikare flora.

Fauna
Fortfarande ett glest befolkat område, 
med Fredriksberg som enda tätort, 
vilket gynnar förekomsten av de stora 
rovdjuren. Just nu finns alla de stora 
rovdjuren i området, kanske även våra 
två örnarter. Lisjön är som en norr-
ländsk fågelmyr, men är egentligen 
en damm. En gång i tiden var den ett 
unikt myrlandskap med rikt fågelliv.

Flora och funga
Det finns mycket att se när det gäl-
ler flora och svampar, särskilt när man 
är i trakterna av Skattlösberg. Västra 
delarna, särskilt höjdlägena i norra 
delen av Säfsnäs socken har mer ne-
derbörd än många andra ställen i Da-
larna. Man brukar kalla att Säfsnäs 
ligger inom ett suboceaniskt område, 
som gynnar västliga utbredningstyper 
av mossor och lavar. Norsk näverlav 
(VU), broktagel (EN). långt broktagel 
(EN) och vanligare skuggblåslav är så-
dana arter. Norsk näverlav har ett av 
sina starkare områden i landet i Säfs-
näs. 

Friluftsliv
Området har mycket stor betydelse för 
friluftslivet och det har det haft länge. 
Eftersom snön lägger sig tidigare än 
på många håll, har vintersporter kun-
nat utvecklas i positiv riktning. Fiske 
och jakt har också lång tradition. Li-
sjön har blivit ett riktigt eldorado för 
de som tycker om att dra upp en och 
annan stor gädda. 

Natur- och kulturhistoria
Natur- och kulturhistoria går nästan 
hand i hand när man ser på ett så stort 
område som detta. Ursprungligen var 
skog- och myrlandskapet ett ”urland-
skap”, med återkommande skogsbrän-
der, stormfällningar och insektsan-
grepp. Skogen hade naturlig dynamik 
och successioner. 
Allt ändrades för över 400 år sedan, 
särskilt när skogsfinnarna kom hit 
från gränserna mellan då varande 
Sverige och Ryssland. De kom hit 
för att området i dagens östra Fin-
land var överbefolkat, krig och dåliga 
skördeår. Mot skattefrihet en tid och 
framtidstro om en bättre framtid kom 
skogsfinnarna hit, särskilt i början av 
1600-talet. Skogsfinnarna var specia-
lister på svedjebruk, vilket var en bra 
metod att erövra ödemarkernas höj-
der. Svedjebruket krävde stora arealer 
och ganska snart uppstod en konflikt 
med bergsbrukets behov av skog. 
Skogsfinnarna tvingades upphöra 
med svedjebruket och blev mer eller 
mindre knutna till arbete inom bergs-
bruket, samtidigt som man hade sin 

55. Finnmarken i Ludvika och Vansbro kommun

odlade mark och självhushållning att 
leva på. Det unika med finnmarken är 
att många av platserna som kolonise-
rades är ännu i bruk. 

Ingrepp och påverkan
Som påverkan och ingrepp på miljön, 
har tidig markanvändning och indu-
stri varit omfattande, både på areell 
och lokal nivå. Nämnas kan pappers-
massefabrik, hyttor, kraftstationer, 
luftföroreningar, forsränning, skogs-
bruk osv. Ännu är påverkan mycket 
omfattande och i stort sett oreparer-
bar. Restaureringen av vattendrag för 
fiske pågår här och var. Kalkningen av 
vattendragen är ett led i att förbättra 
fisket. 

Bedömning
Värdeomdöme
Säfsnäs socken och östra delen av 
Grangärde socken är så värdefullt för 
friluftslivet och rekreation att det klas-
sas som riksintresse av naturvårdsver-
kat på 1970-talet. När de traditionella 
näringarna som skog, gruv och jord-
bruk inte längre var säkra inkomst-
källor för orterna, var landskapet och 
dess karaktär en möjlighet. Att kunna 
bjuda på tidig snö och öppna backar 
för utförsskidåkning och vara nära 
storstäderna har varit ett lyckosamt 
koncept. Riksintresset för friluftsliv 
visar att det kan ge ett bra stöd för 
att bygga upp värden som kommer 
många till del, inte minst kommunen. 

Vy från Solhöjden nordväst ut. Skogslandskapet blir vildare och vildare ju högre upp i bergen man kommer.
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 Hot, skydd och planering
Förutom de hot som näringen ekotu-
rism, i alla dess innebörd, kan drab-
bas av, kan landskapets omvandling 
påverka utvecklingen av näringen 
negativt. Naturreservat bör vara po-
sitivt för ortbor och turismen. Stora 
naturreservat bör vara mer värdefulla 
än små. Det måste finnas ”tysta om-
råden” i Säfsnäs riksintresseområde. 
Vindkraftverk anser kommunen vara 
negativt för ekoturismen, som är de 
viktigaste näringen i västra delen av 
kommunen. Inga fler vindkraftsverk 
ska tillåtas, förutom de som redan 
finns.

Rekommendationer
För området skulle det behövas en 
analys hur framtiden ser ut för röd-
listade arter och deras livsmiljöer. 
Skogsbruket bör kanske ha större areal 
frivilliga avsättningar för att miljömål 
ska nås.

 Referenser
Ludvika kommun 2013.

En av de bäst bevarade gårdsmiljöerna i Finnmarken är den i Telningsberg.

Dan Anderssons stuga i Skattlösbergs by.

55. Finnmarken i Ludvika och Vansbro kommun
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Beskrivning
Läge
Byn ligger cirka 1,5 km SV om Gran-
gärde.

Områdets huvuddrag
Efter Bysjöns västra strand ligger 
gården Jutens i Norra Västansjö by. 
Bebyggelsen ligger på moränkulle 
omgärdad av stora sedimentmarker. 
Kring gården har ängsmarken tills 
nyligen hävdats. Granngården häv-
dar fortfarande naturliga betesmarker. 
Blockrika partier i övergången mot 
åkermarken väster och norr om går-
den utnyttjas sedan lång tid som be-
teshagar.

Geologi
Berggrunden består av leptit. En dia-
basgång finns i den nordöstra delen.
Området domineras av morän. Utan-
för och nedanför byn är det lager av 
lera-silt och sand av olika uppkomster.

Vegetation
Den större hagen uppåt skogen ut-
görs till stor del av blandlövskog, 
men hyser ställvis ståtliga grup-
per av enar. I öppningarna fin-
ner man välutvecklad, betesgynnad 
vegetation. Helt öppna partier består 
av fuktäng av tuvtåteltyp. Hackslo-
gen, som numera saknar hävd, består 
av örtrik friskäng. De glest trädbevux-
na, blockrika beteshagarna har även 
de en frisk örtrikvegetation, men med 
stort inslag av torräng.

Landskapsbild

Norra Västansjö
Id nr: 56 
Typ: Betesmarker, timmerbyggna-
der 
Klass: Regionalt (II)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, L, K  
Skydd: Saknas
Areal: 13 ha 
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66F 7j NO
Koord.RT90: 6681907/1452658
Koord.Sveref: 6682231/147240 
Ägare: Enskilda

Hagen som tillhör en av gårdarna får nog anses vara en av de vackrare i kommunen. Om 
den används som hage är tveksamt. 

1:12 5000 250 500 750 m
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Vägen slingrar sig fram mellan går-
darna. Man möts av ett ålderdomligt 
odlingslandskap, där lador och gärds-
gårdar står nära vägkanterna. Utsikten 
över åkermarken och Bysjön framhä-
ver det vackra landskapet.

Flora och funga
Den tidigare lieslåttrade friskängen 
hade vid inventeringstillfället 1979, 
en mycket artrik flora som dock sak-
nade sällsyntheter, men ormrot, ängs-
skallra, rödkämpar, gulvial kan näm-
nas. I hagmarkerna påträffas bl.a. flera 
betesgynnade arter som t.ex. ärenpris, 
femfingerört. Bland smärre brännnäs-
selruggar i hagen, som har kommit 
upp i en ladgrund, växter det nässel-
snärja. Ängssvamparna är aldrig in-
venterade.

Fauna
Här bör det finnas fler fågelarter än 
vad som vanligt. Miljön med betes-
marker, gårdar och uthus, träddungar 
och öppna fält bör locka till sig fåglar, 
men även insektsfaunan bör vara rik. I 
eller strax utanför området finns ängs-
piplärka (NT).

Friluftsliv
Bysjön och dess omgivning har lång 
tradition av turism. Från hotellen 
kommer gärna gäster förbi denna 
vackra del av Bysjön.

Natur- och kulturhistoria
Odlingsbygden kring Bysjön har 
mycket gamla anor. Vid Jutens och 
Kyrkvärdens finns byggnader kvar se-

Odlingsmarkerna kring Norra Västansjö är vackert brukade. Här är det en mix av odling 
och betesmark. 

56. Norra Västansjö

Betet har med hjälp av highlanderdjur blivit riktigt bra. 

På en av de gamla gårdarna står ett härbre, som troligen är kommunens äldsta byggnad. 
Fram till 1990-talet fanns intill den sista ängen i jordbruksområdena i Grangärdebygden.
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dan 1500-talet bevarade. I början av 
1600-talet uppfördes en masugn, tro-
ligen efter en ännu tidigare masugn.

Ingrepp och påverkan
Slåtterängen har framtill 1990 slagits 
med lie, men efter att ägaren gick bort 
upphörde hävden och nu har ängen 
tyvärr övergått till något annat. Ha-
garna har haft ganska ojämn hävd 
mellan åren.

Bedömning
Värdeomdöme
Nära hälften av Norra Västansjö ligger 
inom riksintresset för landskapsbil-
den. Ängen vid Jutens var den sista 
hävdade naturliga slåttermarken kring 
Bysjön. Det höga värdet motiveras av 
att Norra Västansjö by är den sista 
byn som har kvar hävdad naturliga 
fodermarker. Området har särskild 
betydelse för biologisk mångfald och 
förutsättningar för att upprätthålla 
ekologisk funktion som livsmiljö för 
naturvårdsarter. Påtagligt naturvärde 
(Naturvärdeklass 2).

Hot, skydd och planering
Upphörd bete i hagmarker kommer 
att försämra naturvärden och land-
skapsbilden. Något EU ersättning för 
biologisk mångfald har inte brukarna 
sökt.

Rekommendationer
Betet bör fortgå som hitintills. Dess 
läge är mycket värdefullt för land-
skapsbilden samt karaktären i byn. 
Tyvärr har virke lagrats tidvis på delar 
av ängen och i betesmarken.

Naturvårdsarter
Växter: 
Fåglar: Ängspiplärka Anthus pratensis 
(Nära hotad - NT).

Referenser
Ludvika kommun 1982b. Bratt & 
Ljung 1993. Länsstyrelsen 1994. 
Ljung 1998.

56. Norra Västansjö

Nässelsnärja är en klorofyllfri parasit på brännässla. Hoppas den finns kvar på platsen.
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Beskrivning
Läge
Dammsjöberget ligger ca 1,5 km öster 
om Klenshyttan. Området på Damm-
sjöberget omfattar sydsidan och norr-
ut i den västra branten. Det är lätt att 
komma till skogen om man åker in på 
stickväg från vägen som går öster om 
berget.

Områdets huvuddrag
Mycket variationsrikt område, med 
olika skogs- och terrängtyper. Västra 
sidan av Dammsjöberget är brant 
ner mot Dammsjön, här och var 
höga klippväggar i skog. En vacker 
hällmark ligger i övre delen av slutt-
ningen. Längre söderut är terrängen 
kuperad med små höjder och djupare 
mindre ravinliknande formationer. 

Geologi
Berggrunden är av granit. Berget går 
i dagen, mest är det tunt osamman-
hängande lager av morän.

Vegetation
Den branta västsidan ger området sin 
huvudsakliga karaktär. Berget går i 
dagen på flera ställen som hällar, men 
mer vanligt är att jordtäcket är tunt 
med mix av vegetationstyper. Häll-
marksskogen som dominerar översta 
delarna är inte så karg och mager som 
den brukar vara, troligen beror det på 
lång skoglig kontinuitet. 

Tallarna har karaktär, de visar upp 
sig som individer. Tiden har format 
dem. Uppskattningsvis är tallarna 

Dammsjöberget
Id nr: 57 
Typ: Naturbarrskog 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: B, F, L 
Skydd: Naturvårdsavtal 23 %
Areal: 30 ha 
Nyckelbiotop: 23 % 
Socken: Ludvika
Karta: 66F 6a SO 
Koord.RT90: 6664871/1462306
Koord.Sveref: 6665315/157093
Ägare: Enskilda, bolag

Hällmarkerna har en ovanligt gammal tallskog.

1:15 0000 250 500 750 1000 m
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över 250 år, somliga ännu äldre. På 
sidorna av tallskogen får tallen stå till-
baka för granen. Somliga granar ver-
kar också vara riktigt gamla, åtmins-
tone 150 år. Resliga, gamla tallar finns 
över hela området, även om de inte 
kommer upp i samma ålder som de i 
hällmarkstallskogen. Det saknas gam-
la grova tallågor, men det finns här 
och var klenare dimensioner. Inslaget 
av lövträd är normalt för denna typ av 
blandbarrskog. Vårtbjörkar är också 
gamla. I södra delen av västsluttning-
en finns ett par rasmarker, varav den 
övre har en klippvägg i överänden. 
Där finns också de äldsta asparna i 
området. Variationen är stor när det 
gäller fältskiktet, men inget rikt och 
bördigt fältskikt har påträffats.

57. Dammsjöberget

tallarna i hällmarkskogen uppvisar en 
rik påväxt av lavar på stammar och 
grenar. På grenarna är det mest grå ta-
gellav, men det finns tämligen mycket 
av garnlav (NT) på dem också. Ovan-
ligt rikligt på tallarna finns det av gry-
nig blåslav. Somliga bålar har maximal 
storlek. Grynig blåslav bör ses som en 
hotad art i kommunen, för övrigt är 
den en bra signalart för skyddsvärd 
skog. 

På åtminstone en av tallarna finns 
tallticka (NT). Klipporna förtjänar 
att beskrivas. Lodytorna är mellan tre 
och fem meter på flera ställen. Fuk-
tigheten varierar, från vått till torrt. 
De flesta lodytorna har varit utsatta 
för eldens lågor, men det var mycket 
länge sedan. På släta ytor finns på 
flera ställen fläcklipplav Fuscidea got-
hoburgensis, som är ovanlig och där 
den finns brukar det finnas ytterligare 
ovanligheter. 

Fuktiga skrymslen i höga klippor 
har också sina speciella arter, t.ex. som 
här rödfläckig knotterlav Trapeliopsis 
pseudogranulosa och buskmjöllav Le-
procaulon microscopicum. I sydslutt-
ningen, där terrängen är kuperad, 
finns mycket bra förutsättningar för 
mossor och lavar som gynnas av hög 
och jämnluftfuktighet. På en gran-
låga som lutade mot klippvägg växte 
kötticka (NT).

Fauna
Det vore märkligt om inte branterna 
och skogen kring dem är intressanta 
för olika fågelarter. Miljön bör också 
passa för tjäder. Pärluggla har hörts då 
och då genom åren.

Friluftsliv
Området på Dammsjöberget förtjä-
nar fler besök. Det är en vacker häll-
marksskog och man får en viss utsikt 
från berget.

Natur- och kulturhistoria
På de gamla tallarna i hällmarkssko-
gen finns det många träd med brand-
ljud som har blottad ved. En tall har 
en lyra som går två till tre meter upp i 
trädet. Sannolikt har de gamla träden 
varit med flera bränder. Gamla gra-
nar kan också ha varit med om någon 
brand, men har det inte det, kan det 
ha gått omkring 150 år sedan senaste 
branden. Så lång tid utan eld i brand-
präglad skog verkar vara osannolikt. 

Flora och funga
I sådan här mager barrskog kan man 
inte förväntas finna några intressanta 
växter. Det är mossor och lavar som 
växer på träd, block och klippväggar 
som är betydelsefulla för att påvisa 
höga naturvärden. De aspar som står 
vid rasmarken i övre delen av slutt-
ningen har ovanligt rik lavflora på 
stammarna. Det är inte ofta det går 
att finna Ochrolechia szatalaënsis i 
kommunen. Detsamma kan man säga 
om blåsvart knopplav och Lecidella 
flavosorediata som också fanns där. På 
nedfallna grenar växte rikligt av stor 
kvistspik Phaeocalicium praecedens 
och orangelavar. 

Nedanför hällmarkskogen finns en 
asp med aspgelélav (NT). De gamla 

Klippan och tillhörande blockrasmark är en av de mesr ntressanta för mossor och lavar i 
kommunen. Som sig bör står det gamla träd på samma ställe. 
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Ingrepp och påverkan
Generellt är ingreppen och därmed 
påverkan på området måttligt. Största 
påverkan kan vara att vindfällen, döda 
träd och torrakor har tagits bort. 

Bedömning
Värdeomdöme
Hela skogsområdet innehåller mycket 
variation, naturskog och bergsbranter. 
Asparna vid övre rasmarken tillhör en 
exklusiv skara aspar som är tillräck-
ligt gamla för att få artrik lavflora på 
stam och grenar. Tallskogen tillhör de 
mest exklusiva i kommunen. Områ-
det har  nu stor betydelse för variation 
av biotoper på lokal nivå. Områdets 
framtida betydelse för arter kommer 
att snabbt öka. Förutsättningar finns 
för att upprätthålla ekologisk funk-
tion som livsmiljö för naturvårdsarter. 
Påtagligt naturvärde (Naturvärdeklass 
2).

Hot, skydd och planering
Hot finns mot de delar av området 
som inte är nyckelbiotop. Nyckelbio-
topen skyddas av ett naturvårdsavtal 
från 2006 på 7 hektar ”naturskogs-
artad barrskog”, men omfattar mest 
lågroduktiv hällmarkskogen med de 
gamla tallarna.

Rekommendationer
Det behövs en mer utbredd invente-
ring för att fastställa naturvärdesgrän-
ser. Skogsstyrelsen bör se om det inte 
finns fler nyckelbiotoper i området. 
Området är sannolikt för stort som 
biotopskyddsområde. All gran som 
håller på att växa upp rasbranten bör 
tas bort.

Rödlistade arter
Svampar: kötticka Leptoporus mollis 
(Nära hotad - NT), tallticka Phellinus 
pini (Nära hotad - NT). 

Lavar: garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), blåsvart knopplav 
Biatora ocelliformis, aspgelélav Col-
lema subnigrescens (Nära hotad - NT), 
grynig blåslav Hypogymnia farinacea.

Fåglar: Pärluggla Aegolius furner-
eus*.

Referenser

57. Dammsjöberget

Bevisen att det har brunnit hårt i branten har man i de högstubbar med kolad ved som 
finns kvar.

Här finns det bohål i någon gammal asp eller tall så att pärluggla kan häcka. Ulf Risberg/N
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Beskrivning
Läge
Gården ligger 6,3 km SO om Gran-
gärde, mellan Stensbo och Norrvik. 
Från länsväg 247 finns en vägskylt 
”Prästhyttan”.

Områdets huvudrag
Gamla Finntorpet ligger på en mindre 
moränås, s.k. mán i skogslandskapet 
norr om sjön Väsman. Barrskogen 
är tät ända inpå den öppna marken. 
Branta backar vetter mot väster och 
en bäckravin skär igenom odlings-
landskapet. Bäcken rinner mellan tre 
dammar i gårdens närhet. Det finns 
en mycket lång tradition av slåtter och 
bete på markerna närmast gården. 

Geologi
Berggrunden är av granit. Jordlagret 
är av morän.

Vegetation
Terrängen är kuperad och som gör att 
markerna är variationsrika. Huvud-
delen av den hävda marken ligger på 
mánen. Ma’nen har måttlig blockig 
morän till sandig och torr mark. Den 
sluttar i tre riktingar, men största de-
len mot söder. Detta spelar in på vege-
tationstyperna. Mest utbredd är frisk 
rödven- som skogsnäveäng. I slutet 
av 1980-talet fanns väster om gården, 
nedanför backen, en kalkfuktäng. Ef-
ter en tids ohävd har den åter kommit 
i bruk som betesmark. Ravinbranten 
på södra sidan är tämligen torr men 
i ravinen finns en mosaik av örtrik 

Gamla Finntorpet
Id nr: 58 
Typ: Ängs- och betesmarker
Klass: Riksintresse (I)
N2000: Ja 
Naturvärde: Bi, L, K  
Skydd: Saknas
Areal: 11 ha 
Nyckelbiotop: 36 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66F 7a NV 
Koord.RT90: 6678461/1459110 
Koord.Sveref: 6678863/153732
Ägare: Enskild, bolag

Vacker ängsmark före slåttern i ravinsluttning i G:la Finntorpet. 

1:10 0000 250 500 750 m



      264

stagghed, fårsvingeltorräng, rödven-
äng och blåbär/lingonhed. I slutet av 
1980-talet röjdes ravinens botten på 
sly. Efter en tid med igenväxning har 
ravinen restaurerats och åter fått en 
fuktig tuvtåteläng och lågstarräng. För 
övrigt är trädvegetationen koncentre-
rad till utkanten av jordbruksmarken, 
förutom enstaka träd på gården och i 
hackslogen. Lieslåtter skedde till bör-
jan på 1990-talet på alla ytor mellan 
åker och hage. Betesmarken bestod av 
naturmark med efterbete på åker och 
hackslog.

Flora och funga
Artrikedomen är påfallande, mycket 
beroende på den variation som vege-
tationen uppvisar. I slåtterängen in-

till gården står blåsuga riklig. Den är 
tämligen ovanlig och uppträder helst 
inte på de suraste jordarna. I kanten 
till torrängspartierna står slåtterflbbla. 
I torrängspartiet finns den lilla orm-
bunken månlåsbräken (NT) men även 
lite ängsgentiana, liten blåklocka, röd-
kämpar, gråfibbla m.fl. Nedanför och 
väster om mánen i fuktängen, som är 
kalkpåverkad fanns förut fältgentiana 
(EN). Den försvann på små udda ytor 
när hävden inte längre blev som under 
brukarens tid. Istället har fältgentiana 
kommit tillbaka i ängsmarken. 

Fuktängar är artrika med typiska 
arter som darrgräs, hirsstarr, blekstarr, 
knagglestarr, sumpmåra och Jungfru 
Marie nycklar. I ravinens sydexpone-
rade slåtteräng växer det rikligt med 

58. Gamla Finntorpet

backruta (NT). Detta är enda ängen 
som den finns på i kommunen. På 
samma ställe finns även knägräs, slåt-
terfibbla, kattfot, backnejlika m.fl. 
Hackslogen i södra delen är mosaik-
artad mellan torr och frisk jordmån. 
Ris av lingon, blåbär och olvon bildar 
tuvor här och var. 

Några anmärkningsvärda svam-
par är påträffade som är beroende av 
lieslåttern. En inventering av ängs-
svampar genomfördes 2008 - 2010, 
2008-2010 på de marker som ligger 
V, N och NO om mangårdsbyggna-
den, vilken resulterade i 27 arter. Av 
fingersvampar påträffades aprikos-
fingersvamp Clavariopsis luteoalba 
och violett fingersvamp (VU), sedan 
tidigare stråfingersvamp (VU) och rök-
fingersvamp (NT). Andra svampar att 
nämna är backnopping (NT), bleknop-
ping, rodnande lutvaxskivling (VU) 
och vit vaxskivling Hygrocybe virginea. 
Det finns några riktigt gamla rönnar i 
hagarna. Träden har en rik flora av la-
var och däribland kan nämnas rikligt 
av groporangelav.

Fauna
De örtrika ängs- och hagmarkerna 
tillsammans med våtmarker, mindre 
tjärnar och vattendrag gynnar en art-
rik insektsfauna. Olika arter trollslän-
dor flyger efter bäcken och i kanterna 
på tjärnarna. Av fjärilarna kan nämnas 
skogspärlemofjäril och ängpärlemofjä-
ril. Mer eller mindre dagaktiva hum-
lerotfjäril (NT) och ängsmetallvinge 
(NT) kan observeras på ängsmarken. 

Slåttermarken nära boningshuset.                                                                   Anders Janols

Violett fingersvamp (VU) visar på att ängsmarken hävdas på ett bra sätt och artrikedomen består.                                             Andetrs Janols
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Då slogs gamla vägen genom markerna 
med lie. 

Bilder fån ängs- och hagmarksinvente-
ringen 1988. 

58. Gamla Finntorpet

Slänten mellan vall och vägen slogs med 
lie och sälgarna hade tidigare halmats.

De så kallade finngravarna i förgrunden 
och med vy mot norr.

Fuktig äng och ”trädgården”, allt slogs 
med lie.
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Den nordliga grön blombock Lepturo-
bosca virens har setts på blommor vid 
torpet. Larven lever i grova, liggande 
barrträdsstammer. 

Natur- och kulturhistoria
Gamla Finntorpet är en finnbosätt-
ning som upprättades kring 1654. 
Nybygget norr där om är en utflytt-
ning från Gamla Finntorpet. Så små-
ningom blev finngården ett torp under 
Ludvika Bruks ägo. Under 1920-talet 
kom torpet att ägas av skogsbolaget 
Billerud och under 1960-talet över-
togs det av Stora Kopparberg och på 
1990-talet blev fastigheten privat. Un-
der en period byggde bolaget det nya 
bostadhuset till skogsarbetarna och 
1955 stod det nuvarande huset klart. 
I gården har samma släkt bott sedan 
1867. En stenmur vid ladugården är 
uppförd så sent som på 1960-talet. 

I hackslogen, som ligger på den 
södra delen, ser man ett antal lång-
sträckta högar och gropar i väst/östlig 
riktning. Mycket tyder på att detta är 
gravar. Någon arkeologisk undersök-
ning är inte gjord. Om det är gravar 
kan de härröra från järnålderstid, vil-
ket skulle vara anmärkningsvärt i fö-
rehållande till strandlinjen. Det allra 
troligaste är att gravarna är från den 
tidigaste finnbosättningen. Grangärde 
kyrka var ibland allt för långt bort 
och det hände att finnarna upprättade 
egna kyrkogårdar. 

Tills början av 1990-talet bedrevs 
jordbruket på ett ålderdomligt sätt. 
Albert Johansson blev den sista bofas-
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ta brukaren. Då togs foder till djuren 
bl.a. från hackslogsmarker som hävdas 
med lie. Hackslogarna var välhävdade 
och efterbetades av några nötkreatur. 
Hagmarken omfattade lite skogsmark, 
mestadels yngre barrskog. Djuren gick 
på skogen ända fram 1970-talet. Sko-
gen är numera avverkad, trots tydlig 
betespåverkad vegetation. Största 
hagen begränsade mot dammen och 
mindre del av våtmarksvegetationen 
betades. 

Idag är Gamla Finntorpet endast 
sommarbostad. Hävden är bra på de 
naturmarker som slås. Betesmarkerna 
har betas länge med för få djur, men 
numera är betestrycket bättre. Be-
tesmarkerna har dessutom utökats 
av  skogen söderut. Först har en stor 

gallring  genomförts. Betet utförs av 
hästar. 

Ingrepp och påverkan
Någon gödsling har inte skett på ängs-
marken. Förr konstgödslas och plöj-
des åkrarna ibland, för att få foder till 
djuren. Trädvegetationen i ravinen har 
under en tid varit alltför tät i samband 
med upphörande av slåttern trots att 
det har pågått djurbetning, vilket de-
genererat floran. Floran är förändrad, 
högväxta och kvävegynnade arter som 
t.ex. älggräs och hallon har börjat 
sprida ut sig. Nyligen har en kraftig 
urgallring av träd och buskar genom-
förts. Målsättningen är att återuppta 
hävden med lieslåttern i bäckravin/ 
ravinbotten.

Bedömning
Värdeomdöme
Gamla Finntorpet har variationsrika 
fodermarker delvis på grund av den 
kuperade terrängen. Hävden har en 
lång tradition, vilket också den artrika 
ängsvegetationen vittnar om. Delar av 
hackslogarna slås ännu med skärande 
eller klippande redskap, lie respektive 
slåtterbalk. Hävden anses vara god på 
de naturmarker som slås. Flera arter 
som under en lång tid har minskat i 
antal finns fortfarande kvar t.ex. fält-
gentiana. Det stora antalet ängsvampar 
gör att enligt en värdeskala ska Gamla 
Finntorpet vara en ängssvampslokal 
av nationellt intresse. Gamla Finn-
torpet har mycket höga naturvärden. 

Parande grön blombock. Arten lever först i död ved. Den kan vara på väg att bli ovanligare.                                                   Thorild Jonsson

Rökfngersvamp (NT) är också en bra sig-
nalrt för artrik ängsmark.   Anders Janols
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Gården kan med sitt läge nära staden 
bli mycket viktig i undervisningssyfte. 
I och med att Aspfallet är högt klassat 
i ängs- och hagmarksinventeringen får 
området Högre naturvärde (Naturvär-
deklass 1a). Förekomst av arter ekolo-
giska förutsättningar kan inte bli avse-
värt bättre med svenska förhållanden.

Hot, skydd och planering
Gamla Finntorpet är ett Natura 2000 
område och ett område av riksintresse 
för naturvården. Den del som ligger 
på bolagsmark är nyckelbiotop och 
omfattar 2,4 hektar ”hagmark”. Om-
rådet ingår i ett EU projekt för att 
förbättra naturvärdena med stöd till 
brukaren.

Rekommendationer
En restaurering måste göras av delar 
av de betesmarker som börjar växa 
igen. Betestrycket är för svagt eller 
ingen hävd alls. Området sydost om 
ladugården ner mot fuktmarken och 
naturmarken söder om däljan borde 
prioriteras. Markägaren har miljöstöd 
och därmed är åtgärderna inriktade på 
att bevara den biologisk mångfalden. 

Naturvårdsarter
Växter: Blåsuga Ajuga pyramidalis, 
månlåsbräken Botrychium lunaria 
(Nära hotad - NT), hårstrarr Carex 
capillaris, knägräs Danthonia decum-
bens, ängsgentiana Gentianella amarel-
la, fältgentiana Gentianella campestris 
(Starkt hotad - EN), brudsporre Gym-
nadenia conopsea, backruta Thalictrum 
simplex (Nära hotad - NT). 

Svampar: Rökfingersvamp Clavaria 
fumosa (Nära hotad - NT), stråfing-
ersvamp Clavaria straminea (Sårbar 
- VU), violett fingersvamp Clavaria 
zollingeri (Sårbar - VU), backnop-
ping Entoloma atrocoeruleum (Nära 
hotad - NT), bleknopping Entoloma 
exile, gråblå nopping Entoloma mou-
geotii, lundnopping Entoloma queleti, 
rodnande lutvaxskivling Hygrocybe 
ingrata (Sårbar - VU), småvaxskivling 
Hygrocybe inspida, lutvaxskivling Hy-
grocybe nitrata, scharlakansvaxskivling 
Hygrocybe punicea (Nära hotad - NT), 
ängsvaxskivling Hygrocybe pratensis, 
mörkfjällig vaxskivling Hygrocybe tu-
runda (Sårbar - VU).

Lavar: Groporangelav Caloplaca ob-
scurella.

Fjärilar: Ängsmetallvinge Adscita 
statics (Nära hotad - NT), humlerot-
fjäril Hepialus humuli (Nära hotad - 
NT).

Trollsländor: Bred kärrtrollslända 
Leucorrhinia caudalis*.

Referenser
Länsstyrelsen 1994. Bratt & Ljung 
1993. Naturvårdsverket 1996. Ljung 
1998. Hermansson & m.fl. 2008. Ja-
nols 2012.

Bred kärrtrollslända. Den är sedd vid Finndammen.                                 Thorild Jonsson

Så här ser Gamla Finntorpets betesmarker ut nu för tiden.                                                                                                       Thorid Jonsson

58. Gamla Finntorpet
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Beskrivning
Läge
Gården Holmtjärn ligger 27,5 km 
SSV om Grangärde, strax N om Nitt-
kvarn efter vägen mellan Nittkvarn 
och Abborrberget.

Områdets huvuddrag
Strax norr om Nittkvarn ligger finn-
hemmanet Holmtjärn vackert beläget 
mellan Holmtjärnen och Hälltjär-
nen. Bäcken mellan tjärnarna rinner 
via några mindre dammar fram över 
den öppna och småkuperade tägten. 
Nordväst om gården ligger ett stort 
myrkomplex. Slåttermarken består 
av dikesrenar, åkerkanter och marken 
mellan åker och hage. Vackra björkha-
gar omgärdar gården och dess mark. 
Totalt hävdas 5,2 hektar.

Geologi
Bergarten består av en kvarts- och fält-
spatsporfyrisk leptit. Holmtjärn ligger 
ovanför högsta kustlinjen, på en flack 
ås av blockig morän. Markerna ligger 
även inom ett smalt stråk av gabbro 
eller ultrabasisk bergart. Detta skulle 
gynna artrik flora och funga, men mo-
ränen är sannolikt  för mäktig.

Vegetation
Slåttermarken varierar efter fuktig-
hetsgraden, av de friska typerna do-
minerar örtrik stagghed. En liten del 
utgörs av fräken-starräng. En björk-
hage har gallrats på gran och äldre 
björkar och fältskiktet är av frisk ört-
rik- och rödvenstyp. Större variation 

Holmtjärn

Gården Holmtjärn med de vackra ängs- och betesmarkerna. Lägg märke till de lieslåttrade 
vägkanterna. Bilden är från 1988. 

Id nr: 59 
Typ: Odlingslandskap 
Klass: Nationellt (I)
N2000: Ja 
Naturvärde: Bi, L, K 
Skydd: Saknas
Areal: 9 ha 
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 5i NV 
Koord.RT90: 6659404/1439852
Koord.Sveref: 6659573/134710
Ägare: Enskild

1:12 5000 250 500 750 m



      269

Bilder från den nationella ängs- och 
hagmarksinventeringen 1988. 

59. Holmtjärn

Då som nu, fanns det mest hagmarker. 
Betestrycket var bra fastän floran var 
artfattig i betesmarkerna.

En fägata intill ladugården.

Här var det slåtter med efterbete av får.

Mellan vallodlingarna är det ett stråk 
med naturmark som betades.



      270

av träd- och fältskikt finner man i en 
annan björkhage som dessutom är 
något öppnare. Skuggade partier har 
mer dominans av skogsnäva. I hagarna 
finns glest med buskar av en. Kraftigt 
betad rödven dominerar lindorna. 
Med andra ord har fodermarkerna en 
variation som ger många vegetations-
typer, vilket är en regel på välhävdade 
naturmarker. Ingående naturtyper i 
habitatdirektivet är: 3,7 hektar av art-
rika torr-frisk låglandsgräsmarker av 
fennoskandisk typ och 0,6 hektar slåt-
terängar i låglandet.

Flora och funga
En artrik flora uppträder på de hävda-
de markerna, utan att några rarare väx-
ter har påträffats. Av de hävdgynnade 
arterna kan nämnas, darrgräs, ormrot, 
liten blåklocka, ängsvädd och blåsuga. 
Den sistnämnda har ett begränsat an-
tal lokaler i kommunen. Ängsvampar-
na är inte inventerade, men ett besök 
har visat satt det finns förutsättningar 
för ängssvampar. Exempelvis påträf-
fades backnopping (NT), Entoloma 
rhombisporum, bleknopping och blod-
vaxskivling Hygrocybe coccinea. 

Fauna
Någon inventering av fjärilar är inte 
gjord, trots bra miljö för många av ar-
ter som lever med hävdgynnade väx-
ter.

Natur- och kulturhistoria
Gammal finngård som anlades på 
1690-talet. I svagt ostsluttning finns 
”forn- eller fossilåker”. Rester efter en 

Samma väg 2010. Fortfarande är höga naturvärden koncentrerade till vägkanterna. 
                                                                                                                       Anders Janols

59. Holmtjärn

20 meter lång dammvall, vars syfte var 
att magasinera vatten för t.ex. skvalt-
kvarn.

Ingrepp och påverkan
I betesmarkerna går det att ana en 
försvagad hävd, vilket kan leda till en 
sämre artrikedom. Gödselspridningen 
är tydlig vid ladugården. De gallringar 
som är genomförda torde vara positi-
va för floran. Det var inte länge sedan 
djuren betade i en stor skogshage.

Bedömning
Värdeomdöme
Holmtjärn är en vacker och välskött 
gård med gamla anor. De varierande 
fodermarkerna ger många olika ty-

Välhävdad gräsmark där gränsen mellan gård och naturlig äng går ihop.        Anders Janols

per av hävdgynnade växtsamhällen. 
Trots få hotade och sällsynta arter, är 
den hävdgynnade vegetation som fö-
rekommer mycket värdefull för sina 
unika artsammansättningar. Området 
har förutsättningar att upprätthålla 
ekologisk funktion som livsmiljö för 
naturvårdsarter och utgörs av Natura 
2000-naturtyper. Högre naturvärde 
(Naturvärdeklass 1b).

Hot, skydd och planering
Brukaren har EU miljöstöd för att 
hävda ängs- och hagmarkerna. Holm-
tjärn är också ett Natura 2000 område 
och ingår därmed i EU:s nätverk av 
skyddsvärda habitat. Därmed finns 
också en bevarandeplan fastställd 
2005.

Rekommendationer
Slåttern måste fortsätta på traditio-
nellt sätt. Betestrycket i hagmarkerna 
bör ökas och alla hagmarker glesas ut, 
för att motverka igenväxningen och 
bevara den betesgynnade vegetatio-
nen.

Naturvårdsarter
Växter: Blåsuga Ajuga pyramidalis.

Svampar: Backnopping Entoloma 
atrocoeruleum (Nära hotad - NT), ble-
knopping Entoloma exile.

Referenser
Bratt & Ljung 1993. Naturvårdsver-
ket 1996. Ljung 1998. Janols 2012.
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Aspfal let

Beskrivning
Läge
Gården ligger 20,3 km SV om Gran-
gärde och öster om vägen mellan Nitt-
kvarn och Abborrberget. 

Områdets huvuddrag
Aspfallet ligger i en vidsträckt nord-
västsluttning som är tämligen bördig. 
Åtminstone kring gården är terrängen 
kuperad, till och med ett par raviner 
skär genom jordbruksmarken. På ås-
ryggen mellan ravinerna har marken 
odlats upp. Ungefär 7 ha är öppen 
mark. Två biotopskyddsytor med na-
turskogsartad skog finns i närheten av 
gården. Den största av biotopskydds-
ytorna är intressant för sina spår av 
äldre tiders nyttjande av skogen

Geologi
Berggrunden består i huvudsak av 
granit. Ett parti med gabbro finns i 
närområdet. Aspfallet ligger på en så 
kallad mán. I markytan är det överallt 
blockig med varierande storlek på de 
uppstickande blocken. Ravinerna är 
erosionsraviner, som är uppkomna 
under smältande av inlandsisen. Lite 
kuriosa är det block som har en rist-
ning och som ska vara en meteorit-
sten, som föll en novemberkväll 1869 
några hundratals meter från husen 
(RAÄ Grangärde 813). Geologer har 
konstaterat att det är ett konglomerat.

Vegetation 
Antalet typer av vegetation är an-
märkningsvärt lågt i förhållande till 

Id nr: 60 
Typ: Odlingslandskap, skog 
Klass: Riksintresse (I)
N2000: Ja 
Naturvärde: Bi, G, K, L 
Skydd: Biotopskydd 7 %
Areal: 70 ha, inkl 59 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 7 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 6i NO 
Koord.: 6667746/1441057
Koord.Sveref: 6667929/135814
Ägare: Enskild

Fuktig hävdad ängsmark med ett litet dike är numera väldigt sällsynt att få se.

1:20 0000 250 500 750 1000 1250 m
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60. Aspfallet

den topografiska variationen. Vegeta-
tionen är ändå varierad med fuktig-
hetsförhållandena. I ravinernas botten 
finner man högört-äng, högstarräng 
och lågstarräng. Hävden av högstarr-
fuktängen med rikligt av sjöfräken 
har tyvärr numera upphört, mycket 
ovanligt att man hävdar. I ravinen 
norr om boningshuset finns frisk-
ängar med torrängar av fårsvingel-
typ, i ravinsluttningarna rikligt med 
gråfibbla. I sluttningen finns friska 
skogsnäveängar och örtrik stagghed. 
Spridda träd och buskar skuggar för 
mycket så att skogsnäva tar över allt 
mer. Förr slogs dessa naturmarker, nu 
betsas de. En liten torräng med liten 
blåklocka  finns vid rian. Vegetationen 
var till 1990-talet mycket välutvecklad 
av den långvariga hävden. När bruka-
ren slutade med nötkreatur försvann 
motivationen till omfattande foder-
marker.  

Intill vägarna står det äldre löv-
träd medan de yngre lövträden, t.ex. 
gråalar och björkar står i kanterna 
av hackslogarna och i ravinen. Den 
kringliggande barrskogen har ordinär 
blåbärsrisvegetation i markskiktet. 
Det finns flera små åkertegar intill 
gården medan de större ligger på ås-
arna mellan ravinerna. 

Skogen i området är delvis na-
turskogsartad. Den största av bio-
topskyddsytorna består av gammal 
grov granskog med inslag av lövträd. 
Tämligen allmänt förekommande 
är granlågor och högstubbar, och en 

Lövängen vid Aspfallet är genuin och vacker, en av de allra mest värdefulla ängsmarker.   

Aspfallet använder sig av många hässjor. Bilden är från 1990.

och annan rotvälta. Källdråg bildar på 
ett ställe liten vät med omgivande as-
par. I ett annat är det glest med grova 
gamla klibbalar på tydliga socklar. I 
ravinbottnarna är det sumpskogsdråg. 
Här och var förekommer gamla grova 
aspar, björkar och rönnar. Ovanligt 
många gamla tallar förekommer. Sko-
gen är ställvis tydligt påverkad av ti-
digare skogsbete. Biotopskyddsytan 
som ligger söder om gården är tallskog 
på åsar och där emellan raviner med 
gran. I detta område är det måttligt 
med lågor.

Flora och funga
Några anmärkningsvärda kärlväxter 
har inte påträffats, men det finns na-
turligtvis många hävdgynnande arter. 

I ravinen står knagglestarr tät liksom 
ställvis kärrfibbla och slåtterblomma 
har rika förekomsterna i hävdade 
marker. På den nordöstra delen av ra-
vinen har tyvärr slåttern upphört. En 
stor tuva av styltstarr står mitt i den 
övergivna fuktängen. Den lämnades 
alltid kvar vid slåttern. På torrare mar-
ker finns bl.a. slåtterfibbla, gulvial och 
darrgräs. Mattlummer växer här och 
var i hackslogarna. 

På några ställen finns det filtlavar 
i ängarna. Att filtlav Peltigera mem-
branacea förekommer bevisar att mar-
ken är ogödslad. 1990 inventerades 
Aspfallets ängsmarker på svampar, 
vilket resulterade i flera sällsynta ar-
ter. I hackslogen ovanför ladugården 
hittades de flesta arterna, bl.a. röd-
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skivlingarna backnopping (NT) och 
stornopping (NT). Intill några bus-
kar närmare ladugården växte det ett 
knippe purpurbrun jordtunga (VU). 
Den är känd från tiotal platser i länet. 
Andra ängssvampar som bestämdes, 
strimnopping, naggnopping Entoloma 
serrulatum, blånopping Entoloma 
chalybaeum var. lazulinum, Entoloma 
exile var. pyrospilum, sprödvaxskivling 
Hygrocybe ceracea, blodvaxskivling, 
honungsvaxskivling Hygrocybe reidii, 
småvaxskivling, Hygrocybe lepida och 
mörkfjällig vaxskivling. Dessutom på-
träffades en liten fingersvamp som 
troligast var Clavaria greletii (VU). 
Detta påvisar att enskilda ängs-
svamparter många gånger bättre på-
visar naturvärdena på ängsmarken än 
kärlväxterna. 2008 gjordes ytterligare 
en inventering av ängssvampar och då 
påträffades 10 arter, bl.a. backnopping, 
naggnopping, stornopping (NT), Ento-
loma caesiocinctum, honungsvaxskiv-
ling, småvaxskivling, toppvaxskivling. 

En av arterna, är sällsynt och 
mycket god indikatorart på höga 
hävdskapade naturvärden, svartnande 
narrmusseron (EN). Den växte på en 
begränsad yta där utmagrande skötsel 
fortgått. I övrigt hade de forna ängs-
markerna till största delen påtagligt 
försämrats.

Alltså blev det bara två nya arter 
2008 i jämförelse med 1990, men 
1990 var ett betydligt bättre svampår. 
Skogen på fastigheten är unik, efter-
som kreatur har gått länge på skogen 

60. Aspfallet

Skogsbetet upphörde på 1980-talet. Men ännu syns resterna av gamla gärdsgårdar i skogen 
kring gården. Betesprägeln av skogen består också länge.

och långt fram i tiden. Betet i skogen 
har format skogsvegetationen mot låg-
örtsvegetation. Även bruket av skogen 
har sin prägel. Terrängen är småkupe-
rad och som ger en spännande miljö. 
Förutsättningarna är bra för de mos-
sor, lavar och svampar som gynnas av 
gammelskog. I biotopskyddsområ-
dena finns bland annat lunglav (NT). 
Vid Bocktjärnsrönningen är stjärntag-
ging (NT) och granticka (NT) påträf-
fade. I den större biotopskyddet finns 
mer asp och därmed veckticka (NT) 
och läderlappslav (NT).

Fauna
På gården finns fortfarande häck-
ande hussvala (NT), ladusvala och 
stare (VU). Tidigare häckade även 

tornseglare (VU). Fågellivet är dåligt 
undersökt. Sannolikt häckar grön-
göling (NT) inom området. Här bör 
det finnas fladdermöss. Även fjärilarna 
är inte studerade trots fina ängs- och 
betesmarker.

Friluftsliv
Ensamgården Aspfallet har inte upp-
märksammats som besöksmål som 
det förtjänar. Ett besök vid gården, 
vid rätta tidpunkt kan vara att rekom-
mendera. En skogspromenad till det 
större biotopskyddet är intressant, när 
man passerar genom skog som sanno-
likt aldrig kommer att uppstå igen om 
man brukar den med kalhyggesmeto-
den.

Natur- och kulturhistoria
De första nybyggarna kom till platsen 
i slutet av 1700-talet från närliggan-
de finnbyar. Idag står det bostadshus 
från flera generationer. Till början av 
1990-talet hade man djuren på sko-
gen och stängde runt gärdena i så kall-
lade inägor och den äldre traditionens 
brukande levde länge kvar i Aspfallet. 
Djuren fick beta av skogsmarkens ve-
getation tills slåttern var avklarad på 
gårdarna, med andra ord används in- 
och utäga. Skogen är betespåverkad 
men detta syns tydligast närmast går-
den. Hästen hade dock en hage inom 
utäga. Efter slåttern skedde efterbet-
ning av nötkreaturen. Slåttern har i 
stort sett upphört och ersatts av bete.  
Kvar är slåtter närmast boningshuset.
Omfattningen av fuktängar som häv-
dades till 1990-talet genom lieslåtter 

Sedan länge har de mindre åkrarna som ligger längst bort från gården övergetts.
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Bilder från nationella ängs- och hag-
marksinventeringen 1988. 

Hackslog med spridda buskar och 
träd, vilket är vackert men kanske inte 
positivt för ”ängssvamparna”.

I förgrunden av rian, den unika och 
vackra fuktängen som slogs med lie.

Även den gamla vägen norrut från 
gårdarna hävdades och hölls där med 
öppen.

Att det finns små odlingar inne i ängar 
och hagar förstärker det ålderdomliga 
odlingslandskapet.

60. Aspfallet
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saknade motsvarighet inom kommu-
nen. Höet hängdes på långa hässjor, 
men för inte så länge sedan användes 
s.k. finnhässjor.

Ingrepp och påverkan
Någon gödsling av ängarna sker inte. 
Idag hävdas Aspfallets slåttermarker 
mestadels som betesmark. En del av 
hagmarkerna med lång betestradi-
tion har övergetts och det samma gäl-
ler flera av slåtterängarna som ligger 
en bit från gården. Påverkan genom 
upphörd hävd på vissa marker börjar 
tydligt synas genom att en allt högre 
vegetation tar över. 

Slåttern har upphört sedan länge. 
Tilltagande beskuggning från uppväx-
ande stora lövträd, främst björk, och 
svårstyrd betesdrift med storvuxna 
köttdjur har medfört påtaglig degene-
ration av ängsfloran.

Bedömning
Värdeomdöme
Det till början av 1990-talet använ-
da, genuina sättet att jordbruka med 
lieslåtter, skogsbete, efterbete och 
smååkrar gör gården till ett unikum 
i kommunen. Gården har cirka 3,5 
hektar biologiskt värdefull ängs- och 
betesmark. Detta är överhuvudtaget 
mycket ovanligt i hela landet. När 
marken brukas på detta sätt gynnar 
det floran och svamparna. 

Aspfallet har också mycket välut-
vecklade hävdgynnade vegetations-
typer och flera sällsynta och hotade 

60. Aspfallet

svampar. Tillsammans med de kul-
turhistoriska naturvärdena motiverar 
detta mycket väl att vara riksintresse.  
Tyvärr är värdet minskande och snart 
når Aspfallets vackra ängs- och hag-
marker en igenväxning som gör stora 
delar av dessa svåra att återställa. Det 
vackra landskapet kring ensamgården 
Aspfallet är värd att bevara för både 
turistiska och kultur-naturhistoriska 
skäl. Idag återstår endast små ytor av 
hävdberoende vegetationstyper med 
goda biologiska värden. Omfattande 
röjningar har utförts och effekten har 
varit positiv för mångfalden av växter 
och svampar. Biotopskyddsarealerna 
har högt naturvärde utifrån skogens 
kontinuerliga ekologiska funktion 
som livsmiljö för flera naturvårdsarter 

Avvikande från den övriga skogen vid Aspfallet är en äldre högvuxen tallskog.

Den tidigare skogsbetade skogen har många element som hör naturskogen till.



      276

och rödlistade arter. Skogen bedöms 
ha Påtagligt naturvärde (Naturvärde-
klass 2). Odlingslandskapet har Högre 
naturvärde (Naturvärdeklass 1b).

Hot, skydd och planering
Något ekonomiskt stöd för att bedriva 
jordbruk finns inte längre. Brukaren 
av markerna kommer utifrån. Aspfal-
let är ett Natura 2000 område i EU:s 
nätverk över skyddsvärda habitat i Eu-
ropa. Dessutom är Aspfallet ett riks-
intresse för naturvården. Även inom 
kulturmiljövården har Aspfallet upp-
märksammats som ett lokalt intresse 
A i kulturmiljövårds-programmet 
för Ludvika kommun. Det finns två 
nyckelbiotoper i skogsmarken. Den 
ena är ”naturbarrskog” och är på 2,2 
hektar och den andra är 7,1 hektar 
”kalkmarkskog”. Båda är skyddad 
som biotopskyddsytor 2001 (objekt-
nummer SK 392-2001) och 2007 
(objektnummer SK 556-2007). 

Rekommendationer
Det är mycket viktigt att återuppta en 
intensiv hävd av de vackra ängs- och 
betesmarkerna i Aspfallet. Slåttermar-
ken som inte längre hävdas men fort-
farande har en utvecklad hävdgynnad 
flora vore bra att återuppta hävden 
på innan en total igenväxning blir ett 
faktum. Gallring av träd börjar också 
bli nödvändigt, även om markägaren 
har avverkat flera av de äldsta träden 
på gården. För att huvudtaget klara 
hävden måste kvalitén på betesdriften 
förbättras och utöka, trots att detta 
sannolikt kommer att leda till mindre 
areal än vad som brukades när Natura 
2000 området avgränsades.

Naturvårdsarter
Växter: Månlåsbräken Botrychium lu-
naria (Nära hotad - NT), torta Cice-
rbita alpina.

Svampar: Veckticka Antrodia pul-
vinascens (Nära hotad - NT), stjärn-
tagging Asterodon ferruginosus (Nära 
hotad - NT), strimnopping Entoloma 
asprellum backnopping, Entoloma 
atrocoeruleum (Nära hotad - NT), 
stornopping Entoloma griseocyaneum 
(Nära hotad - NT), blodvaxskivling 
Hygrocybe coccinea, småvaxskivling 
Hygrocybe insipida, mörkfjällig vax-
skivling Hygrocybe turunda, purpur-
brun jordtunga Microglossum atro-

60. Aspfallet

purpureum (Sårbar - VU), granticka 
Phellinus chrysoloma (Nära hotad - 
NT), svartnande narrmusseron Porpo-
loma metapodium (Starkt hotad - EN). 

Lavar: Läderlappslav Collema nigre-
secens (Nära hotad - NT), lunglav Lo-
baria pulmonaria (Nära hotad - NT), 
stambasdynlav Micarea globulosella.
Fåglar: Duvhök Accipiter gentilis (Nära 
hotad - NT), järpe Bonasa bonasia*, 
hussvala Delichon urbica (Sårbar - 
VU), enkelbeckasin Gallinago galli-
nago, gröngöling Picus viridis (Nära 
hotad - NT), stare Sturnus vulgaris 
(Sårbar - VU).

Referenser
Länsstyrelsen 1994. Bratt & Ljung 
1993. Naturvårdsverket 1996. Ljung 

Kanske inte den färggladaste ”ängssvampen” men svartnande narrmusseron (EN) är en av 
de allra sällsyntaste och mest hotade arterna i kommunen.                             Anders Janols

Fridolf och Maja slår en ängslykta i början på 1990-talet.                           Rolf Lundqvist

1998. Hermansson & m.fl. 2008. Ja-
nols 2012.
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Beskrivning
Läge
Fröjdberget ligger 9 km NV om 
Grangärde och S om Kullen. Vägen 
går genom den lilla byn.

Områdets huvuddrag
Högt belägen finngård i ett småkull-
rigt bergsområde omgärdad av flacka 
sluttningar, beläget i nordsluttningen 
ovan Rötjärnsmossen. Spontant har 
granskogen till stora delar ersatt ängs- 
och hagmarkerna. Kvar finns stenbun-
den hagmark,  lindor och ängsmark 
närmast gården. Den öppna marken 
är ungefär 5 hektar.

Geologi
Berggrunden består av djupbergarten 
granit. Jordarten är morän.

Vegetation
De mest välbevarade delarna av den 
gamla hackslogmarken hyser ännu en 
mosaik av stagghed och rödven-äng. 
På ängen står det glest med björk och 
rönn. Ett fuktdråg genom ängen gör 
att högre örterna dominerar. Blandlöv-
hagen har tidigare i större utsträckning 
varit igenväxande med gran. Mellan 
blocken uppträder rikligt med piprör. 

Flora och funga
Några anmärkningsvärda växter är 
inte påträffade men fläckvis är det art-
rikt av vilka liten blåklocka, stagg, orm-
rot och kärrtistel är hävdgynnade. Sent 
på säsongen sågs många rödlingar En-
toloma, som dock inte hör till natur-
vårdsarterna. 

Fröjdberget
Id nr: 61 
Typ: Odlingslandskap 
Klass: Lokalt (III
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, L, K  
Skydd: Saknas
Areal: 15 ha, inkl 10 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 8j NV 
Koord.RT90: 6687650/1446717’
Koord.Sveref: 6687900/141230
Ägare: Enskild

Stora rösen med sten och block vittnar om ett hårt arbete för att få till lite åkermark.

1:15 0000 250 500 750 1000 m
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Fauna
Här bör det finnas ett rikt fågelliv, ef-
tersom det är en mosaik av öppna och 
trädbärande marker. Gulsparv (VU) 
besöker fågelbordet på vintern och 
sannolikt också häckande. Hussvala 
(VU), tornseglare (NT) och stare (NT)  
häckar inte längre på gården. Orre och 
järpe finns runt gården. Pärluggla hörs 
mer sällan än tidigare. Innan avverk-
ningarna i stor skala fanns lavskrika 
(NT) nära gården.

Natur- och kulturhistoria
En kilometer söder om dagens gård 
låg Fröjdbergets fäbod, som ska ha 
varit etablerad 1656-57. I mitten av 
1700-talet grundlades dagens fasta 
bosättning och sedan dess varit i pri-

Fin slåtteräng som fortfarande hävdas traditionellt med lie. 

61. Fröjdberget

vat ägo. Ursprunglingen låg fodermar-
kerna huvudsakligen norr och väster 
om dagens gård. Hävden i den öppna 
hagen vid ladugården sker genom får-
bete. Hagen är en f.d. hackslog som 
nyttjats som hage sedan 1980-talet. 
Fortfarande slås en del av den kvar-
varande ängsmarken med lie. Åkerna 
har samma läge och areal som de hade 
på skattläggningskartan från 1819.

Ingrepp och påverkan
Viss gödseleffekt härrör troligen från 
äldre åkermark i hagarna, där tuvtå-
tel har spritt sig. Hagmarker, som till 
stora delar blivit skog, håller på att res-
taureras till viss del. 

Bedömning
Värdeomdöme
Mindre areal hävdas med slåtter än 
med fårbete. Biologiskt värdefulla be-
tesmarker är nästan 4 hektar. Detta är 
värdefullt eftersom en del av det äldre 
odlingslandskapets karaktärer bibe-
hålls, vilket endast finns kvar i ett fåtal 
finnbyar. Till och med vallen plöjs, 
vilket inte är vanligt numera. Visst na-
turvärde (Naturvärdeklass 2).

Hot, skydd och planering
De påbörjade gallringarna i hagmar-
kerna är positiva för landskapsbilden 
och biologisk mångfald. 

Rekommendationer
Gallringar och röjningar bör fortsätta 
tills all stenbunden betesmark är så 
gott som öppen. Inventering av mark-
svampar i skogen omkring bör göras.

Naturvårdsarter
Fåglar: Pärluggla Aegolius funereus*, 
Järpe Bonasa bonasia*, gulsparv Embe-
riza citinella (Sårbar - VU), orre Tetrao 
tetrix* 

Referenser
Bratt & Ljung 1993. Länsstyrelsen  
1994. E-post Andersson, A. K.

Numera är det inte vanligt att se plöjda åkrar i byarna. 

Att det står ett gammalt äppelträd uti 
ängen kan tyckas vara märkligt, men här 
låg den första bostättningen i Fröjdber-
get.  
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Beskrivning
Läge
Byn ligger 7,3 km NV om Nyham-
mar. För att komma dit åker man lät-
tast från Nyhammar på länsväg 66, till 
en vägskylt Kullen.

Områdets huvuddrag
Kullen tillhörde en av de stora finn-
byarna på finnmarken. Byn ligger 
högt, nära de två höjderna som bildar 
högsta höjden. Gårdarna ligger kon-
centrerade på sydsidan. Odlingsmar-
ken är utspridd längs ett par mánar. 
Karaktären i byn är fortfarande typisk 
för en by i finnmarken. De biologiska 
värden är nu mera knutna till lövsko-
gen kring byn än till de hävdade fo-
dermarkerna i byn. 

Geologi
Berggrunden är av granit. Jordlagret 
är morän, i övre delarna tunt och 
osammanhängande.

Landskapsbild
Tillsammans med kringliggande finn-
byar utgör de viktig landskapsbild 
från en typisk finnbygd. 

Vegetation
Åkerna på mánar hålls öppna, men 
de varken plöjs, gödslas och sås regel-
bundet. Den hävdade arealen är liten. 
Betesmarken som finns är i sen tid 
återupptagna som hagar. Hackslåtter 
bedrevs på liten areal tills nyligen. Det 
som slåttras görs maskinellt. Tills ny-
ligen fanns liehävdad ängsmark kring 
ett par gårdar i centrala delarna. En-

Kul len
Id nr: 62 
Typ: Odlingslandskap 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: B, L, K  
Skydd: Saknas
Areal: 76 ha, inkl 54 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 8j NV 
Koord.RT90: 6689695/1447897
Koord.Sveref: 6689959/142382 
Ägare: Enskilda, bolag

Åkrarna och vägkanter slåttras. Floran efter vägen har kvar en del typiska ängsväxter. 

1:20 0000 250 500 750 1000 m
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dast två typer av vegetation var där no-
terade. Skogsnäveängen utbreder sig 
längsmed väg och dikeskanter, medan 
en örtrik stagghed ställvis dominerade 
på skuggigare, träd- och buskbärande 
ängspartier. Lövskogen kring byn har 
stort antal av äldre aspar, sälgar och 
rönnar. Nästan lundartad lövskog 
finns i blockig sydostsluttning. Där 
finns även äldre skogslönnar.

Flora och funga
Ängarna var artrika efter lång tids 
hävd. Slåtterfibbla förekom spridd i 
ängarna. Den artrikaste slåttermar-
ken fanns vid en gård - Erikssons. Där 
fanns majviva, darrgräs, luddhavre,  
gulvial och rikligt av nattviol. I ett 
dike strax intill hackslogen växte ett 
mindre bestånd av den sällsynta och 
införda finnklint (EN). Den upptäck-
tes 1987, men nu är den sannolikt ut-
gången. 

I ängsmarken fanns även markle-
vande lavar, vilket tydde på bra ge-
nomförd hävd. Detsamma kunde 
vaxskivlingar indikera på. Nuvarande 
status av dessa växter, lavar och svam-
par är oklar. En annan införd växt är 
mästerrot som finns på flera ställen i 
byn. Mästerrot var en av de viktigaste 
medicinalväxterna i gamla tider. Un-
der några år låg en grov sälglåga intill 
en stuga i byn. På den fanns vedspik 
(VU) och ormticka.

Fauna
I eller intill byn hörs slaguggla regel-
bundet. Nästan alla äldre rönnar i byn 

62. Kullen

har gnagspår av Choragus horni (NT). 
Kring byn har det en tid funnits en 
stam av kronhjort (NT). I september 
kan man från vägarna nära byn höra 
tjurarna bröla på långa avstånd.

Friluftsliv
Kyrkstigen passerar byn.

Natur- och kulturhistoria
Kullens första bosättning uppträdde 
under 1670-talet. Befolkningen öka-
de under 1700-talet för att vara  kring 
160 i början av 1900-talet. Försörj-
ningen fick man huvudsakligen ge-
nom att kolvedshugga och kola i sko-
gen åt skogsägaren Nyhammars bruk, 
samt eget jordbruk. Intill Kullen låg 
fäboden Svedberget som tillhörde 

Norrbo. Kring 1960-talet avveckla-
des djurhållningen, förutom ett par 
hästar. Den stora mängden invånare 
krävde stora arealer fodermark. Bör-
diga sluttningar utnyttjades maximalt, 
numera igenvuxna med grov skog. Se-
dan 2000-talet har byn åter några häs-
tar som har åtminstone ett par fållor.

Ingrepp och påverkan
Igenväxningen är långt gången i byn. 
Dikesrenarna mellan de plöjda åk-
rarna är täta av örter och busk. Det-
samma gäller de översilade markerna 
som säkerligen hade en rik flora.

Bedömning
Värdeomdöme
Kullen har endast en liten rest kvar av 
en mycket omfattande fodermarksa-
real. Tyvärr har den slåttermark som 
var kring ett par gårdar och vägkan-
ter slutat att hävdas med traditionell 
lie. Om det finns någon hävdgynnad 
vegetation kvar som har höga natur-
värden är osäkert. Huruvida före-
komsten av finnklint (EN) är kvar är 
också osäkert. Intill byns öppna mar-
ker finns värdefull lövskog, inte minst 
den lundartade lövskogen. Kullen är 
bedömd som ett värdefullt odlings-
landskap. Kullen och dess naturmiljö 
är av betydelse för variation av bioto-
per på lokal nivå. En viss betydelse har 
området för biologisk mångfald. Visst 
naturvärde (Naturvärdeklass 3).

Hot, skydd och planering
Igenväxningen av ej längre hävdade 

Fridlyst! En gammal harv är lämnad på 
åkern som ett minne från när åkrarna 
brukades. 

Den vackra och artrika ängen har blivit betesmark. Följden har blivit färre växtarter. 
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slåtter- och betesmarker är negativt 
för gräsmarkernas artrikedom. Gall-
ring av lövrik skog mot mer barrträd 
i byns utkanter missgynnar biologisk 
mångfald. Länsstyrelsen pekar ut en 
del av området som ett möjligt om-
råde att restaurera som livsmiljö för 
vitryggig hackspett. 

Rekommendationer
Så länge byns nuvarande öppna åker- 
och betesmarker bevaras kommer ka-
raktären av finnby att bestå. Den igen-
växande ängsmarken som tills nyligen 
hävdats, bör snarast åter slås på ett sätt 
som gynnar flora och funga. Lövrike-
domen i och omkring byn bör bestå, 
samt att äldre lövträd gynnas och död 
ved tillåts öka.

Naturvårdsarter
Växter: Blåsuga Ajuga pyramidalis, 
finnklint Centaurea phrygia (Starkt 
hotad - EN), nattviol Platanthera bi-
folia, majviva Primula farinosa.  

Svampar: Ormticka Antrodia al-
bida. 

Lavar: Vedspik Calicium abietina 
(Sårbar - VU). 

Däggdjur: Kronhjort Cervus elap-
hus (Nära hotad - NT).

Fåglar: Mindre hackspett Den-
drocopos minor (Nära hotad - NT), 
gröngöling Picus viridis (Nära hotad - 
NT), slaguggla Strix uralensis*.

Skalbaggar: Choragus horni (Nära 
hotad - NT).

Referenser
Länsstyrelsen 1994. Rydberg Hedén 
& Ohlson 2007.

Lövlunden med gamla sälgar och större skogslönnar. Det finns blåsippa på marken.

62. Kullen

Mästerrot är införd av finnarna. Linné ansåg den vara en av de allra viktigaste läkemedel-
växterna. I Kullen finns den på flera ställen.  
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Beskrivning
Läge
Byn ligger drygt 2 km O om Gran-
gärde.

Områdets huvuddrag
Östanbjörka by ligger vackert intill 
Björkens strand. Jordbruksmarken är 
belägen på den flacka marken öster 
om gårdarna. Jordmånen är lerjord. 
Trädburna hagar finns också.

Geologi
Berggrunden består huvudsakligen av 
granit. All uppodlad mark är av lera-
silt, resten är morän.

Landskapsbild
Byns läge vid sjön Björken är utom-
ordentligt vackert. Det öppna jord-
brukslandskapet är av stor betydelse 
för intrycket. Hagmarken mellan 
vägen och sjön förstärker utan tvivel 
värdet av landskapsbilden.

Vegetation
Endast en ringa del av betesmarken 
består av naturmark. Fodermarken 
domineras nästan helt av vallodling. 
En beteshage på naturmark har efter 
en tids igenväxning åter börjat använ-
das. Trädskiktet har gallrats och ha-
gen kan klassas som en blandlövhage. 
Markens växtlighet består av tuvtå-
teläng på fuktigare mark.

Flora och funga
I den trädbärande beteshagen påträf-
fades inga anmärkningsvärda arter. 
Man kan förvänta att betet gynnar 

Östanbjörka

Hagmarken med lövträd, varav några äldre, är unik för kommunen. Vackert? 

Id nr: 63 
Typ: Odlingslandskap 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, L, K  
Skydd: Saknas
Areal: 39 ha 
Nyckelbiotop: - 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 8a SV 
Koord.: 6682947/1456650
Koord.Sveref: 6683319/151219
Ägare: Enskilda

1:15 0000 250 500 750 1000 m
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floran tämligen snabbt efter en tids 
ohävd. Hagmarken bör ha en mycket 
lång tradition som betesmark.

Fauna
I ett odlingslandskap som detta bör 
det finnas typiska fåglar. Numera är 
sånglärka (NT) en stor sällsynthet 
och den finns ännu kvar. På åkrarna 
häckar tofsvipa och storspov (NT). På 
gårdarna häckar hussvala (VU) och 
stare (NT), medan tornseglare (NT) 
är försvunnen. Ännu kan man få höra 
gulsparv (VU) sjunga tidigt på våren. 
Tillfälligt har kornknarr (NT) hörts 
utifrån åkrarna.

Friluftsliv
I byn finns ridhästar. Intill byn syns 
tydliga ridstigar.

Natur- och kulturhistoria
Östanbjörka var från början ett fäbod-
ställe till Grangärde by. Det första fasta 
boendet uppstod år 1687, då genom-
fördes uppodlingen i en större skala. 
Byn fick med tiden karaktären av en 
radby, med bebyggelse längs med sjö-
stranden. Närheten till bruken gjorde 
att arbetskraften delades mellan kol-
körning och jordbruket. Fortfarande 
har byn aktivt jordbruk. Idag utnytt-
jas mesta delar av åkrarna som vall. 
Vallen används också som betesmark. 
Några tiotal nötkreatur finns i byn hos 
en brukare. Naturlig betesmark, som 
kalvhagar, finns på två ställen i byn.

Ingrepp och påverkan
Vallarna gödslas med handelsgödsel.

Åkermarken ligger som en lång remsa bakom radbyn Östanbjörka.

63. Östanbjörka

En gammal rönn i den vackra hagmarken. 
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Bedömning
Värdeomdöme
Byns ålderdomliga prägel och det 
vackra läget motiverar ett högt land-
skapsbildvärde. Floran och vegetatio-
nen i de naturliga betesmarkerna är 
inte anmärkningsvärda men torde ut-
vecklas med tiden med hävden. Den 
trädbärande hagen mellan vägen och 
sjön är bland de vackraste i kommu-
nen. En gammal rönn och flera aspar 
höjer naturvärdet.  Området har bety-

63. Östanbjörka

delse för variation av biotoper på lokal 
nivå. Visst naturvärde (Naturvärde-
klass 3).

Rekommendationer
Om det finns angränsande före detta 
naturliga betesmarker som kan restau-
reras, vore det angeläget att få känne-
dom om detta. En utökning av denna 
typ av betesmark skulle kunna höja 
den biologiska kvalitén av byns jord-
bruksmark.  

Naturvårdsarter
Fåglar: Sånglärka Alauda arvensis 
(Nära hotad - NT), hussvala Delichon 
urbicum (Sårbar - VU), gulsparv Em-
beriza citrinella (Sårbar - VU), enkel-
beckasin Gallinago gallinago, storspov 
Numenius arquata (Nära hotad - NT), 
gröngöling Picus viridis, stare Sturnus 
vulgaris (Nära hotad - NT), tofsvipa 
Vanellus vanellus.

Referenser 

Gulsparv (VU) finnas ännu kvar i byn.                                                                                                                                     Ulf Risberg/N

Utsikt över åkrar och åkerholmar och Björken.  
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Beskrivning
Läge
Byn ligger 9,5 km NNO om Säfsnäs 
kyrka och efter vägen mellan Fredriks-
berg och Lindesnäs.

Områdets huvuddrag
Byn ligger på krönet av en ostslutt-
ning medan odlingsmarken går ned 
till Kvarnbäcken i s k lidläge. Byn 
ligger på en ganska hög höjd, 270 m 
ö h och öster om de vidsträckta myr-
landen vid Lejen och Närsen. Åkrarna 
och lindorna är belägna i de flackare 
partierna. Mellan lindorna ligger 
hackslogsytorna. De stora rösena vitt-
nar om en mycket småblockig morän i 
ytskiktet. Landsvägen går genom byn. 
I ostsluttningens blandskogsbestånd 
springer det fram fuktdråg på ett par 
ställen. Frösaråsen är en stor öppen 
glänta i det förövrigt vidsträckta barr-
skogslandskapet.

Geologi
Genom byn går gränsen mellan två 
djupbergarter av typen granit. Amfi-
bolitgångar förekommer. Jordlagret är 
morän och med tunnare partier. 

Vegetation
Förutsättningen för floran är hack-
slogarna, lindorna och betesmar-
kerna. Lindorna börjar få en utmag-
rad lågväxande vegetation, med frisk 
rödven-äng och fuktigare tuvtåteläng. 
Hagmarken innehåller en stor del 
naturmark av ordinär blåbärsrisgran-
skog. I fuktigare stråk är det mer 

Frösaråsen
Id nr: 64 
Typ: Ängs- och betesmark 
Klass: Riksintresse (I)
N2000: Ja 
Naturvärde: Bi, L, K  
Skydd: Saknas
Areal: 14 ha 
Nyckelbiotop: - 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 7h NV 
Koord.RT90: 6679020/1426321
Koord.Sveref: 6679023/120941
Ägare: Enskild, bolag

I Frösaråsen finns det många rösen i åkermarken. Åkermarken har blivit slåttermark och 
den börjar bli utmagrad på näring och florans artantal ökar därmed Bilden är från 1989.

1:15 0000 250 500 750 1000 m
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lövdominans, särkskilt av gråal. En 
välutvecklad ”flöteäng” breder ut sig 
kring gödselstacken. Hackslogarna är 
artrika och har en välutvecklad mo-
saik av örtrik friskäng, fårsvingeltor-
räng och örtrik stagghed beroende av 
fuktighetsgraden. Hagmarken väster 
om landsvägen har ett träd- och busk-
skikt, av björk och gråal, som på se-
nare år har tätnat.

Flora och funga
Floran i hagmarken avgörs av vilken 
typ av hävd som tidigare förekommit 
slåtter eller åker. De fuktigare delarna 
i hagarna har bl.a. hirsstarr, skogs-
näva, Jungfru Marie nycklar och på 
torrare ytor är kruståtel dominerande. 
På ogödslade lindor är vårbrodd och 

64. Frösaråsen

ängsskallra mycket dominerande, till 
skillnad mot den gödslade som domi-
neras av vitklöver, ängskavle, maskros 
och ängsgröe med enslag av skräppor. 
Slåttergynnade arter är bl.a. ormrot, 
gulvial, sumpmåra, kattfot, ängsfryle 
och vitsippa. 

Hårt tuktade lingon-, blåbär- och 
odon-tuvor finns spridda i hackslo-
gen. En art av filtlav är ganska frek-
vent utbredd, vilket bevisar att inga 
konstgödselpreparat använts. Höst-
skallra står rikligt kring vägkanterna 
och i hagmarker med upphörd hävd. 
Däremot är den sparsamt växande i 
hävdade slåtter- och hagmarker.

Fauna
Frösaråsens odlingslandskap bör vara 

lämpligt för fågelarter som föredrar 
en mix mellan träddungar, buskar och 
öppen mark. Inga fullständiga inven-
teringar av fågellivet har gjorts. Det-
samma gäller för t.ex. fjärilar eller an-
dra insektsgrupper som skulle kunna 
indikera höga naturvärden. Det finns 
uppgift på att ängsmetallvinge (NT) är 
sedd efter de blomrika vägkanterna.

Friluftsliv
Frösaråsen hör till de finaste naturom-
rådena i kommun och ingår i ”Lud-
vikas pärlor”. Det finns en informa-
tionsskylt i byn.

Natur- och kulturhistoria
Frösaråsen har ett typiskt läge för en 
finsk kolonisering. 1681 anlades tro-
ligen det första torpet men dessförin-
nan skall det ha varit en fäbod under 
byn Hån. En mycket stor mängd od-
lingsrösen och en fägata av sten är väl 
bevarade. Lieslåttern på kvarvarande 
hackslogar har en lång tradition, men 
som numera är bruten. Även lindor-
na slogs med lie och höet bars in för 
mankraft efter det att byns häst avli-
dit. Betet har fått ta över hävden. 

Ingrepp och påverkan
Gödsling av naturgödsel har bara 
skett närmast ladugården. Lindorna 
har inte plöjts på många år, någon t 
o m upp emot 20 år sedan. Vägen ge-
nom byn har tyvärr dikats så att en del 
av vägkantsvegetationen är borta eller 
annorlunda. Igenväxningen av hag-
markerna till följd av lågt betestryck 
är ett uppenbart hot mot floran. Detta 
är särskilt allvarligt väster om vägen. 
Betesdriften har återupptagits öster 
om vägen.

Bedömning
Värdeomdöme
I Frösaråsen har mer eller mindre ål-
derdomligt jordbruk hållit sig kvar 
ovanligt länge med skogsbete, slåtter, 
lindor och efterbete. Efter några år av 
upphörd och svag hävd av de värde-
fulla fodermarkerna har åter betesdrif-
ten intensifierats. Höstskallran hade 
här en av sina rikaste förekomster i 
Ludvika kommun, men minskade 
efter vägombyggnaden. Man ska inte 
undervärdera värdet för resenärer av 
att Frösaråsens odlingslandskap plöts-
ligt öppnar skogslandskapet och man 

Vårbild från Frösaråsen. Åkern har blivit äng, vilket naturmarken till vänster på bilden 
alltid varit.  

Samma ställen som bilden ovanför, i slutet av 1980-talet.  
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Bilder från nationella ängs- och hag-
marksinventeringen1988.

Fägatan, som är den samma som finns på 
nästa sida. Här har en förbättring skett 
sedan båda bilderna togs.

Ett nästan overkligt vackert odlingsland-
skap. Lång smal potatisåker i vallen och 
hackslogar mellan vallodlingarna.

Brukarna bar höet till hässjorna, ibland 
ensam.

En del av den större slåttermarken.

64. Frösaråsen
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64. Frösaråsen

kan bara beundra och förunnas vilket 
arbete det ligger bakom alla dessa rö-
sen. Högre naturvärde (Naturvärde-
klass 1b).

Hot, skydd och planering
Frösaråsen är ett område av riksin-
tresse för naturvården. EU miljöstöd 
utgår till betesdriften. Frösaråsen är 
även av lokalt intresse A i kulturmil-
jövårdsprogrammet.

Rekommendationer
Det behöver återupprättas en betes-
hävd på hagmarken även väster om 
landsvägen. Dessförinnan bör en gall-
ring genomföras. Även smärre hack-
slogar i kanten emellan hagen och åk-
rarna kan vara värda att hävdas igen. 
Tyvärr får man inse att lieslåttern inte 
är aktuell att återupptas, trots förnäm-
ligt vackra och artrika åkerkanter.

Naturvårdsarter
Växter: Kattfot Antennaria dioica, 
höstskallra Rhinanthus angustifolius. 

Fåglar: Trädpiplärka Anthus trivia-
lis.

Fjärilar: Ängsmetallvinge Adscita 
statices (Nära hotad - NT).

Referenser
Ludvika kommun 1982a. Bratt & 
Ljung 1993. Länsstyrelsen 1994. Na-
turvårdsverket 1996. Ljung 1998.

Ängsmetallvinge                                                                                          Thorild Jonsson

I Frösaråsen finns en ovanligt bred fägata. Så här såg den ut 2004.
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Beskrivning
Läge
Gården ligger cirka 7,3 km NNO om 
Fredriksberg och efter vägen mellan 
Fredriksberg och Lindesnäs.

Områdets huvuddrag
Dymossens mindre areal jordbruks-
mark öppnar den sammanhängande 
barrskogen. Terrängen i torpets om-
givning är småkuperad. Torpet är be-
läget på en flack man. I närheten finns 
större myrområden, särskilt öster om 
torpet. Myrslåttern bidrog säkerligen 
tidigare med en väsentlig del av fod-
ret. Skogen har återtagit stora delar av 
jordbruksarealen. Slåtter sker av den 
ganska steniga hackslogen, vägkan-
terna och dikesrenen. 18 % av arealen 
är EU-jordbruksmark.

Geologi
Berggrunden är av granit och på den 
är det morän. Mánen är en ganska 
bred drumlin.

Landskapsbild
Genom närheten till genomfartsvägen 
har gärden en viss betydelse för land-
skapsbilden. Den ålderdomliga gårds-
strukturen bör uppmärksammas av 
varje trafikant. Läget mellan två srörre 
områden av liknande karaktär gör att 
artutbytet mellan bör underlättas.

Vegetation
Hackslogens vegetation har tidigare 
varit väl utvecklad (se Ingrepp och 
påverkan). Ursprungligen domine-

Dymossen
Id nr: 65 
Typ: Odlingslandskap 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, L, K  
Skydd: Saknas
Areal: 3 ha 
Nyckelbiotop: - 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 7g SO 
Koord.RT90: 6676077/1425110
Koord.Sveref: 6676065/119767
Ägare: Enskild

Nyrestaurerad ängs- och hagmark.

1:10 0000 100 200 300 400 500 600 m
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rade den örtrika staggheden men den 
har till stora delar degenererat till en 
kruståtelrik typ. Torrare partier har en 
torräng av fårsvingel-typ och rished av 
blåbär/lingon-typ. Äldre lövträd står 
glest i hackslogen, tre björkar och två 
rönnar. Intill ladugården är växtlig-
heten påverkad av den tidigare urlak-
ningen från gödselstacken. Hagen har 
en ganska ordinär blåbärsris/-gran-
skog, där granskogen inte är alltför 
tät. Endast i anslutning till den öppna 
marken uppträder de betesgynnade 
arterna. Lövskogsdungar står i grän-
sen mellan den öppna marken och 
barrskogen.

Flora och funga
Några anmärkningsvärda arter har 
inte hittats med det är en tämligen art-
rik hackslog. Tätheten av örterna har 
tidigare varit betydligt större. Några 
exempel på slåttergynnade arter: liten 
blåklocka, kråkvicker, sumpmåra, orm-
rot, ärenpris och gulvial. I vägdikerna 
är det rikligt av höstskallra.

Fauna
Det bör finnas förutsättningar för 
en artrik fauna av fjärilar knuten till 
ängs- och hagmarkerna.

Friluftsliv

Natur- och kulturhistoria
Gården var från början ett finnbostäl-
le som upprättades 1761. Med tiden 
blev det ett torp. Arbetet bestod av 
skogsarbete på vintern och jordbruk 
under sommaren. Idag är det ett som-

65. Dymossen

marboställe. Ett par generationer har 
ägt gården, möjligen fler generationer, 
i följd.

Ingrepp och påverkan
Vegetationen har tydligt degenererats 
av att slåttern sker med en snörtrissa 
på motorröjsågen. I svackorna läg-
ger sig rester av den avslagna vegeta-
tionen, vilket ger en gödningseffekt. 
Kruståtel blir överhuvudtagen inte av-
slagen. Avslagningen av kruståtel kan 
även vara svår med en lie. Örterna blir 
spridda och grässvålen ersätts av ett 
öppet mosstäcke. Detta är effekten av 
den moderna slåttermetoden.

Bedömning
Värdeomdöme
Hävden är egentligen väl genomförd 
men det är viktigt att återuppta lie-
slåttern för det är en vacker hackslog 
som ligger intill torpet. Vegetationen 
har tidigare varit välutvecklad och det 
borde kunna gå att få tillbaka en ört-
rikare och tätare grässvål. Dymossens 
hackslog har bevarandevärde för den 
långa traditionen av slåtter och trots 
allt är den tämligen artrik. Hävden 
av vägrenen är en mycket positiv del 
av hackslogsmarken. Huvudtaget är 
det mycket positivt att markerna hålls 
öppna på det sätt som de görs, genom 
slåtter och bete. Området är av bety-
delse för variation av biotoper på lokal 
nivå. Kunskapen idag är att området 
har viss betydelse för biologisk mång-
fald. Visst naturvärde (Naturvärde-
klass 3).

Slåtter eller bete på stenig naturmark.

Hot, skydd och planering
Stora delar av området har EU ersätt-
ning för hävd. En inventering av dag-
fjärilar vore intressant att genomföra.

Rekommendationer
Återupptagning av lieslåtter vore 
önskvärt för att förbättra vegetatio-
nens variation. Röjsågens lina har ut-
armat floran. Det vore mycket intres-
sant att inventera ängssvampar ett bra 
år med svamp.

Naturvårdsarter
Växter: Höstskallra Rhinanthus seroti-
nus.

Referenser
Bratt & Ljung 1993. Länsstyrelsen 
1994.
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Beskrivning
Läge
Byn ligger 4,8 km N om Fredriksberg, 
efter vägen mot Lindesnäs.

Områdets huvuddrag
Hån ligger i lidläge i en västsluttning 
ned mot sjön Hån. Byn ligger ganska 
högt 375-400 m ö h. Det till utseen-
det ålderdomliga jordbrukslandskapet 
ger ett angenämt intryck. Markerna är 
till stora delar glest trädbevuxna och 
hagmarkerna är på sina ställen syn-
nerligen blockrika. En öppen, gan-
ska stenrik hackslog ligger längs med 
landsvägen, annars finns det bara res-
ter av hackslogarna kring gårdarna. 
Åkrarna ligger utspridda i hagmar-
kerna och somliga av dem är små åk-
rar där det tidigare skedde odling av 
köksväxter. Byns gårdar är utspridda 
och ingen ursprunglig bebyggelse 
finns kvar.

Geologi
Berggrunden består av granit. Jord-
lagret består av morän. I syd-nordrikt-
ning går en drumlin.

Vegetation
Den öppna hackslogen är av frisk ört-
rik typ. De trädklädda hagarna har 
tidigare varit tätare och största delen 
av arealen är nyligen restaurerad och 
ännu har inte växtligheten svarat fullt 
ut på betet. Somliga av de träd som 
har lämnats är gamla, knotiga säl-
gar, rönnar och aspar. Förvånansvärt 
snabbt svarar floran på röjningar och 

Hån
Id nr: 66 
Typ: Odlingslandskap 
Klass: Riksintresse (I)
N2000: Ja 
Naturvärde: Bi, L, K, F  
Skydd: Naturreservat
Areal: 50 ha 
Nyckelbiotop: -  
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 7g SO 
Koord.RT90: 6674725/1423910
Koord.Sveref: 6674699/118584
Ägare: Staten

Skala: 1:10  000

I Hån finns stor areal restaurerad betesmark. Det är viktigt att ha betestryck så att buskar 
hålls tillbaka.
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gallringar av busk- och trädskiktet. 
Vilket visar att det finns en fröbank 
av betesgynnade växter i marken från 
en lång tids hävd. De öppna ytornas 
friska rödvens-typ är tämligen artrika. 
Rester av hackslogar som mer eller 
mindre har växt igen hävdas genom 
bete efter att ha gallrats på träd. Dessa 
har en degenererad vegetation, där 
kruståtel eller skogsnäve-ängen är de 
dominerande växtsamhällena, men 
snabbt övergår efter en tids bete till 
vitsippsbackar.

Flora och funga
Hackslogen var en gång artrik utan 
att någon art kan anses dominerande, 
men efter en tids ohävd betas hacks-
logen. Höstskallran förekommer spar-
samt, ibland rikt, i vägkanterna och 
enstaka exemplar i hackslogen. Ludd-
havre och backnejlika tillhör de ovanli-
gare arterna. Enar växer speciellt på ett 
ställe, där de lätt kan bli alltför många. 
Tills nyligen fanns en liten åker med 
ärtgröda och i den fanns skatnäva 
som ett ”ogräsinslag”. På fyra ställen 
har ängssvampar påträffats under in-
ventering 2010. Inga av de påträffade 
arterna var rödlistade, men några är 
regionalt hotade, t.ex. aprikosfinger-
svamp, ängsfingersvamp, ängsvaxskiv-
ling och spröd vaxskivling Hygrocybe 
ceracea. Där det står aspar i hagarna 
faller ett och annat träd. En asp som 
legat en längre tid har veckticka (NT). 
Den enda gamla timmerbyggnaden 
står på huvudgården. Innan den röd-
färgades fanns brun nållav och sotlav. 

66. Hån

1988 bedrevs hästavel på gården i Hån. Hästarna betade bra, men nästan alla tidigare 
fodermarker var igenväxta. 

Håns fodermarker är otroligt steniga på sina ställen. Det var svårt att göra åker och därför 
blev åkrarna små och böljande. Man får en känsla av att det kan vara fornåkrar. Bilden är 
från 1988, i den första restaureringens  slutfas. 

När träden kom bort visade sig den otroliga mängden block i markytan.    
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Lavarna finns nästan bara på ofärgade 
och urblekta gamla timmerbyggnader. 

Fauna
Fågellivet på hagmarkerna i Hån kan 
tidvis vara imponerande. Kring går-
darna häckar stare (VU) och svalor. 
Ute på hagmarken kanske häckar 
ett par storspov (NT). Enkelbeckasin 
hörs ibland över betesmarkerna. Flera 
småfågelarter gynnas av det öppna, 
trädfattiga beteslandskapet, t.ex. träd-
piplärka och stenskvätta. Det är fram-
förallt under fågelflyttningen som 
Hån fylls av rastande fåglar. På våren 
gästas markerna av ljungpipare, tofs-
vipor och ett otal gulärlor och piplär-
kor. Under hösten lockas trastarna till 
de bärande rönnarna och åter rastar 

66. Hån

många fåglar, ungefär samma arter, på 
de öppna hagmarkerna. 

Friluftsliv
Hån har betydelse som besöksområde 
genom att Finnleden passerar genom 
byns hagmarker. De öppna, stora hag-
markerna är restaurerade för att likna 
ursprunglig finnbymiljö. Få ställen i 
landets finnbygder har lika stor hag-
mark. Hån är attraktivt att besöka 
för att uppleva ett skogsbygdernas 
odlingslandskap. Parkering och vägar 
omgärdade av hagmarker gör området 
besöksvänligt. I framtiden ska restau-
rering göra att besökare får ännu mer 
upplevelser.

Natur- och kulturhistoria
De första finnhemmen i Hån anlades 

så tidigt som omkring 1620. Det fö-
rekom att man i Hån tog emot kor 
och småkreatur från Leksands och 
Åls socknar för sommarbete. Bruken 
stoppade så småningom detta. Den 
äldre bebyggelsen är försvunnen. 

Den ersattes i mitten av 1900-talet 
av modernare skogsarbetarstugor, vil-
ket var en allmän utveckling av byarna 
i Säfsnäs. Odlingsrösen, stenmurar, 
smååkrar, hackslogar o.s.v. ger ett ål-
derdomligt jordbrukslandskap. Hack- 
slåtter och djurhållning förekommer 
fortfarande även om det tidigare var 
i betydligt större omfattning. Till i 
mitten av 1970-talet fanns nötkreatur 
och hästar men efter en brand som 
ödelade ladugården upphörde detta. 
Idag betas området av många får och 
några köttdjur. Hackslogarna brukas 
traditionellt med lie.

Ingrepp och påverkan
Ett djupt vägdike gjordes längs med 
landsvägen under 1989. Dikets slän-
ter inkräktade på hackslogen. Den na-
turliga och vackra dikesrenen förstör-
des. Vid ombyggnaden gjordes försök 
att återställa blomsterprakten, med att 
ta tillvara och återanvända befintliga 
jordmassor med fröbank. Resultatet 
visade sig bli ojämnt och insatser mås-
te göras årligen för att hålla tillbaka 
oönskade växter. 

Bedömning
Värdeomdöme
Det ålderdomliga intryck som jord-
bruksmarken ger med rösen, välhäv-
dade hagmarker och rester av slogmar-
ker, framförallt den stora areal som 
hagmarkerna omfattar motiverar ett 
mycket högt värde. Undan för undan 
ökar kvalitén av biologisk mångfald i 
odlingslandskapet. Högre naturvärde 
(Naturvärdeklass 1b) baseras på att 
Hån utgörs av Natura 2000-naturty-
per och högt klassad i ängs- och hag-
marksinventeringen.

Hot, skydd och planering
Området i Hån ingick nyligen i en de-
taljplan för fritidshus. Planen är upp-
hävd och arbete pågår att säkerställa 
hagmarkerna genom naturreservat. 
Brukaren har EU miljöstöd för att 
hålla markerna öppna och utöka area-
len.

Mellan blocken är det välbetat.                                                                      Anders Janols      

Här är det röjt på block för fägatan.                                                                Anders Janols     
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Bilder från nationella ängs- och hag-
marksinventeringen1988.

Efter lång tid igenväxning kom en 
brukare till med hästavel. Då började 
restaureringen av odlingsmarkerna.

Markerna är extremt blockiga. Smååkrar 
slingrade sig mellan block och rösen.

Så här igenväxt var hagmarkerna. De 
gamla sälgarna var hårt trängda av unga 
björkar.

Efter landsvägen fanns en mycket välhäv-
dad äng. Idag är det lite si och så med 
hävden.

66. Hån
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Rekommendationer
Hackslogen bör även i fortsättningen 
hävdas, helst med lie. Slänten i diket 
måste få en naturlig vegetation som 
även den hävdas. Det pågår gallrings-
åtgärderna i björkhagarna, som visar 
sig vara positiva för floran. Man borde 
utveckla Hån ytterligare till ett upp-
märksammat besöksmål genom ge-
nuina fodermarker, t.ex. bruka smååk-
rarna och använda finnhässjor.

Naturvårdsarter
Växter: Höstskallra Rhinanthus seroti-
nus. 

Svampar: Veckticka Antrodia pul-
vinascens (Nära hotad - NT), ängs-
fingersvamp Clavulinopsis corniculata, 
ängsvaxskivling Hygrocybe pratensis. 

Lavar: Brun nållav Chaenotheca 
phaeocephala, sotlav Cyphelium inqui-
nans. 

Fåglar: Trädpiplärka Anthus trivia-
lis, enkelbeckasin Gallinago gallinago, 
storspov Numenius arquata (Nära 
hotad - NT), stenskvätta Oenanthe 
oenanthe, stare Sturnus vulgaris (Sår-
bar - VU).

Referenser
Bratt & Ljung 1993. Länsstyrelsen 
1994. Ljung 1998. Hermansson &  
m.fl. 2008.  Janols 2012.

66. Hån

Mycket vackra gamla rönnar och sälgar står i hagarna. Förr i tiden tog man vara på löven 
till foder.  

De gamla rönnarna ut i hagarna bjuder ofta stora mängder bär till fåglarna. Här en björk-
trast.                                                                                                              Ulf Risberg/N
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Beskrivning
Läge
Skogsområdet ligger cirka 12 km 
NNV om Ludvika.

Områdets huvuddrag
Krabbsjöån skär sig ner i en ravin 
mellan bergen Sottjärnsberget och 
Flyberget. Särskilt öster om ån är ter-
rängen kuperad, vilket skapar många 
olika naturtyper, t.ex. kärr, mossar, 
hällmarker och sumpskogar. Flyber-
gets topp utgör den högsta höjden. I 
nordostsluttningen går berget i dagen 
och bildar ett mindre stup.

Geologi
Berggrunden består av bergarten gra-
nit. Efter Krabbsjön är det ett isälv-
seroderat område med morän. För 
övrigt är det morän och på högsta 
höjderna tunt och osammanhängande 
med berg i dagen.

Vegetation
Skogen är varierande, bestående av 
flera olika typer av biotoper. De mo-
derna skogsbruksmetoderna har inte 
berört området särskilt mycket vilket 
gör att trädskiktet har flera nivåer samt 
att det finns några riktigt gamla träd 
och många trädarter. Fältskiktet domi-
neras av ristyper, främst blåbär. På höj-
den finner man fläckvis torrare typer 
som lavtyp. I svackor, vid källdråg, ef-
ter bäcken, men även på andra ställen 
där översilningsmark förekommer blir 
vegetationen rikare. På sådana ställen 
kan gräs- och örter dominera. 

Flyberget  -  Krabbsjöån
Id nr: 67 
Typ: Naturbarrskog, vattendrag 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, L, G  
Skydd: Saknas
Areal: 165 ha, inkl 162 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 16 % 
Socken: Ludvika
Karta: 66E 7a NO 
Koord.RT90: 6681072/1461398
Koord.Sveref: 6681503/155985
Ägare: Bolag, enskild

Delar av Flyberget har mycket vacker och besöksvänlig skog med massor av svamp. Här 
finns orange taggsvamp (NT) i en mängd som knappast finns i någon annan skog.                                     

1:30 0000 500 1000 1500 2000 m
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Skogen består mestadels av tall- och  
barrblandbestånd. Smärre tallbestånd 
har säkerligen en ålder över 200 år. I 
övrigt dominerar granen. Lövträden 
är lite representerade. Här och där står 
dock äldre björkar som glest inslag i 
barrskogen. Al, asp och sälg är knutna 
till zoner mot våtmark, hällmark, ån o 
dyl. Inom hela området finns det lå-
gor av gran, tall och björk. Vid ett äld-
re aspbestånd finns det även lågor av 
asp. Efter bäcken står en bård av gråal, 
som är mer eller mindre buskartade. I 
gläntorna står äldre aspar och sälgar. 
Intressanta växtsamhällen finner man 
kring ån och vid ett par vätar strax ost 
om ån. En gräsrik myr med klibbalar 
är en avvikande naturtyp för området.

Skogen på Flyberget varierar mellan olika markförhållanden. Där granskog förekommer är 
fälskiktet glest. 

67. Flyberget - Krabbsjöån

Flora och funga
Trots att det finns rikare vegetation 
inom området är kärlväxtfloran täm-
ligen ordinär, knärot (NT), tallört, 
tibast, knärot (NT) och ögonpyrola är 
några anmärkningsvärda arter, samt-
liga gynnade av äldre skog. 

I en äldre barrskog, särkilt om fält-
skiktet varierar, påträffas oftast många 
marklevande hattsvampsarter. Detta 
gäller för Krabbsjöån och Flyberget. 
På ställen med tjocka barrmattor kan 
många nedbrytare av sådant material 
förekomma, särskilt allmän är barr-
klubbsvamp Clavariadelphus ligula. 
Till sådana arter kan även nämnas 
några arter av taggsvampar, men ingen 
av dessa är påträffade i området. Dä-
remot är blå taggsvamp (NT) känd. 

Särskilt bra förutsättningar torde det 
finnas för taggsvampar. Även ved-
svampar torde ha tämligen bra för-
utsättningar. Bildandet av lågor har 
skett successivt genom rotvältor och 
antalet sådan är stort. På en låga är 
ullticka (NT) och stjärntagging (NT) 
påträffade. På ulltickan fanns en anna 
ticka ulltickeporing (VU), vilket är en 
av få kända förekomster i kommunen. 
På en granlåga i områdets nordöstra 
delen finns sällsynta gräddticka (VU). 
Arten kräver oftast stora samman-
hängande gamla granskogar, särskilt 
gynnsam för arten är sumpgransko-
gar. I Krabbsjöåns ravin har mikrokli-
matet en jämn och hög luftfuktighet 
vilket gynnar särskilt förekomsten av 
lavar och mossor. Eftersom det finns 
äldre träd, särskilt granar, är förut-
sättningarna bra för knappnålslavar. 
Några granstammar är rika på sådana 
lavar, däribland vitgrynig nållav (NT) 
och den sällsynta rödbrun blekspik 
(NT). Åtminstone på ett ställe finns 
blåtryffel (EN), som har hittats vid ba-
sen av en gammal gran. 

Vid högsta höjden av Flyberget står 
en mycket grov och gammal asp. Trä-
det står i granungskog men alldeles i 
kanten av det gamla skogsbeståndet. 
På aspen finns det tämligen rikligt 
med lunglav (NT) samt även vulkan-
lav, skinnlav och dvärgtufs. De södra 
delarna, som är längs med bäcken, är 
delvis berörda av avverkningar. I slutt-
ningen mot en bergsbrant står det äld-
re aspar som har påväxt av aspgelélav 

Krabbsjöån är inte rensad och så naturlig som den kan bli. Att skogen dessutom är kvar gör området värdefullt. 
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(NT). Arten behöver hög luftfuktig-
het men ändå ganska ljusa förhållan-
den. 

Tillsynes är floran av kryptogamer 
speciell vilket beror på att skogen 
har en tämligen lång kontinuitet. På 
stenarna i ån förekommer det lavar 
och mossor. Lavarna är översiktligt 
inventerade. Bäcklav Dermatocar-
pon luridum är tämligen allmän. Det 
finns också rikligt av Verrucaria-arter 
och enstaka Placynthiella flabellosum. 
Samtliga arter indikerar bra vattenför-
hållanden.

Fauna
Ett skiktat, äldre barrbestånd har för-
utsättningar att hysa många fågelar-
ter som gynnas av sammanhängande 

67. Flyberget - Krabbsjöån

gammelskog. Den tretåiga hackspet-
ten (NT) är troligen en regelbunden 
häckfågel. Tjäder, järpe, spillkråka 
samt mesar ses ofta vid besöken. Även 
däggdjur som mård och ekorre torde 
ha bra förutsättningar.

Friluftsliv
Skogen är mycket behaglig att gå i, 
särskilt de södra delarna med de böl-
jande formationerna. Vid Krabbsjöån 
finns flera ställen där man sitta och 
bara njuta av skogen och vattnets brus.

Natur- och kulturhistoria
Kolning har varit omfattande, vil-
ket kan verifieras av att flera kol-
bottnar finns i området. Några tyd-
liga spår efter bränder är svåra att 
finna men enstaka stubbar visar att 
skogselden har härjat för länge sedan. 
Eftersom området ligger nära de bruk 
som behövde kol bör kolningshugg-
ningarna ha skett i början av epoken, 
därefter har skogen intagit ett natur-
skogsliknande tillstånd. 

Bedömning
Värdeomdöme
Krabbsjöån och Flyberget utgör en 
unik skog för Bergslagen. Den långa 
kontinuiteten, den kuperade ter-
rängen och varierande skogstyper ger 
egenskaper som skapar en mångfald 
av biotoper. Området hyser också ett 
stort antal arter som är beroende av 
gammelskog som inte är påverkad av 
industriella skogsbruksmetoder. I och 

med det nära avståndet till staden kan 
området få stor betydelse som rekrea-
tionsområde. Eftersom barrskogen är 
föga påverkad finns det ett stort antal 
vedsvampar och lavar, sannolikt också 
mossor, som inte kan fortleva i kultur-
skapade skogar. Området har särskilt 
stor betydelse för biologisk mångfald 
på lokal och regional nivå. Kontinu-
erlig ekologisk funktion som livsmiljö  
för ett stort antal naturvårdsarter be-
döms vara möjligt. Högre naturvärde 
(Naturvärdeklass 1b).

Hot, skydd och planering
Krabbsjöån/Flyberget saknar formellt 
skydd. Bäckravinen torde kunna be-
varas genom att bäckraviner med 
vissa naturvärden är nyckelbiotop. 
Fyra nyckelbiotoper är på 26,4 hektar 
”barrnatur” och 6,3 hektar ”barrskog”.

Rekommendationer
Fri utveckling av skogen torde öka 
naturvärdena i framtiden. Eventuellt 
skulle mycket begränsade, modifie-
rade skogsbruksåtgärder vara positiva 
för någon av biotoperna, men i dags-
läget finns det ingen anledning att 
utföra sådana åtgärder. En gallring av 
skogen skulle få allvarliga negativa på-
verkan på skiktningen genom att mar-
granar skulle tas bort. Antalet mark-
svampar är förhållandevis stort, men 
ytterligare inventeringar av fungan 
vore bra. Krabbsjöån/Flyberget bör 
skyddas som naturreservat om ytter-
ligare skogsbruksåtgärder hotar om-
rådet.

Ett ganska stort parti med sumpskog förekommer i den norra delen av området.                                                                           

Aspgelélav (NT) är känslig för både igen-
växning av aspbestånd och avverkning.

Orange taggsvamp (NT) är något av en 
karaktärsart för området.
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67. Flyberget - Krabbsjöån

I tallskogen finns gamla tallar med brandljud.

Det finns enbart mindre klippor.

Naturvårdsarter
Växter: Knärot Goodyera repens (Nära 
hotad - NT), nattviol Platanthera bi-
folia.

Svampar: Veckticka Antrodia pul-
vinascens (Nära hotad - NT), stjärn-
tagging Asterodon ferruginosus (Nära 
hotad - NT), blåtryffel Chamonixia 
caespitosa (Starkt hotad - EN), doft-
skinn Cystostereum murrayi (Nära ho-
tad - NT), orange taggsvamp Hydnel-
lum aurantiacum (Nära hotad - NT), 
blå taggsvamp Hydnellum caeruleum 
(Nära hotad - NT), skarp dropptagg-
svamp Hydnellum peckii, dofttagg-
svamp Hydnellum suaveolens (Nära 
hotad - NT), granticka Phellinus chry-
soloma (Nära hotad - NT), ullticka 
Phellinus ferrugineofuscus (Nära ho-
tad - NT), tallticka Phellinus pini 
(Nära hotad - NT), svart taggsvamp 
Phellodon niger (Nära hotad - NT), 
gräddticka Perenniporia subacida (Sår-
bar - VU), ulltickeporing Skeletocutis 
brevispora (Sårbar - VU). 

Lavar: Garnlav Alectoria sarmen-
tosa (Nära hotad - NT), kornig nållav 
Chaenotheca chlorella, vitgrynig nållav 
Chaenotheca subroscida (Nära hotad - 
NT). dvärgbägarlav Cladonia parasiti-
ca (Nära hotad - NT), aspgelélav Col-
lema subnigrescens (Nära hotad - NT), 
Carbonicola myrmecina (Nära hotad 
- NT), skuggblåslav Hypogymnia vit-
tata, skinnlav Leptogium saturninum, 
dvärgtufs Leptogium teritiusculum, 
lunglav Lobaria pulmonaria (Nära 
hotad - NT), stor kvistspik Phaeoca-
licium populneum, rödbrun blekspik 
Sclerophora coniophaea (Nära hotad 
- NT), vulkanlav Stictis populneum, 
spretig skägglav Usnea glabrescens.

Däggdjur: Mård Martes martes*.
Fåglar: Järpe Bonasa bonasia*, 

spillkråka Dryocopus martius*, tretåig 
hackspett Picoides tridactylus* (Nära 
hotad - NT), tjäder Tetrao urogallus*.

Referenser
Ljung 1998. Hermansson & m.fl. 
2008.
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Beskrivning
Läge
Byn ligger 9 km NO om Grangärde. 
Man tar av från vägen mellan Gran-
gärde och Rämshyttan vid vägskylt 
Storslätten.

Områdets huvuddrag
Byns kringliggande terräng är kupe-
rad, särskilt de sydostligaste delarna. 
På de lägre partierna kring tjärnen, 
sjön och bäcken är våtmarkerna välut-
bredda. Byns odlingsmarker har aldrig 
varit helt obrukade. Vackra trädbäran-
de hagmarker ligger i och intill byn. 
Flera av de gamla timmerbyggnaderna 
är omålade.

Geologi
Berggrunden är av bergarten granit 
och över den ett lager av morän.

Landskapsbild
Bebyggelsen och de öppna till glest 
trädbärande markerna i byn och dess 
närmaste omgivning har betydelse för 
landskapsbilden, inte minst för de bo-
ende.

Vegetation
Hagmarkerna har på grund av en 
långt gången igenväxning fått en mer 
eller mindre utbredd typisk skogsve-
getation. Ställvis finns rödven-ängar 
på gamla åkertegar. Gamla hackslogar 
är örtrika med skogsnäve- och hög-
örtsängar beroende på fuktighetsgrad. 
Övergivna strandbetesmarker är igen-
växta av bland annat älggräs och vide. 
En någorlunda kvarvarande hävdgyn-

Storslätten
Id nr: 68 
Typ: Odlingslandskap 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, L, K  
Skydd: Saknas
Areal: 43 ha 
Nyckelbiotop: - 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 8a SO, NO 
Koord.RT90: 6687361/1462185
Koord.Sveref: 6687799/156700
Ägare: Enskilda

En lyckosam renovering av hagarna i byn. Viktigt att bevara sälgar och rönnar i hagarna. 
En timmerlada förstärker vyn. 
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nad vegetation fanns på en hackslog 
norr om Stora Stångjärnen. Men den 
har ändå inte varit hävdad i 20-30 år. 
Örtrikedomen är ändå anmärknings-
värd. En hackslog mellan byggnader-
na hade för 20 år sedan kvar en del 
av skogsnäveäng och örtrik stagghed. 
Idag restaureras hagarna. Resultatet 
är anmärkningsvärt positivt för den 
hävdgynnade växtligheten. 

Flora och funga
Endast på gården norr om Stora 
Stångtjärnen fanns för 20 år sedan den 
sista arealen artrik hävdegynnad flora. 
Någon anmärkningsvärd art blev inte 
påträffad, men borsttistel, femfingerört, 
slåtterfibbla och kärrtistel kan nämnas. 
I byn finns några gamla timmerlador 
som inte bara är kulturellt värdefull 
utan även som livsmiljö för lavar som 
är mycket sällsynta i skogslandskapet. 

De gamla timmerbyggnaderna i byn har inte bara kulturella värden. På ofärgade väggar 
finns lavar som börjar bli mycket sällsynta i skogen. Det finns inte gammal ved. 

68. Storslätten

På en timmerbyggnader finns brunnål 
och sotlav. Båda arterna är minskande 
i skogslandskapet, men även i kul-
turlandskapet norr om ekens utbred-
ningsområde. 

Fauna
På äldre rönnar i hagmark har gnag-
spår av skalbaggen Choragus horni 
(NT) påträffats.

Natur- och kulturhistoria
Storslätten är en vacker liten by som 
grundlades på 1700-talet. Inte sedan 
1950-talet har det funnits nötkreatur 
i byn, då bolaget förbjöd skogsbete i 
anslutning byn. Nu har får betat de 
senaste 20 åren på byns inägomarker.

Ingrepp och påverkan
Tyvärr har restaurering av slåttermark 
inte kunnat göras. Men en del av dem 
ingår i hagarna. 

Bedömning
Värdeomdöme
Storslättens fodermarker har efter en 
tids mer eller mindre ohävd åter bör-
jat nyttjas. Restaurering av gamla hag-
marker har genomförs kontinuerligt. 
Betning av tidigare hackslogar har 
påbörjats. Det finns kvar en del av de 
örtrika hackslogarna, vilka är värda att 
restaurera och bevara. De ålderdomli-
ga timmerbyggnaderna förstärker och 
berikar byns karaktär. Området är av 
betydelse för variation av biotoper på 
lokal nivå och det finns vissa ekologis-
ka förutsättningar som kan utvecklas. 
Visst natuvärde (Naturvärdeklass 3). 

Hot, skydd och planering
Upphörande av betesdriften i byn 
skulle innebär ett allvarlig hot mot de 
kulturella och biologiska värdena.  

Rekommendationer
Inom byn håller bör man fortsätta att 
restaurera igenväxta delar till hagmar-
ker, vilket är mycket positivt för na-
turvärdena och landskapsbilden. Tim-
merbyggnaderna bör inte färgas om 
lavarna på timret ska kunna vara kvar. 

Naturvårdsarter
Lavar: Brunnål Chaenotheca phaeo-
cephala, sotlav Cyphelium inquinans. 
Skalbaggar: Choragus horni (Nära ho-
tad - NT).

Referenser
Ljung 1998. Hermansson & m.fl. 
2008.



      302

Beskrivning
Läge
Byn ligger cirka 9 km SSV om 
Fredriksberg.

Områdets huvuddrag
Vid utloppet till Lilla Skärsjön ligger 
Gravendals brukssamhälle. Betesmar-
ken breder ut sig längs med den syd-
östra stranden av Skärsjön och mitt i 
byn. Vattendragets fallhöjd är ganska 
stor genom byn, vilket medför en 
kuperad topografi. Genomfartsvägen 
slingrar sig genom byn, efter vilken de 
äldsta byggnaderna står.

Geologi
Berggrunden är av granit. Jordlagren 
består mest av isälvssediment av mo-
rän. Söder om byn ligger ett stort kul-
lit moränområde.

Landskapsbild
Att det är så pass öppet och stora be-
tesmarker, är ovanligt i dagens byar 
på skogen. Otroligt viktigt för land-
skapsbilden att det är öppet landskap, 
i det dominerande skogslandskapet. 

Vegetation
Slåttermarken är beskogad, en mindre 
del av den är idag betesmark. De norra 
delarna av betesmarken mot Skärsjön 
är öppna vallar. Gödslingseffekten är 
svag och marken tämligen fuktig till 
våt. Närmast sjön finns högörtsängar, 
som tidigare betades och säkerligen 
bildade vackra strandängar. För övrigt 
är den öppna betesmarken av rödven-
typ. 

Gravendal
Id nr: 69 
Typ: Odlingslandskap 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, L, K  
Skydd: Saknas
Areal: 46 ha 
Nyckelbiotop: - 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 5h NV 
Koord.: 6659470/1427379
Koord.Sveref: 6659488/122239
Ägare: Enskilda

Betesmarken är vackert gul av smörblommor.

1:20 0000 250 500 750 1000 m
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69. Gravendal

Längre söderut utgörs hagen mest 
av strandängar. på naturmark. En 
tallbevuxen moränås intill gården 
Barnudden ingår i hagen. Mellan ett 
fuktigt till vått område ligger en åker-
teg, som inte är vänd sedan 1930-ta-
let. Den har en mosaik av rödvenäng 
och tuvtåteläng. I våtmarken skiftar 
vegetationen med fuktigheten, de vå-
taste delarna har en typ liknande en 
norrländsk högstarräng. Tuvtåteläng-
en dominerar men här och där är det 
lågstarrängar. På åsen är det torrt med 
fårsvingelängs- och blåbär/lingonhed-
partier. Hagen i byn, intill, herrgår-
den, har också fuktiga delar, somliga 
öppna, andra som björkhage. Vegeta-
tionen är som brukligt i en hage, röd 
venäng, tuvtåteläng och högörtsäng.

Flora och funga
Det är ganska varierande flora i hag-
markerna fastän det saknas rariteter. 
Artrikedomen är påfallande, natur-
ligtvis bidrar våtmarkspartierna med 
mångfalden. På lindorna står det rik-
ligt med ängsskallra. Kring herrgården 
står det några skogsalmar (VU). På 
en av dem efter vägen till herrgården 
påträffades en gång almsprängticka 
(VU). Det är der enda fyndet i kom-
munen och Dalarna. Huruvida den 
finns kvar är oklart.

Fauna
Ett sådant här område, med öppna 
brukade marker och gott om vatten är 
en mycket bra miljö för fladdermöss. 
Vilka arter som finns här är inte känt, 
men förutsättningarna är bra för flera 
av arterna. Fågelfaunan bör vara rik 
av flera anledningar, inte minst för de 
trädbärande hagmarkerna är en bra 
miljö, t.ex. för göktyta (NT) och busk-
skvätta (VU).

Friluftsliv
I byn har det fasta boendet minskat, 
istället är många av husen idag fritids-
hus. 

Kulturhistoria
Gravendal är ett brukssamhälle. Bru-
ket började anläggas 1721. Vid sekel-
skiftet 1800 flyttades den huvudsakli-
ga verksamheten från Gravendal, bl.a. 
för att kolbristen blev akut. En åter-
upptagning av verksamheten skedde 
när järnvägen byggdes under 1880-ta-
let. 1909 lades verksamheten ned. Be-

Tidigare brukades stora arealer vid Gravendal, behovet av odlingsmark var stort när indu-
stin var verksam. Bilden är från 1988.                       

Infarten till Gravendal har mycket vackert landskap.
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69. Gravendal

tesdriften har en lång tradition inom 
Gravendal. Slåttermarken har upp-
hört att hävdas och är idag skogsbe-
vuxen eller hagmark. Jordbruket har 
bedrivits förhållandevis storskaligt av 
Bruket. Hagen i byn har under en tid 
varit igenväxande men har restaurerats 
och betas nu av får. Övriga hagmarket 
betades av kor till 1989. Dessa marker 
ligger för närvarande för fäfot. Vissa 
delar får anses som välhävdade.

Ingrepp och påverkan
Någon gödslingseffekt kunde inte 
konstateras mer än på de marker som 
varit ohävdade i några år.

Bedömning
Värdeomdöme
Av Gravendals brukssamhälle åter-
står byggnader, dammar, parker/al-

léer m.m. från 1800-talets slut. Fort-
farande är delar av jordbruksmarken 
öppen, liknande ett storjordbruk. 
Den återstående betesmarken ligger 
mestadels på naturlig mark. Förhål-
landevis stora arealer med lindor är 
f.n. ur bruk. För att behålla karaktä-
ren av ett betydande bruksamhälle 
måste jordbruksmarken hållas öppen. 
Gravendals odlingslandskap är av be-
tydelse för variation av biotoper på 
lokal nivå. Det finns vissa ekologiska 
förutsättningar att restaurerar biolo-
gisk mångfald. Visst naturvärde (Na-
turvärdeklass 3), men kan likaväl ha 
en högre värdeklass.

Hot, skydd och planering
Gravendal i kulturminnesprogram-
met för Ludvika kommun av lokalt 
intresse B.

I hagmarken finns några grova äldre sälgar. Sälgen är otroligt viktiga för bin och humlor, för att den blommar så tidigt.

Rekommendationer
Förutom fortsatt bete intill herrgår-
den rekommenderas återupptagning 
av betet på områden efter Skärsjöns 
sydöstra strand. Slåtter är nödvändigt 
för att behålla det öppna landskapet 
mellan vägen och sjön, om det inte 
betas av ett större antal djur.

Naturvårdsarter
Växter: Skogsalm Ulmus glabra (Sår-
bar - VU). 

Svampar: Almsprängticka Inonotus 
ulmicola (Sårbar - VU).

Fåglar: Göktyta Jynx torquilla (Nära 
hotad - NT), buskskvätta Saxicola ru-
betra (Sårbar - VU).

Referenser
Ludvika kommun 1982a. Ljung 
1998.
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 B e s k r i v n i n g
Läge
Byn ligger cirka 16 km SV om Gran-
gärde. För att komma dit kan man 
åka Fredriksbergsvägen till Långvas-
selheden och ta mot Nittkvarn eller 
åka från Saxdalen.

Områdets huvuddrag
Byn är belägen i en tämligen flack 
västsluttning. Mesta delen av bebyg-
gelsen och dess tillhörande jordbruks-
mark ligger på ett större hyllplan. 
Byggnaderna är någorlunda väl sam-
lade, vilket inte är så vanligt för en 
finnby. Den slåttermark som nyttjas 
ligger mellan åker och väg. Som be-
tesmark nyttjas mesta delen av den 
öppna jordbruksmarken.

Geologi
Berggrunden består av olika typer av 
granit med pegmatitgångar. Jordarten 
är morän.

Landskapsbild
Att markerna i byn brukas har stor be-
tydelse för karaktären av finnbyn och 
därmed även för landskapet.

Vegetation
Slåttermarken består av många min-
dre partier i byn. Detta ger en viss 
variation av vegetationen. Som betes-
mark för nötkreatur används lindorna 
och skogsbärande hagmarker i an-
slutning till gårdarna. En vacker får-
beteshage av träd- och buskbärande 
typ ligger i den östra delen av byn 
vid gården Rarösfallet. Den har på 

Abborrberg
Id nr: 70 
Typ: Odlingslandskap 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: B, L, K  
Skydd: Saknas
Areal: 55 ha, inkl 25 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: - 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 6i NO 
Koord.RT90: 6670850/1444703
Koord.Sveref: 6671076/139421
Ägare: Enskilda

2013 ser man tydligt effekterna av igenväxning av de vackra och artrika slåtterängarna.

1:20 0000 250 500 750 1000 m
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det örtrikaste delarna ett buskskikt 
av en. Örtrik friskäng och blåbär/
lingonrished bildar en mosaikartad 
vegetation på de hårdast betade par-
tierna. Betesmarken har den typiska 
rödven-ängen och tuvtåtelängen men 
är ställvis örtrikare. På mindre betade 
partier, särskilt den sydostligare delen, 
blir vegetationen rik på gräsen piprör 
och kruståtel. På f.d. lindor är tuvtåtel 
rikt förekommande. Björkhagar står 
på vissa delar inom hagen. Skogsnäve-
ängen dominerar på slåttermarken 
men här och där bär staggheden upp 
vegetationen. Träd står det i allmän-
het i hackslogarna, en mindre äng kan 
kallas björkhage, men det finns också 
helt öppna partier. Träden är tämligen 
gamla, några rönnar har blivit ordent-
ligt gamla och bör behandlas som 
vårdträd.

Flora och funga
På slåttermarken mitt i byn är grässvå-
len till stora delar gles. I beskuggade 
partier är det artfattigt med ett stort 
inslag av kruståtel. En av slåtterytorna 
har tidigare varit örtrik, resterna av 
den har bl.a. de slåttergynnade arterna 
ormrot, ögontröst, sumpmåra och gök-
ärt. För övrigt är floran artfattig. Det 
finns några gamla timmerbyggnader 
kvar i byn. På en av dem är det rik-
ligt av sotlav. Ängssvamparna är inte 
inventerad.

70. Abborrberg

En av åkrarna ligger som en lins över manen. Typiskt läge för åkrar i finnbyar. 

Fauna
I samband med sökning efter rönn-
praktbagge sågs gnagspår av Choragus 
horni (NT) på rönn i brynmiljö. Ett 
odlingslandskap som i Abborrberg 
kan vara mycket bra för många fåglar. 
Byn besöks inte ofta av fågelintresse-
rade, men nattskärra (NT) är hörd på 
senare tid.

Friluftsliv
I byn finns ett litet lanthandelmu-
seum.

Natur- och kulturhistoria
Abborrberget är en av de äldsta 
finnbosättningarna i kommunen, 
möjligen uppkommen vid sekel-
skiftet 1600. I byn finns en djurhål-
lare, som har en större besättning 
nötkreatur. Stora arealer inom byn 
upptas som betesmarker. De små slåt-
termarksarealerna hävdas inte med 
lie utan med motorröjsåg. Det slagna 
höet tillvaratas, utom på ängen vid 
Rarösfallet. Får betar den trädbe-
vuxna hagen öster om byn. Hagarna 
nedanför byn har nyligen upphört att 
användas. Betestrycket är för lågt el-
ler också har hagarna under perioder 
varit igenväxta.

Ingrepp och påverkan
De flesta lindorna är påverkade ge-
nom handelsgödsel. Mindre lindor, 
som ligger inom naturbetesmarken, är 
inte ogödslade.

Bedömning
Värdeomdöme
Abborrbergs jordbruksmark upptas 
till stora delar av handelsgödslade lin-
dor och vallodlingar. En vacker hage, 
delvis som björkhage, har rester av en 
betesgynnad vegetation. Hackslåtter 
förekommer i skiftande kvalité, som 
fläckvis är örtrik. Det är angeläget 
att byn får behålla den öppna karak-
tären. Området har en viss betydelse 
för biologisk mångfald, men ännu är 
kunskapen inte tillräcklig för rätt be-
dömning. Visst naturvärde (Naturvär-
deklass 3).

Hot, skydd och planering
Utan stationär djurhållning blir det 
svårt att upprätthålla byns gräsmarker 
rena från igenväxning. 

Rekommendationer
Bete och slåtter på naturlig mark bör 
bli mer anpassad till att gynna floran. 
Motorröjsågens trissa bör bytas ut 
mot lien, åtminstone på den artrikaste 
ängarna.

Naturvårdsarter
Lavar: Aspgelélav Collema subnigres-
cens (Nära hotad - NT), sotlav Cyphe-
lium inquinans. Skalbaggar: Choragus 
horni (Nära hotad - NT).

Referenser
Ljung 1998. 
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Beskrivning
Läge
Byn ligger 11,5 km V om Grangärde, 
och man åker till Norhyttan och däri-
från mot Gänsen - Lövsjön. Strax före 
Gänsen finns en skylt Gänsberget.

Områdets huvuddrag
Gänsberget spridda gårdar ligger på 
cirka 310 meter över havet, på krö-
net av en sydsluttning. Säkerligen har 
den rika jordmånen haft betydelse vid 
etableringen av gårdarna. Stora delar 
av sluttningen har ytligt grundvatten 
som är basiskt påverkat från berggrun-
den. Området är botaniskt mycket in-
tressant och annorlunda än den övriga 
skogsmarken. Ängs- och hagmarken 
och åkrarna är till vissa delar igenplan-
terade med gran.

Geologi
Berggrunden är av leptit. En diabas-
gång skär genom området. Jordarten 
är morän, delvis tunt lager.

Vegetation
Under de senaste åren har vegetations-
typerna förändrats med upphörande 
av traditionell hävd. Vid inventering i 
slutet av 1980-talet fanns närmast går-
darna ett fåtal vegetationstyper som 
var knutna till ängs- och hagmarker. 
En hage hade fler än två typer. Skogs-
näve- och rödvenängar var de som 
dominerar. Hagen vid Ollars hade 
dessutom partier med välutvecklade, 
örtrika friskängar och på kullarna tor-
rängar av fårsvingeltyp. 

Gänsberget  -  Ol lars
 
Id nr: 71 
Typ: Odlingslandskap 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi (B), L, K  
Skydd: Saknas
Areal: 5 ha 
Nyckelbiotop: - 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 8i SO
Koord.RT90: 6683427/1442776
Koord.Sveref: 6683629/137340 
Ägare: Enskild

Betesmarken var 1989 en mix av välbetat, gödslade vall och naturmarker.

1:10 0000 250 500 750 m
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I hagen stod träden glest. Det var 
asp, rönn, skogslönn och björk. Här 
och där fanns några vide buskar. På 
gårdsplanen stod och står några äldre 
lönnar. Fodermarkerna var långt till-
baka mycket mer arealomfattande, 
men  idag är det skogsmark. Igenväx-
ningen av små gläntor med ängsväxter 
har gått fort. 

Flora och funga
Trots att hagmarken intill gården Ol-
lars inte har varit betesmark under 
flera år, har den en ganska rik flora 
tack vare de småkuperade markförhål-
landena. Arter som fanns i slutet på 
1980-talet var bl.a. liten blåklocka och 
gråfibbla. Kring stenarna fanns det 
filtlavar, som de kalkgynnade krusig 
filtlav Peltigera rufescens och styvlav 
Peltigera didactyla. I den örtrika fris-
kängen stod det bl.a. darrgräs, gökärt 
och kattfot.  Då fanns också fältgentia-
na (EN) i ett tiotal exemplar. På ytter-
ligare ett ställe förekom fältgentiana, 
inom en den del som tidigt slutade att 
hävdas. Partier av de ängs- och hag-
marker som sedan länge är ohävdade 
har en ändå rik flora. 

Fauna
Fågel- och insektsfaunan är inte un-
dersökta. Vid ett tillfälle hördes lapp-
uggla (NT) från skogen intill.

Kulturhistoria
I trakten kring Gänsberget ligger 
spridda finngårdar, som mest var det 
uppemot 12-13 st. Gänsberget kan 
man kalla de tre gårdar som namnges 

71. Gänsberget - Ollars

Ollars, Halvars och Pellas. Utveck-
lingen var där som allmänt skedde 
med finnboställena. Efter endast en 
tämligen kort tid som självägande 
torpare blev de tvungna att arbeta åt 
bruk och bolag. Jordbruket bedrevs 
traditionellt med ut- och inäga men 
successivt upphörde detta. Vinterar-
bete i skogen och jordbruk på somma-
ren var det som gällde i dessa trakter. 
1964-65 upphörde betesdriften med 
de 5-6 kor som var ett ganska vanligt 
antal för en gård. Hästarna blev dock 
kvar längre på gården. Idag finns ib-
land får på gården. 

Som brukligt var bedrevs jordbru-
ket över betydande areal naturmark. 
Fortfarande kan man se spår efter 
detta i den nuvarande skogsmarken.  
Gamla rönnar och sälgar i granskogen 
vittnar om ett tidigare öppet landskap. 
Endast vid gården återstår hävdade 
hacksloger men dessa brukades som 
hagar innan betet upphörde. Betest-
rycket var relativt välavvägt till mar-
kens produktionsförmåga. Numera 
hålls markerna öppna med slåtterbalk.

Ingrepp och påverkan
Planterade granar står på stora delar av 
de tidigare slåtter- och hagmarkerna. 
Upphörd hävd har varit negativ för 
den hävdgynnade vegetationen och 
sannolikt har fältgentiana försvunnit.

Bedömning
Värdeomdöme
Kring gården Ollars finns det fortfa-

rande spår av en välutvecklad hävd-
gynnad flora. Fältgentiana hade här 
länge en av sina allra sista växtplatser i 
kommunen. Fodermarkerna på övriga 
gårdar har växt igen varierande långt, 
men artutarmningen är ett faktum. 
Hagen vid Ollars är eller var en av de 
vackraste hagarna i kommunen. Visst 
naturvärde (Naturvärdeklass 3).

Hot, skydd och planering
Hotet kommer av att hävden med 
betesdjur har upphört. Ännu hålls 
markerna öppna med att de slås ma-
skinellt varje år. 

Rekommendationer
Slåtterängen intill gården Halvars 
borde restaureras. Vegetationen har 
fortfarande en hävdgynnad karaktär, 
men den växer igen i snabb takt. På de 
ytor som ännu inte är totalt igenväxta 
nedanför Ollars borde en omfattande 
restaurering genomföras. Slåttermark 
på kalkrik grund finns bara bevarad på 
ett ställe i kommunen (Palahöjden). 
I Gänsberget består vegetationen av 
några kalkgynnade arter. På ett parti 
med ordinär allmän fuktighetsgrad 
finns många sällsynta arter. Åtgärder 
bör omfatta en del borttagning av gra-
nar och tallar. Återinventering av fält-
gentiana bör göras med det snaraste. 

Naturvårdsarter
Växter: Hårstarr Carex capillaris, fält-
gentiana Gentianella campestris (Starkt 
hotad - EN), jungfrulin Polygala vul-
garis.

Fåglar: Lappuggla Strix nebulosa* 
(Nära hotad - NT).

Referenser
Bratt & Ljung 1993. Länsstyrelsen 
1994. Ljung 1998.

Hagmarken var 1989 mycket välhäv-
dad av två nordsvenska hästar. Idag är 
hagarna ohävdade.         

Naturmarken mellan vallodlingarna var välbetade med ställvis torrängsflora.
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Beskrivning
Läge
Gården ligger drygt 19 km SV om 
Grangärde och N om Fredriksbergs-
vägen.

Områdets huvuddrag
Finnbyn Telningsberg är belägen högt 
i en brant nordostexponerad slutt-
ning, vilket är en ovanlig exposition. 
Utsikten är bedårande vid från gårdar-
na. Skogen till gårdarna har nyttjats 
försiktigt och står till stor del kvar när-
mast gårdarna. Trakten är förhållan-
devis myrrik. Öster om rinner ett par 
större bäckar samman med Pajsoån. 
Åsystemens våtmarksvegetation hade 
säkerligen stor betydelse för gårdens 
försörjning. Idag saknas all hävd på de 
naturliga fodermarkerna.

Geologi
Berggrunden är av granit. Jordarten är 
morän och i lägsta delen kullig morän.

Landskapsbild
Även om gården är ganska undan-
skymd från landsvägen kan dess be-
tydelse inte ignoreras för dess läge i 
landskapet.

Vegetation
Ängspartier som har en fuktängska-
raktär är botaniskt intressantast. Den 
artrika lågstarr och fuktängen som lig-
ger mellan vägen och lindan har näs-
tan en karaktär av kalkfuktsäng. Torr-
rare partier övergår till örtrik stagghed. 
Tyvärr är denna äng påverkad av min-
dre dikningar, samt uppväxande busk. 

Telningsberg
Id nr: 72 
Typ: Odlingslandskap 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, L, K  
Skydd: Saknas
Areal: 15 ha, inkl 5 ha skogsmark
Nyckelbiotop: - 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 7i SV 
Koord.RT90: 6674241/1436840
Koord.Sweref: 6674372/131518
Ägare: Enskild

Efter vägen till gårdarna står en gammal timmerlada som berikar miljön. Tyvärr får åk-
rarna och hackslogarna växa igen. Men miljön är fortfarande typisk för en finnby.

1:12 5000 250 500 750 m
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I den brantaste delen intill gården 
sträcker sig en fuktäng som har många 
olika typer av vegetation, främst ser 
man högörten breda ut sig. I och med 
upphörd hävd växer den snabbt igen. 
Ovanför gården dominerar friskäng-
arna. Grupper av stora lövträd står här 
och där. Skogen nedanför gårdarna är 
tydligt formad av bete och är i fuktiga 
delar örtrik. Där finns också ett kärr-
dråg som åtminstone är medelrikkärr 

Flora och funga
Fortfarande går det att påträffa slåtter-
gynnade arter. I fuktängarna kan t.ex. 
knaggelstarr, Jungfru Marie nycklar, 
hirsstarr, blekstarr och slåtterblomma 
ses. De torrare ängarna har t.ex. gök-
ärt, ormrot, gulvial och luddhavre. I 

72. Telningsberg

Så här såg det ut 1989 från åkrarna ovanför den äldsta gården. Bilden under visar hur det 
ser ut 2014.

dikesrenarna nedanför gården växer 
det luddtåtel, vilken är ganska ovanlig. 
Gräsarten anses vara inkommen med 
finnarna. På väggarna av en gammal 
timmerlada finns ännu kvar är ett par 
sällsynta lavar, brun nållav och sotlav. 
Nedanför gårdarna, där skogen är fuk-
tig, är det bra förhållanden för svam-
par. Rödgul trumpetsvamp i massor och 
svavelriska visar på detta. Kärrdråget 
har rikligt med knagglestarr, jungfru 
Marie nycklar och ängsvädd. Bättre 
artinventering av gårdarnas skogsom-
råden behövs.

Fauna
Fågelfaunan är inte undersökt, liksom 
lämpliga insektsgrupper. Man kan 
förvänta att det finns naturvårdsarter 
bland fjärilar och bin. Göktyta (NT) 
är dock känd från stället.

Natur- och kulturhistoria
Telningsbergs finnby uppfördes 1693, 
då högre upp på sluttningen. Dagens 
gårdar tillkom vid skiftningen 1856. 
Hackslogarna blev under 1950-talet 
hagmark i samband med upphöran-
det av skogsbetet. Fram till 1986 var 
det kontinuerlig hävd av inägorna. 
Därefter har endast åker/linda slagits. 
Fortfarande har Telningsberg kvar en 
del av genuin finnmarksmiljö.

Ingrepp och påverkan
Sedan djurhållningen upphörde har 
det snabbt skett en försämring av slåt-
termarkerna. På fuktängen är detta 
inte lika påtaglig som på de friska till 
torrare ängarna.

På 25 år har träden blivit större och fler kring gården. Den ovanligt artrika vallen finns 
inte längre.

Pörte, uppförd 1787 enligt ristning. Timmerbyggnaden är en gång flyttad från gården.
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Bedömning
Värdeomdöme
Trots upphörd hävd finns det kvar 
rester av den välutvecklade hävdgyn-
nade vegetationen. Byn/gården har en 
ålderdomlig prägel med rösen, gamla 
lador och rester av gärdsgårdar. Tel-
ningsberg är en av de mer välbevaran-
de finngårdarna, det öppna odlings-
landskapet behöver hållas öppet så 
mycket som möjligt. Skogen är ställvis 
tydligt influerad av skogsbete. Områ-
det har betydelse för variation av bio-
toper på lokal nivå. Totala omdömet 
blir att området har åtminstone Visst 
Naturvärde i naturvärdesklass 3. 

Hot, skydd och planering
Telningsberg är upptaget i kulturmil-
jövårdsprogrammet för Ludvika kom-
mun, lokalt intresse A.

Rekommendationer
Det vore en försämring av gårdens ka-
raktär om intilliggande fodermarker 
huvudtaget inte kommer att hävdas 
i framtiden. En restaurering av ängs-
markerna bör ske, vilket enklast skulle 
kunna ske genom bete. 

Naturvårdsarter
Svampar: Rödgul trumpetsvamp 
Cantharellus aurora, svavelriska Lacta-
rius scrobiculatus. 

Lavar: Brun nållav Chaenotheca 
phaeocephala, sotlav Cyphelium inqui-
nans.

Fåglar: Göktyta Jynx torquilla (Nära 
hotad - NT).

Referenser
Ludvika kommun 1982a. Holmdal 
& Holmdal 1990. Ljung 1998. Her-
mansson & m.fl. 2008. 

72. Telningsberg

Gammalt virke finns nästan inte ute i skogen och därför blir ofärgade lador alternativ växt- 
och boplats för lavar och insekter.

Ria, som kan vara en av de äldsta timmer byggnaderna i kommun. Uppförd i mitten av 
1700-talet. 
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Beskrivning
Läge
Gårdar som ligger 10 km VNV om 
Säfsnäs kyrka. För att komma till 
Markusfallet åker man mot Tyfors.

Områdets huvuddrag
Markusfallet består av två gårdar som 
ligger på en mán i Pundasbergets långa 
och delvis branta sydsluttning, i nivån 
mellan 300-350 meter över havet. Mà-
nen är tydligast kring den högst beläg-
na gården. Utsikten från övre gården 
är vidsträckt. Runt de kringbyggda 
gårdarna hålls odlingsmarken öppen, 
med såväl åkerlindor som slåttermark. 
I den kuperade sydsluttningen av den 
långsträckta, branta sydsluttningen av 
det höga bergsområdet ligger det flera 
finnhemman. I dag har barrskogen 
tätnat och brett ut sig kring torpen. 
Tidigare fick betesdjuren gå i skogen. 
Skogen har brukats mycket försiktigt. 
Endast små hyggen har tagits upp, 
annars plockhuggning. Traktor vägar 
finns. 

Geologi
Området ligger i en kontaktzon mel-
lan granit och porfyr. Jordarten är mo-
rän. Vid den övre gården en drumlin i 
syd-nordriktning.

Vegetation
Hackslogarnas och vägrenarnas ängs-
typer har mosaikartad karaktär be-
roende på fuktighetsgraden. I väg-
renarna längs vägen upp emot övre 
gården finns allt från torr fårsving-

Markusfal let
Id nr: 73 
Typ: Ängs- och hagmarker, finnby
Klass: Riksintresse (I)
N2000: Ja 
Naturvärde: Bi, L, K  
Skydd: Saknas
Areal: 60 ha, inkl 50 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: - 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 6f NO 
Koord.RT90: 6672316/1413481
Koord.Sveref: 6672164/108185
Ägare: Enskilda

Den ovanligt stora finngården är riksintresse för kulturminnesvården. Ängarna är riksin-
tresse för biologisk mångfald. Vad ska åkrarna tillhöra? 

1:20 0000 250 500 750 1000 m
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eäng, örtrik stagghed till fuktig rished 
med lågstarrfuktäng i svackorna. De 
glest trädbevuxna partierna är risrika 
med lingon och blåbär. Stora delar av 
hackslogarna kring den övre gården 
är av frisk örtrik typ, men tyvärr hålls 
de numera öppna med trimmer. På 
vissa ställen där det är mycket fuktigt 
till våtmark blir det högre vegetation 
av högörter. De delar, som inte har 
hävdats på senaste tiden domineras av 
piprör. Spridda lövträd i hackslogarna 
ger karaktären av löväng. En del av 
ängsmarken betas numera. 

Vallodlingarna har inte plöjts på 
mycket länge och de har utmagrats 
genom åren. De övre vallarna hade 
förr en ängsartad vegetation, även om 
ängsskallra var riklig. Idag betas dessa 
vallar som gjort att arterna är färre.
Vid övre gården stor ovanligt stora 
vårdträd av ek och skogslönn. Det var 
vanligt att man tog med sig plantor 
hem från någon resa söderut. 

Skogen har hög markfuktighet på 
många ställen ger bördiga förhållan-
den med lövrik barrskog. För övrigt är 
det blandbarrskog med en blandning 
av blåbärs- och lågörtstyp.

Flora och funga
Växtsamhällena är inte speciellt art-
rika men variationen i fuktighetsför-
hållandena skapar en ovanligt stor 
mångformighet. Slåttergynnade ar-
ter är t.ex. ormrot, hirsstarr, vårbrodd 
och darrgräs. Höstskallra växer rikligt 
på både vid övre och nedre gården. 
På lindorna finns ängsskallra. Odon, 

73. Markusfallet

Violett fingersvamp (VU) är en av de säll-
syntare ängsvamparna som finns i ängs- 
och hagmarker.                  Anders Janols

Bland ängsvmaparna är vaxskivlingarna de färgstarkaste. Här är den sällsynta praktvaxskiv-
ling (NT) funnen.                                                                                          Anders Janols

Slåttermarken är Natura 2000 (övre bilden). Myråkern är inte det. Natur och kultur? 
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Bilder från nationella ängs- och hag-
marksinventeringen 1988.

Ängarna intill övre gården som är ett 
riksintresse för kulturminnesvården.

Ovanför övre gården och med en milsvid 
utsikt över Lisjön.

”Mjölkboa”, i vilken man förvarande 
mjölken kallt i en källa. Stängdes djuren 
ute ellerr inne?

Ängarna nedanför övre gården hade på 
den tiden kanske för många träd och 
buskar för att vara optimal.

73. Markusfallet
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ljung, blåbär och lingon bildar tuvor 
i hackslogarna. Ängssvamparna inven-
terades 2008 - 2010, vilket resulterade 
i 29 arter i betesmarken. Bland arter-
na som påträffades kan nämnas mask-
fingersvamp, purpurjordtunga (VU), 
mörkfjällig vaxskivling, lädervaxskiv-
ling (NT), praktvaxskivling (NT) och 
ängsvaxskivling. 

Skogen är inte helt inventerad på 
svamp. Ett par korta besök visar på att 
det finns förutsättningar för marks-
vampar, t.ex. flera mycel av dropptagg-
svamp. Lågorna är få, men det finns 
ändå gammal död ved här och var.

Fauna
Dagfjärilsfaunan som kan vara knuten 
till ängs- och hagmarkerna har inte 
inventerats. På gårdarna finns häck-
ande tornseglare (VU), hussvala (VU) 
och ladusvala. Göktyta (NT) häckar 
sannolikt då och då. Miljön bör även 
vara bra för fladdermöss. 

Friluftsliv
Ännu har inte Markusfallet tagit emot 
någon strid ström av turister. Den 
övre gården är dock uppmärksam-
mad av kulturmiljövården. Ibland har 
slåtterkurs bedrivits på gården, med 
brukaren Anders Andersson som in-
struktör. 

Natur- och kulturhistoria
Den övre gården är en av de största 
bevarade finngårdarna som visar hur 
en relativt rik finne kunde bo. An-
läggningen är av ganska sen tid, cirka 
1785. Vid övre gården finns en fornå-

73. Markusfallet

ker (RAÄ Säfsnäs 116). Under en lång 
tid av 1800-talet bedrevs lanthandel. 
Djurhållningen upphörde 1987. Fram 
till 1970 hade skogsbete bedrivits med 
bete på inägorna efter slåttertiden. 

Anders Andersson, boende i nedre 
torpet, har slåttrat med lie ända fram 
till mitten av 2000-talet. På senare tid 
har betesdriften tagits över av brukare 
från annan by. Trädgärdsgårdar (inkl. 
fägata), sommarladugård (mjölkboa), 
rösen och mindre stengärdsgårdar är 
spår efter äldre tiders brukning. Ef-
terhand som lieslåttern upphört har 
betet intensifierats. Ännu finns slåtter 
kvar. 

Vid övre gården har trädgården ett 
ålderdomligt utseende med flera gam-
la odlingsväxter och det finns ovanligt 
stora vårdträd av ek och skogslönn. Det 
var vanligt att man tog med sig plan-
tor hem från någon resa söderut. 

Plöjning av lindorna har inte skett 
på mycket länge, men de hålls fortfa-
rande öppna. Övre gården i Markus-
fallet är av riksintresse för kulturmil-
jövården. 

Markusfallet som fastighet är unik i 
och med att den har varit i privat ägo 
mycket länge. Det är en av få som inte 
köptes av skogsbolag.

Ingrepp och påverkan
Gårdsplanen till övre gården har sä-
kerligen varit en del av hackslogen 
men har med tiden blivit en välgödd 
gräsmatta. Gödningseffekter kan bara 
ses omkring ladugården. Gödslet 
spreds sannolikt i den närmaste om-

givningen. Merparten av slåttermar-
ken har minskat på senare år och er-
satts av bete, allt för att klara fortsatt 
hävd.

Bedömning
Värdeomdöme
Representativ naturbetesmark och na-
turliga slåttermark med hackslått som 
hade lång kontinuitet fram till avbrot-
tet. Ängsmarken är artrik, men inga 
rödlistade arter är påträffade. Den 
övre gården har behållit en gammal 
omgivning med hackslogar som fort-
farande lieslås, även om arealen har 
minskat och betet ökat. 

Den nedre gården är av yngre da-
tum och den omgivande, småkullriga 
terrängen lieslås också, så att det blir 
mycket vackert kring gården. Arealen 
av lieslåttrad äng är ovanligt stor med 
flera vegetationstyper av höga värden. 
Antalet funna ängssvampar gör att 
Markusfallet får ett nationellt värde 
som ängssvampslokal. Som det är nu 
tillhör Markusfallet en av de allra bäst 
bevarade finngårdsmiljöerna i länet. 

Skogen är inte någon naturskog, 
även om drag finns. Däremot är stora 
delar brukade på sådant sätt att det 
finns en viss trädkontinuitet.

Markusfallets odlingslandskap har 
kontinuerlig funktion som livsmiljö 
för ett stort antal naturvårdsarter. För-
utsättningarna kan inte bli avsevärt 
bättre med svenska förhållanden. Hö-
gre naturvärde (Naturvärdeklass 1a).

Lägst ligger en stor areal med gamla myråkrar. De hålls öppna tack vare att de slås och höet tas tillvara, vilket är mycket värdefullt som 
kulturgärning och för landskapsbilden.
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Hot, skydd och planering
Minskat eller upphört slåtter och bete 
kommer snabbt att leda till igenväx-
ning av högre vegetation, buskar och 
träd. Detta gör att den hävdgynnade 
floran och fungan kommer att utar-
mas. Tillskottsutfodringen av betes-
djuren ger indirekt näringstillförsel 
till marken och missgynnar floran. 
Utfordringen berör dock liten areal.

Markusfallet är av riksintresse för 
kulturminnesvården och naturvården. 
Dessutom är 6,9 hektar av området 
ett Natura 2000-objekt. Brukaren av 
betesdriften får EU miljöstöd. Mar-
kusfallet har ingått i ett Life-projekt 
”Foder och fägring” och fortsättning 
följer. Det finns en upprättad beva-
randeplan för Markusfallet av Läns-
styrelsen.

Rekommendationer
Kring den övre gården har återupp-
tagning av hävden skett genom bete, 
istället för tidigare lieslåtter, detta efter 
ett par år utan hävd. Utglesning av be-
tesmarkerna har skett, men ännu åter-
står gallringar för att uppnå optimala 
växtbetingelser för den hävdgynnade 
floran och för svampar. 

Skogen bör fortsättningsvis brukas 
på ett sådant sätt att trädkontinuite-
ten bevaras. Detta är en unik skog, 
som i stort sett inte varit brukad med 
kalhyggesmetod.

Hela området, inklusive en del av 
skogsmarken bör bli ett natur- och 
kulturreservat. 

Naturvårdsarter
Växter: Månlåsbräken Botrychium lu-
naria (Nära hotad - NT), höstskallra 
Rhinanthus serotinus.

Svampar: Maskfingersvamp Clava-
ria fragilis, violett fingersvamp Clava-
ria zollingeri (Sårbar - VU), backnop-
ping Entoloma atrocoeruleum (Nära 
hotad - NT), småvaxskivling Hygro-
cybe insipida, lutvaxskivling Hygrocybe 
nitrata, ängsvaxskivling Hygrocybe 
pratensis, scharlakansvaxskivling Hy-
grocybe punicea (Nära hotad - NT), 
ängsvaxskivling Hygrocybe pratensis, 
luktvaxskivling Hygrocybe quieta, lä-
dervaxskivling Hygrocybe russocoriacea 
(Nära hotad - NT),  praktvaxskivling 
Hygrocybe splendidissima (Nära hotad 
- NT), mörkfjällig vaxskivling Hygro-
cybe turunda, purpurbrun jordtunga 
Microglossum atropurpureum (Sårbar 
- VU), olivjordtunga Microglossum 
olivacea (Nära hotad - NT).

Fåglar: Tornseglare Apus apus (Sår-
bar - VU), hussvala Delichon urbica 
(Sårbar - VU), göktyta Jynx torquilla 
(Nära hotad - NT), grå flugsnappare 
Muscicapa striata, kungsfågel Regulus 
regulus (Sårbar - VU).

Referenser
Ludvika kommun 1982a. Bratt & 
Ljung 1993. Länsstyrelsen 1994. 
Naturvårdsverket 1996. Ljung 1998. 
Hermansson & m.fl. 2008. Janols 
2012. 

73. Markusfallet

Från högsta gården har man en storslagen utsikt. Finarna visste vad man skulle bosätta sig! Sjön är Lisjän.                                 Anders Janols

Backnopping (NT) är en bra signalart för 
höga naturvärden.
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Beskrivning
Läge 
Gården ligger cirka 29 km SV om 
Grangärde, på gränsen mellan Gran-
gärde och Säfsnäs socken.

Områdets huvuddrag 
Palahöjden är ett samlingsnamn för 
flera spridda finngårdar som ligger 
på en bergkulle med omgivande my-
rar. Den östligaste gården är Övre 
Lövtjärn och som egentligen är det 
huvudsakliga området, är den del av 
Palahöjden som inte ligger inom Säfs-
näs socken. Övre Lövtjärn ligger i en 
svag sydexponerad sluttning. Marken 
omkring är rik på myrar av diverse 
typ och storlek. En del av ängsmarken 
översilas av kalkrikt vatten och där-
med är de sällsynt artrika. Idag har de 
omfattande slogmarkerna hägnats för 
bete med undantag av närmaste går-
den. Myråkrar ligger i anslutning till 
gårdarna.

Geologi
Moränmarken är måttlig blockig. 
Berggrunden utgörs av leptit med am-
fibolitgångar.

Vegetation
Odlingsmarken vid Övre Lövtjärn be-
står av ovanligt många typer av vege-
tation. Ängsmarken består mestadels 
av frisk örtrik äng och artrik kalkfukt-
äng. Däremellan är det ställvis skogs-
näveäng och lågstarräng. I hagmarken 
är det mer ordinär skogsmarksvege-
tation, särskilt den nyligen gallrade 

Palahöjden
Id nr: 74 
Typ: Odlingslandskap 
Klass: Riksintresse (I)
N2000: Ja 
Naturvärde: Bi, L, K  
Skydd: Saknas
Areal: 25 ha, inkl 19 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 5i NV 
Koord.RT90: 6658654/1438227
Koord.Sveref: 6658803/133094
Ägare: Enskild

Efter slåttern indikerar bladen av brudborste att det är en artrik äng.              Anders Janols

1:15 0000 250 500 750 1000 m



      318

lövrika skogen. De öppna partierna 
har ordinär betestypisk frisk skogsnä-
veäng, rödvenhed och rödvenäng. I 
fuktigare öppnare lägen utbreder sig 
en mer högväxande vegetation såsom 
tuvtåteläng och högörtsäng. Hackslo-
gen är nästan öppen förutom enstaka 
björkar och rönnar. En av hagmar-
kerna är trädbevuxen med blandade 
trädslag. Närmast gården bär hagarna 
glest med björkar.

Flora och funga 
Övre Lövtjärn har en av de allra artri-
kaste hackslogarna i kommunen. Det 
som gör floran artrik och unik är kalk-
påverkan av grundvattnet. Den del av 
ängen som har översilning är den art-
rikaste delen. En art som är typisk för 
kalkfuktäng är majviva. Tidigare var 
majviva en tämligen allmän art, men 
har minskat drastiskt och är numera 
är den nästan försvunnen från stora 
delar av Dalarna. Blomman är hävd-
gynnad och uppträder gärna i slått-
rade diken. Här står majvivan i hund-
ratal. Andra arter i kalkfuktängen är 
t.ex. slåtterblomma, kärrfibbla, kärrsäl-
ting, hårstarr, kärrviol, borsttistel och 
ängsgentiana. Ängsgentiana är liksom 
hårstarr kalkgynnad och hävdgynnad 
men båda kan även uppträda i kalk-
rikkärr. 

I mindre fuktiga delar av ängen 
finns sparsamt med mattlummer. I 
kanten av en åkerholme, står några 
exemplar av höstskallra. Tidigare fanns 
det uppgifter om svinrot från Palahöj-
den, men den är inte återfunnen på 

Övre Lövtjärns marker. I hackslogen 
finns också ett par filtslavsarter, varav 
en är torsklav Peltigera aphthosa. Ef-
ter de slåttrade dikes- och vägrenarna 
mellan gårdarna står det bl.a. slåtter-
blomma, darrgräs och myskgräs. I bör-
jan av september 1990, inventerades 
för första gången svamparna i ängs-
markerna. Trots att det var i början 
av säsongen påträffades flera ovanliga 
arter. Ängssvampförekomsten var rik 
på och kring kalkfuktängen, liksom i 
vägkanterna. Ett litet exemplar av en 
fingersvamp, som visade sig flera år se-
nare vara Clavaria greletii. Den arten 
var då inte känd från Sverige. Bilden 
på den är en få som huvudtaget finns. 
Ljus ängsfingersvamp (NT), snövit 
fingersvamp Ramariopsis kunzei och 

En av de vackrast ängarna man kan se i kommunen, är hackslogen vid Övre Lövtjärn när majvivorna blommar. Välhävdad äng på kalkrik 
mark ger förutsättningar för många hotade och sällsynta ängssvampar.  

74. Palahöjden

maskfingersvamp, var andra finger-
svampar som påträffades 1990. Bland 
skivlingarna kan nämnas lutvaxskiv-
ling Hygrocybe nitrata, backnopping 
(NT), Entoloma cocles, ögonnopping 
(NT), Entoloma exile var. pyrospilum, 
Entoloma sarcitulum var. majusculum, 
Entoloma sarcitulum, bleknopping 
Entoloma sericellum, sprödvaxing Hy-
grocybe ceracea, blodvaxing Hygrocybe 
coccinea, toppvaxing Hygrocybe conica 
och ängsvaxskivling. Vid inventering-
en av ängssvampar 2008 påträffades 
bara 6 arter. Orsaken till det låga an-
talet arter kan förklaras med att det 
ovanligt blött i ängarna. Alla som 
påträffades var nya arter, gråblå nop-
ping, knopprödhätting, naggnopping, 
strimnopping, stornopping (NT) och 

Majviva, lika vacker som sällsynt.                                                               Henry Eriksson
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Bilder från nationella ängs- och hag-
marksinventeringen 1989.

Efter vägen upp till gården Övre Lövt-
järn var det mycket fin slåttermark med 
många sällsynta svampar.

Slåttermarker som har ganska rikligt med 
ytliga block, men många övervuxna av 
växter, mossor och lavar.

Den unika kalkfuktängen efter slåtter.

Slåtteräng och i bakgrunden potatisåker, 
vilket stärker det ålderdomliga oldlings-
landskapet.

74. Palahöjden
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74. Palahöjden

Entoloma caesiocinctum.

Fauna
Kunskapen om fågellivet och insekts-
faunan är bristfällig, trots ett mycket 
variationsrikt odlingslandskap. Här 
har man inventerat skalbaggar knutna 
till gamla rönnar. Vid det tillfället sågs 
gnag efter Choragus horni (NT).

Natur- och kulturhistoria
Övre Lövtjärn är en finngård som 
anlades senare än 1621, som är an-
läggningsåret för Palahöjden. Gården 
har varit i samma släkt sedan 1878. 
Skogsarbete med häst vintertid och 
jordbruk övrig tid var en regel för 
denna typ av boende. Hästkörningen 
bortrationaliserades 1969 av skogs-
bolaget. Före tiden med skogsarbete 
kördes kol och malm till Strömsdals 
Bruk. Malmen kördes på pråm över 
Södra Hörken från Grängesberg till 
Lerviken, därifrån fraktades malmen 
till bruket i Strömsdal. Malmen frak-
tades på järnväg när banan till Säfsnäs 
blev klar. 

Djurbesättningen på gården låg 
ganska konstant mellan 5-6 kor, några 
kalvar, en häst och några får. 1982 
gjorde man sig av med korna medan 
antalet får utökades. På 1990-talet in-
förskaffades åter kor av rasen rödkulla, 
men sedan 2008 saknas åter kor. Inä-
gan för hela byn Palahöjden omfatta-
de ca 50 ha, till stora delar bestående 
av hackslogar. Hackslogarna var glest 
trädbevuxna med främst björk, al och 
rönn. Den stora hagen söder om går-

den brukades som slåttermark till slu-
tet av 1950-talet. 

Gårdens myrslogar låg inte på de 
myrar som är närmast gården utan de 
tillhörde bl.a. Järphöjden och Nitten. 
Hackismossens norra delar utnyttjades 
som myrslogar till slutet av 1940-ta-
let. Varje gård bedrev torvbrytning 
för att få torvströ till ladugården Efter 
torkning på hässjor ute på myren togs 
torven in på logen. Allt eftersom man 
använde den togs torvbitarna ned i la-
dugården till torvströrivaren. Halmen 
gavs till djur som inte mjölkade istället 
för att använda den som strö. Vanligt 
var också att varje gård hade piga och/
eller dräng. I allmänhet var det skol-
barn som vallade djuren på skogen. 
Hagmarken utnyttjas av får och en 
häst. Till hästhage används främst den 
trädbevuxna hagen. Ängarna och åk-
rarna efterbetas. På åkrarna odlas det 
vall. Hackslogarna slås till stora delar 
med lie. Hjälpmedlet som används är 
smal slåtterbalk, som tycks fungera ut-
märkt. Även vägkanterna slås med lie. 
Lieslåtter sker också på den sydligaste 
av gårdarna. Vegetationen är välut-
vecklad stagghed p.g.a. den långvariga 
hävden som bedrivits på gården.

Ingrepp och påverkan
Någon gödsling av hackslogar sker 
inte. På de ytor som enbart betas är 
trenden att hävdtillståndet försämras. 
Den artrika vägkanten till gården har 
vuxit igen.

Bedömning
Värdeomdöme
Den artrika kalkfuktängen är unik i 
kommunen, till och med i ett läns-
perspektiv. Detta är en av de typer av 
ängar som har försvunnit i största an-
tal och areal i landet. Bland de många 
arter som förekommer vid Övre Löv-
tjärn finns flera hotade arter, inte 
minst bland svamparna. Gården har 
en ålderdomlig prägel, till stora delar 
beroende på spridda uthus, äldre hus, 
mindre odlingstegar. Kalkfuktängen 
med angränsade örtrik friskäng är väl 
hävdad. De marker som enbart betas  
har en negativ trend sedan nötkreatu-
ren försvann från gården. Betesmar-
kerna har ändå utökats, vilket är posi-
tivt. Betet sker med får. Området har 
kontinuerlig funktion som livsmiljö 
för ett stort antal naturvårdsarter. Hö-
gre naturvärde (Naturvärdeklass 1b).

Hot, skydd och planering 
Minskat eller upphört bete och slåt-
ter leder till igenväxning och försvin-
nande av den hävdgynnade floran. 
Det utgår EU:s miljöstöd till bru-
karen. Området är ett Natura 2000 
objekt och är även ett riksintresse för 
naturvården. En bevarandeplan som 
upprättats av Länsstyrelsen omfattar 
15,7 hektar. 

Rekommendationer
Utvecklingen i Palahöjden är positiv, 
det finns vilja att behålla hävden på de 
biologiskt rikaste delar av slåttermar-
kerna. Utökning av betesmarkerna 
har skett, men betestrycket måste bli 
bättre om man ska få tillbaka natur-
värden. Återupptagning av betet på 
större areal väster om gården är posi-
tivt för karaktären av landskapet. Även 
smärre delar av hackslogarna som har 
legat för fäfot, har åter börjat hävdas. 
På kalkfuktängen bör ytterligare nå-
gon björk tas bort. Buskröjning är an-
geläget på flera ställen.

Naturvårdsarter
Växter: Månlåsbräken Bothrycium 
lunaria (Nära hotad - NT), hårstarr 
Carex capillaris, ängsgentiana Genta-
niella amarella, fältgentiana Genta-
niella campestris (Starkt hotad - EN), 
myskgräs Hierochloë hirta, tvåblad 
Listera ovata, majviva Primula fari-
nosa, höstskallra Rhinanthus serotinus, 
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backruta Thalictrum simplex (Nära 
hotad - NT).

Svampar: Maskfingersvamp Cla-
varia fragilis, Clavaria greletii (Sårbar 
- VU), ängsfingersvamp Clavuliopsis 
corniculata, ljus ängsfingersvamp Cla-
vuliopsis subtilis  (Nära hotad - NT), 
strimnopping Entoloma asprellum, 
backnopping, Entoloma cocles, Entolo-
ma atrocoeruleum (Nära hotad - NT), 
Entoloma caesiocinctum, stornopping 
Entoloma griseocyaneum (Nära hotad 
- NT), ögonnopping Entoloma livido-
cyanulum (Nära hotad - NT), gråblå 
nopping Entoloma mougetii, knopp-
rödhätting Entoloma papillatum, 
naggnopping Entoloma serrulatum, 
småvaxskivling Hygrocybe insipida, 
lutvaxskivling Hygrocybe nitrata, ängs-
vaxskivling Hygrocybe pratensis. 

Skalbaggar: Choragus horni (Nära 
hotad - NT).

Referenser
Bratt & Ljung 1993. Länsstyrelsen 
1994. Naturvårdsverket 1996. Ljung 
1998. Janols 2012.

74. Palahöjden

Ängspärlemofjäril på ängsvädd. 
                                       Thorild Jonsson

Snövit fingersvamp.             Anders Janols Hårstarr. Clavaria greletii (VU).        Anders Janols
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Beskrivning
Läge
Byn ligger cirka 3 km NV om Gräng-
esberg. Mellan Örtjärn och Gräng-
esberg ligger ett ganska stort antal 
gårdar i mer eller mindre kuperad by-
liknande samlingar, däribland Svans-
kogen och Lägenheten.

Områdets huvuddrag
Terrängen är småkuperad med en 
mosaik av småmyrar och tjärnar. En 
vacker björkhage ligger i den sydexpo-
nerade sluttningen. Lång tradition av 
bete i hagen.

Geologi
Berggrunden är i huvudsak av grön-
sten omgiven av leptit. Jordlagret är 
morän med två drumliner i nord-sy-
driktning.

Landskapsbilden
Svanskogen bidrar till variationsrikare 
landskap. Särskilt värdefullt när det 
ligger så nära Grängesberg.

Vegetation
Björkhagen har en mosaik av ängstyper, 
bl.a. en fuktig lågstarräng. Mindre 
partier utgörs av skogsnäveäng. Träd-
skiktet av björk, enstaka gråalar, är 
glest utan buskskikt. En av slåtteräng-
arna har en frisk örtrik ängstyp. På en 
av åkrarna har matjorden fraktats bort 
för cirka 20 år sedan. Numera växer 
en ängsliknande vegetation som kan 
anses var en variation av hedtyp och 
friskäng. Örtrikedomen är anmärk-
ningsvärd stor på ”ängen”.

Svanskogen
Id nr: 75 
Typ: Odlingslandskap 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, L, K  
Skydd: Saknas
Areal: 16 ha, inkl 10 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: - 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 6j SO 
Koord.RT90: 6663446/1453055
Koord.Sveref: 6663776/147861
Ägare: Enskilda

Den vackra björkhagen. Lägg märke till en hamlad björk längst bort i bilden.

1:15 0000 250 500 750 1000 m
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Flora och funga
I björkhagen finner man bl.a. arter 
som fjälltimotej, hundstarr, ormrot, 
ängsskallra, stagg och pillerstarr, ar-
ter som är mer eller mindre gynnade 
av bete. I vägkanten står förvildade 
vit fetknopp och kärleksört. Tidigare 
fanns på den artrika hackslogen har 
även den hävdgynnade arter som t.ex. 
jungfrulin, gulvial, ormrot, ängsvädd, 
darrgräs och stagg. Huruvida dessa ar-
ter finns kvar idag är oklart. Svampar 
som växer i betes- och ängsmarker är 
inte inventerade. Förutsättningarna 
bör vara gynnsamma för att det ska 
finnas naturvårdsarter.

Fauna
Det saknas inventeringar av exempel-

Idag är det får som gör att hagen är så vacker och artrik. Granen är hårt betad så långt 
fåren når. Ett tecken på lång tids betning. 

75. Svanskogen

Det öppna odlingslandskapet i Svanskogen är en fröjd för ögat. Långa stenmurar och stora 
rösen vittnar om hårt arbete. 

vis fåglar och fjärilar. Några av de fåg-
lar som behöver öppna betesmarker 
och mycket av lövträd bör vara gyn-
nade av naturförhållandena vid Svan-
skogen.

Natur- och kulturhistoria
Möjligen har byarna ett finskt ur-
sprung, gårdarna tillhörde gruvan, 
men ändå ar betade huvuddelen av de 
boende i skogen. Hävden var utmärkt 
till början av 1990-talet. Hästbetet i 
hagen upphörde och slåttern. Idag be-
tas hagen av får. Åkrarna blev lindor, 
vänds alltmer sällan.

Ingrepp och påverkan
Gödsling av lindorna sker regelbun-
det. Slåttermarken efter vägen växer 
igen med kvävegynnade arter.

Bedömning
Värdeomdöme
Den björkhage som är intakt har ett 
mycket högt värde för den hävdgyn-
nade vegetationen. Det är en av de 
vackraste hagarna i kommunen. Byns 
karaktär i landskapet har stort värde, 
liksom den bidrar med variation av 
biotoper på lokal nivå. Det finns vissa 
ekologiska förutsättningar för natur-
vårdsarter. Visst naturvärde (Natur-
värdeklass 3).

Hot, skydd och planering
Ett upphörande av betet i björkhagen 
vore en stor förlust för mångfalden av 
naturtyper i kommunen. Det öppna 
odlingslandskapet i Svanskogen bör 
bevaras långsiktigt.

Rekommendationer
Betesmarken som återstår i Svansko-
gen bör fortsätta hävdas. Även en del 
som egentligen är linda, har vissa flo-
ristiska värden. Kommunen bör ta del 
av brukarens planer om fortsatt drift 
av byns odlingsmark. En svampinven-
tering bör ske när det är lämpligt år. 

Naturvårdsarter
Växter: Darrgräs Briza media, jung-
frulin Polygala vulgaris.

Referenser
Ludvika kommun xxxx
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Beskrivning
Läge
Området ligger cirka 3,5 km SV om 
Grängesberg. För att komma till det 
bästa utsiktsstället åker man vägen 
som är väster om järnvägen och går 
söderut från Västra Grängesberg. En 
del av området ligger i Ljusnarsbergs 
kommun.

Områdets huvuddrag
Hötjärnen är namnet på den f.d. 
skogstjärn som låg här, på grän-
sen till Ljusnarsbergs kommun. 
Grängesgruvan byggde en damm 
kring tjärnen för att tippa slam. Den 
blev med tiden stor till areal och hög. 
Så länge gruvan var i drift fluktuerade 
vattennivån, till följd att det skapades 
stränder som lockade massor av fåglar. 
Eftersom vattnet håller hög näringshalt 
och pH har detta gett ett rikt liv i vattnet.
Efter att gruvan lades ned, har igen-
växningen gått långsamt, men sakta 
men säkert tar vass, kaveldun och starr 
över stränderna på grund av att vat-
tennivån sjunker i dammen. Dam-
mens höjd är avsevärd, vilket säkerli-
gen bidrar till att området är mycket 
attraktiv för rastande fåglar, särskilt 
arktiska vadare.

Geologi
Berggrunden består av urgranit i om-
rådets västra del och av leptir i den 
östra delen. Runt Hötjärnen är det 
morän och kullig morän.

Landskapsbild

Höt järnen
Id nr: 76 
Typ: Fågelsjö, urbanmiljö
Klass: Regionalt (II)
N2000: Nej 
Naturvärde: Z, F 
Skydd: Saknas
Areal: 168 ha, inkl 35 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 5j NO
Koord.RT90: 6659680/1453255
Koord.Sveref: 6660012/148107
Ägare: Bolag

Hötjärnens stränder växer sakta igen med vass när vattnet sjunker i dammen och att vat-
tennivån inte varierar. Detta hotar allvarligt möjligheter för vadare att rasta. 

1:25 0000 250 500 750 1000 m
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Trots att Hötjärnen inte längre är nå-
gon naturligt vatten har dammen ett 
stort inflytande på landskapet. Val-
larna syns och när man kommer upp 
på dem får man stor utsikt.

Vegetation
I dammen är det näringsrikt och om 
vattenytan sjunker kommer vass att 
sprida sig. De stränder som inte längre 
svämmas över får snabbt ett buskskikt 
av björk, vide och gråal. På torra ytor 
är det ovanligt rikligt med filtlav Pel-
tigera. Runt dammen börjar det breda 
ut sig en värdefull lövskog på fyllnads-
massor.

Flora och funga
Ett fynd som kan vara intressant att 
nämna, är ekorrkorn Hordelymus ju-
batum från 1970-talet. Det är ett säll-
synt gräs som förekommer tillfälligt 
på diverse ”skräpmarker”.

Fauna
Det går ett vadarsträck över Mellan-
sverige i vilket Hötjärn är beläget. 
Särskilt vid nordlig vind rastar det 
fler vadare än annars. Under perio-
den juli-augusti kulminerar antalet 
rastande, vilket betyder totalt flera tu-
sen fåglar. De mest representativa ar-
terna är kärrsnäppa, småsnäppa, större 
strandpipare, grönbena, dvärgbeckasin 
och gluttsnäppa, men antalet varierar 
inbördes mellan arter från år till år. 

Riktigt sällsynta arter har då och då 
observerats t.ex. myrsnäppa, sandlöpa-
re, rödhalsad snäppa, vitgumpsnäppa, 
tuvsnäppa och sibirisk tundrapipare. 

76. Hötjärnen

Ett torn att skåda fåglar ifrån finns vid 
Hötjärnen.  Det är lätt att komma dit, 
när det går att köra ända fram på vallen.  

Samtliga häckar på tundran. Ett av-
vikande fynd är korttålärka, som hör 
till stäppen. Detsamma kan sägas om 
mongolpipare. Andra ”tillfälliga gäster” 
är bl.a. citronärla, större piplärka, ro-
stand, aftonfalk och dammsnäppa. Kan 
alla dessa ”fel flygna” fåglar hamna i 
Grängesberg på grund av malmkrop-
pens magnetism? 

Även simfåglar har trivts att vistas 
här, av vilka de sällsyntare kan näm-
nas som smådopping, gråhakedopping, 
snatterand, bergand (VU) och salskrake 
(NT). Oftare påträffas t.ex. brunand 
(NT), svarthakedopping (NT), stjärt-
and (NT) och årta (VU) som dessut-
om har häckat.  Även andra fågelarter 
har observerats, t.ex. rördrom, kungs-
örn (NT), dubbelbeckasin (NT), pil-
grimsfalk (VU), gräshoppsångare (NT), 
rödstrupig piplärka (VU), hämpling 
(NT) m.fl. Det finns även häckande 
fåglar som är knutna till vattnet och 
de öppna stränderna, t.ex. skedand, 
tofsvipa, gråhäger, mindre strandpipare 
och sångsvan. Den öppna, numera 
också gräs- och vassrika ytorna lockar 
även småfåglar. Sånglärka (NT) och 
sävsparv (VU) verkar här ha bland sina 
sista lokaler i kommunen. Detsamma 
kan vara med gulärla. På senare tid har 
ett par av stenfalk hållit till i området. 
Ungefär 230 olika fågelarter är note-
rade från Hötjärnen, ett mycket im-
ponerade antal.

Friluftsliv
Som fågellokal är Hötjärn tacksam att 
besöka. Lätt överskådlig från vallarna, 

men avstånden är tämligen långa. 
Besök görs regelbundet av fågelin-
tresserade. Under många år bedrevs 
verksamheten med ringmärkning av 
fåglar främst vadare, i Hötjärn som ett 
vetenskapligt arbete. Nu har detta vik-
tiga arbete upphört. 

Natur- och kulturhistoria
Gruvan började pumpa slam från an-
rikningsprocessen, efter att Jan Matts-
dammen var fylld. Vallar har byggts upp 
för att hålla slammet inom kontroll.
Så länge gruvan var i gång  fluktuere-
rade vattennivån, vilket bidrog till nä-
ring och fukt till de grunda stränder-
na.  

Ingrepp och påverkan
Efter att gruvan blev nedlagd är det 
osäkert vad som kommer att ske med 
Hötjärns värde som fågelrastlokal. 
Vattennivån har sjunkit, eftersom ni-
vån upprättshåll bara av nederbörden. 
Grässådd har skett över slammet för 
att undvika besvärligheter för omgiv-
ningen, en åtgärd som inte medför 
några negativa konsekvenser för fåg-
larna.

Bedömning
Värdeomdöme
Hötjärn är en av de värdefullaste 
rastplatserna för vadarfåglar i Sveri-
ges inland. Fåglarna rastar kort tid i 
dammen vilket gör att antalet räknade 
fåglar blir betydligt lägre än vad som 
sker i verkligheten. Dammen har även 

Vid Hötjärnen har man bedrivit ringmärkning av fåglar under lång tid. Bergfink är bland 
de vanligaste fåglarna som fångas på hösten.                                                Thorild Jonsson
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en viss betydelse för häckande fåglar, 
främst simfåglar. Hötjärns betydelse 
bör i framtiden öka om vattnet behålls 
i dammen, vilket tillrinningsmängden 
avgör.

Hot, skydd och planering
Igenväxningen börjar bli ett problem. 
Efter att gruvan lades ned har vat-
tennivån sakta sjunkit. De blottade 
stränderna växer igen med sly. De att-
raktiva öppna stränderna för rastande 
vadarfåglar minskar eller till och med 
försvinner på sina håll. Om gruvan 
öppnas för drift, kommer antagligen 
Hötjärn att åter tas i bruk.

Rekommendationer
Hötjärnen bör få någon form av skydd, 
t.ex. samrådsområde. Alla planer på 
skogsplantage i dammen bör avfärdas 
för detta skulle medföra att rastplat-
sen förstördes. Det samma gäller om 
vattnet försvann vilket skulle medföra 
att strändernas ”havsstrands”-karaktär 
upphörde. Förhoppningsvis kommer 
vattnet att bibehållas på en viss nivå 
så att nivån fluktuerar med årstiderna. 
Skulle detta inte vara tillräckligt bör 
en liten dammbyggnad genomföras 
för att reglera vattnet. Tilltagande tra-
fik av diverse motorfordon stör fåg-
larna. Ett motorfordonsförbud bör 
tillkomma? Fiskinplantering skulle 
försämra för de häckande simfåglarna 
genom att fisken minskar mattillgång-
en för fåglarna. 

Naturvårdsarter
Fåglar: Sånglärka Alauda arvensis 
(Nära hotad - NT), sångsvan Cygnus 
cygnus*, stenfalk Falco columnbarius*, 
sävsparv Emberica schoenichus (Sårbar 
- VU), enkelbeckasin Gallinago galli-
nago, gulärla Motacilla flava, grå flug-
snappare Muscicapa striata, gröngö-
ling Picus viridis (Nära hotad - NT), 
Buskskvätta Saxicola rubetra (Nära 
hotad - NT), grönbena Tringa glareo-
la*, tofsvipa Vanellus vanellus.

Referenser

76. Hötjärnen

Taigasångare, en sällsynt gäst från taigan i Sibirien!                                          Peter Olsson

Tuvsnäppa, ytterligare en gäst från Sibirien! Den lever på tundran.                  Peter Olsson
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Jan-Mattsdammen -  Orr leken
Id nr: 77 
Typ: Fågelsjö, myr 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, F, L 
Skydd: Saknas
Areal: 74 ha, inkl 26 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 5j NO 
Koord.RT90: 6661384/1453568
Koord.Sveref: 6661720/148399
Ägare: Enskilda

I från Finnmarksvägen har man numera utsikt över Orrleken. 

Beskrivning
Läge
Tjärnarna ligger 2 km SV om Gräng-
esberg. Det är lätt att nå bra utsikts-
platser efter vägarna kring tjärnarna.

Områdets huvuddrag
Orrleken var från början ett mindre 
myrområde med en skogstjärn. Gru-
van byggde en vall och stängde av den 
södra delen, vilket blev Jan Matts-
dammen. Tjärnen Orrleken blev kvar 
i den norra delen. I slutet av 1960-ta-
let blev dammen fylld av slam. Orr-
leken har fungerat som en klarvatten-
bassäng för vattnet gruvan återanvänt. 
Det näringsrika slammet gjorde att 
Jan Mattsdammen sakta växte igen, 
till att likna en slättsjö.

Geologi
Omgivande berggrund består av gra-
nit med amfibolitgångar i norr och i 
väster.

Landskapsbild
Tjärnarna har stor betydelse i landska-
pet genom de stora vattenytorna och 
för artmångfalden. 

Vegetation
I Orrleken är det typisk vegetation för 
skogstjärn, även om det är mer vass än 
vad det borde vara. Jan Matts damm 
är en sligdamm och all vegetation har 
kommit utifrån. Efter stränderna är 
det vass.

Flora och funga
Varken floran eller svamparna är in-

1:25 0000 500 1000 1500 m
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77. Jan-Mattsdammen

venterade inom området.

Fauna
Orrleken har inte någon större bety-
delse som häck- eller rastlokal för fåg-
lar, även om det har observerats flera 
ovanligheter. Jan Mattsdammen har 
däremot utvecklats till en av de in-
tressantaste häckfågellokalerna i kom-
munen. Fram till mitten av 1990-talet 
häckade ett stort antal simfåglar, som 
svarthakedopping (NT), knölsvan, ske-
dand, stjärtand (NT), brunand (NT), 
vigg, rörhöna och sothöna. Samtliga 
av dess går ännu att se och kanske 
häckar då och då. Anmärkningsvärt 
är dammens betydelse för arter som 
översomrare, det vill säga icke häck-
ande individer. Förutom diverse än-
der översomrar sångsvan. Drillsnäppa 
(NT) finns regelbundet efter strän-
derna. En sällsynt gäst från Nordame-
rika var en ringand. Andra tillfälliga 
gäster, som inte är så långtifrån är 
trastsångare (NT), salskrake (NT) och 
roskarl (VU). Ornitologerna har även 
här bedrivit ringmärkning av fåglar. 
En av de ovanligaste arterna som har 
ringmärkts är taigasångare. Mindre 
hackspett (NT) och göktyta (NT) ses i 
området, men ingen av dem har kon-
staterats häcka.

Friluftsliv
Som fågelsjö, besöks de regelbundet 
av fågelintresserade. Närheten till tät-
orten gör att området har ett visst be-
sök av de boende. Området uppskat-
tas för variationen och utsikten över 

vatten och dess fågelliv.

Natur- och kulturhistoria
xxxxxx

Ingrepp och påverkan
Sedan gruvan blev nedlagd hotas Jan 
Mattsdammen av torrläggning, vilket 
redan kan konstateras ha börjat.

Bedömning
Värdeomdöme
Som fågelsjöar, är särskilt Jan Matts 
damm av visst betydelse för häckande 
fågelarter som alltmer minskar i kom-
munen. Som tätortsnära natur är Orr-
leken av större betydelse. 

Hot, skydd och planering
Som tidigare nämnt kan Jan Matts 
damm med tiden torka ut eftersom det 
inte längre tillförs vatten från gruvan. 
Om gruvdriften kommer igång som 
planerat, kommer Jan Matts damm 
och Orrleken att åter tas i bruk. De 
lövträdsrika områdena öster om vatt-
nen är utpekade av länsstyrelsen som 
viktiga restaureringsobjekt för vitryg-
gig hackspett. Alltför gles och ensar-
tad lövskog och utan död ved förstör 
förutsättningarna för restaurering. 
Just detta har redan skett i en del av 
området. Det kan vara svårt att förena 
utsikt med artrik lövskog.

Rekommendationer
Jan Mattsdammen har ett mycket li-
tet nederbördsområde, vilket leder till 
att den torkar ut när inte vatten kan 

tillföras från gruvan. Förhoppningsvis 
bör en viss vattennivå kunna hållas. I 
planeringen av nedläggningen av gru-
van har inga hänsyn tagits till detta 
och inte heller vid eventuell nystart av 
gruvan. 

Naturvårdsarter
Fåglar: Drillsnäppa Actitis hypoleucos 
(Nära hotad - NT), brundand Ayt-
hya ferina (Nära hotad - NT), mindre 
hackspett Dendrocopos minor (Nära 
hotad - NT), göktyta Jynx torquilla 
(Nära hotad - NT), grå flugsnappare 
Muscicapa striata, svarthakedopping 
Podiceps auritus* (Nära hotad - NT).

Referenser
Bylin 1974. Ljung 1993. Rydberg 
Hedén & Ohlson 2007.

Den otroligt vackra svarthakedopping (NT) har och försökt häcka i Jan-Mattsdammen.                                                            Ulf Risberg/N

Ännu en taigasångare!       Ulf Risberg/N
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Beskrivning
Läge
Området ligger V om Grängesbergs 
centrum. Till stora delar inom det in-
hägnade rasområdet.

Områdets huvuddrag
Mellan det egentliga gruvområdet 
med dagbrottet och tippen, och järn-
vägen ligger en del av det äldre sam-
hället. Rasrisken bedöms vara så stor 
att området inte kan nyttjas. Tidigare 
parker och grönområden får växa igen.

Geologi
Berggrunden består av huvudsakligen 
av leptit. 

Vegetation
I området förekommer en stor 
mängd trädarter, både inhemska 
och införda. Skötsel av trädskik-
tet har tidigare utförts, men de-
lar har tillåtits växa igen sedan en 
längre tid tillbaka. Granen har etable-
rat sig marginellt. Istället är det löv-
träd av björk, asp och sälg som växer 
upp i ett lägre skikt. Här och där står 
äldre lövträd, ett antal har till och med 
börjat dö.

Flora och funga
Trädskiktet är varierat med stora ädel-
lövträd och införda arter som t.ex. 
kastanj. I och med igenväxningen 
kommer det att tätna allt mer och 
mest av inhemska trädslag. Man ser 
här och var hur ask (VU) växer som 
ett buskskikt. Skogsalm (VU) finns 
också, både som gamla träd och som 

Grängesbergs gruvområde
Id nr: 78 
Typ: Skog, urbanmiljö 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, F, K 
Skydd: Saknas
Areal: 159 ha, inkl 9 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 6j SO, 66E 6a SV 
Koord.RT90: 6662938/1455185
Koord.Sveref: 6663295/150001
Ägare: Enskilda, bolag

Gång- och cykelvägen går genom tät lövskog i rasområdet. 

1:30 0000 500 1000 1500 2000 m
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yngre. Ovanligt stora sälgar står i den 
täta lövskogen. Ny etablering av löv-
skog sker mest av gråal. Fältskiktet är 
mest högörter. Överallt är det frodigt 
med t.ex. kirskål, brännässla, mjölke 
och älggräs.

Fauna
Fågellivet är rikt, eftersom det före-
kommer en variation av trädskikten 
blandat med öppna platser. Att gå ge-
nom området en försommar morgon 
kan fågelsången vara imponerande 
stark. Det står gamla björkar med hål 
i och där häckar stare (VU). På sikt 
torde detta område bli av ännu större 
betydelse för fågellivet, inte minst om 
den vitryggig hackspett ska komma till-
baka. Sannolikt häckar mer än ett par 

78. Grängesbergs gruvområde

I rasområdet finns det kvar parkliknande lövskog. Gamla ädellövträd finns som berikar 
mångfalden i lövskogen.  

mindre hackspett (NT). I dagbrottet 
häckar ibland berguv (VU). 

Friluftsliv
En gång- och cykelväg går genom 
området, utanför rasriskområdet. Om 
man går denna sträcka på försomma-
ren kommer man att få uppleva en 
konsert av fågelsång. 

Natur- och kulturhistoria
Gruvans verksamhet började på 
1500-talet och var till nedlägg-
ningen 1989 Sveriges tredje största 
järnmalmsgruva. Detta gör också att 
området ser ut som det gör idag. Det 
stora dagbrottet, som nu är vattenfyllt 
och sprickor i berggrunden har gjort 
att det gamla centrum, med lasarett, 
skola och kyrka, har fått flytta. Istäl-
let har lövskogen tagit över parker och 
grönområden. En allé av skogslönn står 
ännu kvar. 

Ingrepp och påverkan
Utanför rasriskområdet har gallringar 
skett, vilket naturligtvis inte är bra för 
fågellivet. Samtidigt om vissa träd kan 
växa till att bli grova är detta positivt. 

Bedömning
Värdeomdöme
Rasriskområdet vid Grängesbergs gru-
vor har, men framförallt kommer att 
få, mycket stor betydelse för fågellivet. 
Här kan gamla lövträd få bildas i stor 
utsträckning för faunan. Ett impone-
rade lövskogsområde som bedöms ha 

Det finns många unga skogsalmar (VU) och askar (VU) i brynen mot gång- och cykelvä-
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Visst till Påtagligt naturvärde (Natur-
värdeklass 2).

Hot, skydd och planering
Inhägnaden skyddar området till viss 
del från att lövskogen avverkas eller 
gallras. Utanför rasriskområdet går 
en gång- och cykelväg som omgärdas 
av tät lövskog med alla de slag av träd 
och som bör bibehållas. Länsstyrelsen 
har med området som en viktig lövrik 
skog, lämplig för vitryggig hackspett. 

Rekommendationer
En aktivitet som kan hota området 
är vedhuggning. Tidigare har vissa 
veduttag gjorts. För att öka naturvär-
dena bör vedhuggning undvikas, eller 
begränsas till träd som inte är viktiga 
för fauna och flora. Helst bör området 
tillåtas utvecklas fritt. En fågelinven-
tering bör göras för att öka kunskapen 
om arter och dess täthet. Gran som 
växer in i lövskog bör tas bort. Döda 
och liggande  träd bör vara kvar i så 
stor utsträckning som möjligt.

Naturvårdsarter
Växter: Ask Fraxinus excelsior (Starkst 
hotad - EN), skogsalm Ulmus glabra 
(Starkt hotad - EN). 

Fåglar: Berguv Bubo bubo* (Sårbar 
- VU), mindre hackspett Dendrocopos 
minor (Nära hotad - NT).

Referenser
Ljung 1993. Rydberg Hedén & Ohl-
son 2007.

78. Grängesbergs gruvområde

Även stigar finns i lövskogen och den som besöker rasområdet en vårdag får en mäktig 
upplevelse av fågelsång.
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Beskrivning
Läge
För att komma till ”Väster”, får  man 
lov att lämna länsväg och ta sig uppför 
”Berget” på västra sidan av järnvägen.

Områdets huvuddrag
Den västra delen av Grängesberg är 
belägen i sydvästsluttningen av Gud-
mundberget. Nedanför sluttningen 
sträcker sig Skråssbäckens smala dal-
gång i sydlig-nordlig riktning. Sam-
hället består mestadels av småhus av 
äldre datum. Längst upp på berget 
bodde tidigare i huvudsak tjänste-
männen, närmare gruvan bodde ar-
betarna. Planeringen skapade många 
grönområden, somliga stora. Det tyd-
ligaste är Cassels park som utforma-
des likt en engelsk park. Alléer plan-
terades och tomternas trädgårdar blev 
fulla med fruktträd.

Geologi
Berggrunden är av leptit. Jordlagret 
morän och som till stora delar är tunt 
och här och var går berget i dagen. 

Landskapsbild
Trots att det ligger högt och i en slutt-
ning mot centrum av samhället, har 
området mycket liten betydelse för 
landskapsbilden när man vistas i cen-
trum.

Vegetation
Den mångfald av kulturskapande 
grönområden som förekommer ger 
ett stort antal trädarter. Cassels park 
står för en viktig del i området, dels 

Grängesberg väster
Id nr: 79 
Typ: Tätortsnära natur, allé 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, F, L, K  
Skydd: Saknas
Areal: 179 ha, inkl 74 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop:  5 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 6j SO 
Koord.RT90: 6662730/1454240
Koord.Sweref: 6663077/149052
Ägare: Enskilda, kommun

Västra Grängesberg är otroligt ”grönt”. Det finns både välskötta parker och ”vilda bort-
glömda” ytor. 

1:30 0000 500 1000 1500 2000 m
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genom att det förekommer gamla träd 
och många trädarter. I trädgårdarna 
finner man även ett otal fruktträd och 
bärbuskar. Huvuddelen av alléträden 
är oxel, ett trädslag som har bär. Nära 
bebyggelsen ligger skogen, vars sköt-
sel varierar. Längsmed Skråssbäcken 
står det en bård av lövskog av varie-
rande påverkan. I den nordligaste
delen rent av vild, med gamla klib-
balar och andra lövträd. Söderut, på 
kommunens mark, är det en glesare 
lövträdsridå. På kommunens skogsin-
nehav finns ett parti med gamla tallar.

Flora och funga
Trädgårdsflyktingar bland floran kan 
man sannolikt träffa på. Det höga lä-
get i landskapet i kombination med 
mycket nederbörd gynnar lavar. Luft-
föroreningarna har varit omfattande 
under den tid industrierna och gru-
vorna gick för fullt och oljeeldning 
var vanligt. Ändå så är det ovanligt 
mycket hänglavar på träden inne i 
samhället. I alléen vid Cassel har garn-
lav (NT) påträffats.

Fauna
Fågellivet har gynnats av variation av 
trädarter och skötsel av grönområden 
och trädgårdar. Här häckade stenknäck 
för första gången i länet, en följd av 
samhällets utformning. I parkområdet 
brukar mindre hackspett (NT) häcka, 
men den utnyttjar betydligt större are-
al. I Disponentparken finns t.ex. röd-
stjärt, stare (VU) och grå flugsnappare. 
Att entita och stjärtmes förekommer är 

Cassels park är en bra bit över hundra år. Därför finns det grova och gamla lövträd och en 
stort antal trädslag.  

ett kvitto på variationsrik miljö, med 
rikligt av lövträd. Oxlarnas bär utnytt-
jas av stora mängder rastande trastar, 
sidensvans och ibland av andra arter. 
Alla trädbärande ytor är viktiga för 
dessa och andra fåglar som skydd- och 
viloplatser. Med en hög täthet av tätt-
tingar gör detta att rovfåglarna regel-
bundet besöker området. 

De blomrika trädgårdarna, parker-
na och andra grönytor skulle kunna 
gynna dagfjärilar. I Disponentparken 
är almsnabbvinge (NT) sedd.

Friluftsliv
Västra Grängesberg är tätort och dess 
tätortsnära natur är av stort betydelse. 
Många kommer hit för att åka längd-
skidåkning på de elljusspår som kan-

79. Grängesberg Väster

I Disponentparken finns en vacker allé av skogslind. På träden har lavar som indikerar göd-
ning från gruvtidens damning från sligen.   

trar området. 

Natur- och kulturhistoria
Centralt i området är Disponent- och  
Cassels park. Grönområdena i denna 
del av samhället har indirekt kopp-
lingar till gruvans historia. Disponent-
parken blev klar 1896. På 1980-talet 
blev fastigheten och parken privat. En 
tid lämnades parken för fri utveck-
ling och snabbt tätnade vegetationen. 
1995 bildades ”Trädgårdsföreningen 
Disponentparken”, med syfte att åter-
ställa parken till ursprungligt skick. 
Därmed blev också parken öppen för 
allmänheten. Cassels konserthall och 
dess park invigdes 1900. Parken är 
inte längre vad kan förvänta sig. Istäl-
let sköts den som vilket grönområde 
som helst. 

Ingrepp och påverkan
Under de senaste åren har förhållan-
devis lite förändrats. Någon ny väg 
har tillkommit, men har ingen större 
påverkan på områdets karaktär. Gall-
ringarna och avverkningar i anslut-
ning till bebyggelsen har dock varit 
omfattande under senare tid. Som det 
ser ut idag efter Skråssbäcken är det 
mer eller mindre en eftersatt gallring/
röjning bland de glest ställda lövträ-
den som gynnar faunan och floran.

Bedömning
Värdeomdöme
Som västra delen av Grängesberg är ut-
formad och tiden sedan det uppfördes 
skapar bra förutsättningar för ovanlig 
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hög population av fåglar. Viktigt är 
den stora mängd av bärande träd och 
buskar, inte minst oxelalléerna. Löv-
skogen längsmed Skråssbäcken och de 
igenväxande åkrarna utgör förnämlig, 
framtida biotop för fåglar, mollusker 
och växter. Området har särskild be-
tydelse för biologisk mångfald. Påtag-
ligt naturvärde (Naturvärdeklass 2).

Hot, skydd och planering
Alltför nitisk gallring mot ensartade 
bestånd och borttagande av död ved 
är inte förenligt med att bevara de 
höga naturvärden. En särskild plan för 
områdets grönområden och träd- och 
buskvegetation bör upprättas. Kom-
munens skogsområde med gamla tal-
lar bör aldrig kalavverkas utan istället 

79. Grängesberg Väster

en skiktad tallskog. På Gudmundber-
gets ostsida har ett skogsbolag  åta-
gits sig, genom miljöcertifieringen, 
att göra åtgärder i den lövrika skogen 
som gynnar vitryggig hackspett. Läns-
styrelsen har pekat ut ett större lövrikt 
område, som bland annat gäller kom-
munens markinnehav.

Rekommendationer
Viktigt är att den struktur västra 
Grängesberg, ”uppe i berget” har bi-
behålls. Förtätning av bebyggelsen bör 
ta hänsyn till grönområden och en-
staka obygda tomters trädvegetation. 
Generella åtgärder som gallringar och 
röjningar bör utebli, åtminstone tills-
vidare på mindre områden. All övrig 

Stor areal lövskog finns i utkanterna av bebyggelsen uppväxt på övergiven gruvmark. Här 
är det en bra balans mellan ljus och skugga.

exploatering bör utformas hänsyns-
fullt beaktande värdet av gamla träd, 
alléer, parker, trädgårdar osv. Avverk-
ning av enstaka träd i närheten av 
byggnader och bebyggelse, i vägkanter 
och villatomter bör endast ske när det 
verkligen är nödvändigt, särskilt bort-
tagande av bärande träd måste bara 
ske vid akuta eller nödvändiga behov. 
Lövträdsridån efter Skråssbäcken bör 
få en mer eller mindre fri utveckling. 
Angelägnaste är att förlänga åt söder 
den orörda lövskogsridån i de norra 
delarna. En viss friställning och gyn-
nande av sälg, asp, al och eventuella 
udda lövträd kan ske närmast bebyg-
gelse. En gles uppväxande lövskog på 
f.d. åkermark är att föredra.

Rödlistade arter
Lavar: Garnlav Alectroria sarmentosa 
(Nära hotad - NT).

Fåglar: Mindre hackspett Dendro-
copos minor (Nära hotad - NT), gök-
tyta Jynx torquilla (Nära hotad - NT), 
grå flugsnappare Muscicapa striata, 
entita Parus palustris, rödstjärt Phoeni-
curus phoenicurus, stare Sturnus vulga-
ris (Sårbar - VU).

Fjärilar: Almsnabbvinge Satyrium 
w-album (Nära hotad - NT).

Referenser
Ljung 1998. Hermansson & m.fl. 
2008.

Sådana här lite ”vildvuxna” grönområ-
den har mycket stor betydelse för fau-
nan. 
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Beskrivning
Läge
Ön och Grankalven ligger i Väsman, 
cirka 18 km NV om Ludvika. 

Områdets huvuddrag
Ön är som högst cirka 10 meter ifrån 
Väsmans vattennivå. Det är hällmar-
ken som ligger högst. Andra delar är 
tämligen flacka och vissa nästan som 
ett golv. Grankalven är bara någon 
meter äver vattenytan och är mycket 
blockig. Stränderna kring Granön är 
också blockiga. Flacka hällar i strand-
linjen finns på åtminstone två ställen.

Landskapsbild
Naturligtvis är Granön viktig för 
landskapsbilden när man är ute på 
sjön. Ön syns bäst från Dröverka och 
Mässan. 

Geologi
Öns berggrund är granit och jordar-
ten är storblockig morän.

Vegetation
Skogstyperna är många på ön, ovan-
ligt många på så liten yta. Det finns 
hällmarkstallskog, lövrik och bördig 
granskog, sumpskog och blandbarr-
skog av blåbärsristyp. Skogen är natur-
skogsartad, utan spår efter mänskliga 
aktiviteter. Hopar av grova granlågor 
och ett stort antal lövträdslågor, samt 
gamla, grova träd såväl gran, tall, rönn 
som asp är viktiga naturskogskvalitéer. 
Tallskog finner man längs de strän-
der som har ett tunnare jordlager på 
mer eller mindre hällmark. De högsta 

Granön i  Väsman
Id nr: 80 
Typ: Gammelskog, lövrik barrskog, 
strandhällar
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, F, L, K  
Skydd: Naturreservat
Areal: 12 ha 
Nyckelbiotop: 100 % 
Socken: Ludvika
Karta: 66F 7a SV 
Koord.RT90: 6674926/1457953
Koord.Sveref: 6675314/152620
Ägare: Kommun

Det är få öar eller områden som har sådan variationsrik skog som på Granön. Förutsätt-
ningarna är alltså mycket bra för en mångfald arter på liten areal. 

1:12 5000 250 500 750 1000 m
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partierna har blandbarrskog, medan 
granskogen står på de lägsta partierna. 
Inslaget av gamla lövträd är främst på 
norra delen av ön. Fältskiktet varierar 
med skogstyp. Den bördiga gransko-
gen har också de växter som den bör 
ha, t.ex. vitsippa, harsyra och ekorrbär. 
Grankalven domineras av tallskog. 

Flora och funga
På Grankalven finns kommunens enda 
lokal för hönsbär, annars med västliga 
förekomster samt i fjällen. Floran och 
fungan är inte inventerad, mer än på 
vegetationstyper. På en asplåga finns 
kandelabersvamp (NT), vilket visar 
på att det finns gamla asplågor av 
hög biologisk kvalité. Tallskogen på 
hällmarkerna är naturskogsartad och 
där finns bl.a. motaggsvamp (NT) och 
kantmusseron. I den bördiga gransko-
gen är det på sina ställen svavelriska. 
En ovanlig lav Trapeliopsis glaucopi-
dea, är påträffad på murken asplåga.

Fauna
Kunskapen om faunan på ön är då-
lig. Ingen fågelinventering är gjord, 
men det finns t.ex. grönsångare, svart-
vit flugsnappare och mindre hackspett 
(NT). Ibland häckar fiskgjuse på ön 
eller på Grankalven. På de större sten-
blocken har måsfåglar hittat bra häck-
ningsplatser.

Friluftsliv
Granön och Grankalven är naturre-
servat och kommunens målsättning 
är att göra reservatet attraktivt för 

80. Granön

Vackra hällar är både attraktiva för besökare av naturreservatet och alla de små skorplavar 
som lever på sten i stranden. 

Granön och Granökalven-
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På Granön är det rikligt med lövträd, vilket skapar dessa vackra höstfärger.

besökare. En brygga finns, informa-
tionstavla och en markerad stig. På ett 
ställe finns eldstad. 

Natur- och kulturhistoria
Trots naturskog på Granön, var san-
nolikt ön skogslös för 200 – 300 år 
sedan, kanske några spridda tallar ut-
gjorde det enda trädskiktet. Varför var 
Granön skoglös? Kommunen fick ön 
när Grangärde socken slogs samman 
med Ludvika kommun. Ön tillhörde 
Sunnansjö byalag och det var sanno-
likt ett bra ställe att låta boskap vara på 
under sommaren. Möjligen hade man 
också en liten odling och slåtter på ön, 
men det är svårt att se några tydliga 
spår av detta. Hällmarkstallskogen har 
brunnit, för så där hundra år sedan. 
Branden har resulterat i en gles tall-
skog med gamla björkar i knippen.

Ingrepp och påverkan
På Granön finns inga spår efter av-
verkningar. Möjligen finns det spår av 
en liten odlingslott, men den är igen-
växt med gran. I och med att ön blivit 
naturreservat finns det en skötselplan 
som har gjort och kommer att göra 
påverkan på befintliga trädbestånd.

Bedömning
Värdeomdöme
Granön är unik genom att den har 
stor variation av skogstyper och att 
någon påverkan inte har skett i mo-
dern tid. Utveckligen mot skog med 
typiska naturskogskvalitéer går fort. 
Redan finns grova lågor av gran och 

80. Granön

asp. Växtplatsen för hönsbär är an-
märkningsvärd. Liten ö begränsar art-
rikedomen, men förutsättningar finns 
för att upprätthålla ekologisk funk-
tion som livsmiljö för naturvårdsarter. 
Påtagligt naturvärde (Naturvärdeklass 
2). 

Hot, skydd och planering
Granön är ett kommunalt naturreser-
vat, med samma status som ett statligt 
naturreservat. Till reservatsbeslutet 
finns en skötselplan som går ut på att 
göra området tillgängligt för allmän-
heten och öka möjligheterna för art-
mångfald.

Rekommendationer
För närvarande ska skötselplanen ge-
nomföras. En fördjupad artinvente-

ring av lavar på sten efter stränderna 
vore intressant få en bättre kunskap 
om artmångfalden.

Naturvårdsarter
Svampar: Kandelabersvamp Artho-
myces pyxidatus (Nära hotad - NT), 
björnmussling Lentinellus ursinus, 
motaggsvamp Sarcodon squamosus 
(Nära hotad - NT). 

Fåglar: Mindre hackspett Dendro-
copos minor (Nära hotad - NT), fisk-
gjuse Pandion haliaetus*.

Referenser
Ljung 1998.

Fiskgjuse.                                                                                                       Ulf Risberg/N
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Beskrivning
Läge
Äckusberget ligger cirka 15 km rakt 
öster om Säfsnäs. Det går en dålig 
skogsbilväg ända fram till bergets söd-
ra del. Man kan ta sig in i området 
även från väster.

Områdets huvuddrag
En högt berg, vars topp är omkring 
435 meter. Berget har en lång slutt-
ning mot Bredsjön, vars övre del är 
riktigt brant. På berget är det gan-
ska småkuperat utan någon egentlig 
större platå. Marken är nästan helt 
täckt av mossövervuxna ytliggande 
stenblock. Skogen på höjden är mager 
hällmarksartad blandbarrskog. På sina 
håll är inslaget av grova lärkar stort. 
I sluttningarna är det bördigare och 
med granskog. Där finns även en del 
klippor och stora flyttblock. Här och 
var finns det spridda rönnar, sälgar 
och aspar. Skogsområdet med gam-
mal skog är ovanligt stort. 

Geologi
Berggrunden består av omvandlad 
urgranit och urgranit med inslag av 
pegmatitgångar, yngre graniter och 
grönstenar. I sluttningen mot sjän är 
det storblockig morän. För övrigt tunt 
lager av morän och här och var berg i 
dagen.

Landskapsbild
Från nordost har berget en tydlig och 
karaktäristisk profil i landskapet. Den 
stora arealen gammal skog har stor 

Äckusberget
Id nr: 81 
Typ: Naturbarrskog, bergbrant 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Saknas
Areal: 59 ha, inkl 51 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 90 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 6h NO 
Koord.RT90: 6670442/1430745
Koord.Sveref: 667500/125471 
Ägare: Bolag

Skiktad granskog som troligen är uppkommen genom sådd för över hundra år sedan.

1:20 0000 250 500 750 1000 m
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betydelse i landskapet, när den gamla 
skog som finns kvar ofta är små områ-
den och långt från varandra. 

Vegetation
Hela skogsområdet på Äckusberget är 
barrskog som är över hundra år. En-
skilda träd betydligt äldre. I svackor är 
det sumpig granskog. Dominerande 
är blåbärsris-typ med ungefär lika stor 
andel gran som tall. Det finns grupper 
av äldre tallar på hällmarksliknande 
delar. Antalet lövträd är litet och mest 
björk. Spridda rönnar finns, medan 
det bara finns sälg i nordbranten. Där 
finns också ett ungt, tätt aspbestånd. 
Det finns inte någon avvikande ve-
getation från de fattiga typ som före-
kommer i de små kärren i skogen. 

Nära sjön är på sina ställen myck-
et blockigt och där blir skogen mer 
blandad. På ett sådant ställe finns en 
riktigt gammal tall. Den har många 
hål och ”pansarbark”, vilket tyder på 
månghundra årigt träd. Granlågor är 
det på sina ställen rikligt av. Särskilt 
mycket finns det av klena lågor i tätare 
skog, uppkomna efter självgallring.

Flora och funga
Antalet kärlväxter är få. Det är endast 
i små skogskärr som det kan bli något 
intressantare och då är det Jungfru Ma-
rie nycklar och spindelblomster som på-
träffas. Intill en klippvägg finns en ten-
dens till något rikare mark. Där och på 
ett annat ställe finns bestånd av knärot 
(NT). Eftersom läget av området är 
långt västerut i kommunen och ligger 

81. Äckusberget

högt över havet, bör det vara ett vär-
defullt område för lavar och mossor. 

Ett par arter visar också att så är 
fallet. På nordvända klippväggar 
är korallav Sphaerophorus globosus 
och broktagel (EN) påträffade. Skugg-
blåslav är en annan art som tillhör 
samma typ av lavsamhälle och den är 
funnen på både klippvägg och på en 
död gran. En större klippvägg med 
ostvända lodytor ligger i inre delen av 
ett myrområde kring en tjärn. Skug-
gigt under en gammal gran finns lite 
av skuggnål (VU). Detta är landets 
sydligaste plats för den. Norsk näverlav 
(VU) är påträffad på större stenblock i 
skogen. På granarna är det mycket rik-
ligt med de allmänna lavarna näverlav 
och skägglavar Usnea. Garnlav (NT) 

förekommer spridd på gran över hela 
skogsområdet, men det är få ställen där 
garnlav finns på många träd. Däremot 
finns skägglav Usnea dasypoga i enor-
ma mängder områdets sydligaste höjd. 
Intressant är att de växer med fördel på 
gamla lärkar. Violettgrå tagellav (NT) 
är funnen med enstaka exemplar på 
enstaka trögväxande granar i norra de-
len av området. Lämpliga högstubbar 
och stubbar efter dimensionsavverk-
ning är få för de vedlevande lavarna. 
Kortskaftad ärgspik (NT) finns på två 
riktigt gamla högstubbar av tall. De få-
tal rönnar och sälgar som finns saknar 
anmärkningsvärda arter. På marken i 
rasmarker finns det sparsamt med filt-
lavar, bl.a. torsklav Peltigera aphthosa. 
Marken har överlag dåliga förutsätt-Trögväxande och skiktad granskog med rikligt av hänglavar.

En fantastisk klippa som störtar ner i sjön.

En riktigt gammal tall med spillkråkehål.
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81. Äckusberget

I nordsluttningen mot ån är granarna helt övervuxna av hänglavar, en blandning av skägglav och garnlav (NT). 
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bör göras utifrån naturvärden. Markä-
garen har i söder, utanför nyckelbioto-
pen, gjort en förstärkningsområde av 
yngre granskog.

Rekommendationer
Den del av ungskogen som är med-
tagen på nordostsidan bör göras till 
hundra procent lövskog, eventuell be-
hövs ännu större område med samma 
åtgärd. Åtminstone en del av det för-
stärkningsområde som finns i söder 
bör lämnas orörd för att utgöra en 
buffertzon mot gammelskogen.

Naturvårdsarter
Växter: Knärot Goodyera repens (Nära 
Hotad - NT). 

Svampar: Urskogsporing Antrodia  
infirma (Starkt hotad - NT), granticka 
Phellinus chrysoloma (Nära hotad - 
NT), vedticka Phellinus viticola. 

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), broktagel Bryoria 
bicolor (Starkt hotad - EN), violettgrå 
tagellav Bryoria nadvornikiana (Nära 
hotad - NT), kolflarnlav Carboni-
cola anthracophila (Nära hotad - NT), 
skuggnål Chaenotheca sphaerocephala 
(Sårbar - VU), skuggblåslav Hypogym-
nia vittata, vitmosslav Icmadophila 
ericetorum, stambasdynlav Micarea glo-
bulosella, kortskaftad ärgspik Microcali-
cium ahlneri (Nära hotad - NT), norsk 
näverlav Platismatia norvegica (Sårbar 
- VU). 

Fåglar: Tretåig hackspett Picoides 
tridactylus* (Nära hotad - NT), tjäder 
Tetrao urogallus*. 

Referenser
Hermansson & m.fl. 2008.

81. Äckusberget

ningar för marklevande svampar, men 
ingen inventering finns under svamp-
säsongen. Antalet barrträdslågor är 
förhållandevis stort, men få är gamla 
och riktigt grova. På en av de äldre och 
grövre lågorna har urskogsporing (EN) 
påträffats, en stor raritet, som har kun-
nat överleva i gamla lågor. Annars är 
det bara vedticka som är någorlunda 
utbredd på granlågor. Granticka (NT) 
är funnen på en högstubbe av gran.

Fauna
Sannolikt bör tretåig hackspett (NT) 
finnas, eftersom spår med de typiska 
hackmärkerna i gran och tall har setts. 
Förekomsten av grova hålträd är det 
ont om. Svartvit flugsnappare är ändå 
påträffad som häckfågel. Troligen 
finns lekande tjäder.

Friluftsliv
Området har potential för de som vill 
besöka ett större gammelskogsområde 
i svårare terräng. Det är tämligen svårt 
att gå eftersom marken har tätt med 
små ytliggande stenblock. 

Natur- och kulturhistoria
Skogen är över hundra år gammal, en-
staka granar är sannolikt omkring 150 
år. Några spår efter skogsbrand finns i 
ett par gamla tallstubbar, men kanske 
har inte all skog på berget brunnit på 
de senaste hundra åren. Ett par små 
runda kolbottnar har hittats. De är 
övergivna för nästan hundra år sedan. 
En del av skogen är uppkommen av 
sådd, vilket inslaget av lärk bevisar. På 
några ställen har grupper av träd av-

verkats för att gynna kvarvarande tal-
lar, s.k. luckhuggning. 

Ingrepp och påverkan
Något spår av kalhyggesbrukets me-
toder finns inte inne i skogen, däre-
mot har kalhyggen och ung, planterad 
barrskog brett ut sig kring Äckusber-
gets topp. Omkring 1970 avverkades 
skogen så långt upp i branten som det 
var tekniskt möjligt. Detta har resulte-
rat i en lövrik, ung barrskog i rasmar-
kerna. På andra ställen växer granarna 
tätt intill mindre klippväggar och som 
därmed skuggar för mycket för många 
rödlistade lavar och mossor.

Bedömning
Värdeomdöme
Äckusbergets skogsområde kommer 
att inom snar framtid få mer döda 
träd och lågor, detta kommer att 
gynna svampar och insekter knutna 
till död ved. Garnlav (NT) kommer 
att bli ännu mer frekvent. Lavarna 
broktagel (EN) och skuggblåslav visar 
att området har de kvalitéer som krävs 
för de uttorkningskänsligaste lavarna. 
Skogen sammanhängande areal är 
ovanligt stort och har i sig ett mycket 
stort värde för att arter ska långsiktigt 
kunna förekomma. Högre naturvärde 
(Naturvärdeklass 1b).

Hot, skydd och planering
Området är till största delen nyck-
elbiotop ”barrskog” med rasbrant. 
Arealen är 48,5 hektar på skogsbolags-
mark. En viss utökning av området 

Mitt iskogen finns ett långt trädlöst, sluttande surdråg, där det blir riktigt blött efter regn.
Tjärved är bra att ta från gamla torrakor 
när man ska göra eld.      
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Beskrivning
Läge
Bergsbranten ligger 1 km O om Sun-
nansjö efter vägen mot Morhagen. 
Området bör heta Bullernäsestordet.

Områdets huvuddrag
Strax öster om Sunnansjö ligger ett 
mindre berg, Bullerberget som mot 
sydväst stupar brant mot Sandviken i 
Väsman. Mellan branten och sjön går 
en väg och där ligger även en småhus-
bebyggelse. 

Landskapsbild
Branten har liten betydelse för land-
skapsbilden, medan själva berget är en 
viktig gräns mellan odlingslandskapet 
och skogsmarken. Även om man åker 
på vägen mellan berget och sjön är 
det svårt att uppmärksamma branten. 
Står man på brantens krön är utsikten 
magnifik över Väsman.

Geologi
Berggrund består av yngre granit i väs-
ter och av grönsten i den östra delen.

Vegetation
Skogen i branten består av barrskog, 
en lagom blandning mellan gran, tall 
och björk. Trädens ålder är knappt 
hundra år, men sannolikt är några 
träd äldre än så. I branten finns an-
märkningsvärt mycket av en. En del 
av enarna är trädformade och sanno-
likt gamla, eftersom de är klart över en 
decimeter i diametern. Även de busk-
formade enarna är ovanligt grova. På 
klippväggarna dominerar mossor.

Bul lerberget
Id nr: 82 
Typ: Klippbrant, gammelskog 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: B, G, Z 
Skydd: Saknas
Areal: 4 ha 
Nyckelbiotop: 95 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 7j NO 
Koord.RT90: 6677946/1454822
Koord.Sveref: 6678297/149452
Ägare: Enskild

Mossrika klippväggar visar oftast på lång tids orördhet. Det kan gälla att inga avverkningar 
har skett fram till klipporna eller att inga naturliga störningar sker. Sådana här mossrika 
lokaler är sällsynta.

1:10 0000 250 500 750 m
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Flora och funga
Kärlväxtsfloran är sannolikt ordi-
när för barrskog, men det finns för-
utsättningar för arter som gynnas av 
basisk berggrund. Branten och dess 
klippväggar är mest intressant för en 
artrik mossflora. Redan på 1950-talet 
påträffades fällmossa, en ovanlig art i 
Bergslagen. En annan art som finns 
där är allémossa. För övrigt är det art-
rikt utan att vara ett unikt ställe för 
sällsyntare mossor. Mellan de moss-
bevuxna lodytorna finns det plats för 
skorplavar, särskilt sådana som gynnas 
av fuktiga ytor och sådana som ofta 
blir täckta av is under vintern. På en 
större lodyta förekommer det rikligt 
av filtlavar, bl.a. tunn trevarlav Pelti-
gera degenii. 

82. Bullerberget

Fauna
I branten ligger en måttlig mängd av 
döda träd, vilket gynnar vedlevande 
insekter. Det finns gamla träd som 
passar som boträd för både dagrovfåg-
lar och hackspettar.

Natur- och kulturhistoria
Skogen i branten har varit avverkad 
för länge sedan, möjligen har enstaka 
träd alltid funnits, inte minst måste 
enarna ha lång kontinuitet i branten.

Ingrepp och påverkan
I den norra delen är skogen nyligen 
gallrad. Någon negativ effekt på moss-
floran har detta inte inneburit. 

Bedömning
Värdeomdöme
Utan att en mossinventering har ge-
nomförts, har Bullerbergets sydväst-
brant Påtagligt till Högre naturvärde 
för den rika förekomsterna av mossor. 
Det saknas rödlistade arter på klippor-
na. Fällmossa som påträffades för mer 
än 50 år sedan har återfunnits. Fäll-
mossa indikerar att berggrunden är 
basisk, vilket är gynnsamt för mossor. 
En art inom släktet fjädermossor har 
nyligen påträffats. Det finns få branter 
i kommunen som har lika högt värde 
som växtplats för mossor. Området 
har förutsättningar att upprätthålla 
livsmiljö för naturvårdsarter. Påtagligt 
naturvärde (Naturvärdeklass 2).

Hot, skydd och planering
Den sydvästexponerade branten bör 
få ett starkare skydd mot skogsbruks-
åtgärder, om status som nyckelbiotop 
inte räcker till.

Rekommendationer
En selektiv gallring av granen skulle 
kunna vara positivt för vissa moss- och 
lavarter, men sannolikt är den säkraste 
åtgärden att lämna området orört. På 
sikt kommer de äldsta granarna att dö 
och rasa omkull, vilket kommer att 
skapa en luckigare skog i branten.

Naturvårdsarter
Mossor: Fällmossa Antitrichia curti-
pendula, allémossa Leucodon sciuroides.

Referenser
Hermansson & m.fl. 2008.Vid klippväggar brukar det också finnas gamla träd. Miljön är viktig för många hotade 
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Beskrivning
Läge
Sjön Väsman sträcker sig från Ludvika 
i söder till Sunnansjö i nordväst.

Topografi och geologi
I kommunens största sjö ligger ett an-
tal öar av varierande storlek. I södra 
delen av sjön är öarna uppbyggda på 
urberget, vilket gör att de är höga med 
branta sidor. Bockholmen (83c) har 
mycket speciell berggrund på nordsi-
dan. Utifrån lavarna är bergets yta ba-
sisk, men det verkar  vara någon form 
av malm. På Sollen (83a), som är till-
räcklig hög, finns klippbranter både åt 
väster och öster. 

Längre norrut blir öarna av an-
nan typ nämligen låga, utan hällar 
men med bördig jord, vilken numera 
är skogsbevuxen. Den största ön är 
Sollen på 148 ha. Därefter kommer 
Lövön (83b) på 40 ha. Resterande öar 
är betydligt mindre, Bärholmarna (2 
ha), Dröverksholmen, Granön, Gran-
kalven, Bockholmen (1,3 ha), Stärtan 
(8 ha) samt några små holmar. Gra-
nön beskrivs särskilt, som naturom-
råde nr 80. 

Geologi
Berggrunden på Lövön (83b) och 
Stärtan (83c) består av granit, Bock-
holmen (83d) och Sollen (83a) av ur-
granit. På Sollen finns en diabasgång 
i nordväst och mittenpartiet består av 
leptit med amfibolitgångar. Norra de-
len av Bockholmen visar lavarna på att   

Väsmans öar
 
Id nr: 83 
Typ: Substratdominerad, skog 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: B, F, L, G, Z 
Skydd: Saknas
Areal: 200 ha 
Nyckelbiotop:  42 % 
Socken: Grangärde/Ludvika
Karta: 12F4b-5c 
Koord.RT90: 6675000/1459000 
Koord.Sweref: 6/
Ägare: Enskilda, bolag

Sollen från Sausberget 2014. När skogen är tillfälligt borta är utsikten magnefik från 

1:100 0000 1500 3000 4500 6000 m
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ytskikt som är malmrikt. Samtliga öar 
har jordarten morän och osamman-
hängande tunt lager och berg i dagen. 

Landskapsbild
Av öarna är naturligt att Sollen är det 
som berör landskapsbilden mest. Sol-
len som stiger ca 40 m upp från vatt-
net bryter sjöns stora yta till mindre 
enheter. Alla öar har stor betydelse 
för landskapsbilden när man vistas på 
sjön.

Vegetation
Berggrunden och höjden över vat-
tenytan skapar stora skillnader på ve-
getationen på öarna och mellan dem. 
Några exempel kan nämnas. 

Sollen (83a) har allt från mager 
hällmarkstallskog till bördiga granbe-
stånd. Spår efter bosättningen syns på 
igenväxta åkrar och ängar. Efter strän-
derna och på hällmarkerna står riktigt 
gamla tallar. I den gamla skogen ligger 
det mängder av barrträdslågor. Efter 
avverkning för 35 år sedan har det bli-
vit en björkrik, lövbrännelik tallskog. 

Lövöns (83b) vegetation är något 
frodigare med en dominerande bland-
barrskog över i stort sett hela ön. Fö-
rekomsten av lågor och vindfällen är 
jämnt fördelad, men på ett ställe har 
alla fallna träd bildat en större öpp-
ning med lågor. Lövskogsbestånden 
finner man främst på den igenväxande 
kulturmarken samt en mindre björk-
sumpskog i norr. 

Skogen på Stärtan (83c) består hu-
vudsakligen av igenväxta åkrar och 

83. Väsman

83a

Utsikt från Lekomberg och norrut. Sollen ligger på andra sidan vattnet. Ön längst bort är Granön.   

1:20 0000 250 500 750 1000 m
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hagmark. Trädskiktet består mest 
av frodig gråal och björk och kom-
mande gran, men det finns också en-
staka klibbalar. Under träden tätt med  
hägg. Norra delen är planterad gran-
skog som nyligen är gallrad. 

Bockholmen (83d) består av en 
rygg av hällmarkstallskog. Ristyper 
dominerar, men det finns även stort 
inslag av renlav. 

Flora och funga
Kännedomen om floran på öarna är 
inte särskilt stor. Bockholmen (83c) är 
intressant för att hällarna är expone-
rade mot sydväst, vilket gör att de blir 
fort varma vilket gynnar många väx-
ter. Dessutom går det stråk av diabas 
i berggrunden. Lavsamhällena på häl-
larna är välutvecklade vilket man inte 
finner på någon annan ö. Bland la-
varna finns snölav Flavocetraria niva-
lis, som är mycket vanlig på fjällhed. 
Snölav på hällarna får anses vara en 
rest från kallare tider. På samma sätt 
kan man säga om att praktlav Xantho-
ria elegens finns här. På den nordvända 
klippväggen, blir det ändå varmt och 
vattnet skapar en viss luftfuktighet, 
vilket gynnar lavar och mossor. Nere 
vid vattenbrynet finns det rikligt av 
sällsyntheten Rufoplaca oxfordensis. 
På den varma klippväggen, på basisk 
sten hittar man arter som Spilonema 
revertens, Bacidia trachona, Cryptothele 
permiscens, fjällkalklav Endocarpon pu-
sillum. 

Sollen (83a) har naturligtvis en va-
rierande flora på grund av öns stora 

83. Väsman

Storskarv har blivit en regelbunden gäst i 
Väsman.                         Thorild Jonsson
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83b
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83c
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areal. En del kulturväxter finner man 
vid öns norra del, där en gård en gång 
i tiden låg. Den generellt fattiga jord-
månen främjar inte rara växter. I gam-
melskogen, särskilt i den norra delen 
är det ovanligt många bestånd av knä-
rot (NT). Nyckelbiotopen på norra 
delen av ön har rikligt med hänglavar 
och däribland violettgrå tagellav (NT). 
På riktigt murkna lågor har den märk-
liga mossan grön sköldmossa (NT) på-
träffats i den fuktigare delen av nord-
sluttningen. I den mossiga gamla och 
bördiga granskogen  finns minst ett 
par mycel av dofttaggsvamp (NT), en 
signal att det kan finnas fler rödlistade 
marksvampar. Även vedtrappmossa 
(NT) finns på murken granlåga. Lack-
ticka Ganoderma lucidum är funnen 
på ön. Dess lokaler är ett fåtal i kom-
munen. På flera granlågor och på flera 
ställen finns i västsluttningen ullticka 
(NT) och rynkskinn (NT). På gamla 
ulltickor är ulltickeporing (VU) påträf-
fad. Arterna visar på att vedlevande 
svampar börjar hitta till den stora 
ansamling av granlågor som ligger i 
norra änden av ön. I samma område, 
men högst upp på berget är det gott 
om gamla tallar och de har tallticka 
(NT). Även i södra delen av ön finns 
förutsättningar för marksvampar. Det 
är främst den äldre barrskogen som 
har branta partier med lavar på mar-
ken. Där finns dropptaggsvamp. Nära 
stigen har korallfingersvampen Rama-
ria eosanguinea setts.

Lövön (83b) har rikligt med gran-

83. Väsman

Bockholmens hällar är unika för många lavarter. Orsaken är ett varmt och soligt läge, malm- och diabas rik sten och närheten till stor sjö 
som skapar ofta dimmor.                                                  

lågor i den fuktiga granskogen och 
lågor har funnits länge, vilket också 
resulterat i att flera rödlistade ved-
svampar förekommer. Den sällsyn-
taste är gräddticka (VU). Andra arter 
är ullticka (NT), gränsticka (NT) och 
rynkskinn (NT), som påvisar att det 
finns kontinuitet av gamla lågor. På 
Lövökalven finns en gammal en och 
på den är den ovanliga laven Buellia 
arnoldii funnen.

Fauna
Sollen och Lövön är tillräckligt stora 
för kunna hysa en rik fauna, inte minst 
fågelfauna. Även om Granön är min-
dre torde den vara mycket intressant 
för flera av hackspettsarterna. På den 
största ön, Sollen kan tretåig hackspett 

(NT) häcka regelbundet. Vilka småfå-
gelarter som kan finnas på de största 
öarna är oklart. På Sollen har kungsfå-
gel (VU) setts under häckningstid.

På öarna och kobbarna häckar sim-
fåglar, vadare och måsfåglar. Kolonier 
av fisktärna, gråtrut (VU) finns bl.a. 
vid Sollen. Småskrake påträffas här 
och där, liksom storlom. Smålom (NT) 
kommer ofta till sjön för att fiska. På 
några öar kan ibland tornfalk och lärk-
falk häcka i någon tall. 

Gammelskogen på öarna bör hysa 
en del intressanta insekter, eftersom 
det finns ovanligt många solbelysta 
träd och lågor efter och nära strän-
derna. Men även den slutna välväxta 
granskogen kan vara hemvist för säll-

Ön Stärtan har en halva som är tät på lövträd, mest gråal och hägg.       
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syntheter. I nordsluttningen av Sollen 
har spår efter jättesvampmal (NT) i 
gamla tickor hittats. Ett annat fynd 
från Sollen är av stampansarbi (NT) 
finns från 1921 av Karl-Herman 
Forsslund.

Intressant ät att Väsman är så pass 
stor sjö att det lockar till rastning av 
fåglar som helst övervintrar i havet. 
De flesta observationera sker söder 
om Sollen. Genom åren har man sett 
rastande, särskilt på hösten, av bl.a. 
bergand (VU), alfågel, ejder (NT), sjö-
orre, svärta, prutgås, bredtjärtad labb, 
storskarv och havstrut. Flera av dessa 
är vad man kan kalla för ”havsfåglar”.

Friluftsliv
Stadens och andra större samhällens 
närhet till Väsman skapar stor aktivi-
tet på sjön när vädret tillåter. Badvi-
karna och vissa hällar fylls med folk. 
På Lövön (83b) har motorbåtsklub-
ben sin klubbstuga, vilket leder till 
många besökare på ön. Vinterfisket på 
sjön bedrivs främst i vikarna. Fiske på 
sik har en lång tradition.

Kultur- och naturhistoria
Bosättningen vid Väsman är den 
äldsta i kommunen. På Lövön (83b) 
har det upptäckts smältplatser för järn 
från 1000-talet. Jordbruk bedrevs på 
Lövön fram till 1960-talet, även om 
det inte fanns någon fastboende. Spå-
ren syns fortfarande efter skogsbetet, 
på såväl vegetationen som djursti-
garna. Däremot har det varit bofasta 

letella (Nära hotad - NT).

Referenser
Hermansson & m.fl. 2008.

83. Väsman

Kommunens högsta gran? Den syns ända från Ludvika stad.    

Kommunens grövsta gran?    
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83. Väsman

2014 brann det på Sollen. Mest brann gammal tallskog.

på Sollen, dock inte de senaste 40-50 
? åren. Ön Stärtan (83d) har under 
mycket lång tid haft bete av tambo-
skap, vilket man fortfarande kan se 
spår av. Bockholmens (83c) tallskog 
är inte anmärkningsvärt gammal, 
även om träden är trögväxande. Var 
ön trädlös för 200-300 år sedan?

Ingrepp och påverkan
Ingen annan ö än Sollen (83a) kan 
komma ifråga för skogsbruk. I bör-
jan av 1980-talet avverkades skogen 
på öns södra hälft. Några tallgrupper 
lämnades men även värdefull strand-
nära skog avverkades, liksom gam-
meltallar. På Lövöns (83b) centrala 
delar saknas spår efter avverkningar. 

Bockholmen har heller inte påverkats 
av skogsbruk i modern tid. Övriga öar 
har blandad påverkan, bakåt i tiden 
och pågående. Åtminstone en ö är 
privatägd och har byggnader, men det 
finns öar med stugor. Ingen av de öar 
som presenteras särskilt har förnärva-
rande några byggnader.

Bedömning
Värdeomdöme
Öarna i Väsman har kanske största 
betydelsen för friluftslivet. Naturvär-
dena består av att speciella förhållan-
den råder vid en stor sjö som Väsman. 
Granön (80) är naturreservat. De 
naturskogsartade skogarna på Lövön 
(83b) och Sollen (83a), gör att öarna 
har ett stort intresse för naturvården. 
De älsta barrskogarna på Sollen har 
mycket bra förutsättningar att få en 
hög artdiversitet i framtiden. Redan 
finns flera rödlistade arter som visar 
på detta. 

Fågellivet är rikt på vissa ställen ut-
med stränderna. Bockholmen (83c) är 
unik genom den klippformation som 
vetter mot norr. Artrikedomen på la-
var är mycket speciell genom bergets 
basiska egenskaper. Även skogen på 
Bockholmen börjar bli riktigt intres-
sant för dess höga ålder.

Hot, skydd och planering
Ingen av öarna, förutom Granön, har 
något formellt skydd. På Sollen (83a) 
och Lövön (83b) finns stora nyckel-
biotoper. Merparten av Lövöns skog 

är därmed frivilligt avsatt av markä-
garen som naturområde. De minst 
påverkade delarna av skogen på Sol-
len är nyckelbiotoper, men det finns 
mer skog som borde undantas från 
skogsbruk. Skogsägaren på Sollen är 
inte miljöcertifierad. Strandskyddet 
gäller alla öar, men Sollen har ett utö-
kat strandskydd till 300 meter. För fri-
luftslivet borde alla de öar som ännu 
inte har privata byggnader, även i fort-
sättningen vara fria att vistas på. För 
biologisk mångfald, är förutom Gra-
nön, Sollen, Lövön och Bockholmen 
mest skyddsvärda. 

Rekommendationer
Något skogsbruk på öarna bör inte 
bedrivas, inte ens på Sollen. Den 
gamla skogen på Sollen (83a) kom-
mer att utvecklas och vara av stor 
betydelse för kryptogamer genom 
närhet till vattnet. Lövöns (83b) löv-
skogar bör till största delen utvecklas 
fritt för att gynna fågellivet. Lämpligt 
vore att lägga ett kommunalt samråd 
för öarna. Ytterligare inventeringar på 
Sollen vore intressant, särskilt inriktat 
på marksvampar. Om Bockholmens 
och Sollens skogar hotas, bör öarna få 
ett skydd av de instrument Skogssty-
relsen och länsstyrelsen har.

Rödlistade arter
Mossor: Vedtrappmossa Anastrophyl-
lum helliarianum (Nära hotad - NT), 
grön sköldmossa Buxbaumia viridis* 
(Nära hotad - NT). 

Svampar: Veckticka Antrodia pul-
vinascens (Nära hotad - NT), dropp-
taggsvamp Hydnellum ferruginosum, 
dofttaggsvamp Hydnellum suaveolens 
(Nära hotad - NT), gräddticka Pe-
renniporia subacida (Sårbar - VU),  
tallticka Phellinus pini (Nära hotad 
- NT), ullticka Phellinus ferrugineo-
fuscus (Nära hotad - NT), gränsticka 
Phellinus nigrolimitatus (Nära hotad 
- NT), rynkskinn Phlebia centrifuga 
(Nära hotad - NT), ulltickeporing 
Skeletocutis brevispora (Sårbar - VU). 

Lavar: Violettgrå tagellav Bryoria 
nadvornikiana (Nära hotad - NT). 

Fåglar:  Storlom Gavia arctica*, 
Larus argentatus (Nära hotad - NT), 
tretåig hackspett Picoides tridactylus* 
(Nära hotad - NT), kungsfågel Re-
gulus regulus (Sårbar - VU), fisktärna 
Sterna hirundo*.

Fjärilar: Jättesvampmal Scardia bo-
Småskrake hanne.              Ulf Risberg/N
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Beskrivning
Läge
Myr- och skogsområdet som ligger 
11,5 km NV om Grangärde. För att 
komma dit är det lättast att åka över 
Kullen.

Områdets huvuddrag
Norr om Ramsnorsen breder ett myr-
komplex ut sig med flera större och 
mindre tjärnar, däribland Östra och 
Västra Ricktjärnen. Även Storbergs-
tjärnarna ingår. Överhuvudtaget är 
terrängen ganska flack, fastmarkerna 
mellan myrarna höjer sig inte särskilt 
mycket, vilket gör att det är svårt att 
överblicka myrområdet. Både gran- 
och tallskog förekommer kring my-
rarna. Det är ovanligt gamla tallar i 
myrarna.

Geologi
Berggrunden är av granit. Jordarten 
är morän och torv. Det går en bred 
drumlin mellan Västra Rickentjärnen 
och Marjas mosse.

Vegetation
Myrkomplexet skapar många olika ty-
per, men de fattiga dominerar. I norr 
är det mest en blandning av öppnare 
fastmattekärr och tallmossar med 
skvattram och hjortron. Stora öppna 
partier med nästan gungfly och öppna 
vattenytor fulla med vattenklöver. I ett 
myr- och källstråk längs med kom-
mungränsen uppträder flera mindre 
intermediära kärr, det vill säga att i 
vegetationen finns nästan inga risväx-

Rickentjärnarna -  Marjas mosse
Id nr: 84 
Typ: Tallmosse, rikkärr 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, G 
Skydd: Saknas
Areal: 73 ha, inkl 37 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 5 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 8i NV 
Koord.RT90: 6688890/1444415
Koord.Sveref: 6689110/138910
Ägare: Bolag

I en liten hängmyr finns det många orkidéer och andra arter som visar på lite rikare växt-
lighet än normalt för en myr. 

1:30 0000 500 1000 1500 2000 m
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ter. Det är lätt att gå där, även om det 
”klafsar” kring fötterna. Man kallar 
denna typ för fastmattekärr. 

I några vikar av myren vid Rick-
tjärnarna står det ovanligt många 
talltorrakor. Här och var i myrarna 
finns riktigt gamla tallar, särskilt i 
Marjas mosse. Mellan myrarna och 
kommungränsen står ställvis gammal 
blandbarrskog. Skogsmarken upptar 
cirka hälften av arealen. ”Övrig fukt-
skog” har en omfattning av 7 hektar, 
men bör vara mer omfattande än så. 
En del av den, på andra sidan kom-
mungränsen, har blivit skyddad som 
biotopskyddsområde. Väster om tjär-
nen, står det i skogen ett äldre bestånd 
av asp.

84. Rickentjärnarna - Marjas mosse

står i Marjas mosse, har lite av ved-
flamlav (NT).

Där det är många gammeltal-
lar finns även garnlav (NT) på dem. 
Garnlav hänger ganska rikligt på gra-
narna i den gamla barrskogen intill 
myrarna i norr. På en gran i fastmarks-
skogen hänger på en gren ett fint ex-
emplar av violettgrå tagellav (NT). 

Fauna
Myrarna har sina typiska fåglar, ängs-
piplärka, gulärla, skogssnäppa och tra-
na. Tätheten av fåglarna är påfallande 
stor. Inom området häckade 1984 lä-
nets första blå kärrhök.

Natur- och kulturhistoria
Sådana här starr-rika myrar brukades 
tidigare som fodermark. Inga spår 
som tyder på detta är konstaterade. 
Kärren ligger ganska långt från bebyg-
gelse. 

Ingrepp och påverkan
På huvuddelen av skogsmarken kring 
myrarna har skogsgödsling skett. Någ-
ra diken har inte hittats. 

Bedömning
Värdeomdöme
Fågellivet på myrarna är rikt och där-
med av högt naturvärde. Förekomsten 
av varglav är mycket viktig för artens 
fortlevnad i kommunen och dess syd-
liga utbredning i landet. Ovanligt 
många gamla tallar står i tallmossarna. 
Somliga av träden är flera hundra år. 
Ovanligt stort antal torrakor, men 
nästan bara klena sådana, gör att kan-
ske vedlevande lavar långsiktigt kan 
överleva här. Där mossarna har lite ri-
kare växtlighet, oftast med orkidéerna 
Jungfru Marie nycklar och mossnyck-
lar är annorlunda mot de blöta och 
artfattiga myrarna. Området har stor 
betydelse för biologisk mångfald på 
lokal och regional nivå. Högre natur-
värde (Naturvärdeklass 1b).

Hot, skydd och planering
Något direkt hot mot myrområdet 
finns inte i dagsläget. Skogen intill har 
avverkats, vilket inte behöver vara nå-
got negativt. Trots besök under 2013 
kunde inte rikkärr påträffas. Interme-
diära kärr ingår inte i rikkärrsinvente-
ringen under 2013-2014.

Flora och funga
De intermediära, det vill säga mer el-
ler mindre neutrala kärren, har ganska 
få växter trots allt. Vid Östra Ricktjär-
nen finns ett sluttande kärr som har 
massvis av mossnycklar. Tidigare upp-
gifter om ängsnycklar och sumpnyck-
lar har inte kunnat bekräftas, liksom 
skogsnycklar och dvärglummer. 2013 
fanns fortfarande kvar varglav (NT) 
på en klen gammal talltorraka. Första 
gången den hittades var 1984. Unge-
fär 15 bålar sitter på torrakan, mellan 
2,5 - 3,5 meter från marken. En av 
de få kända växtplatser i kommunen. 
Samma torraka har också måttligt 
med blanksvart svartspik (NT). Även 
den sällsynt. En annan torraka, som 

I tallmossen finns ovanligt gamla tallar. De kan dessutom vara äldre än vad man kan tro.     
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Rekommendationer
Myrarna är sannolikt opåverkade 
av dikning, vilket de ska vara även i 
fortsättningen. Skogsavverkningar i 
området behöver ske skonsamt mot 
myrarna. Den kvarvarande gammel-
skogen är av högt naturvärde och bör 
vara kvar. 

Naturvårdsarter
Växter: Mossnycklar Dactylorhiza 
sphagnicola. 

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), violettgrå tagellav 
Bryoria nadvornikiana (Nära hotad - 
NT), blanksvart spiklav Calicium de-
nigratum (Nära hotad - NT), varglav 
Letharia vulpina (Nära hotad - NT, 
Fridlyst), vedflamlav Ramboldia ela-
bens (Nära hotad - NT).

Fåglar: Trana Grus grus*.

Referenser
Hermansson & m.fl. 2008.

84. Rickentjärnarna - Marjas mosse

Orkidéer av detta slag är svåra att tolka. Tidigare kallades de för ängs- eller sumpnycklar. 
Idag ska de troligen gå under ängsnycklar underart mossnycklar.  

På myrarna står det ovanligt många gamla tallar. Detta har säkert gjort att varglav (NT) 
ännu finns kvar på myren gamla torrakor.    
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Beskrivning
Läge
Vattendraget ligger cirka 7 km SV om 
Grangärde. Den här delen av Norsån 
rinner från Flogen till Övre Noren. 
Ån passerar Tomossens norra spets. 
Den längd som beskrivs av ån är cirka 
2 kilometer.

Områdets huvuddrag
Norsån tillhör Norrström som i sin 
tur mynnar ut i vattendistriktet Norra 
Östersjön. Den limniska ekoregionen 
är Norrlands inland. Större delen av 
sträckan passerar den genom myr och 
flyter lungt, men här och var finns 
kortare forsar. Ån passerar även Åltjär-
nen. Norsån meandrar mest genom 
sedimentära avlagringar, men där det 
är fors är det fullt av små block. Avrin-
ningsområdet är litet.

Geologi
I den västra och den sydöstra delen av 
området utgörs berggrunden av grön-
sten. Den centra delen består av leptit 
aom genomskärs av gångar av karbo-
natsten. Jordlagret är morän.

Vegetation
Björksumpskogen har en gång i ti-
den blivit överdämd av bävrarna, 
vilket har förändrat vegetationen till 
en frodig strandliknande vegetation. 
Vid Tomossen finner man medelrik-
kärr. Skogen efter ån domineras av en 
smal remsa sumpgranskog. I en del av 
sumpskogen finns riktigt gamla träd 

Norsån
Id nr: 85 
Typ: Vattendrag, skog, myr 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Saknas
Areal: 48 ha, inkl 39 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 7j NV 
Koord.RT90: 6679425/1447469
Koord.Sveref: 6679660/142072
Ägare: Bolag, enskilda

Norsån meandrar fram lungt och stilla. 

1:25 0000 500 1000 1500 m
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och många lågor. På fastmarken är det 
mest äldre frisk blandbarrskog.

Flora och funga
Efter ån är floran frodig och består mest 
av älggräs, vänderot och starr-arter.  Flo
ran är inte inventerad, och det kan 
mycket väl dölja sig någon ovanlig 
växt i strandvegetationen. I sumpsko-
gen finns det många gamla barr- och 
lövträd. Garnlav (NT) finns spridd, 
men ingenstädes rikligt. På en gam-
mal en finns grynig blåslav, som också 
finns på en död gran i sumpskog. Där 
sumpskogen ibland blir översvämmad 
från ån finns på en sten lopplummer. 
Trots ställvis rikligt med lågor ef-
ter ån är det bara granlav (NT) som 
är funnen. Man kan förvänta att det 
finns fler vedlevande svampar än så. 

Fauna
Under en kort tid i mitten av 1980-ta-
let fällde bäver nästan alla björkar. 
Resultatet blev en massförekomst av 
lågor. Lågorna drog till sig rikligt av 
insekter, bl.a. skalbaggar och fjäri-
lar. Några undersökningar blev inte 
gjorda. Ett av de längsta bäverdamm-
systemen som man känner till gjorde 
området attraktivt för vadar- och 
simfåglar. Sannolikt är hela sträckan 
vandringsbar för bäcköring. Fågellivet 
är inte heller studerat, men mindre 
hackspett (NT) och tretåig hackspett 
(NT) är observerade under häck-
ningstid. Vissa vårkvällar kan få höra 
pärluggla och sparvuggla. 

Parallellt med Norsån går vägen och väg-
kanterna är rikligt blommande av diverse 
växter. Sammantaget gör detta att dagfjä-
rilar trivs. Här är det en silverstreckad pär-
lemofjäril som besöker en åkervädd  

Bävrarna kan vara utmärkta naturvårdare. Dammar och massor av död ved skapar oaser i skogslandskapet. 

Natur- och kulturhistoria
I Norsån fanns det en plats med ham-
marsmedja och till den en damm. 
Dammen finns inte kvar. Norsån är 
påverkad av vattenreglering i sjöarna 
Flogen och Övre Noren, men vatten-
nivån är i huvudfåran aldrig så lågt att 
den torrläggs. Däremot torrläggs näs-
tan bifårorna under högsommaren. 
Att skogen varit viktig för att göra trä-
kol visar en stor rund kolbotten. Vid 
den finns en mycket välbevarad kolar-
kojaspishäll. Den är uppstaplad mot 
ett stenblock. Till och med grunden 
för kojan är kvar.

Ingrepp och påverkan
Skogen närmast ån är i stort sett inte 
påverkad av skogsbruk i modern tid. 

På senare tid har nya avverkningar 
gjorts i närmiljön, men en smal kant-
zon mot åns våtmarker har lämnats. 
Uppströms finns ett definitivt vand-
ringshinder och det är dammen i Flo-
gens södra ände. Längre uppströms 
regleras vattnet, vilket i viss mån på-
verkar även den här delen av Norsån.

Bedömning
Värdeomdöme
Norsån är ett naturligt vatten som är 
värdefull för variationen av biotoper 
ån rinner igenom. Den stora björk-
sumpskogen, vars träd numera är 
fällda av bävern, kommer under en 
lång tid att vara värdefull för vedned-
brytande insekter och svampar. An-

En ovanligt välbevarad kolarkojaspishäll.

85. Norsån
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samlingen av lågor är imponerande 
efter nästan hela åns sträckning. Hela 
sträckan som beskrivs saknar vand-
ringshinder, vilket är mycket värde-
fullt för fisksamhället som därmed 
kan vandra uppströms från Övre No-
ren. Försurnings- och näringsförhål-
landena för vattnet bedöms som goda. 
På ett par ställen finns orörda sump-
skogar som är bland de värdefullaste 
i kommunen. Området har betydelse 
för variation av biotoper på lokal nivå. 
Förutsättningarna för att upprätthålla 
kontinuerlig ekologisk funktion som 
livsmiljö för naturvårdsarter är god. 
Påtagliga naturvärden (Naturvärde-
klass 2).

85. Norsån

Hot, skydd och planering
Skogen kring Norsån är så pass gam-
mal att den hotas av slutavverkning. 
Skogsbruket tar generellt hänsyn till 
större vattendrag, men hur bred kant-
zon som lämnas är godtyckligt. Fast-
marksskogen har inte så höga natur-
värden att den når upp till klassen av 
nyckelbiotop. 

Rekommendationer
Norsån bör hanteras som en korridor 
och då är det bredare zoner som be-
hövs för att få ekologiskt funktionella 
effekter. Längsmed åns sträckning bör 
skogsbruk undvikas. Även behövs det 
buffertzoner mot sumpskogarna.

Naturvårdsarter
Däggdjur: Bäver Castor fiber. 

Fiskar: Bäcköring Salmo trutta. 
Växter: Lopplummer Huperzia se-

lago*. 
Svampar: Granlav Phellinus chryso-

loma (Nära hotad - NT). 
Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 

(Nära hotad - NT), grynig blåslav Hy-
pogymnia farinacea.

Fåglar: Pärluggla Aegolius funereus, 
mindre hackspett Dendrocopos minor 
(Nära hotad - NT), sparvuggla Glau-
cidium passerinum*, tretåig hackspett 
Picoides tridactylus* (Nära hotad - 
NT).

Referenser

Mellan skogen och ån ligger en sumpskog som tidvis översvämmas.    

Efter att ån har runnit sakta fram kommer en häftigt fors.    

Lopplummer växer efter ån.
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Beskrivning
Läge
Mossen ligger 7 km VSV om Sun-
nansjö. Lättast kommer man dit via 
Norhyttan.

Områdets huvuddrag
Det stora myrkomplexet längs Gräftån 
inrymmer bland annat vattendrag, 
blötmyrar och sumpskogar. Gräftån 
som rinner från Olsjön till Saxen, 
breder ut sig i ett flackt, småkuperat 
område med stor andel myrmark av 
varierande slag. Myrmarken är på 310 
hektar.

Geologi
Berggrunden runt mossen består av 
leptit. För övrigt består området av 
olika typer av granit med pegmatit-
gångar. Avvattningen sker åt norr 
genom Gräftån och dess biflöden. 
Ett stort, mycket blött lösbottenkärr 
utgör centrala Olsjömossen, vilken 
omges av svagt sluttande mossar med 
rissträngar. Norr där om ligger stora 
tallrismossar och här och där bryts 
mossen av kärr. Ett par mindre ex-
centriska mossar ligger vid Mörttjärns 
sydöstra ände. I norr förekommer två 
plana mossar som omges av laggkärr, 
delvis av lösbottentyp. Mellan myrar-
na finns en del sumpskogspartier.

Vegetation
Ytterst liten andel av området har ri-
kare vegetation än fattigkärr, som ri-
kast blir det medelrikkärr med ”brun-
mossor”. Vanligast är trådstarrkärr. 

Olsjömossen
 
Id nr: 86 
Typ: Myr, gammelskog, sumpskog
Klass: Riksintresse (I)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, G, L 
Skydd: Saknas
Areal: 554 ha , inkl 385 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 7j SV
Koord.RT90: 6673552/1447642
Koord.Sweref: 6673820/142324 
Ägare: Enskilda, bolag

Efter Gräftån är det blött och det är en mix av vass, trådstarr och tuvtåtel. Ovanligt många 
torrakor i kärren. 

1:40 0000 500 1000 1500 2000 2500 m
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Tallmossarna är mest av hjortrontyp. 
Ovanligt stort lövträdsinslag men 
främst som björkkärr i kanterna av 
myren. En del äldre och döda tallar 
står i myrarna.

Flora och funga
Floran är dåligt känd. Intill Gräftån 
är på långa sträckor rikligt med vass. 
Här och var tuvigt med blåtåtel och 
inslag av ängsvädd. Åtminstone ett 
kärr, i sydost, har rikare flora med slåt-
terblomma, rikligt av Jungfru Marie 
nycklar och enstaka mossnycklar bland 
höga tuvor av blåtåtel. Mellan tuvorna 
finns ”brunmossor”. Arter som röd 
skorpionmossa Scorpidium revolvens, 
korvskorpionmossa Scorpidium scor-
pioides, guldspärrmossa Camphyllum En av få rikkärr som finns i anslutning till stora myrar i kommunen.

stellatum och blek skedmossa Stra-
minergon stramineum indikerar att det 
är på gränsen till rikkärr.  En tallåga 
i tallmosse hade vid ett tillfälle ved-
svampen Postia leucomallella. 

Fauna
Fågellivet är rikare än på de flesta an-
dra myrar i kommunen. Vadare som 
grönbena, gluttsnäppa och ljungpipare 
förekommer. Trana häckar på my-
rarna, medan man hittar slaguggla i 
den omkringliggande skogen. Som 
många andra myrar bör Olsjömossen 
vara attraktiv för fjärilar som huvud-
sakligen finns på myrar. En art som 
är känd från mossen är rödfransad 
björnspinnare Diacrisia sannio. En 
ganska vanlig art på myrar.

Friluftsliv
Olsjömossen är ingen lätt myr att 
besöka på barmark. Det är blött och 
gungigt på de flesta håll. Rismossarna 
och tallmossarna kan få rikligt med 
hjorton. 

Natur- och kulturhistoria
Mindre partier visar spår efter äldre 
tiders mosstäkt.

Ingrepp och påverkan
Myrområdet är orört frånsett den 
ringa påverkan av sjön Saxens regle-
ring. På senare tid har skog avverkats 
ända fram till myren och en mindre 
myrholme, som ligger nära fastmark.

86. Olsjömossen

Stora kärr med trådstarr breder ut sig på Olsjömossen. 
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Bedömning
Värdeomdöme
Det stora myrkomplexet norr om 
Olsjön innehåller stora biologiska 
värden genom myrens orördhet, 
vilken gör att variation av vatten-
drag, blötmyrar och sumpskogar 
bestått. Åtminstone ett kärr har för 
ovanligheten ”brunmossor” som in-
dikerar nära rikkärr. Representativa 
värden finns i de välutbildade myrty-
perna. Området är högt klassat i våt-
marksinventeringen och är av riksin-
tresse och därmed bedöms att det är 
Högre naturvärde (Naturvärdeklass 
1b).

Hot, skydd och planering
Delar av Olsjömossen är av riksintres-
se för naturvården. Förutsättningar för 
bevarandevärdet kräver att områdets 
hydrologi skyddas mot dränering, vat-
tenreglering, dämning och torvtäkt. 
Avverkning av sumpskogar, skogar på 
fastmarksholmar och i kantzoner bör 
ej utföras.

Rekommendationer
Myrkomplexet ska skyddas från alla 
typer av hydrologisk påverkan. Till 
detta tillkommer vägdragningar samt 
en viss inskränkning av skogsbruksåt-
gärder. Om allvarligare hot mot områ-
det uppkommer ska området skyddas 
genom naturreservat.

Naturvårdsarter
Växter: Mossnycklar Dactylorhiza 
sphagnicola.

Fåglar: Trana Grus, grus*, ljung-
pipare Pluvialis apricaria*, slaguggla 
Strix uralensis*, grönbena Tringa gla-
reola*.

Referenser
Rafstedt & Bratt 1990.

86. Olsjömossen

Ovanligt är också att det finns stor areal björkkärr intill myrarna.

Jungfruslända är ganska vanlig efter mindre vattendrag.                              Thorild Jonsson
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Beskrivning
Läge
Området ligger cirka 13 km SSO om 
Fredriksberg, på gränsen till Örebro 
län. För att kommer dit färdas man 
via Gravendal.

Områdets huvuddrag
Två gårdar som är belägna i övre de-
len av bergets norra del. Från första 
början var Bastuhöjden ett torpställe 
(finnbosättning?). Söder om gårdarna 
är högsta höjden belägen. Bosättning-
ens placering på mán gav goda möjlig-
heter till uppodling. Vid gårdarna är 
det öppen gräsmark och med många 
gamla lövträd. Skogen kring gårdarna 
har idag en viss kvarvarande hagmark-
skaraktär. Särskilt i västsluttningen 
mot Bastutjärnarna är detta tydligast 
och där finns många gamla lövträd. 
Igenplantering med gran har skett 
närmast gårdarna. 

Geologi
Berggrunden består av granit. Jord-
lagret i ostsluttningen är kullig mo-
rän. På högsta höjden är moränlagret 
osammanhängade tunt.

Landskapsbild
Bastuhöjdens lövrika skog i före detta 
odlingslandskap syns väl från vägen 
väster om Stora Bastutjärn.

Vegetation 
Någon kvarvarande hävdgynnad vege-
tation finns inte. Före detta hagmarken 
har fortfarande öppna gräsmarksytor 
och rester av örtrik vegetation. Allra 

Bastuhöjden
Id nr: 87 
Typ: Odlingslandskap, skog 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, L, K 
Skydd: Saknas
Areal: 30 ha, inkl 28 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 48 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 5g SO 
Koord.RT90: 6657238/1424818
Koord.Sveref: 6657225/119704
Ägare: Bolag

Det var länge sedan åkrar, ängar och hagar brukades på gårdarna. 

1:15 0000 250 500 750 1000 m
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närmast den öppna odlingsmarken 
har man planterat gran, som nu står 
tät och hög. Små åkrar i granplante-
ringen är fortfarande mer eller mindre 
trädlösa. I före detta hagmarken, som 
till synes inte är planterad med gran, 
står det många grova aspar, gamla rön-
nar och sälgar och rikligt med gamla 
gråalar. Granen växer spontant in mel-
lan lövträden. Söder om länsgränsen 
ligger ett lundartad f d hagmark som 
tyvärr också är planterad med gran. 

Flora och funga 
Floran är dåligt undersökt, särskilt på 
kulturväxter som borde finnas spridda 
utanför gårdsplanerna. Vid gårdarna, 
på naturmark är det så bördigt att 
hässlebrodd trivs. Vid gårdarna står 
det planterade skogslönnar, som har 
hunnit bli både gamla och grova. Den 
kanske äldsta lönnen är infekterad 
av lönnticka Oxyporus populicola. På 
några lönnar finns rikligt av dvärgtufs, 
skinnlav och bårdlav. På en lönn finns 
lite av dagglav Physconia distorta, vil-
ket är ovanligare än vad man kan tro. 

Otroligt stora mängder av skägglav 
Usnea dasypoga förekommer på alla 
lövträd kring gårdarna. En stor timrad 
lada är i gott skick, men på de omå-
lade väggarna finns få lavarter, men 
grå nållav Chaenotheca trichilis täcker i 
stort sett två hela väggar. 1984 på träf-
fades på väggen av en större timmer-
lada flera exemplar av rosenticka (NT), 
vilket då var första kända växtplatsen 
i kommunen. Den ladan är numera 
en ruin utan stående väggar. Inne i f 

Mellan den öppna marken och de igenplanterade hagarna har gamla lövträd fått stå kvar. 
Lövträden är viktiga för ljusälskande lavar och mossor. 

87. Bastuhöjden

d slåtter- och hagmarkerna finns åt-
minstone två ladruiner. Båda ruiner-
nas timmer är angripna av gränsticka 
(NT), men även av vedticka och ci-
tronticka Antrodia xantha. På en av 
ladruinerna finns sparsamt med sotlav. 

Den gamla hag- och slåttermarken 
med gamla lövträd är så pass öppen 
att det finns kvar möjligheter för la-
var som trivs på solbelysta lövträd. 
Bara på en asp har aspgelélav (NT) 
hittats. På nästan alla aspar och sälgar 
finns däremot fjällig filtlav Peltigera 
praetextata. Slätbarkiga gamla rönnar 
är utmärkta för skorplavar och bland 
mer sällsynta som finns är tunn por-
lav Pertusaria leioplaca, mjölig skivlav 
Buellia griseovirens och Rinodina eff-
lorescens. Ett intressant men osäkert 

fynd av luddlav på en gammal rönn. 
Det ser dock ut som det lika väl kan 
vara Nephroma helveticum, i så fall en 
mycket sällsynt art. Framtiden får ut-
visa vad det egentligen är för art.

Fauna 
Området är lämpligt för hackspettar, 
bl.a. har gråspett och gröngöling (NT) 
observerats. Vid ett besök hördes duv-
hök (NT) skria. 

Natur- och kulturhistoria
Torpet blev uppfört på Bastuhöj-
den 1681, men med tiden fungerade 
det som fäbod, tills Gravendals bruk 
byggde nytt på 1730-talet för sina tor-
pare. Den gamla landsvägen till Värm-
land gick förbi torpet. Enligt hörsägen 
kan stångjärn transporterats den här 
vägen. En av ladruinerna är egentli-
gen torkria som var märkt 1879. De 
två gårdarna var länge fritidshus, men 
verkar nu vara öde. Torpet hade en tid 
några kor och en häst, men frågan är 
om inte arealen åker, slåtter- och hag-
mark kunde föda flera djur än så. Bas-
tuhöjden är egen fastighet idag.

Ingrepp och påverkan
Granplantering av hagmarker var 
vanligt i mitten på 1900-talet. På 
1970-talet fick markägaren bidrag för 
att omvandla trädbärande hagmarker 
till granskog. Igenplanteringen har i 
Bastuhöjden dock begränsats till den 
mest glest trädbevuxna delen. Idag är 
barrskogen, som sannolikt var skog 
där kreaturen gick, nyligen avverkad. 
Ohävden kommer, om inget görs, 

Gamla gårdsträd av skogslönn är vanligt i finnmarken. Den nermurkna ladan i bakgrun-
den är den lada som rosenticka (NT) en gång fanns på. 
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När gamla timmerlador börjar ruttna kan tickor från skogens lågor hjälpa till och bryta 
ned timret. Här finns gränsticka (NT). 

göra att hela området kommer att 
tätna med gran och sly.

Bedömning
Värdeomdöme 
Bastuhöjdens före detta hagmark med 
gamla lövskog är värdekärna och har 
högt naturvärde för fauna och lavflora 
för att det finns många äldre träd. En 
av de mest välbevarade hagmarksres-
terna i kommunen. Den granplante-
rade delen har ett visst naturvärde, vil-
ket även gårdsmiljöerna har. Området 
har förutsättningar att upprätthålla en 
ekologisk funktion som livsmiljö för 
naturvårdsarter. Påtagligt naturvärde 
(Naturvärdeklass 2). 

Hot, skydd och planering 
I området finns en nyckelbiotop på 
2,7 hektar ”lövlund”. Igenväxningen 
av gran i nyckelbiotopen blir ett allt 
större problem för lavar som växer på 
lövträden och som vill ha ljus. Sakta 
men säkert kommer även de öppna 
gräsmarkerna på mánen att växa igen 
om ingen längre tänker slå och röja. 

Rekommendationer 
På sikt måste man börja röja granen 
i före detta hag- och slåttermarkerna. 
Helst bör den planterade granskogen 
avverkas så att kulturmiljön räddas, 
liksom de gamla lövträden. Önskvärt 
vore om före detta åkrar kunde hållas 
fri från sly. 

Naturvårdsarter 
Svampar: Rosenticka Fomitopsis rosea 

87. Bastuhöjden

(Nära hotad - NT), gränsticka Phelli-
nus nigrolimitatus (Nära hotad - NT), 
vedticka Phellinus viticola (S). 

Lavar: Aspgelélav Collema sub-
nigrescens (Nära hotad - NT), sotlav 
Cyphelium inquinans, skinnlav Lepto-
gium saturninum, bårdlav Nephroma 
parilé, luddlav Nephroma resupina-
tum, fjällig filtlav Peltigera praetextata,  
dvärgtufs Scytinium teretiusculum.

Fåglar: Gråspett Picus canus*, grön-
göling Picus viridis (Nära hotad - NT).

Referenser
Hermansson & m.fl. 2008. www.gra-
vendalsbyalag.se/torpcirkel-4171771.

Skorplavar på gamla rönnar kan vara många och sällsynta. Här är det tunn porlav på 
rönnbark.   

Ostsluttningens har en luckig, blockig och lövrik skog, helt annorlunda mot andra sidan.
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Beskrivning
Läge 
Skogsområdet ligger 12,5 km SSV om 
Fredriksberg, efter vägen mot Hälle-
fors, på gränsen till Örebro län. Man 
kommer lättast dit via Gravendal.

Områdets huvuddrag 
Eskilsbergets skogsområde består mest 
av höjdlägesbarrskog, vilken karaktä-
riseras av kortväxt skog på grund av 
magra markförhållanden och vindut-
satta lägen. I svackor och i de mindre 
dalgångarna som skiljer höjderna åt är 
det mer bördig granskog. På höjderna 
dominerar trögväxande gran, oftast 
med gamla tallöverståndare. På ett par 
mindre höjder står det äldre tallskog. 
Här och var finns mindre kala hällar. 

Ostsluttningen är brant sluttande 
och den södra delen avvikande ge-
nom stort inslag av gamla lövträd 
och blockig mark. Här och var finns 
mindre klippor i ostsluttningen och i 
kanten till de högsta höjderna. Längst 
upp i ostsluttningen är det hällmark 
och storblockigt. Utsikten mot öster 
är magnifik. Skogen är generellt ovan-
lig gammal för att vara i Bergslagen, 
ställvis är det naturskog.

Geologi
Berggrunden är yngre granit. Nästan 
hela berget har tunt, osammanhäng-
ande lager av morän och här och var 
berg i dagen.

Vegetation 
Skogen har brunnit vid flera tillfäl-

Eski lsberget
Id nr: 88 
Typ: Skog 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, L 
Skydd: Saknas
Areal: 87 ha, inkl 83 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 9 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 5g SO, NO 
Koord.RT90: 6657853/1423583
Koord.Sveref: 6665823/118464
Ägare: Bolag

Granskog på hällmarksartad mark växer långsamt. Höjden gör också att träden blir låga på 
grund av stort snötryck. 

1:25 0000 250 500 750 1000 1250 1500 m
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88. Eskilsberget

Föregående sida: Riktigt gamla aspar som står i branten har lunglav på stammarna. Träden står ganska ljust som gynnar lavar och mossor. 
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len och tillsammans med huggning 
för kolning har detta format skogen. 
På höjderna består fältskiktet mest 
av ljung, särskilt där det är mer gles 
tallskog. Här och var, på hällmarks-
artade delar finns ytor med renlavar. 
I granskogen är det blåbärsris, men 
vanligtvis står granskogen så tät att det 
saknas fältskikt och istället dominerar 
bottenskiktets mossor. Norra delen av 
ostsluttningen avviker genom att det 
är det enda stället fältskiktet är av låga 
örter. I botten av dalgångarna mellan 
höjderna är det oftast blöta kärr el-
ler glest trädbevuxna myrar av låga, 
senväxande granar och tallar. Inga 
näringsrikare våtmarker finns i områ-
det. Riktigt gamla barr- och lövträd, 
spridda torrakor och grova lågor vitt-

88. Eskilsberget

nar om naturskogsartad skog på flera 
ställen. Det finns också spridda äldre 
och grova sälgar och rönnar. De äldsta 
tallarna uppskattas till minst ett par 
hundra år. I ostsluttningens stenskra-
vel står många gamla aspar. 

Flora och funga 
Artantalet för floran är magert och 
det är inget annat att förvänta. På ett 
ställe finns i alla fall björkpyrola och 
i ostsluttningens övre del finns har-
syra, piprör och ekorrbär. På en öppen 
häll med renlav och mossa, breder 
sig mattlummer ut och i en spricka i 
hällen växer lopplummer. Två lum-
merarter, vilka anses vara minskande 
i skogsmarkerna. 

Skogen har stor variation, både i 
typ och mänsklig påverkan och detta 
betyder en del för naturvårdsarter-
nas förekomster. Man ser tydligt ett 
mönster av ansamlingar knutna till 
naturskog och särskilt betydelsefulla 
substrat och trädslag. I ostbranten är 
skogen luckig på grund av rasmark 
och stark lutning och där finns i stort 
sett alla aspar för området. Träden är 
gamla och därmed finns rikligt med 
korallblylav. På många av asparna finns 
även lunglav (NT), och det största an-
talet bålar har aspar som är döende 
eller redan döda. Signalarterna stup-
lav, bårdlav och skinnlav förekommer 
sparsammare. 

På en gammal asptickefruktkropp 
växte överraskande barkticka och på 
en död asp sidenticka Trametes pu-
bescens och på levande asp rävticka. I Lunglaven har stora bålar att de hänger i torrt tillstånd. Tyvärr är aspen döende.

Spillkråka kan mycket väl häcka i asparna och den mycket viktig för att andra fåglar och 
djur ska hitta boplatser.                                                                                 Ulf Risberg/N
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granskogen finns spridda gamla säl-
gar, som något fall har lämnats vid de 
senaste avverkningarna. De här säl-
garna står i mer eller mindre tät yngre 
granskog. Det här gör att sälgarna står 
skuggigt och därmed är mest passande 
för små skorplavar som t.ex. solfjäder-
lav (NT), liten vaxlav Coenogonium 
pineti och barkkornlav. 

Garnlav (NT) förekommer över 
hela området, i diverse skogsbiotoper. 
Endast på ett fåtal ställen eller träd är 
laven rikligt förekommande. Skägglav 
Usnea dasypoga är däremot betydligt 
vanligare. Här och var finns enstaka 
bålar av violettgrå tagellav (NT). De 
gamla granarna har ovanligt rik lav-
flora på grenarna och bland dessa 

88. Eskilsberget

På Eskilberget är det en mix av skogstyper och grader av mänsklig påverkan. 

Utsikten från Eskilberget åt öster och söder är magnifik.  

finns grynig blåslav och färglav Parme-
lia saxatilis. Grynig blåslav finns även 
på gamla björkar. Här och var finns 
stavagranbestånd, det vill säga mycket 
klen och mycket tät granskog. I såda-
na bestånd går det att finna avvikande 
arter av lavar, t.ex. Mycoblastus affinis 
och Biatora helvola på granarnas bas. 

Trots rikligt med granlågor, särk-
skilt i ostbranten, är det svårt att hitta 
vedsvampar som är naturvårdsarter. 
Vanligast naturvårdsarten är vedticka. 
På en granlåga är ullticka (NT) och 
gränsticka (NT) funnen, medan ur-
skogsticka (EN) är funnen på gammal 
tallåga. Fyndet av urskogsticka är an-
märkningsvärt, men det visar också 
att det finns förutsättningar för fler 

naturvårdsarter än vad som har upp-
täckts. Förutsättningarna är bra i om-
rådet för lavar och mossor som vill ha 
hög och jämn luftfuktighet.

Fauna 
I skogen på Eskilsberget finns hål i 
träden som spillkråka har gjort. Där-
med kan även pärluggla förekomma. 
En död gran utgör boträd för tretåig 
hackspett (NT) i ostsluttningens övre 
del. Sannolikt är fågeltätheten låg. 
Tjäder har ett starkt fäste, vilket kan 
ses på de otaligt tjäderätna tallarna. 
Tjäderlek förekommer. 

Natur- och kulturhistoria 
Strax ovanför branten har det legat en 
gård med inägomark. Kvar finns hus-
grunder, spismurrösen, röjningsrösen 
och fruktträd (RAÄ Säfsnäs 78:1). 
Fortfarande kan man se större stigar 
dit. På flera ställen finns gamla i ord-
ningsställda stigar, eller rättare sagt vä-
gar för häst och vagn. Åtminstone på 
ett ställe finns en myråker med diken 
på var sida, men som nu är tät på gran. 
Rundformade kolbottnar finns på 
några ställen, varav en plats har spår 
efter flera intill liggande milor. Kol-
ningen gjorde nog att stora arealer av 
skogen var mycket gles eller saknades. 
För att snabbt få tillbaka skog frösåd-
des vissa ytor, vilket inte har följts upp 
med skogsvård. Täta granbestånd med 
mycket klen skog vittnar om detta. 
En stor areal är granskog på höjderna, 
trots att det står gamla tallar som san-
nolikt skulle fröa av sig till ny tallskog, 
men istället blev det granskog på ”fel 
mark”. I de äldsta skogsytorna är det 
naturskog och där kan man se att 
skogen har brunnit vid flera tillfällen, 
sannolikt innan skogen fick ekono-
misk betydelse. 

Ingrepp och påverkan
Om man menar att sådd skog för 
över hundra år sedan är ett ingrepp 
och påverkan på naturskogen stäm-
mer det inte helt hållet. I den sådda 
skogen finns nästan alltid ursprung-
liga träd, oftast gamla tallar. Efter-
som träden är så pass gamla har 
det också börjat tillkomma mycket 
av död ved. På Eskilberget finns 
även påverkan efter en bosättning. 
Gamla små myrodlingar syns ännu. 
Det ska även finnas kvar äppelträd. 
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88. Eskilsberget

Intressant myr med mycket speciell tuvbildning.

Bedömning
Värdeomdöme 
Eskilsbergets naturvärde ligger i den 
naturskogartade struktur och varia-
tion skogen har. Storleken på skogs-
området är betydelsefullt för att 
långsiktigt bevara och öka biologisk 
mångfald. Förekomsten av natur-
vårdsarter är måttligt, men fyndet 
av den starkt hotade urskogsporing 
(EN) visar på potential, liksom fö-
rekomst av lågor, gamla löv- och 
barrträd, döda träd och naturskog. 
I framtiden bör skogsområdet även 
vara intressant för friluftsliv. Eskils-
berget är även intressant som utsikts-
punkt. Området bedöms ha Högre 
naturvärde (Naturvärdeklass 1b). Det 
finns en god förutsättning av upprätt-
hålla en ekologisk funktion om hela 
området förblir sammanhängande.

Hot, skydd och planering 
En del av området är nyckelbiotop, 
2,8 hektar ”rasbrant” och på höjden 
finns en nyckelbiotop på 4,7 hektar 
”barrskog”. Båda nyckelbiotoperna 
ska lämnas för fri utveckling. ”Barr-

skogen” är egentligen till stora delar 
”naturskog”. Övriga delar av områ-
det, kan komma att beröras av skogs-
bruk. Skogsområdet faller in under 
EU:s habitatdirektiv Taiga och Västlig 
taiga, men området är inte anmält till 
EU, vilket bör göras vid revision. Om 
skogsområdet hotas av skogsbruk bör 
bildande av naturreservat övervägas.

Rekommendationer 
Storområdet, som är objektet, bör un-
dantas från skogsbruk. Att fragmenti-
sera skogen vore mycket negativt för 
skyddsvärda arter och den ekologiska 
funktionaliteten. Ett besök i svampti-
der, i den bördigaste granskogen som 
ligger i norra delen av ostsluttningen 
skulle kunna öka kunskapen om före-
kommande arter.

Naturvårdsarter 
Växter: Lopplummer Huperzia se-
lago*, mattlummer Lycopedium clava-
tum*.

Svampar: Urskogsticka Antrodia 
primaeva (Starkt hotad - EN), rävticka 
Inonotus rheades, barkticka Oxyporus 
populicola, ullticka Phellinus ferrugi-

neofuscus (Nära hotad - NT), gräns-
ticka Phellinus nigrolimitatus (Nära 
hotad - NT), vedticka Phellinus viti-
cola. 

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(NT - Nära hotad), violettgrå tagellav 
Bryoria nadvornikiana (Nära hotad - 
NT), solfjäderslav Cheiromycina fla-
belliformis (Nära hotad - NT), grynig 
blåslav Hypogymnia farinacea, skugg-
blåslav Hypogymnia vittata, barkkorn-
lav Lopadium disciforme, Lunglav Lo-
baria pulmonaria (Nära hotad - NT), 
stuplav Nephroma bellum, bårdlav 
Nephrom parilé, korallblylav Parme-
liella triptophylla, dvärgtufs Scytinium 
teretiusculum.

Fåglar: Spillkråka Dryocopus mar-
tius*, tretåig hackspett Picoides tridac-
tylus* (Nära hotad - NT), tjäder Tetrao 
urogallus*.

Referenser
Hermansson & m.fl. 2008.
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Beskrivning
Läge
Skogsområdet ligger cirka 9,5 km S 
om Fredriksberg. För att komma dit 
kan man ta sig via Gravendal eller Fi-
lipstadsvägen från Fredriksberg och 
vid Vattrangi ta sydostut.

Områdets huvuddrag
En bergsrygg sträcker sig sydväst om 
Lisjön i nordväst-sydöstlig riktning. 
Dramatiskt berglandskap med flera 
högre höjder och djupa dalgångar. 
Skräddarberget utgör den västliga de-
len som avslutas vid Älvsjöhyttan. En 
djup ravin, Älgporten, skiljer Älgport-
berget och Björnhöjden åt. Flera olika 
typer av bergsbranter och klippväggar 
kan man finna i de branta sluttning-
arna. Området omfattar även bäcken 
ned till Soesmossen.

Geologi
Berggrunden består av yngre granit. 
Huvuddelen av områdets jordart är 
tunt, osammanhängande moränlager 
med berg i dagen. Nedanför västslutt-
ningen är det storblockig morän.

Vegetation
Ostsluttningen av Skräddarberget be-
står av varierande typer av barrskog. I 
sluttningarna är det granskog, medan 
höjderna har tallskog. I den södra de-
len gör klippväggar, småmyrar och 
branterna att det finns rikligt med 
ställen som har hög luftfuktighet. Det 
går ett fuktstråk till Soesmossen och 
ett bäckdråg söder om som är mycket 

Skräddarberget
Id nr: 89 
Typ: Skog 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, L 
Skydd: Saknas
Areal: 84 ha, inkl 81 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 48 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 5g NV, NO 
Koord.RT90: 6660820/1420085
Koord.Sveref: 6660749/114922
Ägare: Bolag

Miljöerna på Skräddarberget är variationsrika. En bergsbrant, en sumpskog, en unik klipp-
vägg och gamla tallar, visar på höga naturvärden.       
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näringsrikt. Där är det blåtåtelkärr. Ett 
klibbalkärr finns på en hylla i nedre 
delen av sluttningen och som sedan 
fortsätter längs med det öppna kärret. 
Klibbalarna är gamla och grova. Näs-
tan högörtsvegetaton råder. Gamla 
sälgar och aspar är spridda inom hela 
området. Några aspar är riktigt gamla 
och mycket stora.

Flora och funga
Klibbalkärr av så hög naturkvalité 
som är belägna nedanför branten är 
väldigt ovanligt i kommunen. I om-
rådet har det påträffats många säll-
syntare lav-arter. I kärret som har 
kontakt med Soesmossen finns gräsull 
i de blötaste partierna. En och annan 
Jungfru Marie nycklar finns också. Vid 
kärret är det ett klibbalkärr och där 
står högstubbar av gran och björk. På 
dessa finns det rikligt av brunpudrad 
nållav (NT). För trakten ännu säll-
syntare skorplavarna rostfläck och lud-
dig stiftdynlav (VU) finns också där. 
Dvärgbägarlav (NT) finns på en hårt 
urbränd talltorraksstubbe i kanten av 
en mindre rasbrant. På en hög och 
grov tallstubbe finns den lilla kortskaf-
tad ärgspik (NT). Skuggblåslav finns 
på ett par lodytor av de klippväggar 
som finns i södra delen av området. 

89. Skräddarberget

Trots att nållavarna är bara några milli-
meter höga är de lätta att hitta på gamla 
höga stubbar. Brunpudrad nållav signale-
rar höga naturvärden. Arten behöver hög 
luftfuktighet.

Att området är värdefullt för hotade 
arter, visar förekomsten av norsk nä-
verlav (VU). Detsamma kan sägas 
om lunglav (NT). På den stora klipp-
väggen, som är något basisk, påträf-
fas det rikligt med mossor, bl.a. den 
stora grov fjädermossa. Den har ett 
fåtal kända lokaler i Dalarna. I övre 
delen av ostsluttningen förekommer 
det rikligt av granlågor och på dessa 
finns vedsvamparna doftskinn (NT) 
och kötticka (NT). Under en murken 
tallåga påträffades isabellaporing (EN). 
Den är känd från mindre än tio lokaler 
i Dalarna. Om man skulle leta tickor 
på hösten bör fler arter bli upptäckta.

Fauna
Spår efter tretåig hackspett (NT) finns 
här och var i skogen. 

Natur- och kulturhistoria
Området är brandpräglat, vilket har 
format skogen. Tallskogen, den torra-
re marken har brunnit många gånger 
vilket kan avläsas i gamla tallhögstub-
bar. Den fuktigare skogen har oftare 
skonats från bränderna. Där det före-
kommer ansamlingar av lövträd, får 
skogen ett lövbrännelikt utseende. 

Ingrepp och påverkan

Skogsavverkningar har minskat detta 
område, först en avverkning vid myn-
ningen av Älgporten och senare längs-
med Skräddarbergets ostsluttning. I 
ravinen har detta medfört att en stor 
mängd granar har blåst omkull. Ny-
ligen avverkades den skog lämnats en 
gång som hänsyn till våtmarkerna och 
bäckdråget.

Bedömning
Värdeomdöme
Den kvarvarande skogen i ostslutt-
ningen och i ravinen har flera hotade 
arter på nationell som regional nivå. 
Naturskogskaraktären finns där ge-
nom en mosaik av biotoper formade av 
skogeldar. Klibbalkärren och den höga 
klippväggen har mycket höga natur-
värden. Artrikedomen är stor. Högre 
naturvärde (Naturvärdesklass 1b).

Hot, skydd och planering
Tyvärr har redan skog med höga na-
turvärden avverkats. Återstående skog 
är nyckelbiotop. Bergsklättring kom-
mer att hota den artrika förekomsten 
av mossor. De två nyckelbiotoperna 
är på 24,5 hektar ”barrskog” och 16 
hektar ”rasbrant”. 

Rekommendationer
Ytterligare skogsbruksåtgärder är inte 
möjliga om de hotade arterna skall be-
varas på sina växtplatser och livsmiljö. 
Skräddarbergets kvarvarande skogs-
områden bör inventeras i sin helhet. 
Vid eventuella avverkningshot eller 

Ovanför toppens brant finns en viss utsikt mellan gamla tallar.
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En liten vät med några gamla sälgar. En fantastisk plats.

Klippväggen vid ett källdrag är bland de mest artrika platserna för mossor i kommunen.  
Grov fjädermossa är en ovanligt stor 
mossa.

klättring inom området bör reservats-
bildning komma ifråga.

Naturvårdsarter
Växter: Gräsull Eriophorum latifolium. 

Mossor: Grov fjädermossa Neckera 
crispa. 

Svampar: Isabellaporing Anomo-
poria bombycina (Starkt hotad - EN), 
Rödgul trumpetsvamp Cantharellus 
aurora, doftskinn Cystostereum murrayi 
(Nära hotad - NT), kötticka Leptopo-
rus mollis (Nära hotad - NT), vedticka 
Phellinus viticola. 

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), rostfläck Artho-
nia vinosa, violettgrå tagellav Bryoria 
nadvornikiana (Nära hotad - NT), 
brunpudrad nållav Chaenotheca gracil-
lima (Nära hotad - NT), dvärgbägarlav 
Cladonia parasitica (Nära hotad - NT), 
grynig blåslav Hypogymnia farinacea, 
skuggblåslav Hypogymnia vittata, vit-
mosslav Icmadophila ericetorum, skinn-
lav Leptogium saturninum, lunglav Lo-
baria pulmonaria (Nära hotad - NT), 
luddig stiftdynlav Micarea hedlundii 
(Sårbar - VU), kortskaftad ärgspik Mi-
crocalicium ahlnerii (Nära hotad - NT), 
bårdlav Nephroma parile, korallblylav 
Parmeliella triptophylla, gammelsälglav 
Rinodina degeliana.

Fåglar: Tretåig hackspett Picoides 
tridactylus* (Nära hotad - NT).

Referenser
Hermansson & m.fl. 2008.
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Beskrivning
Läge 
Området ligger 4 km NNV om Lud-
vika. Från Sörvik åker man skogsbil-
vägen till Håksberg och efter knappt 
en kilometer finns en skylt över om-
rådet.

Områdets huvuddrag 
Öster om Sörviks samhälle ligger 
Spräckla kalkbrott eller Limberget 
som det här kallas. Brytningen slutade 
för mer än åttio år sedan. Efter bryt-
ningarna fick det forna berget till stör-
re delen en ravinliknade formation. 
Väggarna är höga med kraftiga över-
häng. Naturliga lodytor förekommer 
också som får anses vara orörda. Till 
stora delar har brottet inte blivit vat-
tenfyllt istället har en kärr- eller käll-
artade våtmarker uppstått. Ungefär en 
tredjedel av brottet är dock vattenfyllt.

Geologi
Berggrunden består av karbonatsten 
som omges av urgranit och i nordväst 
gränsar mot leptit. Jordlagret är berg i 
dagen, men mest ett tunt moränlager.

Vegetation 
I brottet har granen börjat täta träd-
skiktet till gränsen vad de ljuskrävan-
de växterna tål, men även på sediment 
marken. Något håller på att hända 
och det är att träden faller som käg-
lor och då blir det ljusare nere i brot-
tet. Längst i söder, i brottet, finns en 
dunge av ask, kanske den enda av sitt 
slag i kommunen. Kring brottet finns 

Limberget  i  Sörvik
Id nr: 90 
Typ: Kalkklippor, kalkmarksskog 
Klass: Riksintresse (I)?????
N2000: Ja 
Naturvärde: Bi, G, K 
Skydd: Saknas
Areal: 3 ha, inkl 2 ha skogsmark
Nyckelbiotop: 100 % 
Socken: Ludvika
Karta: 66F 7a SO 
Koord.RT90: 6674310/1464636
Koord.Sveref: 6674780/159309
Ägare: Bolag

Det som gör kalkbrttet artrikt på mossor och lavar är mixen mellan orörda kalkstensytor 
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större skogslönnar och överallt växer 
det små lönnar. Fältskiktet i tallskogs-
partierna är örtrikt, ofta med stort in-
slag av mjölon och lingon. Naturliga 
torrängar uppträder på kalkhällarna. I 
botten av brottet finner man mattor 
av mossor, här och där starrtuvor och 
ormbunkar. Välutvecklade kalkmoss- 
och lavssamhällen uppträder där ljus-
inflödet är tillräckligt.

Flora och funga 
Ungefär 160 kärlväxtarter är upp-
givna. Värda att uppmärksammas är 
de sällsyntare majviva, dvärghäxört 
och ryl (EN). Ryl och majviva har 
inte setts under 2000-talet. Vid ett 
tidigt vårbesök kan man uppleva en 
rikedom av blommande blåsippor som 

90. Limberget i Sörvik

man bara finner motsvarighet till på 
ett fåtal ställen. 

Kalkbrottet uppmärksammades på 
1960-talet av bryologer. Uddflikmos-
sa (NT) upptäcktes här på sin första 
kända lokal i landet och är numera en 
art i EU: artdirektiv. Den är fortfa-
rande endast känd från ett fåtal växt-
platser. En stor mängd av arten före-
kommer i vägkanterna. I kalkbrottet, 
men mest på naturliga ytor finns en 
annan EU art, trubbklockmossa (NT). 
Det är den enda kända växtplatsen i 
Dalarna. Trubbklockmossa behöver re-
gelbunden störd jord på kalkklippa. I 
Limberget finns 1000-talet individer. 
Andra mossor som växer på kalksten 
är också funna här, exempelvis stor 
silverbryum (EN), kalkspärrmossa och 

kalkthujamossa. 
Likt mossfloran är även lavfloran 

rik på kalkkrävande arter. På de solex-
ponerade hällarna förekommer kalk-
gynnade lavar, bl.a. kalkgelélav Latha-
grium fuscovirens, traslav Massalongia 
carnosa, flikig skinnlav och Clauzadea 
monticola. Sällsyntare är Sarcogyne re-
gularis och Bilimbia microcarpa. 

I brottet är det kalkskog, men även 
runt om och där har svart taggsvamp 
(NT) och kryddspindling setts vid nå-
got tillfälle. Nere i brotten går det att 
se scharlakansvårskål, som lyser i vår-
solen. I brottet växer det ask (VU). 
Kalkmarkskogen består av mindre 
ytor mellan brotten. På en sådan av-
sats finns bitter taggsvamp (VU) och 
olivspindling.

Fauna 
Limnologiska och förnafauna under-
sökningar är genomförda kring åren 
1990. Resultatet var att mikrofaunan 
var artrik, men förekomsterna varierar 
genom deras känslighet för klimatiska 
faktorer. Troligen är det stor artrike-
dom av snäckor och sniglar.

Friluftsliv 
Kalkbrottet är lätt och värt att besöka. 
Tidigare fanns en iordningställd stig. 
Tyvärr har ett ras och alla fallna träd-
stammar gjort att man inte längre kan 
gå i botten av brottet hela vägen. Det 
krävs en viss kunskap om fauna och 
flora för att ta till sig allt. Men spåren 
efter brytningen sätter i gång historiens 
vingslag. En informationstavla är upp-I södra delen av brottet kan man i alla fall titta in i klyftan och få känslan av ett hårt arbete 

för gruvkarlarna. I bakgrunden askar. 

De gamla brottytorna har bara börjat bli påväxta av lavar och mossor, 
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satt efter vägen som leder förbi brottet. 

Natur- och kulturhistoria 
Man kan uppfatta naturvärdena i 
två perspektiv - de helt människosk-
pade växtplatserna och de naturliga. 
De naturliga kan vara oerhört gamla 
växtsamhällen, kanske bildade tidigt 
efter isens tillbakagång. Etableringen 
av sällsynta arter på brottytorna har 
troligen ett samband med de natur-
liga, eftersom de orörda ytorna utgör 
refuger för många arter som sedan kan 
spridas.

Bedömning
Värdeomdöme 
I och med att det förekommer en 
mångfald av mikromiljöer, såväl i an-
slutning till kalkklipporna som floran 
på marken gör de höga naturvärden i 
området att Limberget ska betraktas 
som ett länsintresse, men på grund av 
förekomsten av två mossarter som är 
på EU:s artdirektivlista, blir området 
av nationellt intresse. Av de funna ar-
terna är två arter nationellt Starkt ho-
tade (EN). Som utflyktsmål och inte 
minst exkursionsmål i ekologiunder-
visningen har kalkbrottet stort värde. 
Här finns hög artrikedom och det 
finns goda förutsättningar att upp-
rätthålla ekologisk funktion lång tid 
framöver. Området bedöms ha Högre 
naturvärde (Naturvärdeklass 1b).

Hot, skydd och planering 
Kalkbrottet är ett Natura 2000 om-
råde för de två mossorna, uddflikmossa 
och trubbig klockmossa. Limberget har 
inget formellt skydd, men tillsammans 
med markägaren och kommunen har 
det beslutats att Limberget ska ses 
som ett reservat. Markägaren har gjort 
hela området till nyckelbiotop. 

Rekommendationer 
Vegetationen i kalkbrottet kan vara 
känslig för tramp. Om besökare hål-
ler sig till stigen är det ingen fara för 
allvarligare slitage. En enkel sköt-
selplan är uppförd vilken tar hän-
syn till att främja olika åtgärder som 
ökar ljusinsläpp. En alltför kraftig 
ljusinförsel skulle skada växter, lavar 
och mossor. Numera sköter naturen 
själv att det blir mer och mer ljus 
ner i brottet. Ask (VU) har gynnats 
genom att granen har tagits bort, 

90. Limberget i Sörvik

Den märkliga grön sköldmossa förekommer på murken granved i brottet. 

Mer ljus ner i brottet kommer när träden faller för blåsten. Stigen är dock ödelagd på 
grund av träd och ras.  
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90. Limberget i Sörvik

liksom efter vägen och kring några 
gamla sälgar. Några ytterligare åtgär-
der de närmaste åren är inte aktuella. 
De åtgärder som kan bli aktuella för 
att stärka naturvärdena ska följa upp-
gjorda planer. En översyn av områdets 
skötsel bör göras i närmaste framtiden.

Naturvårdsarter 
Växter: Ryl Chimaphila umbellata 
(Starkt hotad - EN), dvärghäxört 
Circaea alpina, ask Fraxinus excelsior 
(Sårbar - VU), nattviol Platanthera 
bifolia, majviva Primula farinosa, un-
derviol Viola mirabilis.

Mossor: Stor silverbryum Bryum 
funckii (Starkt hotad - EN), grön 
sköldmossa Buxbaumia viridis (Nära 
hotad - NT), vedsäckmossa Calypo-
geia suecica (VU), kalkspärrmossa 
Campylophyllum calcareum, trubb-
klockmossa Encalypta mutica (Nära 
hotad - NT), uddflikmossa Lophozia 
personii (Nära hotad - NT), kalkthu-
jamossa Thuidium recognitum. 

Svampar: Kryddspindling Cortina-
rius percomis, olivspindling Cortina-
rius venetus, fyrflikig jordstjärna Ge-
astrum quadrifidum, svart taggsvamp 
Phellodon niger (Nära hotad - NT), 
bitter taggsvamp Sarcodon fennicus 
(Sårbar - VU), scharlakansvårskål Sar-
coscypha austriaca. 

Lavar: Flikig skinnlav Scytinium ge-
latinosum.

Referenser 
Ljung 1998. Hermansson & m.fl. 
2008. 

Trubbklockmossa (NT) är en Natura 2000 habitatart och som gör att kalkbrottet är skyd-
dat enligt miljöbalken.   

Scharlakansvårskål kommer tidigt på våren, just som snön har smält.  
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B e s k r i v n i n g
Läge 
Skepparberg ligger ca 1 km O om 
Skeppmora. Området ligger nära 
åkermarken och sträcker sig ner för 
ostsluttningen.

Områdets huvuddrag 
Högvuxen granskog på kalkrik mark. 
Ställvis fuktigt. Marken är ovanför 
sluttningen är nästan platt som ett 
golv. 

Geologi
Berggrunden består av leptit. Jord-
lagret är morän. Området berörs av en 
bred drumlin.

Vegetation 
Örtrikedomen är karaktäristik för 
kalkbarrskog. Nu syns inte den vege-
tationen överallt, men den kommer 
och går i hela sluttningen. Egentligen 
även utanför området. Fältskiktet är 
gräsrikt. Skogen är frodig granskog 
med skiftande karaktär av grova träd 
och sannolikt planterade träd nära 
åkern. Närmast åkern i södra delen 
är det mer lövträd än barrsträd. Där 
finns också grövre aspar och björkar. 
Buskskiktet består bl.a. av hägg och 
måbär.

Flora och funga 
Bland växter kan nämnas svart troll-
druva, underviol, blåsippa, tvåblad 
och tibast. Exklusivast är en grupp 
guckusko. Orkidéen är EU Natura 
2000-art. Där växterna inte påvisar 
kalkbarrskog, kan marklevande svam-

Skepparberg
Id nr: 91 
Typ: Kalkmarksgranskog 
Klass: Regionalt (II)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Saknas
Areal: 10 ha 
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Ludvika
Karta: 66F 6a NO 
Koord.RT90: 6666999/1463474
Koord.Sveref: 6667456/158237
Ägare: Enskild?

Kalkbarrskog kännertecknas av att det finns blåsippa, andra örter och är ganska gräsrikt. 
Marksvamparna är kanske de viktigaste arterna. I förgrunden finns svavelticka. 

Skala: 1:7 500
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91. Skepparberg

Guckusko har funnits i området i över hundra år. Antalet blommor har inte ökat de senaste 30 åren. Trots att Guckusko är skyddad enligt 
EU:s habitatdirektiv är den inte rödlistad i Sverige. Bilden är inte från Skepparberget. 
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par istället göra det. Ovanligt rikligt 
med svavelriska är gott bevis på detta. 
Olivspindling är mer eller mindre knu-
ten till kalkmarksgranskog, Märkligt 
att ännu inga rödlistade marksvampar 
är påträffade. 

Fauna 
Det vore intressant med inventering 
av snäckor i området, eftersom många 
arter trivs i liknande marker.

Friluftsliv
Det går en led genom området, san-
nolikt använd som skoterled. 

Natur- och kulturhistoria 
Närheten till jordbruksmark gör att 
det är naturligt att skogen en gång i ti-
den ingick i jordbruket. Åkermarken 
gick en gång i tiden in i nuvarande 
skog, men sedan var det slåtter- och 
betesmark som gällde. Trädkontinui-
teten kan vara lång, den luckiga och 
ojämna åldersfördelningen kan vara 
en förklaring. Guskuskon är känd se-
dan 1800-talets slut.

Ingrepp och påverkan 
På senare årtionden har inget gjort i 
skogen. Gallring har genomfört i sko-
garna runt omkring.

Bedömning
Värdeomdöme 
Den mycket örtrika kalkbarrskogen 
har mycket högt bevarandevärde. 
Som växtplats för guckusko skulle den 
ingå i EU:s nätverk Natura 2000, om 
inte anmälningarna av nya områden 

tills vidare måste vänta. Skogen bör 
vara värdefull även för marksvampar. 
Bedömningen är förnärvarande svår 
att göra eftersom inget tillräckligt bra 
svampår har varit för att göra området 
rättvist. Antalet kända naturvårdsarter 
är lågt, men området har stor bety-
delse på lokal och regional nivå. Om-
rådet bedöms ha Påtagligt naturvärde 
(Naturvärdesklass 2). 

Hot, skydd och planering 
Skogsstyrelsen har inte klassat område 
som nyckelbiotop! Därmed finns ett 
allvarligt hot mot en av de mest värde-
fulla skogstyperna för biologisk mång-
fald som finns i detta land, nämligen 
kalkbarrskog. Alla skogsbruksåtgärder 
kan skada naturvärdena. 

Rekommendationer 
För att säkra området bör det skyddas 
som ett biotopskyddsområde. Områ-
det behöver lämnas för fri utveckling.

Naturvårdsarter 
Växter: guckusko Cypripedium calceo-
lus, blåsippa Hepatica nobilis, tvåblad 
Listera ovata, 

Svampar: Olivspindling Cortina-
rius venetus, svavelriska Lactarius scro-
biculatus.

Referenser 

91. Skepparberg

Kalknarksgranskog.

Att det är gräsrikt betyder att det är 
intressant skog för svampar.
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Beskrivning
Läge 
Området ligger cirka 8,5 km NNV 
om Ludvika. Man åker en skogsbilväg 
från den gamla vägen mellan Brunns-
vik och Norrvik. 

Områdets huvuddrag 
Några hundra meter söder om tjärn 
Trollputten är ett f d kalkbrott be-
läget. Kalkbrottet upptar en ganska 
begränsad del av området. Området 
omfattar hela den del av den västex-
ponerade sluttningen som reser sig 
från bäckdråget kommit från Södra 
Öradtjärn till Trollputten. En liten del 
av sluttningen har välväxt granskog 
med stort inslag av lövträd. 

Geologi
Det centrala områdets berggrund be-
står av leptit med pegmatitgångar som 
omges av granit. Det ligger ett antal 
små brott i området. Enligt SGU har 
det brutits järnmalm, som uppenbar-
ligen har varit kalkrikt. Jordlagret är 
i stort bara tunt, osammanhängande 
moränlager.

Vegetation 
Kalkgrunden har stort inflytande på 
vegetationen. Torrängar förekommer 
på det solexponerade kalkberget mel-
lan brotten. På övriga delar dominerar 
mer högvuxna örter och ormbunkar. 
Skogen består av kalkgranskog med 
inslag av lövträd, främst gråal. På den 
del som är avverkad står det efter gall-
ringar björk och tall. Fältskiktet är 

Trol lputten
Id nr: 92 
Typ: Skog 
Klass: Länsintresse (II)
N2000: Nej 
Naturvärde: B, G, K, F 
Skydd: Biotopskydd 24 %
Areal: 52 ha 
Nyckelbiotop: 24 % 
Socken: Ludvika
Karta: 66F 7a NO 
Koord.RT90: 6678073/1462500
Koord.Sweref: 6678519/157127
Ägare: Enskild, bolag

Violgubbe Gomphus clavatus är kommunen officiella ansvarsart, eftersom de flesta kända 
växtplatser som är kvar i länet är i kommunen.                                             

1:20 0000 250 500 750 m
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av högörts-typ i fuktdrågen och efter 
bäcken. På torrare mark blir det högt 
med örnbräken när ljus väl når fält-
skiktet. Blåsippor är rikligt förekom-
mande vid kalkbrotten och i fuktstrå-
ken. Den gamla granskogen saknar 
nästan fältskikt, istället dominerar 
mossor. Efter bäcken finns det klib-
bal och på ett ställe ett mindre klib-
balkärr.

Flora och funga 
Den artrika floran innehåller några 
rara växter. Kalktorrängarna har flera 
speciella växter som inte påträffas på 
andra växtplatser än där kalkgrund 
förekommer. Ängsgentiana, hårstarr, 
fågelstarr och dvärglummer är sådana 
växter. Närmast brotten finner man 
även orkidéerna grönyxne och skogs-
nycklar. Strax söder om brotten, i 
gles skog, växer taggbräken med flera 
tuvor. Artens enda kända växtplats i 
kommunen och en av få utanför fjäl-
len. I den lundartade skogen påträffas 
även stinksyska och svart trolldruva. 

Kalkgranskog med gamla träd, lång 
skoglig kontinuitet, kan ha mycket 
speciella förekomster av marksvam-
par, och det har skogen. Dalarnas 
rikaste förekomst av violgubbe  (VU) 
och brödtaggsvamp (VU) finns här. 
Sådana här skogar brukar också vara 
artrika på spindelskivlingar, och sär-
skilt sällsyntheter. Ännu är inte så 
många arter funna, men nämnas kan 
barrviolspindling (NT), brödspindling 
och olivspindling. Andra grupper som 
brukar vara väl representerade är tagg-

92. Trollputten

svampar och stora koralltaggsvam-
par. Av taggsvampar finns bl.a. svart 
taggsvamp (NT) och dofttaggsvamp 
(NT). I ett av fuktstråken är ännu 
inte namnsatt stor korallfingersvamp 
Ramaria funnen. Ännu finns det inte 
så mycket död ved, i form av liggande 
stammar, men antalet kommer snabbt 
att öka. Mest anmärkningsvärda fyn-
det är parasitporing (VU), som växte 
på violticka Trichaptum abietinum. 
En vacker skinnsvamp är gullgröppa 
som finns en solexponerad låga av tall.

Fauna
Kunskap saknas i stort sett om fau-
nan. Det bör finnas förutsättningar 
att finna snäckor i de fuktiga stråken 

Varje år räknas violgubbe i Trollputtens kalkbarrskog. Antalet har hitintills varit  ganska 
stabilt.                                                                                                         Thorild Jonsson

Det finns ställen med många lågor och döda träd, vilket gynnar mångfalden av arter i 
skogen.

Taggbräken Polystichum lonchitis har funnits i området minst 60 år.
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92. Trollputten

och i alkärret. Fågellivet är heller inte 
studrat. Svartvit flugsnappare brukar 
sjunga i området.

Ingrepp och påverkan 
Vid slutet av 1980-talet genomfördes 
en gallring i den lundartade skogen. 
Konsekvenserna av detta har gjort att 
örnbräken har tagit över mellan kalk-
brotten och i den glesa skog som blev 
efter gallringarna, men det är inga 
drastiska förändringar. Fortfarande 
är det tydlig kalkskog. Allvarligare 
var ett avverkningshot 2012 av hela 
områdets gammelskog. En mindre 
underröjning hann ske innan det blev 
stopp på avverkningsplanerna.

Bedömning
Värdeomdöme 
Kalkområdet söder om Trollputten är 
ett av kommunen intressantaste flora- 
och svamplokaler med förekomster av 
sällsynta växter och svampar. Kalk-
barrskog är ett EU-habitat i Natura 
2000, men området är inte listat, där-
för att någon komplettering av om-
råden inte har skett sedan området 
upptäcktes. Den gamla granskogen 
har rika förekomster av två svampar 
som omfattas av nationella åtgärds-
program för hotade arter. Skogen är 
av sådana höga naturvärden att varje 
år nya rödlistade och sällsynta arter 
upptäcks. Förekomsten av taggbräken 
är unik och är känd från området i 60 

år. Fyra svampar som är hotade som 
Sårbar (VU) och en som är Starkt ho-
tad (EN), vilket är unikt för många 
områden i Dalarna. Området når Hö-
gre naturvärde (Naturvärdeklass 1b).

Hot, skydd och planering 
Hela området saknar formellt skydd, 
men 2013 bildades det två biotop-
skyddsområden av den gamla kalk-
granskogen på 12,3 hektar. Fortfaran-
de finns ett visst hot om avverkning. 
På sikt bör hela det kvarvarande om-
rådet få ett officiellt områdesskydd.

Rekommendationer 
Inga åtgärder, mer än utökat områdes-
skydd. Taggbräken måste regelbundet 
övervakas, så att inte den missgynnas 
av utvecklingen av att granen skuggar 
plantorna.

Naturvårdsarter 
Växter: Hårstarr Carex capillaris, få-
gelstarr Carex ornithopoda, ängsgen-
tiana Gentianella amara, dvärglum-
mer Selaginella selaganioides, knärot 
Goodyera repens (Nära hotad - NT), 
nattviol Platanthera bifolia, taggbrä-
ken Polystichum lonchitis, underviol 
Viola marabilis.

Mossor: Vedtrappmossa Anast-
rophyllum hellerianum (Nära hotad - 
NT).  

Svampar: Parasitporing Antrodiella 
parasitica (Sårbar - VU), brödspind-
ling Cortinarius crassus, granrotspind-
ling Cortinarius fraudulosus (Sårbar 
- VU), barrviolspindling Cortinarius 
harcynicus (Nära hotad - NT), olivs-
pindling Cortinarius venetus, violgub-
be Gomphus clavatus (Sårbar - VU), 
dofttaggsvamp Hydnellum suaveolens 
(Nära hotad - NT), granticka Phel-
linus chrysoloma (Nära hotad - NT), 
svart taggsvamp Phellodon niger (Nära 
hotad - NT), gullgröppa Pseudome-
rulius aureus, gultoppig fingersvamp 
Ramaria testaceoflava (Nära hotad - 
NT), brödtaggsvamp Sarcodon versi-
pellis (Sårbar - VU). 

Lavar: Glansfläck Arthonia spadi-
cea, solfjäderlav Cheiromycina flabel-
liformis (Nära hotad - NT).

Litteratur 
Nyström 1974. Ljung 1998. Her-
mansson & m.fl. 2008.

2012 påträffades den sällsynta parasitporing på violticka i området. Den är känd från 
mindre än tio platser i landet. 

Brödtaggsvamp (VU) har en av de rikaste växtplatserna i Dalarna i Trollputtenområdet.
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Beskrivning
Läge
Området ligger 14 km SV om Sun-
nansjö, efter vägen Abborrberget och 
Nittkvarn och gränsar till Djupa da-
len. Det är en smaksak om det ska 
vara ett eller två separata områden. 

Områdets huvuddrag
I anslutning till Djupa dalen ligger ett 
dramatiskt landskap med en bäckdal 
och en hög vackert formad rullstensås 
som kallas Galtryggen. Öster om åsen 
ligger Dammen, en liten dämd vat-
tensamling i Svensksjöån. Däremellan 
en äldre tallskog med ett parti natur-
skog. På västra sidan om åsen breder 
en trädbevuxen blöt myr ut sig.

Geologi
Området ligger inom ett område med 
isälvssediment av sand och grus. Be-
teckningen ryggar har bildats vid eller 
nära isfronten. De är vanligtvis orien-
terade tvärs isrörelseriktningen. Mo-
ränmaterialet är ofta grovkorningt. 
Berggrunden är delvis av omvandlad 
urgranit med pegmatitgångar. I väster 
är de mindre sydvända klipporna som 
bör vara av något rikare mineral.

Vegetation
Åsen Galtryggen har på krönet en 
tallskog av lav-ristyp. I sluttningarna 
blandas tallen med gran och några 
björkar. Sumpskogen väster om åsen 
domineras av margranar, men även en 
del björkar. Träden är rikligt på växta 
av olika arter av tagellavar och skägg-

Galtr yggen,  Dammen -  Svensksjöån
Id nr: 93 
Typ: Getryggsås, sandtallskog, 
ravin, svämskog, å
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, G, L 
Skydd: Saknas
Areal: 25 ha, inkl 19 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 6i NO 
Koord.RT90: 6669684/1442892
Koord.Sveref: 6669888/137626
Ägare: Enskilda, bolag

Sådana här höga och smala rullstensåsar som Galtryggen är sällsynta. De kan vara mycket 
viktiga platser för hotade marksvampar.  

1:15 0000 250 500 750 1000 m

1:15 0000 250 500 750 1000 m
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lavar. Ådalen som går längs vägen har 
en tämligen rik örtvegetation med 
bland annat hög blåtåtel. En del gråal, 
rönn och en omgärdar bäcken. 

Flora och funga
Några anmärkningsvärda växter är 
inte funna efter bäcken. I sumpsko-
gen, väster om åsen, förekommer en 
ovanlig lavart spretig skägglav på en 
björk. Även violettgrå tagellav (NT) 
finns på gamla margranar. Efter ån 
står det äldre lövträd och ganska öppet 
vilket gynnar lavar att växa på träden. 
Där en gammal väg passerar Svensk-
sjöån står det kvar en riktigt fin gam-
mal barrskog. Många gamla granar är 
alldeles överhängda av skägglavar. Det 
mesta bör vara vanlig skägglav Usnea 

93. Galtryggen, Dammen - Svensksjöån

Redan när man går in i området efter en skogsväg som var vanligt förr, får man känsla av 
riktig skog. 

dasypoga. Flera ser dock annorlunda 
ut och det kan mycket väl vara den 
sällsynta Usnea cylindrica. 

Tallskogen är äldre än vad man 
kan förvänta finna. Det gäller även 
Galtryggens tallskog. Bristen är att 
tallskogen saknar skiktning på stor 
del av arealen. Moss- och ristäcket 
är tjockt. Rullstensåsens branta sidor 
har ändå fläckar med enbart renla-
var och unga tallar. Och där kommer 
vissa år sällsynta svampar. Första fyn-
det av jättemusseron (NT) gjordes där 
2014, tillsammans med kråsmusseron. 
Dropptaggsvamp finns här och var på 
åsen. Ett bra svampår kan det visa sig 
finnas fler arter av taggsvampar på 
åsen och efter skogsbilvägen på sand-

mark.

Fauna
Svensksjöån är tillräckligt bred för att 
drillsnäppa (NT) ska finnas där re-
gelbundet. Kunskapen om fåglar och 
den lägre faunan är knapphändig. Det 
kan vara intressant att söka efter soli-
tära bin i rullstensåsens mest solvarma 
delar. 

Friluftsliv
Ett visst friluftsliv förekommer. Det 
går en vandringsled på Galtryg-
gen. Stigen är väl upptrampad men 
omärkt. 

Natur- och kulturhistoria
Tallskogen på rullstensås och mager 
moränmark bör ha brunnit ofta i ett 
naturlandskap. På Galtryggen finns 
hårt nedbrunna tallstubbar med kol-
rester. Någon brand har det nog inte 
varit på de senaste hundra åren. Sko-
gen mot ån har längre kontinuitet. 
Vid Svensksjöån har det varit både 
kvarn och såg. Fortfarande syns res-
terna av detta. Dammen har sannolikt 
något med detta att göra.

Ingrepp och påverkan
Nya avverkningar har gjort att den 
fina myren vid Galtryggen helt har 
blottlagts för sol och vind. Tallsko-
gen har varit gallrad för länge sedan. 
På rullstensåsen plockas en del av den 
klena tallen bort undan för undan. 
Orsaken till detta är oklart. Negativa 
betydelsen för marksvamparna kan 
vara litet eller stort. I området ligger 

Negativt för svampar är hög ljung. Men här har det blivit ett skred i den branta åssluttningen. Bra plats för att finna hotade svampar i 
framtiden.
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en skjutbana. Den påverkar naturvär-
dena mycket lite. Däremot kan besök 
i skogen delvis hindras av skjutningar.

Bedömning
Värdeomdöme
Galtryggen och tallskogen vid Svensk-
sjöån har betydelse för att det börjar 
bli ont om gammal tallskog. Galtryg-
gen är en ovanligt vacker rullstensås, 
kanske en av de vackraste åsarna i 
kommunen. Även i ett länsperspektiv 
är den unik. Rester av naturskog med 
mycket ”hänglavar”, och sällsynta så-
dana, är bevarandevärt. Totalt bedöms 
området ha Påtagligt Naturvärde (Na-
turvärdeklass 2).  

Hot, skydd och planering
Hotet kommer framförallt från skogs-
bruket. En del av tallskogen på Gal-
tryggen är avverkad och kvar står 
frötallar. Det har blivit dramatisk 
skillnad av fältskiktet. Istället för mos-
sor och lavar har den avverkade delen 
hög ljung. Detta hotar svamparna. 
Ingen del av skogen är nyckelbiotop. 

Rekommendationer
Galtryggens gamla tallskog som åter-
står bör aldrig kalavverkas. Övrig del 
bör också inriktas på trädkontinuitet. 
En lång trädkontinuitet kan komma 
att gynna marksvampar. De natur-
skogsliknande skogsdelarna och tall-
skogen på åsen bör klassas som nyck-
elbiotoper. Hotas tallskogen på åsen 
bör ett avtal eller biotopskydd komma 

Jättemusseron (NT). Här hittades den för första gången i Dalarna 2014.

Dammen är verkligen en damm i Svensksjöån, som tyvärr kan vara vandringshinder. I 
bakgrunden åsen Galtryggen.

93. Galtryggen, Dammen - Svensksjöån

ifråga.

Naturvårdsarter
Svampar: Dropptaggsvamp Phellodon 
ferrugineum, skrovlig taggsvamp Sar-
codon scabrosus (Nära hotad - NT), 
motaggsvamp Sarcodon squamosus 
(Nära hotad - NT), jättemusseron 
Tricholoma colossum (Nära hotad - 
NT), kråsmusseron Tricholoma focale. 

Lavar: Violettgrå tagellav Bryoria 
nadvornikiana (Nära hotad - NT), 
spretig skägglav Usnea glabrescens.

Referenser
Ljung 1998.
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Beskrivning
Läge
Området ligger 11 km V om Gran-
gärde och efter vägen till Nybränn-
bergets naturreservat om man åker till 
vägavtaget nära Gänsen.

Områdets huvuddrag
Söder om Fågelmossberget ligger en 
syd-sydost exponerad klippvägg, som 
delvis är blottad av ett hygge, upp-
taget på 1960-talet. Skogen kring 
mindre branter är Området är småku-
perat, blockigt och har höga luftfuk-
tighetsförhållanden. Här finns gamla 
lövträd, senväxande granar och gamla 
tallar. Även på 1990-talet påverkades 
området av skogsbruk.

Geologi
Berggrunden är av djupbergarten gra-
nit. Efter bäcken är det storblockig 
morän, för övrigt morän.

Vegetation
Den kvarvarande granskogen är av 
blåbärsristyp, dock mossrik sådan. 
Smärre partier hade rikare och fuk-
tigare vegetationstyper, granen är 
dock avverkad. Äldre aspar och säl-
gar finns här och där, tidigare stående 
i granskog. Sälgarna har troligen va-
rit hamlade, varav ett par numera är 
sönderbrutna efter intill liggande av-
verkning. Efter Fågelmossbäcken är 
det ört- och ormbunksrikt. Det nyare 
hygget är också rikt, med täta buskage 
av hallon.

Fågelmossberget
Id nr: 94 
Typ: Lövrik barrskog 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Saknas
Areal: 16 ha 
Nyckelbiotop: 2 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 7i NO 
Koord.RT90: 6682142/1443367
Koord.Sveref: 6682351/137946
Ägare: Bolag

Här ligger en av de sälgar som det växte lunglav och grynig gelélav på. 

1:12 5000 250 500 750 1000 m
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Landskapsbild
Någon visuell betydelse har inte områ-
det. Däremot är det ett viktigt skogs-
område för artmångfalden i trakten. 
Även om Nybrännbergets naturreser-
vat nästan gränsar till har området an-
norlunda arter och strukturer. Dessut-
om är närheten till reservatet en fördel 
för spridning mellan områdena.

Flora och funga: 
Branten och dess låga parti nedanför 
branten har en mycket hög och jämn 
luftfuktighet. På de gamla lövträden 
fanns ett par gelélavar. På en gam-
mal, troligen hamlad sälg växte grynig 
gelélav (VU) före avverkningen. Den 
är inte återfunnen därefter. Detta 
var den första kända lokalen i landet 

94. Fågelmossberget

utanför sydvästra Sverige. Aspgelélav 
(NT) växer på några aspar på krönet 
av branten, dels norr om hygget och 
dels öster där om, Fortfarande finns 
aspgelélav tämligen rikligt på ett par 
aspar. Nedanför branten, i den före 
detta fuktiga granskogen växte brun-
pudrad nållav (NT) på en tät, mur-
ken, ca 1 m hög tallstubbe. Växtplat-
sen försvann vid avverkningen. En av 
få kända växtplatser i kommunen för 
stor aspticka (NT) finns i den kvar-
varande skogen. Den uppträder med 
ett par fruktkroppar på en medelgrov, 
äldre asp. Lunglav (NT) finns på flera 
av asparna, även på sälgarna som nu 
mera står på hygget. Efter bäcken har 
alla granar kattfotslav och flera av dem 
gammelgranslav.

Fauna
Området var intressant genom att det 
stod gamla lövträd kring klippväggar-
na. Ofta påträffades gråspett hålla till 
på detta ställe, men boet är troligen i 
Nybrännberget.

Natur- och kulturhistoria 
Skogen var troligen tidigare en del av 
Gänsbergets betesskog. Betespåverkan 
kan ännu ses på vegetationen. En del 
av sälgarna visar att de tidigare ham-
lats.

Ingrepp och påverkan 
Skogsavverkningen var ett kraftigt 
ingrepp på den skog som omgärdade 
klippväggarna. Påverkan på de hotade 
lavarna som förekom blev mycket all-
varlig. De kvarvarande lavarna kan 
missgynnas av större uttorkningsrisk. 
som delvis är blottad av ett hygge, 
upptaget på 1960-talet. Området är 
småkuperat och har mycket höga luft-
fuktighetsförhållanden, framförallt 
nedanför branten. Stor del av området 
blev avverkat under 1993.

Hot, skydd och planering 
Området är inom ett s k skogekolo-
gisk landskapsplanerat område. Åter-
stoden av skogen i branten blir är un-
dantaget från skogsbruksåtgärder.

Bedömning
Värdeomdöme 
Skogen kring branten hade en typisk 
lövbrännekaraktär i igenväxningsfas, 
utan påverkan av modernt skogsbruk. 
En av de mest hotade arterna i landet, 
grynig gelélav, förekom, men numera 
försvunnen genom skogsavverkning. 
Fortfarande förekommer hotade arter 
i den kvarvarnade skogen vilket mo-
tiverar att området bevaras. På grund 
områdets begränsade areal och har 
sannolikt bara vissa ekologiska förut-
sättningar långsiktigt bedöms det ha 
Visst naturvärde (Naturvärdeklass 3).

Hot, skydd och planering 
Området är inom ett s.k. skogeko-
logiskt landskapsplanerat område. 
Återstoden av skogen i branten är 
undantaget från skogsbruksåtgärder. 
Nyckelbiotoperna är på 0,8 hektar 
och 1,1 hektar ”lövbränna”. 

Rekommendationer 
Slutavverkningar och gallringar är ett 

Ännu finns några levande sälgar.    
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direkt hot. Alla lövträd är lämnade 
vid avverkningen, vilket bör leda till 
att det blir en lövsuccession. För-
hoppningsvis kan de utmärkta förhål-
landena för uttorkningskänsliga lavar 
att återskapas med den uppväxande 
skogen. Hygget som av ”misstag” togs 
upp på 1990-talet, bör få ingå i nyck-
elbiotoperna. Sannolikt behövs att 
granen  hålls efter så att asp, sälg och 
rönn gynnas. 

Naturvårdsarter 
Svampar: Stor aspticka Phellinus po-
pulicola (Nära hotad - NT). 

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), kattfotslav Artho-
nia leucopellaea, violettgrå tagellav 
Bryoria nadvornikiana (Nära hotad - 
NT), brunpudrad nållav Chaenotheca 
gracillima (Nära hotad - NT), grynig 
gelélav Collema subflaccidum (Sårbar - 
VU), aspgelélav Collema subnigrescens 
(Nära hotad - NT), gammelgranslav 
Lecanactis abietina, lunglav Lobaria 
pulmonaria (Nära hotad - NT).

Fåglar: Gråspett Picus canus*.

Referenser
Hermansson & m.fl. 2008.

94. Fågelmossberget

Aspgelélav (NT) tål inte för mycket skugga, men heller inte direkt solljus.

Även gamla tallar finns i området.   
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Beskrivning
Läge 
Skogsområdet ligger 10,5 km NNV 
om Grangärde. För att komma dit 
kan man åka in vägen strax söder om 
Malingarna, vägskylt som visar ”Kyt-
järnsvägen”.

Områdets huvuddrag 
En långsmal svacka i nordsluttning-
en av berget. I sänkan ligger ett par 
mindre vätar, Blockig tallskog omger 
svackan. Närmare Danielsbäcken är 
sluttningen brantare. Sydvästslutt-
ningen är inte lika blockrik.

Geologi
Berggrunden är av djupbergarten gra-
nit. Stora delar av området har stor-
blockig morän.

Vegetation 
Vid sidan av svackan finns det en 
likåldrig tallskog, ställvis något skik-
tad och med torrakor. I svackan är 
det sumpskog och mycket blockigt. 
Sumpskogen varierar något men på 
långa sträckor är det en blandskog, 
björk är dominerande bland lövträ-
den. Kring ett par vätar står det gro-
va aspar och klenare sälgar. Ner mot 
bäcken blir det mer granskog. Talltor-
rakstubbar finns här och där. Svackan 
är något av en brandrefug eller den 
har inte brunnit lika hårt övrig mark. 
I hela området är det rikligt med lågor. 
Sydvästsluttningen är nyligen gallrad.

Kytjärnberget
Id nr: 95 
Typ: Lövrik barrskog, ravin 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Saknas
Areal: 33 ha 
Nyckelbiotop: 90 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66F 8j NV 
Koord.RT90: 6691987/1449504
Koord.Sveref: 6692271/143964
Ägare: Bolag

Det viktigaste stället för hotade arter är ravinen med vätar och som omges av gamla aspar.       
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Flora och funga 
Den nordliga exponeringen gör att 
luftfuktigheten är hög, särskilt i 
svackan. Detta skapar förutsättningar 
för kryptogamer som är uttorknings-
känsliga. I svackan har skogen en viss 
kontinuitet. På en grov asp vid den 
översta väten i svackan är stiftgelélav 
(NT) påträffad. Sparsamt med indi-
vider vid stambasen men rikligt på 
stammen vid nedre delen av kronan. 
På samma ställe uppträder borsttagging  
(VU). Den växte i en stamskadad asp. 
Asplågorna vid väten ligger värdefullt 
till för många vedlevande svampar, 
däribland veckticka (NT).  

De gamla asparna vid väten är rik-
ligt  påväxta av dvärgtufs. Mörkhövdad 
spiklav  hittades i sydvästsluttningen, 
inte långt från slutänden på vägen 
norr om berget. Detta är landet syd-
ligaste kända förekomst. Granskogen 
är nyligen gallrad och på fällda yngre 
aspar hittades arten. Den förekom rik-
ligt på tunna levande grenar. Även två 
arter av kvistspik, stor kvistspik Pha-
eocalicium praecedens och vanlig kvist-
spik Phaeocalicium populneum, som 
finns på asp, påträffades. Bland de 
större lavarna, som lunglav (NT) och 
skuggblåslav, är även de påträffade. 

På de brända tallstubbarna finns de 
flarnlavar, kolflarnlav (NT) och mörk 
kolflarnlav (NT), som är specialise-
rade att växa på bränd ved. Tyvärr lig-
ger det inte speciellt mycket kvar av 
den gamla skogen, efter skogsbränder. 
Mycket av de gamla lågorna är ned-

95. Kytjärnsberget

Skogen har brunnit ofta, utom i ravinen. Spår finns kvar av de gamla nedbrunna tallstub-
barna. 

brutna och överväxta. Under en sådan 
låga finns nordtagging (NT), vilket är 
en sällsynthet i kommunen. 

Fauna 
Området har vissa fågelarter som kan 
anses vara karaktärsarter för en na-
turskogsartad barrskog, t.ex. duvhök 
(NT), tretåig hackspett (NT), tjäder.

Natur- och kulturhistoria 
Brandfrekvensen i området är ganska 
tät, flertal bränder kan utläsas på de 
brandljud som är möjliga att se på 
brända stubbar. Dimensionsavverk-
ningen har gjort att alla gamla tallar är 
försvunna. Kvar är höga avverknings-
stubbar för att de är kapade ovanför 
brandljudet. Svackan i nordsluttning-
en är troligen en brandrefug.

Ingrepp och påverkan 
Någon påverkan av skogsbruk i mo-
dern tid har inte huvuddelen av områ-
det. Avverkningar har skett i de östra 
delarna samt en sen gallring i sydväst-
sluttningen. Syftet med avverkningen 
var att naturvårdsbränna efteråt, men 
som tyvärr inte blev av. 

Bedömning
Värdeomdöme 
En av de få områdena i kommunen 
som har mosaik av tallskog och refu-
gier av naturskogskaraktär. Det gynn-
samma läget i nordsluttning skapar 
mycket värdefulla förutsättningar för 
uttorkningskänsliga arter. Flera röd-
listade arter förekommer varav ett par 

är hotade i landet. Även regionala och 
lokalt hotade arter förekommer. Om-
rådet har Högre naturvärde (Natur-
värdeklass 1b).

Hot, skydd och planering 
Området saknar formellt skydd. Dä-
remot är området ett s.k. kärnområde 
i markägarnas ekologiska landskaps-
planering,  nyckelbiotoper på 9,4 hek-
tar och 11,1 hektar ”barrnaturskog”, 
5 hektar ”lövrik barrskog” och 5,1 
hektar ”barrskog” utanför objektet 
(avverkat).

Rekommendationer 
Slutavverkningar och gallringar i bio-
topen vore förödande för skogens na-
turskogsliknande struktur och för de 
arter som förekommer. Bränning av 
delar av tallskogen och i sydvästslutt-
ningen för att föryngra aspen vore en 
lämplig åtgärd. Hela sumpskogsbe-
ståndet i svackan behöver lämnas från 
påverkan om naturvärdena ska bestå.

Naturvårdsarter 
 Svampar: Veckticka Antrodia pulvi-
nascens (Nära hotad - NT), borsttag-
ging Gloiodon strigosus (Sårbar - VU), 
dofttaggsvamp Hydnellum suaveo-
lens (Nära hotad - NT), nordtagging 
Odonticium romellii (Nära hotad - 
NT). 

Lavar: Violettgrå tagellav Bryoria 
nadvornikiana (Nära hotad - NT), 
mörkhövdad spiklav Calicium adae-
quatum, stiftgelélav Collema furfura-
ceum (Nära hotad - NT), kolflarnlav 
Carbonicola anthracophila (Nära ho-
tad - NT), mörk kolflarnlav Carbo-
nicola myrmecina (Nära hotad - NT), 
skuggblåslav Hyogymnia vittata,  lung-
lav Lobaria pulmonaria (Nära hotad - 
NT), dvärgtufs Scytinium teretiuscu-
lum.

Fåglar: Duvhök Accipiter gentilis 
(Nära hotad - NT), tretåig hackspett 
Picoides tridactylus* (Nära hotad - 
NT), tjäder Tetrao urogallus*.

Referenser 
Ljung 1998. Hermansson & m.fl. 
2008. 
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Beskrivning
Läge 
Området ligger cirka 14 km VSV om 
Grangärde kyrka, väster om Mörtån.

Topografi och geologi 
Norra delen av ett stort myrstråk som 
sträcker sig längsmed Mörtån. Tors-
mossen har en mosaikartad struktur 
av öppen myr, sumpskog och fast-
marksholmar, vilket bildar flera smala 
vikar och stråk omgärdade av fast-
markskog. Myren har varierande fuk-
tighetsgrad och i de  öppnare partier-
na av myren finns två mindre tjärnar. 
Fastmarksskogen ligger på stor- till 
normalblockig morän i en kullig ter-
räng.

Geologi
Berggrunden består av yngre granit. 
Kring myrarna är det storblockig och 
kullig morän.

Vegetation 
På myrarna dominerar fastmattekärr 
och fastmattemosse med dominans 
av starr och tuvull, på någon myr-
del blåtåtel. I kanterna mot fastmark 
är det ofta sumpkärr i sumpskog. 
Sumpkärr förekommer också fläckvis 
i stråk av trädbärande fastmattekärr. 
Det kan finnas en viss källpåverkan 
på sådana ställen och på ett ställe är 
det större källkärr med vass, flaskstarr 
och grenrör. Trädvegetationen i my-
ren, speciellt i kanterna, domineras av 
tall och björk, men även klibbal och 
sälg förekommer. Skogen domineras 

Torsmossen
Id nr: 96 
Typ: Naturbarrskog, sumpskog, 
kärr 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: B 
Skydd: Saknas
Areal: 96 ha, inkl 64 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 7i NO 
Koord.RT90: 6678827/1440977
Koord.Sweref: 6679008/135598
Ägare: Enskilda

Skogen vid Torsmossen varierar, men överallt är det blockigt. Där blockigheten är extra 
stor finns också den minst påverkade skogen.   
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av tall, med varierande del gran. Gra-
nen är yngre än tallen, men trögväx-
ande av den näringsfattiga marken. 
Björk finns med i hela skogen, medan 
asp ofta står i grupper. De grövsta as-
parna är cirka 25 centimeter i diame-
tern, men vanligast är drygt hälften 
så grova. Träden är dock gamla, lika 
gamla som de äldsta granarna. Skogen 
är tydligt brandpräglad vilket gamla 
tallstubbar vittnar om. Stubbarna 
har kolad ytved, men ingen stubbe 
har spår som gör att antalet bränder 
kan räknas. Fältskiktet domineras av 
blåbär. På åsar, kullarnas ryggar och i 
sluttningar är det renlavar. 

Flora och funga 
Även floran, främst kryptogamerna 

96. Torsmossen

gynnas av den mosaik myrområdet 
har. Inte bara för att vegetationen 
varierar även de mikroklimatiska för-
hållanden varierar. Här och där finns 
mikrobiotoper med hög och jämn 
luftfuktighet. Floran är typiskt art-
fattig. Rosling, flaskstarr och Jungfru 
Marie nycklar är vackra men allmänna 
arter. Mossor är inte inventerade men 
på ett ställe finns den ovanliga bollvit-
mossa. På ett par  grova tallstubbar på-
träffas kortskaftad ärgspik (NT) samt 
flera flarnlavar, även de rödlistade ar-
terna, som är beroende av bränd ved. 
På en sälg i tallskogen finns den säll-
synta gammelsälglav och på ett par av 
asparna laven Toensbergia lecucococca. 
Mängden av hänglavar varierar stort, 
från lite till rikligt i den mest glesa 

skogen med trögväxande granar. En-
dast på två ställen har garnlav (NT) 
hittats och på ett ställe violettgrå tagel-
lav (NT). Ett tallsumpskogsstråk, av 
ovanlig typ, med vass och grenrör och 
rikligt av klena lövträd. Där finns en 
ett antal sälgar, de flesta är döda, med 
många lavarter. 

Tidigare fanns lunglav (NT) på 
flera av träden, men nu finns bara en 
bål på ett dött träd. De levande säl-
garna har bl.a. skinnlav, stuplav och 
skrynkellav Parmelia sulcata och alla 
är fertila, vilket visar att livsmiljön är 
optimal för mer krävande lavar. Även 
här finns gammelsälglav på sälg och 
dessutom fertil. På en annan sälg finns 
Rinodina efflorescens och trolig allé-
moslav Arthonia muscigena. Den syd-
liga Bacidia arceutina finns på en asp 
i sumpskogen. På de äldre myrtallarna 
hänger det talltagel, men den är inte 
återfunnen sedan slutet av 1980-talet. 

Marksvampar är inte inventerade, 
men dopptaggsvamp och fjällig tagg-
svamp finns på flera ställen. På asparna 
påträffas rävticka, en art som endast 
uppträder på döende eller döda as-
par. Intressant är att silkesporing finns 
på kolad ytved på undersidan av flera 
gamla tallstubbar.

Fauna 
Det mosaikartade myrlandskapet 
gynnar förekomsten av småfåglar, 
hönsfåglar och hackspettar. Slaguggla 
häckar i närheten av Torsmossen. Få-
gelfaunan är inte inventerad. Flera av 

Rikkärr har inte alltid lågvuxen vegetation, utan ibland är det mest vass.  

En stor ockrakälla, d.v.s. järnrikt vatten.     
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asparna har bohål, vilket är positivt 
för vissa fågelarter.

Friluftsliv 
Skogen kring Torsmossen är värd ett 
besök för att uppleva hur en brand-
präglad skog kan se ut, utan att man 
ska förvänta sig urskog. Den blockiga 
marken och småkullriga terrängen gör 
att det inte är speciellt lättgått, men 
det finns värre skogsmark.

Natur- och kulturhistoria 
Det är i skogen man kan läsa av na-
tur- och kulturhistorian, spår finns av 
både mänsklig aktivitet och naturens 
normala dynamik. Skogsbränder har 
härjat i skogen, hur många och hur 
ofta har inte kunnat konstateras. Flera 
naturliga högstubbar finns av gamla 
tallar, sannolikt med total ålder av
många hundra år. Sedan finns många 
tallstubbar som är avverkade under 
1800-talet och som har varit med om 
bränder, vilket den kolade ytveden be-
kräftar. 

Inslaget av björk och asp i tallsko-
gen är också ett resultat av skogsbrän-
der. Graden av kulturpåverkan låter 
sig inte göras utan fördjupad invente-
ring. Inga synliga kolbottnar är funna 
i skogen. Däremot två upplag av gam-
la tallstubbar, liknande de som är av-
verkade på 1800-talet. De har brutits 
upp för att användas till tjärbränning. 
Upplagen är små, två till tre stubbar.

Ingrepp och påverkan 
Något ingrepp av skogsbruk i modern 
tid har inte skett i skogen på myrhol-

96. Torsmossen

Skogen vid Torsmossen kan verka vara trivial, men över allt finns rester efter naturskogen, 
t.ex. tallhögstubbar som kan vara många hundra år gamla.

marna och närmast myren. Området 
skulle kunna ha varit större om inte 
nyliga avverkningar gjorts mellan my-
ren och Mörtån. Smärre, äldre dik-
ningar kan man finna i myren, men 
i stort sett är myren opåverkad. Dä-
remot är omgivande fastmarkskog på-
verkad av skogsbruk i varierande grad.

Bedömning
Värdeomdöme 
Området har främst lokalt värde. Den 
mosaikartade myrstrukturen skapar 
en mångfald av biotoper och som har 
mikroklimatisk variation. Sumpskog 
av starrtyp har mycket liten areal i 
kommunen. Tallskogen, som är opå-
verkad av indutriellt skogsbruk, är en 
av de sista oskyddade, brandpräglade 
tallskogar som finns kvar i kommu-
nen. Det förekommer både rödlista-
de, regionala och lokalt hotade arter. 
Tillsammans med det öppnare myr-
landskapet vid Burån är detta stora 
myrlandskapet ett av de värdefullaste 
naturområdena i kommunen. Områ-
det når Påtagligt naturvärde (natur-
värdeklass 2).

Hot, skydd och planering 
Skogsbruk utgör ett allvarligt hot mot 
skogen kring Torsmossen. De senaste 
avverkningarna når ända fram till 
myrkanterna i väster. Sannolikt passar 
inte skogens naturvärden in i mallen 
för nyckelbiotoper. Området håller 
så höga naturvärden att planerna bör 

vara att det blir ett naturreservat så 
småningom.

Rekommendationer 
Mest gynnsamt för naturen är fri utveck-
ling, även gynnsamt när det gäller de 
rödlistade arterna. Alternativet av-
verkning och naturvårdsbränning är 
sämre. På sikt, om man kan bevara 
skogen i området, bör man ändå brän-
na ytor på maximalt en halv hektar 
och stängsla in dessa, för att hålla ute 
älg, allt för att få ny asp och sälg.

Naturvårdsarter 
Mossor: Bollvitmossa Sphagnum wul-
fianum*. 

Svampar: Rävticka Inonotus rha-
edes, silkesporing Oligoporus sericeo-
mollis, dropptaggsvamp Phellodon fer-
rugineum, fjällig taggsvamp Sarcodon 
imbricatus. 

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(NT), talltagel Bryoria fremontii, vio-
lettgrå tagellav Bryoria nadvornikiana 
(NT), kolflarnlav Hypocenomyce anth-
rocophila (NT), Carbonicola myrme-
cina (NT), skinnlav Leptogium satur-
ninum, lunglav Lobaria pulmonaria 
(NT), kortskaftad ärgspik Microcali-
cium ahlneri (NT), stuplav Nephroma 
bellum, gammelsälglav Rinodina dege-
liana.

Fåglar: Slaguggla Strix uralensis*.

Referenser
Hermansson & m.fl. 2008.

Stuplav Nephroma bellum.
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Beskrivning
Läge 
Vattendraget ligger cirka 13 km NNO 
om Grangärde, N om byn Långmy-
ran. 

Områdets huvuddrag 
Stockgropsån rinner upp i området 
sydväst om Dragberget och tillväxer 
genom inflöden från norr och söder 
i närheten av Stockgropen. Ån rinner 
ut i sjön Saxdalen. Ån slingrar sig fram 
den senare delen i sediment, vilket gör 
att delar av omgivande skog över-
svämmas tidvis. Den sista sträckan ut 
i Saxdalen är fallet så pass stort att en 
mindre forssträcka bildas.

Geologi
Berggrunden är av djupbergarten gra-
nit. Vid mynningen av ån finns en 
större yta av isälvssediement, liksom 
där flera bäckar rinner till.

Vegetation 
Omgivande skog är mestadels gran- 
eller blandbarrskog. På sedimentmar-
ken är granen grov och hög och floran 
av en örtrikare typ som har en liten 
omfattning i kommunen. Ungefär 7 
hektar är ”översilningsskog”.Omkull-
blåsningar har skapat en stor mängd 
lågor. Skog på fastare mark är mer 
eller mindre brandpräglad. Svackor i 
terrängen har långsamväxande mar-
granar. Lövträdsinslaget är sparsamt.

Flora och funga 
Området är främst intressant för lav-
floran. De gamla, grova granarna i 

Stockgropsån
Id nr: 97 
Typ: Naturbarrskog, sumpskog, å
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, L 
Skydd: Saknas
Areal: 60 ha, inkl 58 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 17 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66F 9a SV 
Koord.RT90: 6695506/1458652
Koord.Sveref: 6695897/153068
Ägare: Bolag

Centrala delarna av Stockgropsån är en sumpskog med gamla lövträd. Granen är trögväx-
ande och gammal.

1:25 0000 500 1000 1500 2000 m
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fuktiga lägen och margranar i bland-
barrskogen har några trädväxande 
arter som är anmärkningsvärda som 
garnlav (NT) och violettgrå tagellav 
(NT). På klena, men sannolikt gamla 
sälgar finns rikligt av lunglav (NT) och 
sparsamt med skrovellav  (NT). Bland 
den stora mängd granlågor finns har  
ullticka (NT), granticka (NT) och 
kötticka (NT) hittats. Troligen skulle 
en artinventering på vedsvampar ge 
fler arter.

Fauna
Kunskapen om vilka fåglar som finns 
i området är dåligt. Det gäller även för 
övrig fauna.

Natur- kulturhistoria
Inga noteringar har gjorts om områ-

dets naturliga dynamik. Detsamma 
gäller spår efter eventuellt nyttjande 
som fodermark eller tidiga skogliga 
uttag.

Ingrepp och påverkan 
Den ansamlingen av lågor som har 
bildats längsmed ån har vid ett tillfälle 
på 1980-talet tagits för byggnation. 
Skogsgödsling har skett en gång på 
skogen söder om ån.

Bedömning
Värdeomdöme 
Stockgropsån har en vacker sträck-
ning i skogslandskapet och där den 
rinner genom sediment har en ovan-
lig skogstyp bildats. Skogen närmast 

97. Stockgropsån

ån har stora värden för kryptogamer, 
vilket kommer att öka med skogens 
ålder. Rikligt med lågor kommer med 
tiden även att gynna vedlevande svam-
par och insekter. Förutsättningarna är 
utomordentligt goda för att utveckla 
områdets biologiska värde. Påtagligt 
naturvärde (naturvärdeklass 2).

Hot, skydd och planering 
Markägaren har pekat ut nyckelbio-
toper på 6,1 hektar ”barrnaturskog” 
och 1,7 hektar ”bäckdal”. Ån är också 
en så kallad korridor i den ekologiska 
skogsbruksplanen som markägaren 
har upprättat. 

Rekommendationer 
Det är av stor betydelse för framtida 
utveckling av naturvärdet om skogen 
vid Stockgropsån blir opåverkad el-
ler inte. Skogsbruk kan inte bedrivas 
på de sumpskogsartade partierna om 
naturvärdena ska bestå och utvecklas. 
Viktigt är också att en bred zon till ån 
får utvecklas naturligt. En fördjupad 
artinventering bör genomföras för 
att öka kunskapen om området. Det 
behövs för att bedöma livskraften hos 
lunglav och skrovellav.

Naturvårdsarter 
Svampar: Kötticka Leptoporus mollis 
(Nära hotad - NT), granticka Phel-
linus chrysoloma (Nära hotad - NT), 
ullticka Phellinus ferrugineofuscus 
(Nära hotad - NT). 

Lavar: Garnlav Alectoria sarmen-
tosa (NT), violettgrå tagellav Bryoria 
nadvomikiana (NT), lunglav Lobaria 
pulmonaria (NT), skrovellav Lobaria 
scrobiculata (Nära hotad - NT).

Referenser 
Ljung 1998. Hermansson & m.fl. 
2008.

I sumpskogen finns lunglav (NT) på flera träd och i stor mängd, vilket är ovanligt. 
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Beskrivning
Läge 
Skogsområdet ligger 14,5 km NV om 
Grangärde och på gränsen till Gagnef 
kommun. För att komma hit kan man 
åka förbi Malingarna och ta vägen 
mot väster till Håjensån och ta vägen 
som slutar söder om Håjen. 

Områdets huvuddrag 
Kuperad och blockrik terräng i en 
nordsluttning mot sjön Håjen. Här 
och var finns jätteblock. I botten av de 
ravinliknande bildningarna ligger det 
små myrar, vätar, kärr, sumpskog och 
Blåkulltjärnen. De högre höjderna är 
talldominerade medan svackorna är 
granrika med ställvis stort lövträds-
inslag. Vid kantzonerna till myrarna 
och sjön är det sumpgranskog eller 
storblockigt. Blockigheten är tydlig, 
eftersom upprepade bränder har gjort 
att det inte har hunnit bildas tjocka 
humuslager.

Geologi
Berggrunden är av bergarten granit. I 
västra delen är det storblockig kullig 
morän.

Vegetation 
Över hela området finns det bestånd 
av äldre asp. Lövträdsinslaget är för 
övrigt ganska stort av asp, sälg och 
björk. I de grandominerade delarna 
är oftast fältskiktet av lågörtstyp eller 
branta nordvända sluttningar. Till och 
med blåsippa förekommer. I botten 
av en ravin är det ett plan med fuk-

Blåkul la
Id nr: 98 
Typ: Naturbarrskog, vätar 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Saknas
Areal: 33 ha, inkl 29 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 90 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 9i SO 
Koord.RT90: 6692572/1443737
Koord.Sveref: 6692785/138190
Ägare: Bolag
 

Kring en vät i skogen ligger det stenblock av diabas. På blocken finns ovanliga lavar. 

1:15 0000 250 500 750 1000 m
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98. Blåkulla

tigare, stenfri granskog. På några stäl-
len är det vacker tallskog. I kärrpar-
tierna finns också glesa, klena bestånd 
av klibbal. Långsamväxande granar 
kommer rikligt på vissa blockiga par-
tier. Antalet lågor av diverse trädslag 
är ganska stort, men skulle kunna vara 
mer.

Flora och funga 
Området är särskilt intressant för att 
läget gynnar förekomsten av uttork-
ningskänsliga kryptogamer, främst 
lavar. I de lägst liggande partierna är 
luftfuktigheten hög, vilket visar sig 
genom att lövträden är bevuxna med 
mossor långt upp på stammarna, till 
och med väggmossa i stora tuvor. As-
pgelélav (NT) finns på några aspar 

strax sydväst om Blåkulltjärnen, samt 
rikligt i ett aspbestånd som ligger i en 
svacka och på krönet av den nordexpo-
nerade sluttningen. Violettgrå tagellav 
(NT), broktagel (EN) och skuggblåslav 
växer på en nordexponerad lodyta på 
ett stort block i en tätare del av barr-
blandskogen. Blocket ligger cirka 200 
meter öster om tjärnen. Skuggblåslav 
finns på flera stora stenblock. Lung-
lav (NT) förekommer på flera aspar 
och sälgar i området, liksom korall-
blylav och gytterlav. Alla stammar av 
sälgar som lunglav växer på är döda. 
Förekomsten av hänglavar är på vissa 
ställen anmärkningsvärt rikligt, främst 
av vanligare arter av skägglavar. Bland 
skägglavarna har grenskägglav Usnea 
chaetophora (EN) konstaterats, men 

grenskägglav är numera uppdelad på 
fler arter och troligen ska den heta Us-
nea cylindrica. 

Garnlav (NT) finns spridd inom 
hela området, men ingenstädes rik-
ligt. På några gamla granar är den lilla 
knappnålslaven vitgrynig nållav (NT) 
påträffad. Vanligare är gammelgranslav 
på granar. På ett ställe finns mjölig 
dropplav (NT) tillsammans med gam-
melgranslav på riktigt gamla granar. 
Gamla tallstubbar efter avverkningar 
och bränder är viktiga för lavar som 
bara växer på kolad ved. På en stor 
naturlig högstubbe finns det rikligt av 
de typiska brandgynnade arterna kol-
flarnlav (NT), mörk kolflarnlav (NT), 
vedskivlav (NT) och grynig skivlav 
Trapeliopsis granulosa. 

Trots stor mängd lågor har få an-
märkningsvärda vedlevande svam-
par påträffats och de som har hittats 
har varit på asp. En låga med korall-
taggsvamp (NT) har en gång hittats. 
Rävticka förekommer här och var på 
de gamla asparna. På lågor finns rynk-
skinn (NT) och hartsporing Ceripori-
opsis resinascens (även här systematiska 
problem). Rynkskinn finns vanligtvis 
på granlågor. Trots rikligt med sten-
block i skogen är de torftigt artfattiga 
på lavar och mossor. På en fuktig lo-
dyta finns i alla fall den mindre van-
liga rödfläckig knotterlav Trapeliopsis 
pseudogranulosa. Vid en vät kan man 
lätt konstatera att stenblocken i kan-
terna av vattnet är av diabas, eftersom 
de är svarta av cyanobakterier, vilket 

Stenblocken efter stranden på Håjen är 
mycket intressanta om man är intresse-
rad av skorplavar. Ovanligt artrik plats.

Att skogen har brunnit hårt en gång visar de gamla urbrända tallstubbarna. Skogen har 
brunnit även före sista branden.  
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98. Blåkulla

På blocken vid en vät finns den ovanliga labyrintlav (NT).  
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skapar förutsättningar för ovanliga 
lavar. Labyrintlav (NT) finns på två 
block vid en vät och ovanligt rikligt. 
På ett annat stenblock i väten finns 
korallblylav. Sten är ovanligt substrat 
för den arten. Labyrintlav finns ock-
så på diabasblock efter sjöstranden. 
Där finns ovanligt rikligt av lavarna 
Koerberiella wimmeriana och  stift-
lik påskrislav Stereocaulon pileatum. 
Diabasblocken efter stränderna har 
säkerligen mer intressant att bjuda på 
i artväg.

Fauna 
I området har tretåig hackspett (NT) 
konstaterats häcka. Gråspett är obser-
verad. Spår efter tjäder är konstaterat. 
Området har bra förutsättningar för 
rovfåglar och tättingar som är gyn-
nade av äldre, mosaikartad skog. Åt-
minstone ett par talltita är häckande.

Natur- och kulturhistoria 
Skogen i området har en ganska kraf-
tig påverkan av äldre tiders skogsbruk 
och kolningshuggning. Åtminstone 
tre kolbottnar är hittade, båda av den 
fyrkantiga typen, och en vackert sten-
satt ugn från en kojrest. Brandprägeln 
är påfallande med spår efter 6-8 brän-
der i de kvarvarande stubbarna, vilket 
tillsammans har resulterat i en rikligt 
med lövträd. 

Ingrepp/påverkan 
Skogsavverkningar har genomförts på 
andra sidan kommungränsen, även 
om området hade liknande natur-
värden. Avverkningar inom Ludvika 

Mosaik av skog, kärr och sumpskog är idealiskt för att många arter ska trivas. Blåkulla är 
på det sättet ett spännande område.

98. Blåkulla

kommunen har främst drabbat om-
rådet intill Blåkulltjärnen, varav ett 
parti hade lika höga naturvärden som 
övriga delar av området. I den enda 
större sumpskogen i botten av den 
stora ravinen har man någon gång 
i tiden lyckats att dika skogen så att 
den nu inte är lika blöt. Marken har 
dessutom sjunkit något. Här finns 
också de största granarna. Påverkan av 
dikena är marginell på den biologiska 
mångfalden, eftersom luftfuktigheten 
fortfarande är hög. 

Bedömning
Värdeomdöme 
Området har speciellt höga naturvär-
den eftersom skogen består av många 
olika typer, varav förekomsten av äldre 
lövträd tillhör de viktigaste. Hög och 
jämn luftfuktighet gynnar förekom-
sten av kryptogamer, varav flera arter 
är regionala eller lokalt hotade. Det är 
ett av det viktigaste skogsområdena i 
kommunen och som måste bevaras. 
Området har Högre Naturvärde (Na-
turvärdesklass 1b). Artlistan innehål-
ler ovanligt många naturvårdsarter 
och som visar på artmångfald.

Hot, skydd och planering 
Sluttningen mot Håjen är medtagen 
som ett kärnområde i markägarens 
ekologiska skogsbruksplan, nyckelbi-
otoperna är på 12,8 hektar ”lövskog” 
och 10,0 hektar ”barrnaturskog”. 
Skog som inte anses vara nyckelbiotop 
är hotad av skogsbruk. 

Rekommendationer 
Området bör undantas från alla typer 
av skogsbruk. Avverkningen av asp-
beståndet eller urglesning av träden 
skulle leda till en biotopförsämring 
och skulle kunna bli ett hot mot as-
pgelélav. En viss urglesning av gran, 
genom ringbarkning och fällning på 
vissa ställen skulle ändå kunna vara 
gynnsamt för aspgelélav och lunglav, 
då skuggning missgynnar arterna. De 
skogspartier som ligger utanför nyck-
elbiotoperna, som är mindre bestånd 
av tall, har även visat sig hålla höga 
naturvärden. Det behövs en mer för-
djupad artinventering av området för 
att få fram områdets fulla naturvärde.

Naturvårdsarter 
Växter: Knärot Goodyera repens (Nära 
hotad - NT).  

Svampar: Koralltaggsvamp Heri-
cium coralloides (Nära hotad - NT), 
dropptaggsvamp Hydnellum ferru-
gineum, rävticka Inonotus rheades, 
vedticka Phellinus viticola, Rynkskinn 
Phlebia centrifuga (Nära hotad - NT). 

Lavar: Broktagel Bryoria bicolor 
(Starkt hotad  - EN), violettgrå tagel-
lav Bryoria nadvornikiana (Nära hotad 
- NT), vitgrynig nållav Chaenotheca 
subroscida (Nära hotad - NT), laby-
rintlav Claurouxia chalybeioides (Nära 
hotad - NT),  mjölig dropplav Clios-
tomum leprosum (Nära hotad - NT), 
aspgelélav Collema subnigrescens (Nära 
hotad - NT), vedskivlav Hertelidea 
botryosa (Nära hotad - NT), kolflarn-
lav Hypocenomyce anthrocophila (Nära 
hotad - NT), mörk kolflarnlav Carbo-
nicola myrmecina (Nära hotad - NT), 
vitmosslav Icmadophila ericetorum, 
gammelgranslav Lecanactis abietina, 
lunglav Lobaria pulmonaria (Nära 
hotad - NT), barkkornlav Lopadium 
disciforme, stuplav Nephroma bellum, 
bårdlav Nephroma parilé, korallblylav 
Parmeliella triptophylla, fjällig filtlav 
Peltigera praetextata, gytterlav Proto-
pannaria pezizoides, grenskägglav Us-
nea chaetophora (Starkt hotad - EN).

Fåglar: Talltita Parus montanus, 
Tretåig hackspett Picoides tridactylus* 
(Nära hotad - NT), tjäder Tetrao uro-
gallus*.

Referenser
Hermansson & m.fl. 2008.
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B e s k r i v n i n g
Läge 
Bergen ligger cirka 11 km VSV om 
Saxdalen och S om Bringsjöberget.

Områdets huvuddrag 
En höjdplatå som har branta slutt-
ningar åt flera håll och som har två 
skilda toppar, Rönnberget och Palja-
koberget. Brantast är det på Rönn-
berget.  Skogen består till större de-
len av lågvuxen gammal barrskog på 
hällmarker. I sluttningar och svackor 
mer grandominerad skog. Nordväst-
sluttningen är rik på små mossar och 
kärr. Mindre klippväggar förekommer 
i ostbranten.

Geologi
Berggrunden består av granit. Hela 
höjdläget har tunt, osammanhängande 
moränlager med berg i dagen.

Vegetation 
Skogen på platån är av höjdlägeska-
raktär, det vill säga, luckig blandbarr-
skog med träd som är klena och låga. 
Där det är nära till berget är det högt 
ris av ljung, blåbär och odon. På fuk-
tigare mark blir det mer eller mindre 
granskog. Där trivs även kruståtel, vit-
mossor och en och annan ormbunke. 
Tätare bestånd har en viss självgall-
ring. Ställvis ligger ganska rikligt med 
granlågor. Spridda lågor finns överallt 
i skogen. Tallmossen har ett skikt av 
gamla tallar. 

Hällmarkerna har en lågvuxen, 
långsamväxande, mer eller mindre Skogen är typisk höglägesskog. Varierar stort mellan magra hällmarker, luckiga småmyrar 

och bördig granskog.

Rönnberget  -  Pal jakoberget
Id nr: 99 
Typ: Naturbarrskog 
Klass: Lokalt (I)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Saknas
Areal: 131 ha, inkl 125 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 6i SO 
Koord.RT90: 6666502/1443295
Koord.Sveref: 6666716/138066
Ägare: Bolag
 

1:20 0000 250 500 750 1000 1250 m
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tät gran- eller tallskog. Spridda gamla 
tallar når över krontaket. Många av 
tallarna och granarna är nog äldre än 
vad man kan tro, fastän dom inte är 
grövre än ett par decimeter. Några 
tallar är riktigt gamla och de är verk-
ligen fullvuxna. Inslaget av lövträd är 
mycket litet och det är i stort sett bara 
björk. I den branta delarna av bergen 
finns ganska frodig granskog och där 
står det också gamla rönnar. Detta är 
typiskt för nederbördsrika höjdläges-
skogar. Nästan alla träd är påverkade 
av återkommande snöbrott. Många 
av lågorna är just toppar som fallit till 
marken. 

Flora och funga 
De intressantaste delarna av området 

99. Rönnberget

är tallskogen på mossen strax norr om 
bosättningen. Där förekommer vio-
lettgrå tagellav (NT) tämligen rikligt 
på de undertryckta granarna. Garnlav 
(NT), som är en karaktärsart i gam-
mal skog, finns på många ställen. Tro-
ligen har den bara börjar etablera sig 
och därför finns inga stora mängder 
av den, men en och annan gran har 
många exemplar. Annars är det spar-
samt med hänglavar, särskilt i häll-
marksskogen. På många av de gamla 
granarna, och en och annan tall, är 
det rika förekomster av grynig blås-
lav. Laven är typisk i gammal skog på 
höjder. I Rönnbergets branta nord-
ostsluttning är granar och björkar 
draperade av skägglav Usnea dasypoga. 

Bland skägglavarna finns åtminstone 
på två granar några bålar av violettgrå 
tagellav (NT). 

Trots många granlågor, varav 
många är i lämplig nedbrytnings-
stadium för vedsvampar, har få arter 
hittats. Mest spridd är vedticka. Doft-
skinn (NT) är påträffad på en död 
gran. Sannolikt finns svampen på flera 
ställen, eftersom denna typ av skog är 
mycket lämplig livsmiljö. En ovanlig 
skinnsvamp är funnen. I de bördigas-
te granskogspartierna verkar rotticka 
Heterobasidion annosum fälla de flesta 
träden. Annars är det klibbticka Fo-
mitopsis pinicola som står för dynami-
ken. Endast på en brunnen tallstubbe 
har kolflarnlav (NT) hittats. Det är i 
den magra och lågvuxna tallskogen på 
Paljakoberget. 

Fauna
Hela skogsområdet på Rönnberget är 
lämplig biotop för tjäder  och vid be-
sök ser man alltid någon. Spåren efter 
långvarig betning av barr på tallar har 
satt sin karaktär på gamla tallar. Spår 
efter tretåig hackspett (NT) finns här 
och var.

Natur- kulturhistoria
Man kan anta att stora delar av skogen 
har brunnit då och då, även om få spår 
efter brand har hittats. Vanligtvis går 
det att se kolad ved på gamla tallstub-
bar. Kolbotten finns i området. På kol-
botten är det äldre gran och  en enda 
sälg som hittats i området. På ett par 
ställen är det kvar luckor i skogen efter Här och var finns riktigt gamla tallar. Tallarna är ockås formade av mångåriga besök av 

tjäder som äter barren.

Doftskinn (NT) är en typisk art som finns 
på toppbrutna granlågor i höglägessko-
gar. Det börjar bildas många granlågor i den skiktade granskogen.   
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Från Rönnbergets topp har man en förträfflig utsikt mot nordost. I den branta sluttningen 
finns kanske också de äldsta granarna och de är rika på hänglavar.  

den tiden när man inte kalavverkade 
skogen. Istället högg man luckor och 
lämnade ett och annat träd som kunde 
fröa av sig. En miljövänlig metod.  

Ingrepp och påverkan 
Ett vindkraftverk har satts upp på 
berget. Vägen till den slingrar sig 
fram genom skogen och upptar stör-
re areal än om det hade gällt vanlig 
skogsbilväg. Efter vägdragningen har 
den virkesrikaste skogen avverkats. 
Avverkningarna har också negativt 
påverkat klippväggar med kraftiga ut-
torkningseffekter. När surt regn föll 
över området har sannolikt bidragit 
till att hänglavar försvann.

Bedömning
Värdeomdöme 
Förekomsten av violettgrå tagellav 
(NT) är i en annorlunda biotop än 
den vanligtvis uppträder inom, vilket 
är värdefullt att bevara. De gamla tal-
larna i mossen har stort värde nu och i 
framtiden. Ett viktigt område för tjä-
der. Skogen på Rönnberget har min-
dre värde men ändå ett stort framtids-
värde eftersom inget skogsbruk bör 
komma ifråga. Naturskogskvalitéer 
finns. Tyvärr har avverkningar i slutt-
ningarna förstört viktig livsmiljö och 
vissa förutsättningar för ekologisk 
funktionalitet. Området når åtmins-
tone Påtagligt Naturvärde, naturvär-
deklass 2. 

Den magraste skogen är på Rönnbergets hällmarker. Där växer granen tätt och nästan bara manshög.

99. Rönnberget

Rekommendationer 
Kvarvarande skog bör få vara intakt och 
bevaras för all framtid. En del av skogen 
bör klassas som nyckelbiotop. Häll-
marksskogen bör vara impediment, 
det vill säga att skogen har mycket låg 
produktion. Tallmossen med de gam-
la tallarna bör undantas från skogs-
bruk, liksom skogen på bergets högsta 
höjd. Någon ytterligare vindkraftverk 
bör inte byggas.

Hot, skydd och planering 
Något hot från skogsbruket bör inte 
finnas, när nästan all produktiv skog 
redan är avverkad. Resterande pro-
duktiv skog bör vara nyckelbiotop. 
Ett nytt stort hygge gjordes 2010 mot 

området i sydväst. Inga nyckelbioto-
per är utpekade i området.  

Naturvårdsarter 
Svampar: Doftskinn Cystostereum 
murrayi (Nära hotad - NT), vedticka 
Phellinus viticola. 

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), nästlav Bryoria 
furcellata, violettgrå tagellav Bryoria 
nadvornikiana (Nära hotad - NT), 
kolflarnlav Hypocenomyce anthro-
cophila (Nära hotad - NT), grynig 
blåslav Hypogymnia farinacea. 

Fåglar: Tretåig hackspett Picoides 
tridactylus* (Nära hotad - NT), tjäder 
Tetrao urogallus*.

Referenser
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Orrberget
Id nr: 100 
Typ: Naturskogsartad skog 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Saknas
Areal: 158 ha, inkl 150 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 20 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66F 9a SO 
Koord.RT90: 6693064/1461511
Koord.Sveref: 6693493/155954
Ägare: Bolag

Beskrivning
Läge 
Skogsområdet ligger 10,5 km NO om 
Nyhammar. För att komma hit åker 
man över Nyhammar och mot Tuna-
Hästberg.

Områdets huvuddrag 
Norr om Laxsjön ligger ett bergsom-
råde som har branta sluttningar mot 
söder. Uppe på den stora platån är 
terrängen kuperad, med flera mindre 
myrar, tjärnar och bäckdråg. Neder-
bördsmängden verkar vara normalt 
hög, liknande de förhållanden som 
råder längre norrut i Gyllbergen. Sko-
gen domineras av gles gammal tall-
skog och för övrigt granskog. 

Geologi
Bergrunden består av omvandlad fält-
spatporfyrisk urgranit. Hela höjden 
har tunt, osammanhängande morän-
lager.

Landskapsbild
Visuellt har Orrberget stor betydelse 
från olika håll. Området ligger också 
i närheten Gyllbergens naturreservat 
och däremellan Storfallsberget. Till-
sammans skulle de kunna bli en del av 
en större ekologisk grön infrakstruk-
tur och därmed skulle naturvärdena 
öka ytterligare med större areal natur-
skogsartad skog.

Vegetation 
I och med att terrängen är varierande 
är vegetationen mosaikartad. Från 
hällmarks-, sumpskog och myrvegeta- Gamla tallar som under lång tid har betats av tjädrar.

1:25 0000 500 1000 1500 m
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tion. Träd finns i alla åldrar. De gamla 
tallarna är kring 250 år eller äldre. 
Det finns granar som är senvuxna och 
mycket gamla och även de över 200 
år. Ljungen breder ut sig på de glest 
trädbevuxna hällmarkerna. Mestadels 
dominerar barrblandskog med stort 
inslag av äldre träd. Lövträd är det 
sparsamt av på fastmarken, medan det 
är rikligare i våtmarkerna. Äldre rön-
nar förekommer här och var. Lågor, 
torrakor och högstubbar finns, men 
det saknas de riktigt gamla tallågorna. 
Med hundra år utan något skogsbruk 
har skogen återfått naturskogsartad 
karaktär. 

Flora och funga 
Hög nederbörd vintertid gynnar fö-
rekomsten av kryptogamer. Ett par 
sådana arter är vågig sidenmossa och 
blåmossa. I skuggiga lägen i skog, men 
gärna på ytliga block, finns mörk hus-
mossa. 

De långsamväxande träden i myrar 
och dråg är rikt påväxta av hänglavar, 
främst garnlav (NT) och tagellavar. 
Här och var förekommer violettgrå ta-
gellav (NT) på gran och lärk. De gam-
la rönnarna är rikt påväxta av njurla-
var och korallblylav, varav två även har 
lunglav (NT) och en skrovellav (NT). 

Den glesa hällmarkstallskogen har 
ovanligt många riktigt gamla margra-
nar och även förhållandevis många 
torrakor. På åtminstone en torraka 
finns blanksvart spiklav (NT).  Andra 
lavar på gamla högstubbar är vedflam-
lav (NT) och blågrå svartspik (NT), 

100. Orrberget

På Orrberget finns en och annan riktigt gammal tall. Bilden under visar grynig blåslav som är en typisk lav i gammelskogar i höjdlägen. 

En riktigt gammal tall, säkert flerhundra årig.
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arter som missgynnas av skogsbruk. I 
hällmarkstallskog kan man hitta den 
sällsynta halmgul örnlav (NT) och den 
finns här på en gammal tall. Sparsamt 
förekommer dvärgbägarlav (NT) på 
gammal liggande ved. Violettgrå tagel-
lav (NT), finns spridd på många träd, 
men särskilt rikt finns den på Kopp-
laberget.

Även om det inte är så mycket lå-
gor som det ska finnas naturligt, så 
finns det vedlevande svampar knutna 
till gamla lågor. Det är dock granlågor 
som står för kontinuiteten. Doftskinn 
(NT) är en typisk art för den här ty-
pen av skog med många snöbrutna 
granar. På en riktigt gammal gran-
låga fanns gränsticka (NT). Granlågor 
som har legat ett tag, med ungefär 
hälften av barken kvar, har som här 
ibland ullticka (NT), kötticka (NT) 
och granticka (NT). På en gammal 
tall finns tallticka (NT). Marklevande 
svampar brukar inte visa sig så lätt 
bland högt ris och djup mossa. På ett 
ställe med tunnare humus påträffades 
strimspindling och en art av korallfing-
ersvamp Ramaria. Motaggsvamp (NT) 
lever med tall  på hällmarkerna.

Fauna 
Området bör vara attraktivt för höns-
fåglar, hackspettar och vissa tättingar, 
t.ex. korsnäbbar och mesar. Det finns 
flera spelplatser för tjäder i området.

Friluftsliv 
Orrberget bör ha stor potenial som 
rekreaktionsområde för det rörliga fri-

100. Orrberget

På Orrberget finns skog som tjäder stortrivs i.

luftslivet. Området storlek måste vara 
en tillgång om man är intresserad av 
att vistas i obanad kuperad terräng i 
variationsrik gammal skog. 

Bedömning
Värdeomdöme 
Ett viktigt naturområde där för att 
den mosaikartade terrängen, den 
höga nederbördsmängden och före-
komsten av gamla träd som gynnar 
förekomsten av kryptogamer. Den 
stora arelen av naturskogsartad skog 
är numera ovanlig. 

Vid en översiktlig inventering  
2014 påträffades 15 rödlistade arter 
av svampar och lavar. Området har 
bra förutsättningar att hysa ännu flera 
regionala och lokalt hotade kryptoga-
marter. Det är även ett viktigt område 
för tjäder och dess lekplatser. Därmed 
har området särskild betydelse för att 
upprätthålla biologisk mångfald på 
lokal nivå, vilket betyder Högre na-
turvärde (Naturvårdsklass 1b).

Hot, skydd och planering 
Området är planerat för exploatering 
av vindkraftverk. Tjäderspelplatser 
är med i EU:s fågeldirektiv och ska 
bevaras som ett Natura 2000-objekt. 
Blåmossa är listad i EU:s habitat- och 
artdirektiv. Markägaren har avgränsat 
sex nyckelbiotoper på sammanlagt 
30,2 hektar.

Rekommendationer 
Efter att avverkningarna har genom-
förts i sydbranten till platån torde 

resterande klassas som impediment. 
Alla skogsbruksåtgärder bör undan-
tas i hela området. På sikt kommer 
detta att öka naturvärdet i området. 
Det bör finnas en plan för hur vind-
kraftexploateringen klarar av att inte 
försämra livskvalitén för tjäder.

Naturvårdsarter 
Mossor: Mörk husmossa Hylocomi-
astrum umbratum, blåmossa Leucobry-
um glaucum*, vågig sidenmossa Pla-
giothecium undulatum, kantvitmossa 
Sphagnum quinquefarium*.

Svampar: Strimspindling Cortina-
rius glaucopus, rosabandad spindling 
Cortinarius variegatus, doftskinn Cys-
tostereum murrayi (Nära hotad - NT), 
dropptaggsvamp Hydnellum ferrugine-
um, gulporing Junghuhnia luteoalba, 
kötticka Leptoporus mollis (Nära hotad 
- NT), granticka Phellinus chrysoloma 
(Nära hotad - NT), ullticka Phellinus 
ferrugineofuscus (Nära hotad - NT), 
gränsticka Phellinus nigrolimitatus 
(Nära hotad - NT), Phellinus pini 
(Nära hotad - NT), vedticka Phellinus 
viticola, motaggsvamp Sarcodon squa-
mosus (Nära hotad - NT).

Lavar: Violettgrå tagellav Bryoria 
nadvornikiana (Nära hotad - NT), 
blanksvart spiklav Calicium denigra-
tum (Nära hotad - NT), blågrå svart-
spik Chaenothecopsis fennica (Nära 
hotad - NT), dvärgbägarlav Cladonia 
parasitica (Nära hotad - NT), ved-
skivlav Hertelidea botryosa (Nära ho-
tad - NT), grynig blåslav Hypogymnia 
farinacea, lunglav Lobaria pulmonaria 
(Nära hotad - NT), skrovellav Lobaria 
scrobiculata (Nära hotad - NT), bård-
lav Nephroma parile, halmgul örnlav 
Ochrolechia alboflavescens (Nära hotad 
- NT), korallblylav Parmeliella trip-
tophylla, vedflamlav Ramboldia ela-
bens (Nära hotad - NT). 

Fåglar: Tjäder Tetrao urogallus*.

Litteratur
SNF Dalarna & m.fl. 2014.
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A
abborre  136
Absconditella pauxilla  239
Absconditella sphagnorum  167
Accipiter gentilis  276, 387
Acrocephalus dumetorum  81
Acrocordia cavata  71, 100
Actitis hypoleucos  35, 122, 145, 188, 

328
Adscita statics  267
Aegithalos caudatus  188
Aegolius funereus  59, 101, 227, 355
aftonfalk  325
Agonimia tristicula  194
Ajuga pyramidalis  267, 270, 281
Alauda arvensis  81, 284, 326
Albatrellus subrubescens  38
Alchemilla heptagona  253
Alcis jubata  101
Alectoria sarmentosa  25, 29, 35, 43, 47, 
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299, 341, 352, 355, 366, 369, 385, 
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alfågel  204, 348
allélav  57
allémoslav  389
allémossa  176, 194, 198, 343
almsnabbvinge  334
almsprängticka  304
Amphidium mougeotii  173
Amphilium lapponicum  47
Anaphtychia ciliaris  57
Anastrophyllum hellerianum  29, 93, 

176, 194, 241, 379
Anastrophyllum michauxii  29, 71
Andrea vaga  201
Andrena nigriceps  37
Andrena vaga  192
Androsace septentrionalis  54
Anobium thomsonii  71
Anomodon viticulosus  194
Anomoporia bombycina  369
Antennaria dioica  164, 288
Anthrax anthrax  162
Anthus pratensis  160, 259
Anthus trivialis  59, 71, 101, 115, 122, 

134, 145, 188, 288, 295
Antitrichia curtipendula  194, 343
Antrodia albida  281
Antrodia albobrunnea  43, 71
Antrodia heteromorpha  43, 89
Antrodia  infirma  341
Antrodia primaeva  366

Antrodia pulvinascens  35, 47, 71, 241, 
276, 295, 299, 349, 387

Antrodia ramentacea  100
Antrodia sinuosa  23, 169
Antrodia xantha  360
Antrodiella parasitica  379
Apalus bimaculatus  38, 194
aprikosfingersvamp  56, 264, 267, 292, 

295
Apus apus  71, 316
Aradus obtectus  71
Arctomia delicatula  117, 118
Arctoparmelia centrifuga  67
Arthomyces pyxidatus  57, 59, 71, 245, 

337
Arthonia leucopellaea  71, 93, 122, 385
Arthonia muscigena  389
Arthonia spadicea  379
Arthonia vinosa  29, 47, 100, 369
Asio falmmeus  171
ask  331, 370, 372
aspfjädermossa  68, 71
aspgelélav  28, 29, 45, 46, 47, 57, 59, 71, 
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Asplenium ruta-muraria  194
Asplenium septentrionale  194
Asplenium trichomanes  250
Asplenium trichomanes ssp. quadriva-

les  194
Asplenium viride  194
aspvaxskinn  68, 71
Asterodon ferruginosus  35, 43, 47, 75, 
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B
Bacidia arceutina  389
Bacidia trachona  346
Bacidia vermifera  139
backnejlika  220, 247, 250
backnopping  56, 59, 162, 164, 201, 264, 
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backruta  264, 267
backskafting  109, 115, 128
backsvala  194
backthujamossa  194
backvial  196
Baeomyces carneus  238
Bankera violascens  59, 64, 71, 115, 164, 

201
banklint  247, 250

barkkornlav  71, 129, 145, 155, 365, 366, 
396

barkkryptolav  239
barkporina  136
barkticka  29, 132, 134, 364, 366
barrklubbsvamp  297
barrskogsfjällfly  68, 71
barrviolspindling  54, 110, 115, 137, 

225, 226, 378, 379
Bartramia halleriana  29
Bazzania trilobata  159, 176, 238, 241
bergand  325, 348
bergglim  45
bergtall  178
berguv  141, 145, 148, 159, 330
Biatora chrysantha  239
Biatora helvola  132, 365
Biatora ocelliformis  47, 134, 262
bibagge  37, 38, 193, 194
Bibagge  37, 38, 193, 194
Bilimbia microcarpa  238, 371
bitterlav  89
bitter taggsvamp  68, 70, 71, 110, 115, 

136, 137, 371, 373
bivarg  37
bivråk  71
bjömbrodd  102, 104
björktrast  295
björktrats  295
björnmussling  71, 243, 245, 337
blanklav  28, 29, 46, 47, 56, 71, 100, 122, 

241
blanksvart spiklav  40, 43, 171, 238, 239, 
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blek fingersvamp  64, 200, 379
blek hasselmossa  194
bleknopping  264, 267, 270, 318
blek skedmossa  357
blekstarr  264, 310
blek örnlav  29, 57, 59, 101, 222, 223
blodbi  201
blodticka  83, 86
blodvaxskivling  56, 270, 273, 276
blomkålssvamp  197, 198, 200, 202, 208, 

210, 241
blågrå svartspik  40, 43, 401, 402
blågröe  45, 196
blå kärrhök  351
blåmossa  143, 144, 401, 402
blånopping  273
blåsflikmossa  176, 198
blåsippa  52, 109, 136, 147, 190, 196, 
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blå slemspindling  52, 54
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blåsuga  57, 267, 270, 281
blåsvart knopplav  47, 132, 134, 261, 

262
blå säckmossa  167, 171
blå taggsvamp  29, 35, 64, 110, 115, 197, 

198, 200, 202, 229, 297, 299
blåtryffel  57, 58, 59, 297, 299
blåtåtel  102, 105, 117, 127, 216, 357, 

381, 388
bläsand  141
bockrot  218
Bolarea eunomia  187
Boletopsis grisea  35
Boletopsis leucomelaena  59, 115
bollvitmossa  52, 71, 104, 107, 389
Bombus soroeensis  37
Bonasa bonasia  29, 194, 202, 299
Bonsana bonsania  276
borsttagging  387
borsttistel  52, 162, 301, 318
Botrychium lunaria  59, 164, 184, 210, 

241, 267, 276, 316
Botrychium virginanum  54
Brachypodium pinnatum  115
Brachyta interrogationis  133
brandkortvinge  113, 115
Bred kärrtrollslända  267
bred paljettdykare  169, 233
bredtjärtad labb  348
Briza media  50, 54, 122, 164, 220, 253, 

323
broktagel  67, 71, 83, 89, 93, 151, 155, 

157, 160, 178, 179, 255, 339, 341, 
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brudsporre  50, 56, 59, 64, 104, 107, 
164, 181, 184, 247, 250, 267

brunand  186, 192, 204, 325, 328
brunbjörn  68, 91, 159
brunfläckig spindling  52
Brun gräsfjäril  6
brun klibbskivling  54, 64, 110
brunklöver  252
brun kärrhök  141
Brunlångöra  134
brun nållav  56, 59, 295, 310, 311
brunpudrad nållav  28, 29, 67, 70, 71, 
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144, 147, 149, 241, 368, 369, 384, 
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brushane  141, 145, 187
Bryoria bicolor  71, 86, 93, 155, 160, 

179, 341, 396
Bryoria capillaris  23
Bryoria fremontii  35, 47, 78, 126, 390
Bryoria furcellata  35, 43, 78, 144, 155, 

171, 245, 399
Bryoria nadvornikiana  25, 29, 35, 43, 

71, 75, 86, 93, 100, 115, 122, 129, 
149, 160, 241, 245, 341, 349, 352, 
366, 369, 382, 385, 387, 390, 396, 
399, 402

Bryoria tenuis  93
Bryoria tortuosa  46

Bryum funckii  373
brännässla  259, 330
brödspindling  378, 379
brödtaggsvamp  63, 64, 378, 379
Bubo bubo  145, 331
Buellia arnoldii  347
Buellia griseovirens  136, 360
Bulgaria inquinans  244
buskmjöllav  261
buskskvätta  115, 134, 252, 253, 303, 304
busksångare  80, 81, 132, 181, 192
Buxbaumia viridis  198, 349, 373
bågknotterskinn  62, 64
bårdlav  29, 71, 151, 155, 241, 243, 245, 

360, 361, 364, 366, 369, 396, 402
bäckdynlav  98, 173
bäckradula  176
bäcksidenmossa  164
bäcköring  112, 355
bäver  32, 33, 112, 118, 122, 206, 355

C
Calicium abietina  281
Calicium adaequatum  176, 387
Calicium denigratum  43, 171, 241, 352, 

402
Calicium parvum  29, 115, 122, 144, 

149, 176, 241
Callidium coriaceum  71
Calliergon richardsonii  171
Caloplaca obscurella  267
Caloplaca oxfordensis  346
Calypogeia azurea  171
Calypogeia suecica  71, 373
Campanula cervicaria  210
Camphyllum stellatum  357
Campylophyllum calcareum  194, 373
Cantharellus aurora  198, 311, 369
Cantherellus aurea  198
Canus lupus  43
Caprimulgus europaeus  112, 115, 134, 

145, 171
Carbonicola anthracophila  29, 43, 71, 

75, 145, 149, 155, 160, 341, 387
Carbonicola anthrocophila  149
Carbonicola myrmecina  27, 29, 149, 

299, 387, 390, 396
Cares disperma  54
Carex appropinquata  104
Carex atrata  176
Carex buxbaumii  107, 115, 117
Carex capillaris  64, 115, 164, 241, 267, 

308, 320, 379
Carex heleonastes  126, 129
Carex loliacea  126
Carex ornithopoda  115, 379
Carex panicea  105
Carex pronpiquata  54
Carex pseudocyperus  141
Carpodacus erythrinus  81
Carterocephalus palaemon  233
Castor fiber  122, 206, 355
Catathelasma imperiale  54

Centaurea phrygia  280, 281
Centaurea x mochktonii  250
Ceriporiopsis resinascens  394
Cervus elaphus  101, 281
Cetraria ericetorum  231
Cetrariella delisei  167
Chaenotheca chlorella  149, 299
Chaenotheca gracilenta  67, 71, 194
Chaenotheca gracillima  29, 64, 71, 86, 

93, 100, 107, 122, 144, 149, 241, 
369, 385

Chaenotheca laevigata  29, 47
Chaenotheca phaeocepahala  59
Chaenotheca sphaerocephala  341
Chaenotheca stemonea  118
Chaenotheca subroscida  25, 122, 299, 

396
Chaenotheca trichilis  360
Chaenothecopsis fennica  43, 402
Chaenothecopsis nana  107
Chaenothecopsis subparoica  128
Chaetodermella luna  241
Chamonixia caespitosa  59, 299
Cheiromycina flabelliformis  25, 43, 47, 

54, 144, 160, 366, 379
Chimaphila umbellata  201, 210, 373
Choragus horni  52, 54, 57, 59, 162, 164, 

280, 281, 301, 306, 320, 321
Cicerbita alpina  276
Cinereomyces lenis  71, 176
Cinereomyces lindbladii  241
Circaea alpina  373
Cirriphyllum piliferum  194
citronticka  360
citronärla  325
Cladonia acuminata  52
Cladonia cariosa  52
Cladonia greyi  52
Cladonia parasitica  29, 71, 93, 144, 171, 

299, 369, 402
Claurouxia chalybeioides  396
Clauzadea monticola  238, 371
Clavaria amoenoides  164
Clavariadelphus ligula  297
Clavariadelphus truncatus  54, 64, 115, 

201
Clavaria fragilis  316, 321
Clavaria fumosa  164, 267
Clavaria greletii  273, 318, 321
Clavaria straminea  267
Clavaria zollingeri  164, 267, 316
Clavariopsis luteoalba  264
Clavulinopsis corniculata  295
Clavuliopsis luteoalba  56
Clavuliopsis subtilis  321
Cliostomum leprosum  71, 245, 396
Clitocybe sinopica  233
Coelioxys inermis  37
Coenogonium pineti  222, 365
Coenonympha hero  6
Coenonympha tullia  187
Collema furfuraceum  29, 387
Collema nigrescens  47, 59, 144, 176
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Collema subflaccidum  75, 385
Collema subnigrescens  29, 47, 59, 71, 

122, 144, 149, 223, 262, 299, 306, 
361, 385, 396

Colletes cunicularis  38, 192
Columba oenas  71
Cortinarius caesiocinctus  54
Cortinarius calochrous  57, 59
Cortinarius crassus  379
Cortinarius cyanites  137
Cortinarius emunctus  64, 115
Cortinarius emuntus  54
Cortinarius fraudolosus  59
Cortinarius glaucopus  54, 402
Cortinarius hercynicus  54
Cortinarius meinhardii  107
Cortinarius napus  59
Cortinarius ochrophyllus  115
Cortinarius patibilis  52
Cortinarius percomis  57, 137, 373
Cortinarius quarciticus  115
Cortinarius russus  64
Cortinarius spadicellus  54
Cortinarius spectabilis  52, 54
Cortinarius variegatus  402
Cortinarius venetus  62, 64, 373, 376, 

379
Cortinarius violaceomaculatus  57
Cortinarus salor  54
Corvus corax  46
Corylus avellana  250
Cossus cossus  113
Crex crex  81
Cryptodiscus gloeocapsa  28, 167
Cryptodiscus tabularum  238
Cryptothele permiscens  346
Cygnus cygnus  194, 326
Cyphelium inquinans  59, 75, 223, 295, 

301, 306, 311, 361
Cypripedium calceolus  50, 54, 376
Cyrtopogon luteicornis  38
Cystostereum murrayi  43, 71, 86, 149, 

155, 159, 241, 299, 369, 399, 402

D
Dactylorhiza fuchsii  50
Dactylorhiza incarnata  54, 102, 104, 

188
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii  50, 

64, 104, 107
Dactylorhiza majalis  107, 126, 129, 171
Dactylorhiza majalis ssp. lapponica  

107, 126, 129
Dactylorhiza sphagnicola  122, 171, 

352, 358
Daedaleopsis confragosa  134
dagglav  131, 252, 360
dalripa  83, 91
dammsnäppa  325
Danthonia decumbens  164, 267
darrgräs  50, 52, 122, 128, 162, 181, 220, 

264, 270, 272, 280, 308, 313, 318, 
323

Dasypoda hirtipes  38
Delichon urbica  134, 276, 316
Delichon urbicum  284
Dendrocopos leucotos  71
Dendrocopos minor  59, 81, 139, 188, 

194, 202, 206, 245, 250, 253, 281, 
328, 331, 334, 337, 355

Dendroctonus micans  71
Dentivcollis borealis  101
Dermatocarpon luridum  298
Diacanthous undulatus  71
Diacrisia sannio  357
Dianthus deltoides  220, 250
Dicranodontium denudatum  176
Dicranum bonjeanii  171
Dicranum drummondii  171
Dicranum flagellare  29
Diplomitoporus crustulinus  47
Diplomitoporus lindbladii  136
doftskinn  41, 43, 71, 83, 86, 89, 93, 148, 

151, 159, 241, 299, 368, 369, 402
dofttaggsvamp  63, 64, 128, 129, 137, 

198, 299, 347, 349, 378, 379, 387
drillsnäppa  33, 35, 122, 145, 188, 328, 

381
dropptaggsvamp  32, 35, 107, 132, 134, 

173, 176, 200, 202, 216, 229, 299, 
315, 347, 390, 396, 402

druvfingersvamp  196, 198
Dryocopus martius  71, 96, 160, 227, 

245, 299, 366
dubbelbeckasin  187, 204, 325
dubbeltrast  23, 68, 159
duvhök  23, 28, 49, 83, 112, 235, 360, 

387
dvärgbeckasin  141, 204, 325
dvärgbägarlav  28, 29, 67, 71, 93, 144, 

167, 171, 299, 369, 402
dvärggytterlav  118
dvärghäxört  371
dvärglummer  50, 52, 54, 102, 104, 106, 

107, 129, 162, 164, 252, 351, 378, 
379

dvärgmås  142, 204
dvärgtufs  71, 131, 134, 241, 297, 299, 

360, 361, 366, 387
dystarr  235

E
ejder  348
ek  196, 248, 249, 313, 315
ekorrbär  336, 364
ekorre  298
ekorrkorn  325
Eleocharis quinqueflora  54
elritsa  136
Emberica schoeniclus  81, 115, 145, 188, 

194, 206
Emberiza citronella  134
Emberiza rustica  115
Encalypta mutica  373
Encalypta streptocarpa  238
Endocarpon pusillum  346

enkelbeckasin  112, 115, 134, 145, 169, 
188, 192, 194, 284, 295, 326

enlav  52, 54
entita  134, 333, 334
Entoloma asprellum  276, 321
Entoloma atrocoeruleum  59, 164, 201, 

267, 270, 276, 316, 321
Entoloma caesiocinctum  273, 320, 321
Entoloma chalybaeum  273
Entoloma chalybaeum var. lazulinum  

273
Entoloma cocles  162
Entoloma exile  267, 270, 273, 318
Entoloma exile var. pyrospilum  273, 

318
Entoloma formosum  162
Entoloma griseocyaneum  54, 164, 276, 

321
Entoloma jubatum  164
Entoloma lividocyanulum  54, 321
Entoloma mougeotii  54, 267
Entoloma nitrata  164
Entoloma papillatum  56, 321
Entoloma prunuloides  164
Entoloma queletii  59
Entoloma rhombisporum  270
Entoloma rubrobasis  162
Entoloma sarcitulum  318
Entoloma sarcitulum var. majusculum  

318
Entoloma sericeum  267
Entoloma serrulatum  273, 321
Entoloma turci  54
Eopyrenula leucoplaca  29, 47, 71, 100, 

122, 241
Epipacis helleborine  50, 64, 107
Epipogium aphyllum  50, 201
Eptesicus nilssoni  134
Equisetum scirpoides  54, 104, 115, 126, 

129
Equisetum variegatum  54, 104, 126, 

129
Eriphorum angustifolium  104
Euryusa castanoptera  115

F
fackelblomster  204
fagerspindling  57, 59
Falco columnbarius  326
falsk skivlav  93
femfingerört  258, 301
Ficedula parva  101
filtlav  47, 73, 75, 122, 132, 134, 219, 

243, 272, 286, 308, 325, 360, 361, 
396

finnklint  280, 281
finsk fältmätare  134
fiskgjuse  33, 80, 141, 336, 337
fiskmås  33
fisktärna  141, 145, 347, 349
Fjällberget  177
fjällhällebräken  194
fjällig dagglav  252
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fjällig filtlav  219, 243, 360, 361, 396
fjällig taggsvamp  389, 390
fjällkalklav  346
fjällnejlika  32
fjälltimotej  323
fjällvråk  83
flagellkvastmossa  29
flaskstarr  235, 388, 389
flattoppad klubbsvamp  52, 54, 64, 110, 

115, 200, 201
Flavocetraria nivalis  28, 167, 346
flikbålmossa  171
flikig islandslav  167
flikig skinnlav  192, 194, 371, 373
flodpärlmussla  122
flodsångare  80, 120, 132, 181, 186, 204
fläcklipplav  261
fläckporing  41, 43, 67, 71
Fomitopsis pinicola  68, 398
Fomitopsis rosea  71, 361
forsärla  112
Fraxinus excelsior  331, 373
Frullania tamarisci  176
Fuscidea gothoburgensis  173, 261
fyrflikig jordstjärna  373
fågelstarr  115, 378, 379
fällmossa  194, 343
fältgentiana  52, 54, 56, 59, 62, 162, 164, 

237, 241, 264, 266, 267, 308, 320
färgkulla  247
färglav  365

G
gaffelbräken  190, 194, 248
Gallinago gallinago  115, 134, 145, 188, 

194, 284, 295, 326
gammelgranskål  83, 86, 155
gammelgranslav  23, 24, 25, 29, 40, 43, 

71, 93, 100, 118, 122, 128, 129, 
145, 148, 149, 155, 157, 160, 173, 
176, 213, 245, 384, 385, 394, 396

gammelsälglav  369, 389, 390
Ganoderma applanatum  73
Ganoderma lucidum  347
garnlav  23, 24, 25, 27, 29, 32, 35, 40, 43, 

45, 46, 47, 67, 71, 75, 89, 93, 95, 
96, 100, 118, 122, 144, 148, 149, 
151, 154, 155, 157, 160, 167, 171, 
176, 213, 222, 223, 238, 239, 241, 
243, 245, 261, 262, 299, 333, 334, 
339, 340, 341, 351, 352, 354, 355, 
365, 366, 369, 385, 389, 390, 392, 
394, 398, 399, 401

Gavia arctica  35, 81, 145, 349
Gavia stellata  35, 145, 171, 184
Geastrum pectinatum  64
Geastrum quadrifidum  373
Geastrum triplex  194
Gentianella amarella  54, 64, 115, 267
Gentianella campestris  54, 59, 164, 241, 

267, 308
Geocalyx graveolens  241
Geoglossum montanum  63, 64

Geoglussum elongatum  56
getväppling  247
Glaningen  185, 186, 187
glansfläck  379
glasticka  389
Glaucdium passerinum  71
glesgröe  252, 253
Gloiodon strigosus  387
gluttsnäppa  91, 112, 141, 159, 169, 187, 

235, 325, 357
Glyceria lituanica  253
Gnathoncus buyssoni  71
Gomphus clavatus  12, 64, 198, 200, 

201, 210, 377, 378, 379
Goodyera repens  25, 29, 64, 71, 107, 

149, 213, 341, 396
grangråticka  57, 59, 110, 115
Grangärdeåsen Suggan - Galten  76
Grangärdeåsen vid Mångdala  36
granriska  64
granrotspindling  59, 379, 406
gransångare  98, 184, 206, 244, 245
grantaggsvamp  59, 64, 68, 71, 110, 115, 

162, 164, 201, 406
granticka  43, 47, 73, 75, 86, 244, 245, 

273, 276, 299, 379, 392, 402
Granticka  341
Graphoderes bilineatus  171, 233
grenrör  388, 389
grenskägglav  394, 396
gropig brunbagge  71
groporangelav  267
gropticka  151, 155
grov baronmossa  194
grov fjädermossa  368, 369
grov husmossa  29
grovticka  132, 134, 197, 198
Grus grus  93, 145, 160, 235, 352
grusviva  52, 54, 80
grynig blåslav  43, 73, 75, 93, 118, 122, 

144, 155, 238, 241, 261, 262, 354, 
355, 365, 366, 369, 398, 399, 401, 
402

grynig filtlav  47, 73, 75
grynig gelélav  75, 383, 384, 385
grynig nållav  147, 149
grynig skivlav  136, 394
gråblå nopping  54, 267, 318, 321
gråfibbla  264, 272, 308
grå flugsnappare  71, 101, 115, 122, 134, 

145, 188, 206, 316, 326, 328, 333, 
334

grågrön hagelporlav  131
gråhakedopping  325
gråhäger  325
grålila vaxskivling  59, 162, 164
grå nållav  360
gråporing  136, 238, 241
gråspett  28, 46, 47, 57, 68, 71, 73, 75, 

98, 101, 235, 239, 244, 245, 360, 
384

grå tagellav  23, 261
gråtrut  33, 35, 134, 141, 145, 347

gräddporing  71, 86, 173, 176
Gräddporing  176
gräddticka  41, 43, 71, 83, 86, 297, 299, 

347, 349
gränsticka  41, 43, 67, 71, 73, 75, 83, 89, 

93, 98, 100, 148, 149, 151, 155, 
159, 160, 223, 360, 361, 365, 366, 
402

gräsand  192, 206, 233
gräshoppsångare  80, 81, 132, 204, 325
gräsull  52, 102, 104, 106, 107, 110, 117, 

126, 128, 129, 147, 171, 368
grönbena  91, 112, 115, 141, 145, 159, 

160, 169, 171, 187, 188, 233, 235, 
325, 326, 357, 358

grön blombock  266
grönbräken  190, 194
gröngöling  46, 98, 101, 134, 139, 210, 

244, 245, 248, 250, 273, 276, 281, 
284, 326, 360, 361

grönpyrola  23
grön sköldmossa  196, 347, 349, 372, 

373
grönsångare  98, 248, 336
grönvit nattviol  181, 184, 208, 252, 253
grönyxne  49, 61, 200, 378
guckusko  49, 50, 54, 61, 63, 64, 374, 

376
gulbandad brunbagge  115
guldlockmossa  194, 198
guldorangelav  128, 129, 192, 194
guldskedmossa  171
guldspärrmossa  357
gulfläckig glanssmygare  52, 233
gulhornad rovfluga  37, 38
gulkantad dagglav  131, 252
gullgröppa  122, 241, 378, 379
gul näckros  216
Gulo gulo  43
gulporing  171, 176, 208, 402
gulsparv  132, 134, 284
gul svärdslilja  204
gul taggsvamp  64
gultoppig fingersvamp  64, 107, 110, 

115, 379
gulvial  258, 272, 280, 286, 290, 310, 323
gulärla  187, 233, 325, 326, 351
gyllenmossa  104
Gymnadenia conopsea  50, 59, 64, 104, 

107, 164, 184, 250, 267
gytterlav  394, 396
gädda  255
gärdsmyg  244, 252
gök  57, 68, 169
göktyta  59, 71, 81, 101, 112, 115, 181, 

184, 188, 206, 303, 316, 328, 334
gökärt  306, 308, 310

H
hagelporlav  131, 134, 406
hagnopping  54
halmgul örnlav  402
Hamatocaulis vernicosus  104, 107, 129
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Hammarbya paludosa  104, 107, 115, 
126

Harpanthus flotovianus  171
harsyra  48, 211, 225, 243, 336, 364
hartsbi  37
hartsporing  394
hassel  56, 248, 249, 250
havstrut  348
havsörn  186
Hedychridium roseum  37
Helodium blandowii  171
Hemaris tityus  210
Hepialus humuli  134, 194, 267
Hericium coralloides  29, 59, 71, 164, 

245, 396
Hertelidea botryosa  43, 122, 155, 171, 

245, 396, 402
Hertelidea botyosa  402
Herzogiella seligeri  198
Heterobasidion annosum  398
Hierochloë hirta  320
hirsstarr  105, 181, 264, 286, 310, 313
hjortron  216, 350
Homalothecium sericeum  194
honungsvaxskivling  273
Hordelymus jubatum  325
hornvaxskinn  110, 115
huggorm  192
Humlerotfjäril  134, 194
hundstarr  323
Huperzia selago  355, 366
hussvala  134, 276, 283, 315, 316
Hydnellum aurantiacum  64, 115, 198, 

201, 299
Hydnellum caeruleum  29, 35, 64, 115, 

198, 299
Hydnellum concrescens  64, 129, 202
Hydnellum ferrugineum  35, 134, 144, 

202, 396, 402
Hydnellum ferruginum  402
Hydnellum geogenium  64
Hydnellum gracilipes  171
Hydnellum peckii  107, 299
Hydnellum suaveolens  64, 129, 299, 

349, 379, 387
Hygrocybe ceracea  273, 292, 318
Hygrocybe coccinea  270, 276, 318
Hygrocybe conica  318
Hygrocybe helobia  56
Hygrocybe ingrata  267
Hygrocybe insipida  210, 276, 316, 321
Hygrocybe lacmus  59, 164
Hygrocybe lepida  273
Hygrocybe nitrata  59, 267, 316, 318, 

321
Hygrocybe phaeococcinea  56
Hygrocybe pratensis  59, 164, 267, 295, 

316, 321
Hygrocybe punicea  59, 164, 267, 316
Hygrocybe reidii  273
Hygrocybe russocoriacea  315, 316
Hygrocybe splendidissima  59, 316
Hygrocybe turunda  267, 276, 316

Hygrocybe virginea  264
Hygrohypnum luridum  126
Hygrophorus camarophyllus  225
Hygrophorus karstenii  64, 115
Hylocomiastrum pyrenaicum  29, 164
Hylocomiastrum umbratum  86, 93, 

176, 402
Hymphalis xanthomelas  210
Hypochoeris maculata  59, 164
Hypogymnia farinacea  43, 75, 93, 122, 

144, 155, 241, 262, 355, 366, 369, 
399, 402

Hypogymnia vittata  29, 35, 43, 71, 75, 
86, 93, 100, 129, 145, 149, 155, 
160, 179, 241, 245, 299, 341, 366, 
369

hållav  32, 35, 157, 159, 160
hårig jordtunga  64
hårstarr  52, 62, 64, 115, 164, 237, 241, 

318, 320, 378
hägg  48, 130, 346, 347, 374
hämpling  248, 325
hässlebrodd  147, 360
hästhov  52, 64
hönsbär  336, 337
höstskallra  164, 288, 290, 316, 318, 320

I
Icmadophila ericetorum  25, 29, 71, 75, 

149, 155, 160, 341, 369, 396
Inonotus rheades  29, 71, 75, 86, 100, 

134, 223, 366, 396
Inonotus ulmicola  304
Ionaspis lacustris  167
Irpicodon pendulus  67, 71, 110, 115, 

241
isabellaporing  369

J
jolster  118, 186, 203
jorduggla  169, 171
Jungermannia leiantha  137
jungfrulin  50, 54, 56, 59, 115, 162, 181, 

184, 308, 323
Jungfru Marie nycklar  252, 264, 286, 

310, 339, 351, 357, 368, 389
Junghuhnia luteoalba  171, 176, 210, 

402
Jynx torquilla  59, 71, 81, 101, 115, 184, 

188, 206, 304, 311, 316, 328, 334
järnsparv  47, 59, 101, 115, 134, 145, 

194
järpe  23, 29, 194, 202, 299
järv  41, 43
jättemusseron  32, 35, 381, 382
jättesvampmal  349

K
kalkgelélav  192, 371
kalkkärrsgrynsnäcka  104, 124, 126, 129
kalkspärrmossa  192, 194, 371, 373
kalksvartbräken  190, 194

kalkthujamossa  371, 373
kambräken  40, 83, 89
kamjordstjärna  64
kanadagås  33, 141, 192
kandelabersvamp  57, 59, 71, 225, 226, 

245, 336, 337
kanelros  118
kantvitmossa  402
kattfot  162, 164, 264, 286, 288, 308
kattfotslav  71, 93, 118, 122, 384, 385
kattuggla  57, 244
kaveldun  190, 203, 324
kejsarskivling  54
kirskål  330
klibbticka  68, 398
klippfrullania  176
klockhumla  37
klubbstarr  107, 110, 115, 117
knagglestarr  264, 272, 310
Kneiffiella curvispora  64
knipa  192, 233
knopprödhätting  56, 318, 321
knägräs  162, 164, 264, 267
knärot  23, 25, 27, 29, 64, 71, 93, 107, 

147, 149, 213, 297, 299, 339, 341, 
396

knölklocka  196
knölsvan  192, 204, 328
kolflarnlav  27, 29, 43, 71, 75, 118, 122, 

145, 148, 149, 151, 155, 157, 160, 
341, 387, 390, 394, 396, 398, 399

komossa  124
korallav  89, 148, 339
korallblylav  29, 71, 75, 86, 93, 101, 122, 

147, 149, 151, 155, 238, 241, 364, 
366, 369, 394, 396, 401, 402

koralltaggsvamp  28, 29, 57, 59, 67, 71, 
164, 243, 245, 394, 396

kornknarr  80, 81, 132, 181, 186, 283
korp  46
kortskaftad ärgspik  27, 29, 35, 64, 71, 

95, 96, 98, 100, 145, 151, 155, 
176, 238, 241, 341, 368, 369, 389, 
390

korttålärka  325
korvskorpionmossa  357
kragjordstjärna  193, 194
kransrams  61, 64, 83, 225, 226, 227
kricka  192, 233
kronhjort  98, 101, 281
krusbärskremla  107, 110, 115
krusfiltlav  192
krushättemossa  241
krusig filtlav  192, 308
kruskalkmossa  173
kruståtel  178, 286, 290, 292, 306, 397
kryddspindling  57, 136, 137, 371, 373
kråkris  156
kråsmusseron  32, 35, 169, 171, 381, 382
kuddtrattmossa  173
Kung Karls spira  32, 122
kungsfiskare  118, 186
kungsfågel  316, 347, 349
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kungsörn  83, 91, 325
kustpipare  192
kustsnäppa  192
kvarnbäckmossa  126
kvistspik  32, 47, 71, 93, 147, 173, 176, 

261, 299, 387
källmossa  52
käppkrokmossa  104, 107, 129
kärleksört  323
kärrfibbla  52, 106, 272, 318
kärrfräken  52
kärrkammossa  167, 171
kärrklomossa  52
kärrkvastmossa  171
kärrmörkna  107
kärrsnäppa  141, 192, 325
kärrspira  52, 117
kärrsångare  80, 186, 204
kärrsälting  318
kärrtistel  181, 277, 301
kärrviol  318
kärröksvamp  52, 54, 106, 107
kötticka  28, 29, 47, 83, 86, 89, 93, 100, 

128, 129, 149, 151, 155, 159, 160, 
173, 176, 244, 245, 261, 262, 368, 
369, 392, 402

köttröd hattlav  238

L
labyrintlav  395, 396
lackticka  347
Lactarius olivinus  54
Lactarius scrobiculatus  194, 227, 311, 

376
ladusvala  315
lakritsmusseron  32, 34, 35, 169, 171
lammticka  37, 38
Lanius collurio  134
lapptrappmossa  47
lappuggla  308
Larus argentatus  35, 134, 145, 349
lateritticka  122
Lathagrium fuscovirens  371
Lathyrus niger  198
lavskrika  41, 91, 93
Lecanactis abietina  25, 29, 43, 71, 93, 

100, 122, 129, 145, 149, 155, 160, 
176, 213, 245, 385, 396

Lecidea leprarioides  23, 49
Lecidella flavosorediata  261
Lectarius zonarioides  64
Leiocolea schultzii  106
Lejeunea cavifolia  176, 198
Lentaria epichnoa  29, 71
Lentinellus ursinus  71, 245, 337
Leprocaulon microscopicum  261
Leproplaca chrysodeta  129, 194
Leptogium gelatinosum  194, 373
Leptogium lichenoides  192
Leptogium saturninum  28, 29, 223
Leptogium teretiusculum  71, 134, 241, 

361, 366, 387
Leptoporus mollis  29, 47, 86, 93, 100, 

129, 149, 155, 160, 176, 245, 262, 
369, 392, 402

Lepturobosca virens  266
Letharia vulpina  29, 43, 47, 71, 164, 352
Leucobryum glaucum  402
Leucodon sciuroides  176, 194, 198, 343
Leucorrhinia caudalis  267
Liesthes seminigra  71
Limacella glioderma  54, 64, 110
limsvamp  244
lingon  27, 36, 76, 94, 109, 114, 156, 264, 

286, 290, 313, 315, 371
Linum catharticum  241
Listera ovata  107, 241, 320, 376
liten blekspik  45, 47, 67, 71
liten blåklocka  218, 247, 264, 270, 272, 

277, 290, 308
liten hornflikmossa  178, 179
liten måntandsmossa  173
liten punktlav  71, 100
liten spiklav  29, 115, 122, 144, 149, 173, 

176, 241
liten svartspik  106, 107
liten tickmussling  98, 100
liten trumpetmossa  167, 171
liten vaxlav  222, 365
ljung  36, 37, 43, 76, 88, 107, 109, 150, 

156, 178, 216, 228, 237, 315, 364, 
381, 382, 397

ljunggökbi  37
ljungpipare  91, 93, 112, 141, 169, 233, 

235, 293, 357, 358
ljus ängsfingersvamp  321
lo  46, 68, 91, 98
Lobaria pulmonaria  29, 35, 43, 59, 71, 

75, 86, 93, 100, 115, 145, 149, 
223, 241, 276, 299, 366, 369, 385, 
387, 390, 392, 396, 402

Lobaria scrobiculata  86, 100, 155, 179, 
198, 392, 402

Locustella naevia  81
Lopadium disciforme  71, 129, 145, 155, 

366, 396
Lophozia adscendens  179
Lophozia longiflora  29, 176
Lophozia personii  373
Lophozia rutheana  107
lopplummer  355
luddhavre  280, 310
luddig skägglav  124, 167
luddig stiftdynlav  173, 176, 368, 369
luddlav  151, 155, 360, 361
luddnål  118
luddtåtel  218, 310
Lullula arborea  101
lundnopping  59, 267
lunglav  29, 32, 35, 40, 43, 46, 56, 59, 

68, 71, 73, 75, 86, 89, 90, 93, 100, 
110, 115, 141, 145, 147, 149, 222, 
223, 238, 241, 273, 276, 297, 299, 
363, 364, 368, 369, 383, 385, 387, 
389, 390, 392, 394, 396, 401, 402

lupiner  247, 249

lutvaxskivling  59, 162, 164, 264, 267, 
316, 318, 321

Lycopedium clavatum  366
Lycoperdon caudatum  54, 107
Lycopodiella inundata  216, 235
Lyophyllum semitale  35
långt broktagel  89, 93, 255
läderlappslav  45, 47, 56, 59, 144, 173, 

176, 273
lädermätare  196
lädervaxskivling  315, 316
läppsvepmossa  194
lärkfalk  141, 347
lönnticka  360

M
majnycklar  171
majviva  52, 53, 54, 318, 320
makaonfjäril  57
mandelpil  186
Margaritifera margaritifera  122
Martes martes  299
maskgulmossa  106, 107, 124
maskros  286
Massalongia carnosa  371
mattlummer  272, 318
Megalaria grossa  71
Melitaea diamina  134
Menegazzia terebrata  35, 160
Meriuliopsis taxicola  86
Micarea botryioides  157
Micarea contexta  239
Micarea globulosella  23, 101, 176, 223, 

238, 276, 341
Micarea hedlundii  176, 369
Micarea melanea  23
Micarea nitschkeana  222
Micarea sylvicola  136
Micarea turfosa  167, 233
Micarea vulpinaris  98, 173
Microcalicium ahlneri  29, 35, 64, 71, 

96, 100, 155, 176, 241, 341, 390
Microgeoglossum atropurpureum  276
Microglossum atropurpurea  316
Microglossum atropurpureum  276, 316
Microglossum olivacea  316
mindre aspvedbock  133
mindre flugsnappare  98, 101, 132, 142, 

186, 204, 208
mindre guldvinge  208
mindre hackspett  59, 81, 98, 101, 133, 

139, 186, 188, 192, 194, 200, 202, 
206, 244, 252, 328, 330, 331, 333, 
336, 354, 355

mindre igelkottspinnare  162
mindre korsnäbb  41
mindre strandpipare  142, 325
minityrfjällav  194
mjölig dropplav  71, 245, 394, 396
mjölig knopplav  239
mjölig skivlav  360
mjölke  109, 330
mjölrödskivling  162, 164
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mjölsvärting  32, 35
Moerckia hibernica  107
Moneses uniflora  54, 64, 201
mongolpipare  325
mosippa  32, 35, 36, 38, 77, 106, 107, 

136
mossdynlav  233
mossgelélav  28
mosskryptolav  28, 167
mossnycklar  117, 122, 124, 167, 171, 

351, 352, 357
Motacilla flava  187
motaggsvamp  35, 37, 38, 41, 43, 47, 

115, 169, 171, 244, 336, 337, 382, 
402

Multiclavula mucida  71, 101, 227
murlav  136
murruta  190, 194
Muscicapa striata  71, 101, 115, 122, 

134, 145, 188, 206, 210, 316, 326, 
328, 334

Mycetochara flavipes  113
Mycoacia fuscoatra  71
Mycobilimbia pilularis  145
Mycoblastus affinis  365
myggblomster  104, 107, 115, 124, 126
Mylia taylorii  93, 176
myrlejonslända  37
Myrmeleon formicarius  37
myrsnäppa  141, 142, 325
myrstarr  124, 126, 128
myskgräs  52, 128, 318, 320
månlåsbräken  59, 184, 210, 241, 276, 

316, 320
mård  28, 95, 299
mästerrot  162, 280
mörk blodvaxskivling  56
mörkfjällig vaxskivling  267, 273, 276, 

315, 316
mörk husmossa  93, 173, 176, 401
mörkhövdad spiklav  173, 176, 387
mörk kolflarnlav  27, 29, 148, 149, 387, 

394, 396
mörk vaxtagging  71

N
naggnopping  273, 318, 321
Nardia compressa  178
nattskärra  112, 115, 134, 142, 145, 169, 

171, 306
nattviol  27, 59, 64, 71, 106, 107, 147, 

181, 184, 200, 201, 208, 220, 222, 
252, 253, 280, 281, 299, 373, 379

Neckera complanata  194
Neckera crispa  369
Neckera pennata  71
Nephroma bellum  245, 366, 390, 396
Nephroma helveticum  360
Nephroma laevigata  71
Nephroma parile  29, 71, 155, 241, 245, 

369, 402
Nephroma resupinatum  155, 361
Nomada lathburiana  201

Nomada rufipes  37
nordfladdermus  133, 134
nordlig nållav  28, 29, 45, 47
nordlig örnlav  167
nordtagging  387
norsk näverlav  83, 85, 86, 89, 91, 93, 

110, 115, 151, 153, 155, 157, 160, 
244, 245, 341, 368

Nothorhina muricata  250
Numenius arquata  284
näktergal  80
nässelsnärja  80, 258
nästlav  35, 43, 78, 144, 155, 167, 171, 

243, 245, 399
nästrot  53
nötväcka  244

O
Ochrolechia alboflavescens  402
Ochrolechia bahuensis  57
Ochrolechia frigida  167
Ochrolechia pallescens  29, 59, 101, 223
Ochrolechia szatalaënsis  59, 241, 261
Odonticium romellii  387
Oeneis jutta  187
Oligoporus guttulatus  155
Oligoporus lateritius  122
Oligoporus sericeomollis  389, 390
olivinriska  54
olivjordtunga  316
olivspindling  63, 64, 371, 373, 378, 379
olivtalltagel  46
olvon  52, 264
Oncophorus virens  171
Ophioparma ventosa  216
orange taggsvamp  64, 115, 197, 198, 

200, 201, 296, 299
Orchesia fasciata  115
ormbär  167
ormrot  181
ormticka  281
ormvråk  244
orre  41, 43, 91, 93, 124, 145, 171
ortolansparv  132, 252
Oxyporus corticola  29
Oxyporus populicola  360, 366

P
padda  192
Panurgus banksianus  38
papillav  89
Paranopleta ihabilis  115
parasitporing  379
Parmelia saxatilis  365
Parmelia sulcata  389
Parmeliella triptophylla  29, 71, 75, 86, 

93, 101, 122, 149, 155, 241, 366, 
369, 396, 402

Parus montanus  396
Parus palustris  134, 334
Pedicularis sceptrum-carolinum  32, 

122
Peltigera aphthosa  318, 339

Peltigera collina  47, 75
Peltigera degenii  343
Peltigera didactyla  308
Peltigera horozontalis  81
Peltigera leucophlebia  148
Peltigera membranacea  272
Peltigera neckerii  122, 134
Peltigera praetextata  243, 360, 361, 396
Peltigera rufescens  192, 308
Peltis grossa  71, 115
Perenniporia subacida  43, 71, 86, 299, 

349
Perisoreus infaustus  93
Pernis apivorus  71
Persicaria minor  144
Pertusaria amara  89
Pertusaria coccodes  134
Pertusaria coralliza  244
Pertusaria leioplaca  360
Phaeocalicium populneum  71, 147, 

299, 387
Phaeocalicium praecedens  32, 93, 176, 

261, 387
Phaeolus schweinitzii  134
Phellinus chrysoloma  43, 47, 75, 86, 

245, 276, 299, 341, 355, 379, 392, 
402

Phellinus ferrugineofuscus  25, 43, 47, 
59, 81, 86, 93, 100, 129, 149, 155, 
210, 299, 349, 366, 392, 402

Phellinus nigrolimitatus  41, 43, 71, 75, 
86, 93, 100, 149, 155, 160, 223, 
361, 366, 402

Phellinus pini  25, 43, 64, 75, 86, 93, 96, 
122, 155, 198, 210, 223, 262, 299, 
349, 402

Phellinus populicola  47, 241, 385
Phellinus viticola  25, 43, 93, 155, 241, 

341, 361, 366, 369, 396, 399, 402
Phellodon connatus  115
Phellodon niger  71, 115, 129, 137, 176, 

198, 213, 229, 299, 373, 379
Philanthus triangulum  37
Philomachus pugnax  145
Philonotis fontana  52
Philonotis seriata  171
Phlebia bresodalea  71
Phlebia centrifuga  29, 43, 64, 71, 100, 

155, 245, 349, 396
Phlebia cornea  115
Phoenicurus phoenicurus  29, 71, 101, 

115, 122, 334
Physconia distorta  360
Physconia enteroxantha  131, 252
Physconia perisidiosa  252
Phyto depressus  68
Picoides tridactylus  29, 43, 47, 71, 75, 

93, 96, 101, 115, 122, 145, 149, 
155, 160, 179, 188, 210, 223, 227, 
245, 299, 341, 349, 355, 366, 369, 
387, 396, 399

Picus canus  47, 71, 75, 101, 241, 245, 
361
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Picus viridis  101, 134, 139, 210, 223, 
245, 250, 276, 281, 284, 326, 361

piggstarr  216
pilgrimsfalk  141, 325
pillerstarr  162, 181, 323
piprör  52, 55, 57, 109, 163, 196, 208, 

277, 306, 313, 364
Pissodes harcyniae  71
Placynthiella dasaea  23
Placynthium pannariellum  98
Plagiothecium platyphyllum  164
Plagiothecium undulatum  71, 86, 93, 

149, 164, 402
Plantathera bifolia  27
Platanthera chlorantha  184, 253
Platismatia norvegica  86, 93, 115, 155, 

160, 245, 341
platt fjädermossa  194
platticka  73
Plecotus auritus  134
Pluvialis apricaria  93, 233, 235, 358
Polygala amarella  50, 54
Polygala vulgaris  50, 54, 59, 115, 184, 

308, 323
Polygonatum verticillatum  64, 86, 226
Polystichum lonchitis  378, 379
Porella platyphylla  194
Porina lectissima  160
Porpidia rugosa  148
Porpoloma metapodium  276
Postia leucomallella  357
praktflikmossa  106, 107
praktlav  346
praktvaxskivling  56, 59, 313, 315, 316
Predikstolen  44
Primula farinosa  54, 129, 281, 320, 373
Protoblastenia incrustans  192
Protopannaria pezizoides  396
Protoparmeliopsis muralis  136
Prunella modularis  47, 59, 101, 115, 

134, 145, 194
prutgås  348
prästkrage  220
Pseudocalliergon trifarium  107, 126
Pseudographis pinicola  86, 155
Pseudomerulius aureus  122, 241, 379
Pseudoplectania sphagnophila  124, 126
Pseudosagedia aenea  136
Psilolechia clavulifera  23
Pulsatilla vernalis  35, 38, 78, 107, 137
pungmes  192
purpurbrun jordtunga  273, 276, 316
purpurfärgat metallfly  162
purpurmylia  89, 93, 176
Puttia margaritella  222, 239
Pycnothelia papillaria  89
pärluggla  57, 59, 96, 98, 213, 225, 262, 

354, 365

Q
Quedius plagiatus  71

R

Racomitrium aquaticum  173
Radula lindbergiana  176
raggbock  33, 35, 112
Ramaria botrytis  196, 198
Ramaria botrytis s. lat.  196, 198
Ramaria brunneicontusa  62, 63, 64
Ramaria eosanguinea  64, 80, 194, 347
Ramaria eosangunaria  194
Ramaria lutea  200
Ramaria pallida  64, 202
Ramaria rubripermanens  196
Ramaria testaceoflava  64, 107, 115, 379
Ramariopsis kunzei  318
Ramboldia elabens  43, 352, 402
randbyxbiet  37, 38
Regulus regulus  316, 349
reliktbock  250
repestarr  126, 128
Rhinanthus angustifolius  288
Rhinanthus serotinus  164, 290, 295, 

316, 320
Rhizocarpon leptolepis  93
Rhizophagus depressus  113
Rhodostrophia vibicaria  248
Riccardia multifida  171
Ricciocarpus natans  190
ringand  328
ringtrast  181
Rinodina degeliana  369, 390
Rinodina efflorescens  360, 389
Riparia riparia  194
rodnande lutvaxskivling  264, 267
rodnande spindling  136, 137
rosabandad spindling  402
Rosa majalis  118
rosenfink  81, 132, 204
rosenpilört  144
rosenporina  157, 160
rosenticka  67, 71, 360
rosettjungfrulin  50, 52, 54
roskarl  186, 204, 328
rosling  389
rostand  325
Rostania occultatum  220
rostfläck  29, 45, 47, 100, 368, 369
rostspindling  63, 64
rostvitmossa  126, 410
rotmurkla  231
rotticka  148, 398
rovspindling  57, 59
Rufoplaca oxfordensis  346
Russula queletii  107, 115
ryl  200, 201, 208, 210, 371, 373
rynkskinn  28, 29, 41, 43, 64, 67, 71, 

100, 151, 155, 244, 245, 347, 349, 
394

rådjur  200
råttspindling  52, 54
rävticka  28, 29, 43, 47, 67, 71, 73, 75, 

86, 100, 115, 132, 134, 149, 173, 
176, 222, 223, 238, 241, 364, 366, 
389, 396

rödbena  141

rödblära  52
rödbrun blekspik  297, 299
rödfläckig knotterlav  245, 261, 394
rödfransad björnspinnare  357
rödgul trumpetsvamp  198, 310, 311, 

369
rödhalsad snäppa  325
röding  136
rödkämpar  181, 258, 264
röd skorpionmossa  357
rödstjärt  28, 29, 71, 101, 115, 122, 145, 

333, 334
rödstrupig piplärka  80, 192, 325
rökfingersvamp  164, 264
rördrom  325
rörhöna  192, 204, 328
rörsvepmossa  137
rörsvingel  247
rörsångare  141, 186, 204

S
Salix triandra  186
Salmo trutta  355
salskrake  186, 325, 328
Salvelinus umbla  137
sanddraba  80
sandlöpare  325
Sarcodon fennicus  71, 115, 137, 373
Sarcodon imbricatus  390
Sarcodon scabrosus  171, 202, 229, 382
Sarcodon squamosus  35, 38, 43, 47, 

171, 337, 382, 402
Sarcodon versipellis  64, 379
Sarcogyne regularis  371
Sarcoscypha austriaca  373
Satyrium w-album  334
Saxicola ruberta  115, 134, 253
Scardia boletella  349
scharlakansvaxskivling  59, 162, 164, 

267, 316
scharlakansvårskål  186, 371, 373
Schoenus ferrugineus  64, 104, 107, 126
Sclerophora coniophaea  299
Sclerophora peronella  47, 71
Scorpidium cossonii  104, 107, 126, 171
Scorpidium revolvens  357
Scorpidium scorpioides  52, 357
Scytinium gelatinosum  194, 373
Scytinium lichenoides  192
Selaginella selaginoides  50, 54, 104, 

107, 129, 164
sepiaröding  164
Serpula himantioides  43
Serropalpus barbatus  71
sibirisk tundrapipare  325
sidenticka  364
silkesporing  389, 390
silverbryum  371, 373
silverstreckad pärlemofjäril  354
silvertärna  141
sipperraggmossa  173
sjuhörnig daggkåpa  253
sjökantlav  167
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sjöorre  141, 348
skarp dropptaggsvamp  107, 299
skatnäva  292
skedand  186, 204, 325, 328
skedmossa  357
Skeletocutis brevispora  299, 349
skinnlav  28, 29, 71, 73, 75, 192, 194, 

219, 222, 223, 241, 297, 299, 360, 
361, 364, 369, 371, 373, 389, 390

skogsalm  304, 329, 331
skogsduva  208
skogsfru  49, 50, 200, 201
skogsklocka  208, 210
skogsknipprot  49, 50, 52, 54, 61, 62, 64, 

104, 106, 107, 196, 200, 201
skogslind  56, 64, 131, 147, 207, 248, 

333
skogslämmel  77, 91, 153
skogslönn  46, 147, 200, 207, 218, 239, 

248, 249, 308, 313, 315, 330, 360
skogsnycklar  49, 50, 61, 64, 67, 104, 

107, 351, 378
skogsnäva  133, 270, 272, 286
skogspärlemofjäril  49, 264
skogssallat  225
skogssnäppa  351
skogstrappmossa  28, 29, 68, 71
skogstry  48
skorpgelélav  220
skrattmås  141, 192
skrovellav  86, 89, 93, 100, 151, 155, 

178, 179, 196, 392, 401, 402
skrovlig taggsvamp  169, 171, 200, 202, 

229, 382
skruvknölmossa  171
skruvkällmossa  167, 171
skrynkellav  389
skuggblåslav  27, 29, 32, 35, 43, 67, 71, 

75, 83, 86, 89, 93, 98, 100, 128, 
129, 141, 145, 149, 151, 155, 160, 
178, 179, 241, 245, 255, 299, 341, 
366, 369, 387, 394

skuggdynlav  23
skuggmossa  173, 176
skuggnål  339, 341
skvattram  186, 237, 350
skäggdopping  186, 192, 204, 206
skägglav  29, 67, 71, 89, 124, 145, 155, 

167, 225, 299, 339, 340, 360, 381, 
382, 398

skägglavmätare  98, 101
Skäggmusseron  136
sköldfiltlav  81, 98
slaguggla  28, 29, 59, 71, 98, 112, 124, 

134, 141, 225, 227, 235, 280, 357, 
358

slankstarr  200
slidstarr  167, 181
slokstarr  141
slåtterblomma  52, 162, 272, 310, 318, 

357
slåtterfibbla  59, 62, 164, 247, 264, 272, 

301

smalfotad taggsvamp  171
smalfräken  54, 104, 115, 126, 129
smal islandslav  231
smalkägelbi  37
smalskaftslav  67, 71, 192, 194
smultron  247
smultronvisslare  208
smådopping  186, 325, 328
småfläckig sumphöna  142, 186, 192, 

204
småfruktig guldskivlav  192
smålom  33, 35, 141, 142, 145, 169, 171, 

181
småskrake  347, 349
småsnäppa  325
småsporig jordtunga  56
småspov  141, 169
småvaxskivling  208, 210, 267, 273, 276, 

316, 321
snatterand  325
snip  216
snölav  28, 167, 346
snövit fingersvamp  318
solfjäderlav  23, 25, 43, 47, 141, 144, 

157, 160, 365, 379
Solorina saccata  128
Solorina spongiosa  110
sommarsandbi  37
sothöna  186, 192, 204, 206, 328
sotlav  56, 59, 75, 128, 222, 223, 292, 

295, 301, 306, 310, 311, 360, 361
sotmätare  52
sotnätfjäril  133, 134
sotvaxskivling  225
Sparassis crispa  198, 202, 210, 241
sparvuggla  46, 71, 98, 101, 192, 227, 

354, 355
Sphaerophorus fragilis  67, 216
Sphaerophorus globosus  339
Sphagnum quinquefarium  402
Sphagnum warnstorfii  52, 104, 126, 411
Sphagnum wulfianum  52, 71, 104, 107, 

390
Spheccodes albilabris  192
spillkråka  23, 28, 46, 68, 71, 95, 159, 

160, 208, 213, 225, 227, 244, 245, 
298, 299, 365

Spilonema  346
Spilonema revertens  346
Splachnum ampullaceum  124
Splachnum luteum  124
Spongiporus undatus  71
spretig skägglav  29, 71, 145, 155, 299, 

381, 382
sprickporing  45, 47
sprödlav  67, 216
sprödvaxskivling  273
späd skorpionmossa  104, 106, 107, 124, 

126, 171
spädstarr  54, 64
stagg  218, 277, 323
stambasdynlav  23, 101, 276, 341
stampansarbi  347

stare  134, 273, 276, 283, 293, 295, 330, 
333, 334

starrgräsfjäril  187
stendynlav  157
stenfalk  325, 326
stenknäck  248, 333
stenskvätta  252, 293, 295
Sterna hirundo  145, 349
Stictis populneum  299
stiftgelélav  28, 29, 387
stiftlav  244
stinksyska  56, 147, 190, 225, 378
stjärnstarr  216
stjärntagging  32, 35, 41, 43, 47, 73, 75, 

83, 86, 89, 93, 100, 115, 148, 149, 
223, 241, 273, 276, 297, 299, 411

Stjärntagging  75, 86, 149, 223
stjärtand  325, 328
stjärtmes  186, 188, 244, 333
stor aspticka  47, 238, 241, 384, 385
storfibblebiet  37, 38
stor flatbagge  68, 71
stor klockmossa  238
stor knopplav  145
stor kvistspik  32, 93, 173, 176, 261, 299, 

387
storlom  33, 81, 112, 145, 200, 347
stor låsbräken  52, 54
stor måntandmossa  171
stornopping  54, 162, 164, 273, 276, 318, 

321
stor revmossa  157, 159, 238
storröding  137
stor silverbryum  373
storskarv  346
storskrake  33
storspov  112, 115, 132, 134, 141, 145, 

159, 160, 169, 171, 233, 283, 293, 
295

stort blodbi  192
stortimjan  247, 249, 250
stort skogsfly  162
stor äppelmossa  29
stor ärgmossa  192, 194
Straminergon stramineum  357
strandlummer  216, 235
strandskata  204
strimnopping  273, 276, 318, 321
strimspindling  54, 402
Strix nebulosa  308
Strix uralensis  29, 59, 71, 134, 235, 358, 

390
stråfingersvamp  264, 267
strömstare  118
stubbdynlav  23
stubbsidenmossa  196, 198
stuplav  243, 245, 364, 366, 389, 390, 

396
Sturnus vulgaris  134, 276, 284, 295, 

334, 411
styltstarr  272
styv filtlav  122, 134
stålblå spindling  54, 63, 64, 110, 115
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större frågeteckenbock  133
större korsnäbb  41
större piplärka  325
större strandpipare  142, 325
sumpmåra  264, 286, 290, 306
sumpnycklar  106, 107, 124, 126, 128, 

129, 167, 351, 352
svampklobagge  113
svartbräken  248, 250
svartfjällig musseron  32, 35
svartfläckig glanssmygare  208
svarthakedopping  186, 192, 204, 325, 

328
svarthalsad dopping  186
svartnande narrmusseron  273, 276
svartringad pärlomofjäril  187
svartsnäppa  141, 187
svartstarr  173, 175, 176
svart taggsvamp  71, 86, 115, 128, 129, 

137, 173, 176, 197, 198, 213, 229, 
244, 299, 371, 373, 378, 379

svart trolldruva  190, 225, 374, 378
svarttärna  204
svartvingad svampbagge  68, 71
svartvit flugsnappare  28, 68, 98, 244, 

341, 379
svartvit taggsvamp  110, 115
svart ögonknäppare  101
svavelgul höfjäril  126
svavelriska  192, 194, 225, 227, 310, 311, 

336, 376
svinrot  318
svärta  348
svävfluglik dagsvärmare  210
sydlig knappnålsmossa  173, 176
Sylvia communis  134
sånglärka  81, 284, 325, 326
sångsvan  112, 141, 192, 194
säcklav  128, 192
sädgås  141
sälggökbi  200, 201
sälgsandbi  192, 201
sälgörnlav  57, 59, 241
sävsparv  81, 112, 115, 141, 145, 186, 

188, 192, 194, 204, 325, 326
sävsångare  141, 192, 204
sötvedel  190, 196

T
Tachysphex obscuripennis  37
tagelstarr  54, 104, 106, 107, 110, 128, 

129
tagelsäv  54
taggbräken  378, 379
taggstarr  235
taigakvastmossa  171
taigasångare  328
tallgråticka  35
tallgräsfjäril  187
talltagel  35, 46, 47, 77, 124, 389, 390
talltaggsvamp  32, 169
tallticka  23, 25, 43, 64, 73, 75, 86, 91, 

93, 95, 122, 151, 155, 197, 198, 

208, 210, 222, 223, 261, 262, 299, 
347, 349, 402

talltita  154, 396
tallört  23, 297
Tayloria tenuis  171
tegelticka  132, 134
terpentinmossa  239, 241
Tetradontium ovatum  176
Tetrao teterix  43
Tetrao urogallus  25, 29, 43, 71, 86, 93, 

149, 155, 160, 171, 223, 245, 299, 
341, 366, 387, 396, 399, 402

Thalictrum flavum  107, 115
Thalictrum simplex  267
Thamiaraea hospita  113, 115
Thera serraria  134
Thuidium assimile  194
Thuidium recognitum  373
Thymus pulegioides  250
tibast  52, 237, 297, 374
tickmussling  43, 89, 98, 100
Tilia cordata  64
timmergröppa  41, 43
timmerticka  23, 169
tjockfot  80
tjäder  23, 25, 28, 29, 41, 43, 71, 86, 93, 

112, 149, 153, 155, 159, 160, 171, 
200, 222, 223, 245, 261, 299, 341, 
366, 387, 396, 398, 399, 402

tjärblomster  196
Toensbergia lecucococca  389
Tofieldia pusilla  104, 107, 125, 126
tofsmes  23, 159
tofsvipa  132, 141, 283, 284, 325, 326, 

412
topplösa  204
toppvaxing  318
tornfalk  347
tornseglare  71, 283, 316
torsklav  148, 318, 339
torta  40, 225, 276
Tortella tortuosa  173
Torvmossemätare  188
tosteblåvinge  208
Trachusa byssina  37
Tragosoma depsarium  35, 115
Trametes pubescens  364
trana  3, 28, 41, 112, 124, 141, 145, 159, 

160, 169, 235, 351
Trapeliopsis glaucopidea  336
Trapeliopsis pseudogranulosa  245, 261, 

394
traslav  192, 371
trastsångare  142, 204, 328
tretåig hackspett  28, 29, 43, 46, 47, 68, 

71, 75, 86, 91, 93, 95, 96, 98, 101, 
112, 115, 122, 141, 145, 148, 149, 
153, 155, 159, 160, 178, 179, 186, 
208, 210, 222, 223, 225, 227, 244, 
245, 299, 341, 347, 349, 354, 355, 
365, 366, 368, 369, 387, 396, 398, 
399

Trichaptum abietinum  378

Trichaptum fuscoviolaceum  216
Trichoglossum hirsutum  64
Tricholoma apium  35, 171
Tricholoma atrosquamosum  35
Tricholoma colossus  35
Tricholoma focale  35, 171, 382
Trox scaber  68
trubbklockmossa  371, 373
trådfräken  54, 104, 106, 107, 115, 126, 

128, 129
trädbasdynlav  222, 223, 238
trädglansbagge  113
trädgårdssångare  252
trädlärka  98, 101
trädpiplärka  57, 59, 71, 101, 112, 115, 

120, 122, 134, 145, 188, 288, 293, 
295

träfjäril  113
träjon  45
tunn porlav  360, 361
tunn trevalav  343
tunn trevarlav  343
Turdus viscivorus  23
tuvsnäppa  325
tvåblad  49, 52, 61, 107, 147, 162, 241, 

320, 374, 376
tätört  106, 167
törnskata  134, 252
törnsångare  134, 252

U
uddflikmossa  372, 373
ullticka  25, 41, 43, 45, 46, 47, 57, 59, 67, 

80, 83, 89, 93, 100, 128, 129, 148, 
149, 151, 155, 208, 210, 297, 299, 
347, 349, 365, 392, 402

ulltickeporing  297, 299, 347, 349
Ulmus glabra  304, 331
Ulota crispa  241
underviol  52, 54, 59, 190, 194, 196, 198, 

201, 373, 374, 379
urskogsporing  341
urskogsticka  366
Usnea chaetophora  394, 396
Usnea cylindrica  381, 394
Usnea dasypoga  89, 225, 339, 360, 365, 

381, 398
Usnea glabrescens  29, 71, 98, 129, 145, 

151, 155, 299, 382
Usnea hirta  124, 167

V
vaktel  80, 132
Vanellus vanellus  284
vanlig groda  192
varg  43
varglav  27, 29, 40, 43, 47, 67, 71, 162, 

351, 352
Varicellaria lactea  148
vass  190
vattenklöver  235, 350
vattennardia  178
vattenrall  186



      413

vattenstjärna  190
veckticka  32, 35, 45, 47, 71, 241, 273, 

276, 292, 295, 299, 349, 387
vedflamlav  43, 351, 352, 401, 402
vedflikmossa  29, 173, 176
vedlavklubba  67, 71, 101, 225, 227
vedskivlav  43, 118, 122, 155, 171, 245, 

394, 396, 402
vedspik  281
vedsäckmossa  71, 373
vedticka  23, 25, 43, 89, 93, 155, 159, 

241, 341, 360, 361, 365, 366, 369, 
396, 398, 399, 402

vedtrappmossa  29, 71, 93, 176, 194, 
241, 349, 379

Vertigo geyeri  104, 126, 128, 129
videfuks  208, 210
videsparv  112, 115
vigg  186, 192, 233, 328
vildlin  52, 110, 237, 241
vildsvin  63
Villa hottentotte  248
vindlav  216
vinterlav  67
vintertagging  67, 71, 110, 241
Viola mirabilis  54, 59, 194, 198, 201, 

373
violettbandad knäppare  71
violett fingersvamp  162, 164, 264, 267, 

316
violettgrå tagellav  23, 25, 27, 29, 32, 35, 

41, 43, 47, 71, 73, 75, 83, 86, 93, 
98, 100, 118, 122, 128, 144, 149, 
157, 160, 241, 243, 245, 341, 347, 
351, 352, 365, 366, 369, 381, 385, 
389, 390, 392, 396, 398, 399, 401

violgubbe  12, 61, 62, 63, 64, 198, 200, 
201, 208, 210, 377, 378, 379

violtagging  216
violticka  378, 379
vippärt  196, 198
vitag  235
vit fetknopp  323
vitfläckig gräsmott  52
vitgrynig nållav  23, 25, 118, 122, 297, 

299, 394, 396
vitgumpsnäppa  325
vitklöver  286
vit levermosslav  222, 239
vitlöksvaxing  56
vitmosslav  23, 25, 29, 71, 75, 93, 149, 

155, 160, 341, 369, 396
vit näckros  170, 216
vitplätt  238, 241
vitryggig hackspett  46, 68, 71
vitsippa  55, 117, 136, 225, 286, 336
vit vaxskivling  264
vit vedfingersvamp  28, 29, 67, 71
Woodsia alpina  194
vridfingersvamp  164
vulkanlav  297, 299
Vulpicida juniperinus  54
vågig sidenmossa  71, 83, 86, 89, 93, 

148, 164, 401, 402
vågig ticka  71
vårbrodd  286, 313
vårsidenbi  38, 192
vårärt  52, 55, 56
vänderot  52, 354
västlig njurlav  68, 71, 73, 75
vätteros  208

X
Xanthoria elegens  346
Xestia sincera  71
Xylechinus pilosus  71

Z
Zilora ferruginea  71
zontaggsvamp  64, 128, 202
Zygodon rupestris  194

Å
ådrig torsklav  148
årta  186, 325

Ä
ädellav  68, 71
äggspindling  107
äggvaxskivling  64, 110, 115
älg  3, 98, 99, 100, 142, 390
älggräs  52, 266, 300, 330, 354
ängsfingersvamp  292, 295, 318, 321
ängsfryle  286
ängsgentiana  52, 54, 62, 64, 110, 115, 

264, 267, 318, 320, 379
ängsgröe  286
ängskavle  286
ängsmetallvinge  267, 288
ängsnycklar  52, 54, 102, 104, 167, 187, 

231, 351, 352
ängspiplärka  132, 159, 160, 169, 233, 

235, 258, 259, 351
ängsruta  107, 109, 115
ängsskallra  218, 258, 286, 303, 313, 323
ängssyra  220
ängsvaxskivling  59, 164, 267, 292, 295, 

315, 316, 318, 321
ängsvädd  106, 181, 216, 270, 310, 321, 

323, 357
ärenpris  258, 290
ärtstarr  128

Ö
ögonnopping  54, 318, 321
ögonpyrola  54, 64, 201, 297
ögontröst  192, 306
öring  136
örnbräken  103, 196, 208, 210, 247, 378, 

379





Ludvika kommuns naturvårdsprogram anger målen och vilka åtgärder 
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 naturvårds-
arbetets ramar ligger också kunskap om tidigare naturförhållanden. En-
skilda arters växt-, spel-, rast- och häckningsplatser, 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 bak-
grunden till själva naturvårdsprogrammet ”Mål och åtgärdsförslag” (del 
1). Tredje delen är en katalog över de mest värdefulla natur- och frilufts-
områdena. De flesta områdena har utförliga beskrivningar av karaktär, na-
turvärde och åtgärder. Till detta finns en översiktkarta över alla områden 
med höga naturvärden. Även nyckelbiotoper är med på kartan. Reservaten 
ska synas tydligt på kartan.
Programmet har tagits fram med hjälp av en styrgrupp. Programmet har 
genomförts som ett kommunalt naturvårdsprojekt – LONA (Lokala Na-
turvårdssatsningen).
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