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Områden 101-209

Kantareller i skogen på Ryberget.   /UR
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Karta
De gröna punkterna är områden som beskrivs i detta band. De ofyllda är de områden som beskrevs i band 1.
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Områdena i         
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Bytthällan 543
Dammsjöbäcken                                     
vid Gammelgårdsjön 571
Dammsjöbäcken 419
Danielsbäcken 587
Dansbacksberget 577
Djupdalsberget 679
Dunderberget - Kampberget 697
Flatenberget 607
Flintberget 632
Frutjärnen 563
Fänntjärnen 603
Gamla Prästhyttans hyttskog  772
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Mellanån 565
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Teckenförklaring

Naturreservat

Nationellt intresse

Regionalt intresse

Lokalt intresse

Biotopskyddsområden

Djur- och växtskyddsområde

kj Naturminnen

Pågående reservatsbildning

Natura 2000 ormråde

Riksintresse för naturvården

Riksintresse för friluftslivet

Riksintresse för kulturminnesvården

Nyckelbiotop

Naturvärdesområden

Naturvårdsavtal

Vitryggig hackspettsområden Dalarna

Sumpskogssinventeringen

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.



419

Beskrivning
Läge 
Vattendraget ligger vid Sörvik, unge-
fär 5 km NNV om Ludvika.

Områdets huvuddrag 
Dammsjöbäcken rinner mellan Södra 
Gussjön, via Dammsjön till Burtjär-
nen, med en fallhöjd på närmare 100 
meter. Nästan efter hela sträckan rin-
ner bäcken i mer eller mindre djup 
ravin. Bäcken rinner även genom en 
mindre damm, Droppardammen, 
strax nedströms från Dammsjön. 
Berggrunden är från Dammsjön be-
stående av urbergskalk vars effekt syns 
tydligt på vegetationen. Vid Damm-
sjöns södra ände går berggrunden i 
dagen. 

Bäcken har två utlopp, varav det 
ena går till Burtjärnens utlopp till Väs-
man. Den sträckan är uppkommen 
på konstgjord väg. Den intressantaste 
sträckan är den naturliga. Bäcken om-
gärdas av främst lövskog. Vid Damm-
sjöns sydände är det blandbarrskog 
vilken är mycket starkt präglad av den 
kalkrik berggrund. I denna del finns 
spår efter brytningar i form av mindre 
dagbrott. 

Geologi
Berggrunden består till största delen 
av leptit. Parallellt med bäcken finns 
från Dammsjön ett cirka 50 meter 
brett  stråk med karbonatsten. Den 
basiska berggrunden gör att vattnet 
i bäcken har högt pH. Jordmånen är 
morän.

Dammsjöbäcken
Id nr: 101 
Typ: Kalkmarksgranskog, bäck-
dråg, lövskog, kalkstrandhällar 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, F, L 
Skydd: Saknas
Areal: 32 ha, inkl 13 ha skogs-
markNyckelbiotop: 32 % 
Socken: Ludvika
Karta: 66F 7a SO 
Koord.RT90: 6674723/1464068
Koord.Sveref: 6675186/158736
Ägare: Kommun, bolag m.fl.

De små kalkbrotten kan vara flera hundra år gamla.

1:20 0000 500 1000 1500 m
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Landskapsbild 
Bäcken har egentligen liten betydelse 
för landskapsbilden. Vid bostadsom-
rådet sätter den en viss prägel på de 
boendes närmiljö. Detsamma kan gäl-
la för de boende vid Dammsjön som 
fortfarande kan se skogen stå intakt 
runt sjön. Flera små kalkbrott med 
kalkmarksskog finns i trakten.

Vegetation 
Den basiska berggrunden spelar stor 
roll för att området har speciellt höga 
naturvärden. Vid bäckens utlopp i 
Dammsjön finns ett bestånd av kalk-
barrskog, vilket är sällsynt i kom-
munen. Längs med bäcken står det 
på sina ställen bredare zoner av gråal 
och asp. Längre nedströms gränsas 
bäckdalen av f d åker och ängsmarker. 

101. Dammsjöbäcken

Innan bäcken faller ned i Burtjärnen 
ligger ett flackt parti där det har ut-
vecklats ett grovstammigt klibbalkärr. 
Efter den sista sträckan förekommer 
några ädlare lövträd, med stor säker-
het spridda från f d herrgårdsmiljön. 
Generellt är fältskiktet mycket örtrikt, 
varav flera växter är tydligt kalkgyn-
nade. 

Flora och funga 
Växterna borde vara den grupp som 
skulle kunna uppvisa sällsyntheter, 
eftersom grönsten kan skapa växstam-
hällen påminnande på kalkgrund. 
Ställvis finns sådan vegetation, där 
berget nästan går idagen. Backskafting 
är utbredd på ett par ställen och där 
finns även t.ex. slåtterfibbla, rödkäm-

par och blåsippa. Blåsippa är talrik 
även på andra ställen men speciellt i 
kalkbarrskogen. På flera ställen står 
det grupper med knärot (NT).

Området vid sydänden av Damm-
sjön, som är nyckelbiotop och ett 
gammalt gruvområde, där finner man 
den sällsammaste floran, men främst 
är svamparna anmärkningsvärda. Fle-
ra arter av taggsvampar förekommer, 
varav slät taggsvamp (EN), hat sin 
enda kända lokal i länet och en av få 
i landet. Ovanligt rik förekomst finns 
av bitter taggsvamp (VU). Ytterligare 
fem arter taggsvampar finns i områ-
det. Fingersvampar är ett annat släkte 
som det finns flera arter av. Mest upp-
märksamhet är druvfingersvamp s. lat. 
(NT), som ung är vackert färgad men 
som äldre bara blir stor. Numera är 
det känt att den ska heta Ramaria rub-
rievanescens. 2014 dök en ny art upp 
för området, Ramaria brunniecontusa. 
Den är bara känd från ett fåtal platser 
i landet, bl.a. i Gänsberget. 

Spindlingar är ett viktigt släkte i 
kalkbarrskog, men inte så många arter 
som man kunde förvänta sig har på-
träffats. Området är kanske för litet, 
men nämnas kan blåsippespindling 
Cortinarius colymbadinus, rodnande 
spindling och kryddspindling. Andra 
svampar som är anmärkningsvärda är 
grangråticka (VU) och ängssvamparna 
isabellanopping (DD) och Entoloma 
caesiocinctum. Även en närbesläktad 
mycket sällsynt nopping Entoloma 
som ännu inte blivit vetenskapligt 
beskriven är påträffad. På en granlåga 
påträffades 1995 den sällsynta tickan 
laxporing (VU). Längre nedströms 
finns flera mindre ställen som är 
lämpliga för ovanliga arter av markle-
vande svampar. 

Ibland mossan på de väggar som är 
skapade vid brytningarna i kalkbarr-
skogen är flikig skinnlav påträffad. Ar-
ten har få kända förekomster i länet. I 
klibbalkärret är en ovanlig skålsvamp 
påträffad, scharlakansvårskål. Arten 
trivs på sedimentära bäckstränder. 

På bäckens stenar, som består av 
både silikatstenar och urbergskalk-
stenar förekommer en tämligen rik 
lavflora. I övre delen av bäcken är de 
flesta stenarna av olika anledningar 
flyttade genom historien. Bland de 
vanligaste arterna på stenarna i bäck-

Typisk vegetation i kalkbarrskog. Rikligt med blåsippa och andra låga örter. Oftast visar svamparna 
bättre på att det är kalkrikt i marken.
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Slät taggsvamp Sarcodon leucopus (EN), är en av sällsyntaste arterna som finns i kommunen och i Dalarna. Nästan varje år kan man se den i området. Detta 
är  en ansvarsart för kommunen. 
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101. Dammsjöbäcken

en är Rhizocarpon amphibium och 
strandkantlav Bacidina inundata. Små 
vårtlavar Verrucaria täcker de flesta 
ytorna på fasta stenar och hällar. Sjö-
stränderna i Dammsjön har en speci-
ella karaktär som tyder på malmrike-
dom samt urbergskalk. Lavarterna är i 
det närmaste desamma som i bäcken. 
Slaggvarpen efter hyttdriften ligger 
exponerad vid sjön och på slaggen har 
en del lavar påträffats. Rörsvepemossa 
är en mycket ovanlig mossa som är 
funnen på trädstam liggande i bäcken.

Fauna 
Eftersom lövskogen har fått utvecklas 
till att innehålla gamla och murkna 
träd, samt har skiktning av sly och 
buskar, gynnar detta fågellivet. Här 
häckar fortfarande mindre hackspett 
(NT) med flera par. Gröngöling (NT) 
och bivråk (NT) häckar i anslutning 
till bäcken. Flera ovanligare tättingar 
är påträffade tillfälligtvis, t.ex. forsärla, 
flodsångare, näktergal och stenknäck. 
Däremot verkar den mindre flugsnap-
pare (NT) vara mer eller mindre re-
gelbunden. Stjärtmes, härmsångare, 
gransångare och gärdsmyg häckar inom 
området. Bäcken har en population 
av bäcköring. Tidigare fanns flodkräfta 
(EN), men den försvann på 1980-ta-
let. Egentligen är det en bra biotop för 
flodpärlmussla, men den är inte känd 
från Dammsjöbäcken. 

Friluftsliv 
Området har naturligtvis betydelse för 
de boende i Sörvik. Närheten till be-

byggelse gör området viktigt för upp-
levelsen av ett rikt fågel- och växtliv. 
Det går ett elljusspår genom området, 
vilket är positivt för att öka besöken. 
Dammsjöns strand brukas för bad.

Natur- och kulturhistoria 
Området är präglat av tidigare mänsk-
liga aktiviteter, som gruvdrift och 
jordbruk. Herrgården som stod vid 
Burtjärnen revs redan före 1900-ta-
let. Sörviksgruvan lades ned på 
1950-talet och därmed upphörde 
även slåtter och bete på naturlig mark 
efter bäcken. Brotten vid Dammsjön 
är säkerligen mycket gamla, eftersom 
man inte har funnit några spår efter 
borrningar. Intill gruvområdet fanns 
även en mindre hytta. Området berör 

också Sörviks gruvområde.

Ingrepp och påverkan 
Dagens påverkan är förhållandevis 
liten. Det är länge sedan gallringar 
skedde i trädbestånden utmed bäck-
en, med undantag för den sista sträck-
an ut i Burtjärnen. Där har trädskiktet 
gallrats hårt varav flera grova klibbalar 
togs bort. Ett elljusspår som har byggts 
berör en smärre del av området. Av ett 
misstag avverkades en del av nyckel-
biotopen vid Dammsjön 2010.

Bedömning
Värdeomdöme 
Dammsjöbäcken samt kalkbarrsko-
gen vid Dammsjön södra ände har 
mycket höga naturvärden i form av 
att det förekommer flera rödlistade 
arter och att fågellivet är synnerligen 
rikt. Kalkbarrskogen är unik för kom-
munen, endast smärre partier finns på 
andra ställen i Dalarna. Klibbalkär-
ret är ett av de större som innehåller 
gamla träd. Det var inte förrän man 
upptäckte att det var mycket artrikt 
av marksvampar och många av dem 
var sällsynta, som området fick rätt 
värdeomdöme. I och med att området 
har svamparter som ingår i nationellt 
åtgärdsprogram för hotade arter bör 
området åtminstone vara av länsin-
tresse. Förekomsten av slät taggsvamp 
(EN) har mycket högt bevarandevär-
de. Detta gör att området får Högre 
naturvärde (Naturvärdeklass 1a).

Druvfingersvamp (NT) förekommer bara i kalkbarrskog - trodde man. Numera anses det vara flera 
arter. Vilken art gäller här, när den växer med gran eller tall? Den ska heta Ramaria rubrievanescens.

Den rikaste lokalen i kommunen är den vid Dammsjöbäcken. Dessutom är den nästan årlig sedan 
1980-talet.
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Hot, skydd och planering 
Området saknar formellt skydd, men 
de allra mest värdefulla områdena är 
nyckelbiotoper. En är på 5,3 hektar 
”lövskog”, en annan på 0,6 hektar ”al-
sumpskog” och  den tredje 4,4 hek-
tar ”kalkbarrskog”. På kommunens 
skogsmark finns inofficiella nyckel-
biotoper och förstärkningsområden.

Rekommendationer 
Bäckdalen från Dammsjön, inklu-
sive kalkbarrskogen, till Burtjärnen 
måste skyddas från alla typer av på-
verkan. En fri utveckling av trädskik-
tet gynnar allt vad som idag förekom
mer av djur och växter. Närmast Bur-
tjärnen bör dock vissa undantag gälla 
för att återställa ett variationsrikt, 

parkliknande trädskikt. Förslagsvis 
görs området till ett frivilligt reser-
vat mellan kommunen och berörda 
markägare.

Naturvårdsarter 
Växter: Darrgräs Briza media, knärot 
Goodyera repens (Nära hotad - NT), 
slåtterfibbla Hypochoeris maculata, 
ögonpyrola Moneses uniflora, nattviol 
Platanthera bifolia, underviol Viola 
mirabilis.

Mossor: Rörsvepemossa Junger-
mannia leiantha. 

Svampar: Kandelabersvamp Art-
homyces pyxidatus (Nära hotad - NT) 
stjärntagging Asterodon ferruginosus 
(Nära hotad - NT), talltaggsvamp 
Bankera fuligineoalba (Nära ho-

tad - NT), grantaggsvamp Bankera 
violascens  (Nära hotad - NT), gran-
gråticka Bolitopsis leucomelaeana 
(Sårbar - VU), blåsippespindling 
Cortinarius colymbadinus, rodnande 
spindling Cortinarius cyanites, rov-
spindling Cortinarius napus (Nära ho-
tad - NT), kryddspindling Cortinari-
us percomis, olivspindling Cortinarius 
venetus, isabellanopping Entoloma 
carneogriseum (Kunskapsbrist - DD), 
fyrflikig jordstjärna Geastrum qua-
drifidum (Nära hotad - NT), orange 
taggsvamp Hydnellum aurantiacum 
(Nära hotad - NT), gul taggsvamp 
Hydnellum geogenium (Sårbar - VU), 
dofttaggsvamp Hydnellum suaveolens 
(Nära hotad - NT), småvaxskivling 
Hygrocybe inspida, kötticka Leptopo-
rus mollis (Nära hotad - NT), ullticka 
Phellinus ferrugineofuscus (Nära hotad 
- NT), svartvit taggsvamp Phellodon 
connatus (Nära hotad - NT), druv-
fingersvamp Ramaria botrytis (Nära 
hotad - NT), Ramaria brunneicontusa 
(Sårbar - VU), Ramaria eosanguinea, 
Ramaria karstenii (Nära hotad - NT), 
gultoppig fingersvamp Ramaria testa-
ceoflava (Nära hotad - NT), laxporing 
Rhodonia placenta (Sårbar - VU), slät 
taggsvamp Sarcodon leucopus (Starkt 
hotad - EN), bitter taggsvamp Sarco-
don fennicus (Sårbar - VU), scharla-
kansvårskål Sarcoscypha coccinea s. lat. 

Lavar: Liten spiklav Calicium par-
vum, flikig skinnlav Leptogium gelati-
nosum. 

Fåglar: Stjärtmes Aegithalos cauda-
tus, mindre hackspett Dendrocopos mi-
nor (Nära hotad - NT), mindre flug-
snappare Ficedula parva* (Nära hotad 
- NT), entita Parus palustris, bivråk 
Pernis apivorus* (Nära hotad - NT), 
gröngöling Picus viridis (Nära hotad - 
NT), domherre Pyrrhula pyrrhula. 

Referenser 
Ljung 1998. Hedén & Ohlson 2007. 
Hermansson & m.fl. 2008. Janols 
2012. Nitare & Högberg & Rydberg 
2012.

Stränderna vid utloppet av Dammsjöbäcken i Dammsjön är unika. Inget annan finns i kommunen 
urbergskalksklippor som går ut i vattnet.  Mycket artrika klippor på lavar och uppe på hällarna är 
det artrik växtlighet. 
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Beskrivning
Läge
Ryberget och Torraksberget, som 
egentligen en del av Ryberget, ligger 
cirka 10 km NO om Säfsbyn. Man 
kan komma till dit från olika håll. För 
att undvika nya hyggen och täta plan-
tager, är det lättast att gå från öster. 
Då tar man sig via Skräddartorp vid 
Ursen och runt Skräddarberget och 
vägen från Sumparna och söderut. 
Där äldre skog finns på båda sidor av 
vägen går man upp efter en jaktstig.

Områdets huvuddrag 
Två skogsområden som ligger nära 
varandra och som till stora delar är 
nyckelbiotoper. Det är svårt att binda 
ihop dem eftersom de omges av in-
dustriellt brukad skog. Torrakberget 
och Ryberget har sannolikt samma 
skogshistoria. Flera gånger har skogen 
brunnit och efter den senaste branden 
kom det upp mycket asp och björk. 
Sedan har de stått orörda och skogarna 
har fått en stor mängd lågor och döda 
träd. Asparna står fortfarande i en löv-
dominerad barrskog. Torrakbergets 
nordsluttning mot Isbergsbäcken har 
både stora block och mindre klippor. 

Geologi
Berggrunden är av yngre granit. Jord-
månen domineras av morän. I nord-
sluttningen finns blocksänkor och i 
ostsluttningen partier som är stor-
blockiga.

Ryberget  -  Torrakberget
Id nr: 102 
Typ: Naturbarrskog, lövrik barrskog
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Saknas
Areal: 60 ha, inkl 58 ha skogsmark
Nyckelbiotop: 72 % 
Socken: Ludvika
Karta: 66E 7h SO 
Koord.RT90: 6676086/1431204
Koord.Sweref: 6676903/125467
Ägare: Bolag

Några urbrända gamla tallstubbar visar att skogen brunnit hårt. På grund av branden har det kom-
mit upp en lövskog. 

1:20 0000 500 1000 1500 m
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102. Ryberget - Torrakberget

Vegetation
Skogsmarken är ganska bördig. Oftast 
är det en mix av blåbärsris och mossa 
på marken. Här och var i sluttningar-
na kan det bli lite fuktigare och ljusare 
och då blir det mer örtrikt med t.ex. 
gullris, liljekonvalj, harsyra och orm-
bunkar. Skogen varierar, men överallt 
är det gamla lövträd. Mest påtagligt är 
asparna, men riktigt gamla björkar går 
också att hitta. Däremot saknas i stort 
sett sälg. Asparna på Ryberget är rik-
tigt gamla. Barken på träden är skrov-
lig och lös, vilket tyder på hög ålder 
för att vara asp. Även gamla granar 
och tallar finns. Särskilt i sluttningen 
av Torrakberget är inslaget av skiktad 
granskog mer påtagligt. Granen växer 
sig hög och grov i sluttningen. På hög-

Hela nordsluttningen är som en ”äkta” lövbränna. Otroligt vacker och sällsam. På marken ligger det osannolika mängder av lågor. Ryberget är en av de 
mest skyddsvärda skogarna.  

Rävticka på liggande asp är inte direkt 
ovanlig art där det finns gamla aspar. Dä-
remot är det bara en kort tid som svampen 
har den rävröda färgen. Här har den också 
släppt sporer i massor.  

Gamla aspar som växer långsamt är särskilt attraktiva för lavar och mossor. Att det finns mycket 
mossor på stammarna betyder att skogen är tät och har hög luftfuktighet.
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Trots skogsbrand finns det gamla barrträd. Många av dem har fallit och kommer snart att falla för 
ålderdommen.  

sta delarna av Ryberget finns partier 
med sådd lärk och som idag står grova 
och håller på att falla för åldersvag-
het. Väldigt stora mängder lågor i de 
lövbränneliknande skogsdelarna på 
Ryberget. Mängder av granlågor lig-
ger på ställen där granen har angripits 
av klibbticka, dessförinnan troligen av 
granbarkborre. Efter Isbergsbäcken är 
det mycket tuvigt kärr. På sina ställen 
står en förnämlig blandbarrsumpskog.

Flora och funga 
Kärren efter Isbergsbäcken domine-
ras av tuvig styltstarr. Lättare att ta 
sig fram är det på hjortronmyr och 
fastmattekärr med bl.a. ängsvädd och 
blåtåtel. Floran i skogen är ganska art-
fattig. Men vegetationen på skogsgol-
vet får ändå anses vara av lågörtstyp. 
Ett par förekomsterav knärot (NT) 
finns i sluttningen av Torrakberget. 
Någon inventering av mossor har inte 
skett. På marken i den asprika skogen 
på Ryberget finns det rikligt av mörk 
husmossa. Det bör finnas naturvårds-
arter bland mossor på någon av alla 
dessa lågor. På ett par aspar finns as-
pfjädermossa (NT). Den är sällsynt i 
Bergslagen och kräver att det ska vara 
tämligen gles skog som är asprik. 

Det är för lavarnas skull som skogs-
områdena visar sig vara intressantast. 
Närmast Isbergsbäcken på Torrak-
bergets nedre del av nordsluttningen 
finns en rad meterhöga klippor med 
lodytor åt olika väderstreck, idealiskt 
för lavar. På två lodytor finns norsk 
näverlav (VU). Totalt är det ungefär 

13 bålar. Ytterligare en växtplats finns 
på ett block ovanför klipporna. Som 
vanligt finns skuggblåslav tillsammans 
med den. När även broktagel (EN) 
finns kan man anta att klipporna inte 
har varit utsatta för eld och har lång 
tids orördhet. Broktagel finns i ovan-
ligt stort antal bålar, minst 50 stycken. 

Tillsammans med dessa lavar finns 
även mossor och bland dem purpur-
mylia och stor revmossa. I närheten 
hittades en annan raritet under djupt 
överhäng under stort stenblock. Näs-
tan självlysande grön är grön lundlav 
Bacidia viridifarinosa och som trivs 
på sten i skuggiga utrymmen. Till-
sammans med den fanns Pseudosage-
dia chloroticula, en mer blygsam och 
vanligare skorplav. Intill klipporna 

finns en liten samling av norrlandslav, 
den enda som har hittats i områdena. 
Filtlavar finns här och var på mossiga 
stenblock i skogen. Vanligast är nord-
lig trevarlav Peltigera neopolydactyla. 
Ett fynd har gjorts av ådrig torsklav 
Peltigera leucophlebia. 

Överallt där asp förekommer finns 
också korallblylav, på alla eller någon 
av dem. Finns korallblylav brukar det 
finnas lunglav (NT). Därmed finner 
man många andra lavar som kräver 
äldre aspar i skog som släpper ned 
ljus men som skyddar från blåst. Tre 
arter njurlavar, bårdlav, luddlav och 
västlig njurlav (VU), finns i båda sko-
garna, medan den fjärde, stuplav bara 
är funnen på Ryberget. Lunglaven är 
ovanligt vital på asparna i den ganska 
luckiga och ljusa skogen. 

Antalet lavarter på aspstammarnas 
nedre del är inte speciellt stort, men 
antagligen finns mer arter högt på 
stammen och på grenar i kronorna. 
Ett bevis för det är när tillfälle gavs 
att se på grenarna på en nyligen fal-
len asp. I kronan fanns bl.a. västlig 
njurlav (VU), sälgörnlav, kvistspik 
och asporangelav Caloplaca flavoru-
bescens. På den nästan enda sälgen på 
Torrakberget är Naetrocymbe fraxini 
funnen. Förekomsten av ”hänglavar” 
är varierande både i läge och i antal. 
Mest finns det av skägglav Usnea da-
sypoga. Särskilt mycket hänger det på 
ett ställe på Ryberget där det är små-
kuperat och en luckig granskog med 
gamla lärkträd. Garnlav (NT) hittas 

Den här klippan ser kanske inte ut att vara speciell, men det är den! Inte mindre än fem rödlistade 
arter finns på klippan. Kommunens rikaste plats för broktagel (EN) finns här. Norsk näverlav (VU) 
är ovanligt frisk och stor. 

102. Ryberget - Torrakberget
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102. Ryberget - Torrakberget

här och var, men ingenstädes i något 
stort antal på granar. 

Skogen på Torrakbergets nordslutt-
ning har tillräcklig bra luftfuktighet 
för att man på några grova gamla gra-
nar ska kunna finnas gammelgranslav 
och kattfotslav. Gammelskog förknip-
pas med murkna stubbar som har 
olika knappnålslavar. Förvånande nog 
är det svårt att hitta lämpliga stubbar 
för dem. Knappnålslavar finns desto 
mer på den skrovliga barken på grova 
gamla lärkar. Där det brunnit ska det 
finnas brunna tallstubbar med kolad 
ved. Här kan det en gång brunnit så 
hårt att de flesta helt enkelt har brun-
nit upp eftersom så få finns kvar. Torr-
rakor och tall har avverkats för länge 
sedan och kvar står tjärvedsstubbar. 

På en sådan finns i alla fall Micarea 
elachista. 

När det finns så otroligt mycket 
död ved som i dessa två skogsområ-
den borde det också finnas många 
svampar som bryter ned lågor. Men 
det är inte lätt att hitta några ovan-
ligare tickor. Fynd finns i båda områ-
dena av ullticka (NT) och gränsticka 
(NT) på granlågor. En asplåga har 
veckticka (NT) och en annan hartspo-
ring, medan flera asplågor har rävticka 
och barkticka. Här kan man nog hitta 
ytterligare naturvårdsarter om man  
skulle inventera noggrannare.

Fauna
Fågellivet bör vara rikt. Spår i granar 
finns efter tretåig hackspett (NT) här 

och var.  Duvhök (NT) häckar. Efter-
som det finns så mycket död ved av 
alla de slag och stadier, bör även in-
sektslivet vara rikt. Någon studie av 
skalbaggar eller andra grupper av in-
sekter har inte gjorts. 

Natur/kulturhistoria
Som tidigare nämnts har båda sko-
garna genomgått flera skogsbränder, 
men det är i Rybergets sluttning som 
en riktig lövbränna har uppkommit. 
Även på Torrakberget finner man 
grupper av asp och björk. Man får 
nog gå tillbaka minst hundrafemtio 
år sedan det brann. Hur mycket män-
niskan har varit inne och påverkat 
skogen är svårt att avgöra. Spår efter 
kolbottnar finns i båda områdena. Tä-
tare med kolbottnar brukar det kun-
na vara. Där lärk finns är det tydligt 
att man har sått gran. Men man har 
varken röjt eller gallrat på hundra år. 
Som vanligt har det varit mer öppna 
skogar där tall hade en mer dominant 
roll. 

Ingrepp och påverkan 
I Torrakbergets nordsluttning går det 
en hästkörväg diagonalt uppför slutt-
ningen. Körvägen är välgjord med 
stensatt nedsida och schaktad ovan-
sida. Den har säkert använts för att 
köra fram träkol eller också är det en 
allmän väg mellan bosättningar. Un-
der de senaste hundra åren har inget 
hänt i de två skogsområdena. Tyvärr 
har industriskogsbruket knaprat åt sig 
en del av skogarna runt om. Den för-

Broktagel (EN).Norsk näverlav (VU).

Svartmes trivs i skogen. Tidigt på våren kan man höra dess lite vemodiga sång.
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102. Ryberget - Torrakberget

sta vägen kom på 1960-talet och den 
andra nyligen.

Bedömning
Värdeomdöme
Skogsområden med gammelskog som 
är kvar på Ryberget och Torrakberget 
hör till de allra mest biologiskt värde-
fulla i kommunen. Rybergets lövbrän-
na med riktigt gamla aspar och som 
dessutom hyser frisk lunglav (NT) är 
mycket unik för hela södra Dalarna 
och Sverige. Man finner också många 
arter bland kryptogamerna, särskilt 
lavar. Ett minus är att det inte går att 
få ihop ett enda skogsområde utan 
att få med några hektar välskött plan-
tagebarrskog. Områdena får Högre 

naturvärde i naturvärdeklass 1a. Före-
komst av arter och ekologiska förut-
sättningar kan inte bli avsevärt bättre 
med svenska förhållanden.

Hot, skydd och planering 
Nu borde det inte finnas något hot 
från skogsbruket på ett tag, när allt 
omkring är på väg att omvandlas till 
plantage. Två nyckelbiotoper på sam-
manlagt 43 hektar ”barrskog”. Här 
bör en längre planering ske än att 
bara rädda skogens djur- och växtlivet 
från skogsbruksåtgärder. Därför att 
asp, som de flesta förekommande na-
turvårdsarterna är beroende av, lever 
inte i all evighet. Ny asp uppkommer 
bara genom att skog eller hyggen som 
tidigare hade asp brinner. Ett större 

naturreservat skulle kunna planeras 
långsiktigt om inte den miljöcertifie-
rade markägaren tar på sig detta an-
svar för ett långsiktigt bevara biolo-
gisk mångfald i hela området.

Rekommendationer 
Först bör markägaren se över grän-
serna för nyckelbiotoperna. Enligt 
artfynd bör dessa utökas. Hygget efter 
den nyligen avverkade skogen på Ry-
berget bör brännas för att få tillbaka 
en asprik skog. Syftet är att säkerställa 
alla arter som är beroende av gammal 
asp i framtiden, när de redan finns i 
närheten är möjligheterna stora att de 
hittar till en ny asp.

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

Mossor: Vedtrappmossa Anast-
rophyllum hellerianum (Nära hotad 
- NT), blocktrappmossa Anastrophyl-
lum saxicola, stor revmossa Bazzania 
trilobata, mörk husmossa Hylocomi-
astrum umbratum, purpurmylia My-
lia taylorii, aspfjädermossa Neckera 
pennata (Nära hotad - NT), nordlig 
fjädermossa Neckera oligocarpa, lång-
fliksmossa Nowellia curvifolia. 

Lavar: Garnlav Alectoria sarmen-
tosa (NT), kattfotslav Arthonia leu-
copellaea, rostfläck Arthonia vinosa, 
broktagel Bryoria bicolor (Starkt ho-
tad - EN), skuggblåslav Hypogymnia 
vittata, vitmosslav Icmadophila eri-
cetorum, gammelgranslav Lecanactis 
abietina, lunglav Lobaria pulmonaria 
(Nära hotad - NT), barkkornlav Lo-
padium disciforme, bårdlav Nephroma 
parile, västlig njurlav Nephroma laevi-
gatum (Sårbar - VU), luddlav Nephro-
ma resupinatum, sälgörnlav Ochrolech-
ia szatalaënsis, korallblylav Parmeliella 
triptophylla, kvistspik Phaeocalicium 
populneum, norsk näverlav Platisma-
tia norvegica (Sårbar - VU). 

Svampar: Hartsporing Ceriporiopsis 
resinascens, rävticka Inonotus rheades, 
barkticka Oxyporus corticola, ullticka 
Phellinus ferrugineofuscus (Nära hotad 
- NT), gränsticka Phellinus nigrolimi-
tatus (Nära hotad - NT).

Fåglar: Duvhök Accipiter gentilis 
(Nära hotad - NT), tretåig hackspett 
Picoides tridactylus* (Nära hotad - 
NT). 

Referenser
Hermansson & m.fl. 2008.

I stort sett den enda stora sälgen i Ryberget och den är död. 
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Beskrivning
Läge 
Området ligger cirka 5,5 km NV 
om Fredriksberg. I sydöstra delen av 
bergsmassivet Kullerbergen rinner 
Ol-Jansbäcken från Kullertjärnen till 
Liälven.

Områdets huvuddrag 
Öster om Kvarntjärnarna skär Ol-
Jansbäcken ned och bildar därmed en 
djupare ravin som ställvis är som en 
bergsklyfta. Storblockigheten i ravi-
nen gör på sina ställen att bäcken rin-
ner mer eller mindre underjordiskt. 
Bäcken omgärdas på vissa sträckor 
av två höga bergväggar och där före-
kommer träd endast som några min-
dre margranar. För övrigt står det en 
högvuxen granskog i ravinen och i en 
bredare del av klyftan. Mycket hög 
och jämn luftfuktighet råder i bäck-
ravinen.

Geologi
Berggrunden är granit. Bäcken ligger 
inom ett moränbacklandskap.

Vegetation 
I Ol-Jansbäckens ravin är det ställvis 
mycket branta sluttningar. Området 
ligger i ett nederbördsrikt område 
vilket ger förutsättningar för en spe-
ciell vegetation och flora. Ristyperna 
dominerar fältskiktet men här och där 
är det ormbunksrikt. Trädskiktet do-
mineras av gran men även björk, gråal 
och rönn förekommer. 

Id nr: 103 
Typ: Naturbarrskog, bergsklyfta 
Klass: Nationellt (I)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Saknas
Areal: 16 ha, ink. 15 ha skogsmark
Nyckelbiotop: 62 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 7g SV 
Koord.RT90: 6673395/1417802
Koord.Sveref: 6673294/112493
Ägare: Bolag

Ol-Jansbäcken

Ol-Jansbäcken är bitvis underjordisk i en smal klyfta i berget.

1:15 0000 250 500 750 1000 m
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Flora och funga 
Kärlväxtfloran tillhör den fattiga ty-
pen och några anmärkningsvärda arter 
är inte påträffade i bäckravinen även 
om någon av de västliga arterna borde 
kunna förekomma. Det är bland mos-
sor, lavar och svampar man finner 
anmärkningsvärda arter. En lav som 
förekommer rikligt på klippväggarna 
i klyftan är korallav Sphaerophorus 
globosus. Den indikerar att det finns 
möjligheter att fler arter som har väst-
lig utbredning kan finnas. En västlig 
art är norsk näverlav (VU) som växer 
här och var på klippväggarna. Många 
individer är välutvecklade och friska. 
Arten har en begränsad utbredning 
i landet och i världen. Brunpudrad 
nållav (NT) är funnen på en murken 
björkhögstubbe. 

Det ligger en del gamla och nya 
lågor. På en riktigt gammal låga finns 
gränsticka (NT). Vid basen av de 
gamla granar har blåtryffel (EN) hit-
tats. Kryptogamer bör undersökas 
ytterligare i bäckravinen eftersom för-
utsättningarna är mycket speciella och 
ovanliga för att vara i kommunen.

Ingrepp och påverkan 
Skogen i bäckravinen har på huvudde-
len av sträckan utsatts för skogsbruk, 
både av ett modernt skogsbruk som 
tidiga avverkningar. Endast sträckan 
som bäcken rinner genom bergsklyf-
tan har undantagits från påverkan i 
modern tid.

En av de mer unika naturområden i kommunen är den lilla bergsklyfta i Ol-Jansbäcken.              

103. Ol-Jansbäcken

Bedömning
Värdeomdöme 
Bäckravinen har höga värden i form 
av att det förekommer ett unikt, fuk-
tigt mikroklimat samt att träden har 
hög ålder. Detta gör att det förekom-
mer arter som är sällsynta, t.ex. norsk 
näverlav som bör betraktas som en 
ansvarsart i kommunen. Man kan 
förvänta att det finns fler hotade ar-
ter. Den övriga sträckan av bäcken har 
inget utpekat naturvärde. Trots be-
gränsad areal får området Högre na-
turvärde (Naturvärdeklass 1b).

Hot, skydd och planering 
Ol-Jansbäckens kanjon saknar offent-
ligt skydd, men markägaren har gjort 

nyckelbiotop på 9,6 hektar ”sprick-
dal”. Hotade arter som finns där är 
känsliga för biotopförändringar.

Rekommendationer 
För att utöka och säkerställa de na-
turvärden som finns måste det på 
sikt skapas breda kantzoner till Ol-
Jansbäcken. Avverkningar i närheten 
av klyftan kan inte ske om man ska 
säkerställa naturvärdena. En invente-
ring av lav- och mossarter i bäckklyf-
tan vore värdefullt för att öka kunska-
pen om artmångfalden. 

Naturvårdsarter 
Lavar: Brunpudrad nållav Chaen-
otheca gracillima (Nära hotad - NT),  
Norsk näverlav Platismatia norvegica 
(VU). 

Svampar: Blåtryffel Chamonixia 
caespitosa (Starkt hotad - EN), doft-
skinn Cystostereum murrayi (Nära ho-
tad - NT), gränsticka Phellinus nigro-
limitatus (Nära hotad - NT), svartvit 
taggsvamp Phellodon connatus (Nära 
hotad - NT).

Referenser 
Ljung 1998. Hermansson & m.fl. 
2008.

En av de mest exklusiva arterna man kan 
finna i kommunen är blåtryffel (EN). Den 
växer under mossa intill stammar av gamla 
granar, oftast intill bäck eller i sluttning.  
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Beskrivning
Läge
Norrviksån rinner från Dammsjön, 
genom Norrvik, till Väsman. Ån lig-
ger cirka 9 km NV om Ludvika.

Områdets huvuddrag 
Ån rinner genom två olika naturtyper. 
Från Dammsjön och till Norrvik är 
det huvudsakligen skog kring ån. Vat-
tendraget är på långa sträckor opåver-
kad av rensning under flottningstiden. 
Därefter tar kulturlandskapet över. I 
Norrvik finns en damm och nedanför 
den, efter att ån passerat länsvägen, 
ett odlingslandskap, för att vid myn-
ningen åter behöva kulverteras under 
f.d. järnvägsbanvall. Närområdet till 
Norrviksån i övre delen är mest barr-
skog som har ovanligt hög ålder, även 
om hyggena börjar tränga på. I nedre 
delen är en hel del äldre lövträd i när-
miljön och skiktat med hägg.

Geologi
Berggrunden består av leptit. Från 
Dammsjön och några hundra meter 
är det eroderad isälvssediment kring 
ån. För övrigt är det morän, utom vid 
mynningen där det är lera-silt.

Landskapsbild
Ån har liten betydelse för landskaps-
bilden. Om man antar att genomfa-
rare på länsvägen ska uppleva ån från 
bil- eller bussfönstret, så är det inte 
ingen kontakt alls med vattendraget.

Vegetation
Det är framför allt mellan Dammsjön 

Norrv iksån
Id nr: 104 
Typ: Kalkmarksbarrskog, sväm-
skog, vattendrag
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Saknas
Areal: 30 ha, inkl 24 ha skogsmark
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Ludvika
Karta: 66F 7a NO 
Koord.RT90: 6677723/1461573
Koord.Sveref: 6678156/156204
Ägare: Enskilda, bolag

Norrviksåns övre sträcka är orörd, men tyvärr regleras den av en damm uppströms. På våren sväm-
mar ändå stränderna över.    

1:22 5000 500 1000 1500 m
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och Norrvik som det finns skog och 
den tillhör västlig taiga och skogsty-
perna gran- och blandbarrskog av blå-
bärsristyp och efter ån ställvis sump-
barrskog. Där ån svämmar över är det 
betydligt örtrikare än för övrigt, vilket 
det också är på en sträcka som influ-
eras av diabasberggrund. Gårdarna 
Svartkya bryter skogsdominansen på 
västra sidan av ån och där är det öppna 
och igenväxta betesmarker. Närmare 
Norrvik finns åter skog som är tydlig 
kalkbarrskog. Östra sidan av ån domi-
neras mer av fastmarkskog. I Norrvik 
och nedströms är ån nedskuren med 
varierande drag i sedimentmark. I 
bäckdalen är det tidigare hävdad mark 
som växer igen med lövskog och hägg.

Flora och funga 
Närmiljön i övre delen domineras 
som sagts tidigare av barrskog och det 
är bara i närheten av Norrviksån som 
det avviker när det gäller floran. I de 
små översvämningsmarkerna intill ån 
blir det gräs- och starr och med sprid-
da förekomster av gullris och kärrtistel.  
Där ån rinner ut i Väsman finns ett 
mindre kärr och som har en flora som 
typiskt för strandmyrar. Ett vackert 
gräs som finns där är myskgräs.

Svamparna är inte noggrant inven-
terade efter hela sträckan med skog, 
men ovanför vägen som passerar ån 
har en del besök gjorts vid lämpligt 
tillfälle. Mellan ån och vägen som går 
parallellt med ån är det vissa år stort 
antal fjällig taggsvamp. Arten finns 
även i den på gränsen varande sump-

Efter ån finns många gamla lövträd och även gran och tall. Vad som döljer sig under mossan vid 
basen av de gamla granarna är okänt.   

104. Norrviksån

skogen väster om ån. Nära samma väg 
finns också dofttaggsvamp (NT). Mel-
lan vägen och dammen är det varia-
tionsrik skog, som tidvis översvämmas 
vid mycket regnande. Närmast ån är 
det örtrikt och en utmärkt miljö för 
marklevande svampar. Hitintills är 
bl.a. olivspindling, dofttaggsvamp (NT) 
och bitter taggsvamp (VU) påträffats. 
Man kan förvänta fler naturvårdsarter.

Fauna
I Norrviksån finns bäver, osäkert om 
den finns där permanent. Norrviksån 
har en liten population av flodpärl-
mussla (EN). Flodpärlmussla finns 
även längre upp i systemet och utgör 
en av två av kommunens kända före-
komster. Det har provfiskats i Norr-

Nedersta delen av ån och som rinner i en ravinliknande formation kantas av lövträd.  En och annan 
äldre barrträd också. En  bra miljö för fåglar och insekter.
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viksån och det finns i övre delen en låg 
täthet av bäcköring, men relativt höga 
tätheter av elritsa och stensimpa. Vid 
mynningen är öringstätheten högre, 
men vid provfiske saknas elritsa men 
däremot mycket hög täthet av stensim-
pa. Det saknas uppgifter om botten-
faunan, men antagligen är den artfat-
tig på grund av tidigare försurning. Så 
länge det finns vandringshinder för 
signalkräfta från Väsman kommer ar-
ten inte att infektera vattnets övre del.

Ibland kan ett hygge skapa förut-
sättningar för värmeälskande insekter. 
Förutsättningen är dock att det kom-
mer upp en rik flora och att det finns 
tillgång till vatten och skog. Vid bron 
över Norrviksån är det sådana förhål-
landen, samt en äldre öppning efter 
vägen i anslutning till ån. Här finns 
brun gräsfjäril (NT) och sotnätfjäril 
(NT). Även många arter av sländor är 
noterade.

Friluftsliv
På ett ställe fanns det en kolmila 
och länge höll man tradition att 
resa kolmilla varje år för att visa 
för allmänheten hur det går till 
och sälja träkol. Resterna av denna 
kolbotten finns kvar, men ingen 
mila. Finnmarksturen passerar ån, men 
det rekommenderas att inte köra i ån. 

Natur- och kulturhistoria 
Nedanför Dammsjön finns en plats 
där man tydligt ser att det en gång var 
en industriell anläggning. Bredvid var 
det också en liten hytta och det finns 
uppgifter på kartor att det även var 
sågverk.

Ingrepp och påverkan
Ingreppen och påverkan är kraftigaste 
från Norrvik och till utloppet i Väs-
man. Närmiljön ovanför Norrvik be-
står ännu i stort sett av gammal barr-
skog. Avverkningar kan komma att 
förstöra förutsättningar för biologisk 
mångfald. De avverkningar som gjort 
har lämnat för liten kantzon, även om 
hänsyn har tagits till området allra 
närmast vattnet. Kalkningar har på-
gått i fyra sjöar i systemet sedan 1995. 
På 1970-talet hade ingen av sjöarna 
ett pH över 6,0. Flera dammar finns 
i systemet, men i Norrviksåns finns 
åtminstone en stor damm i Norrvik 
som är ett definitiv vandringshinder. 

Bedömning
Värdeomdöme
Norrviksåns övre del är på långa 
sträckor så naturlig man kan komma 
bland vattendragen i kommunen. 
Även närmiljön är unik genom den 
äldre skog som står efter åns övre del. 
Förekomsten av flodpärlmussla är unik 
i kommunen och arten ingår i EU:s 
art- och habitatdirektiv. Förekomsten 
av bitter taggsvamp (VU) påvisar skog-
lig kontinuitet. Området bedöms ha 
ekologisk funktion för de hotade ar-
terna, tveksamt för flodpärlmussla. 
Åtminstone Påtagligt naturvärde (Na-
turvärdeklass 2).

Skydd och planering
För närvarande avvaktas all kalkning i 
systemet medan länsstyrselsen under-
söker kalkningsbehovet. Dammarnas 
negativa effekt på djurlivet i Norr-
viksån bör undersökas. Nedre delen 
av Norrviksåns lövträdsrika område 
är utpekat av länsstyrelsen som ett 
lämpligt område för restaurering av 
livsmiljö för vitryggig hackspett.

Rekommendationer
Dammen som hindrar signalkräfta att 
nå åns övre del bör vara kvar. Invente-
ring av flodkräfta behöver göras. Sko-
gen i åns närmiljö behöver åtmins-
tone vara kvar för att säkerställa åns 
möjligheter till bevarande av biologisk 
mångfald. 

Naturvårdsarter
Växter: Backskafting Bachypodium 

104. Norrviksån

Bitter taggsvamp (VU) och dofttaggsvamp (NT) sida vid sida vid gamla granar i mossig skog.

pinnatum, myskgräs Hierochloë hirta.
Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 

(Nära hotad - NT), liten spiklav Cali-
cium parvum. 

Svampar: Olivspindling Cortina-
rius venetus, dropptaggsvamp Hydnel-
lum ferrugineum, dofttaggsvamp Hyd-
nellum suaveolens (Nära hotad - NT), 
bitter taggsvamp Sarcodon fennicus 
(Sårbar - VU), fjällig taggsvamp Sar-
codon imbricatus. 

Fjärilar: Brun gräsfjäril Coenonymp-
ha hero (Nära hotad - NT), sotnätfjäril 
Melitaea diamina (Nära hotad - NT).

Musslor: Flodpärlmussla Marga-
ritifera margaritifera (Starkt hotad - 
EN).

Referenser

På ett nytt hygge har det blivit blomrikt 
och solvarmt på sommaren. Detta har gyn-
nat fjärilar som t.ex. sotnätfjäril (NT).   /TJ
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Beskrivning
Läge 
Området ligger 13,5 km VSV om 
Grangärde och SV om Jansbrändan. 
Det är en liten skogsholme på Jans-
mossen och som ligger S om Mörtån. 
Man måste gå minst några hundra 
meter från närmaste väg. Vid hög-
vatten kan det vara svårt att gå över 
ån.

Områdets huvuddrag 
Äldre naturskogsartad skog på myr 
i en svag sluttning mot Mörtån. En 
liten del av området kan kallas myr-
holme. Övrig skog är gles tallmosse 
och björkkärr med halvgamla träd. I 
kanten mot ån ligger det många lågor 
bland uppväxande gran. Så här litet 
område kan inte förväntas ha många 
naturvårdsarter. Förvånandsvärt att 
två ovanliga tickor knutna till tall fö-
rekommer. 

Geologi
Berggrunden är av yngre granit. Om-
rådet ligger på torv.

Vegetation 
Den lilla myrholme som finns har 
produktiv skog. Där står en bland-
barrskog som är sumpskog. Under 
tallen växer ett lägre skikt av gran och 
en och annan björk. I kanten mot ån 
ligger det rikligt med lågor. Där hål-
ler nya granar på att växa upp. Övrig 
skog är mycket glesare och i stort sett 
bara tall. Här har den trädglesa mos-
sens trädskikt tätnat och växtligheten 

Jansmossen

Biotopskyddet gäller huvudsakligen en glest beskogad tallmosse.   

Id nr: 105 
Typ: Sumpskog, tallmosse 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Biotopskydd
Areal: 1,5 ha 
Nyckelbiotop: 100 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 7i NO 
Koord.RT90: 6666075/ 1431692
Koord.Sveref: 6666144/126469
Ägare: Enskild

1:12 5000 250 500 750 m
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på träden blivit bättre. Endast ett få-
tal margranar och enstaka björkar står 
bland tallarna. Fältskiktet är blåbär, 
ljung, dvärgbjörk och pors. Nästan inga 
lågor finns, men det står en del döda 
träd. Några riktigt gamla träd finns 
inte. En väsentlig del av området upp-
tas av ett trädlöst, men buskigt björk-
kärr. En mindre sänka med betydligt 
mer starr går parallellt med ån.

Landskapsbild
Ett litet skogsområde som avviker 
ganska lite från liknande skog efter 
Mörtån i landskapet. 

Flora och funga
Några anmärkningsvärda växter finns 
inte och kan heller inte förväntas. 
Det ligger tillräckligt med lågor i 

105. Jansmossen

olika nedbrytningstadier för att man 
kan förvänta sig hitta naturvårdsarter 
bland vedsvampar. På den äldsta tallen 
finns bohål och ovanför ett av dem sit-
ter stor fruktkropp av tallticka (NT). 
En annan tall, i blandbarrskogen, har 
på sina rötter grovticka. Hänglavar är 
det sparsamt med. En och annan näst-
lav sitter på en och annan margran. På 
en margran finns en liten bål av grynig 
blåslav.

Fauna
För litet område för att någon fågel 
kan nöja sig med arealen för sitt revir. 
Bohål av tretåig hackspett (NT) i en 
tall visar att som häckningsplats kan 
skogen duga. 

Natur- och kulturhistoria
Några spår efter skogsbrand finns inte. 
Eftersom skogen är sumpskog borde 
den brinna sällan. Måttlig gallring har 
skett för mycket länge sedan. 

Ingrepp och påverkan 
Under de senaste 30 åren har ingen 
avverkning skett. Den trädlösa delen 
av skogen kan ha sin naturliga förkla-
ring.

Bedömning
Värdeomdöme 
Skogsområdet har naturligtvis bety-
delse för talltickan som finns på en 
äldre tall. Möjligheter till spridning 
inom området bör finnas. Små om-
råden som det här har ofta lägre na-
turvärden än ett stort. Skogstypen Fastmarksholmen på Jansmossen är i stort sett det man ser på bild.     

Tak över boet är bra att ha, tyckte den här tretåiga hackspetten (NT). Desutom ha tallticka (NT) som 
granne. Svampen är förutsättning för att hackspetten kan göra bo i tallen  
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105. Jansmossen

tallmosse hör till de som naturligt har 
låg artmångfald. Bara för att området 
är nyckelbiotop kan naturvärdena be-
dömas i naturvärdeklass 1b. Egentli-
gen bör området klassas ha Visst eller 
Påtagligt Naturvärde.  

Hot, skydd och planering 
Något hot ska inte finnas eftersom 
området är en biotopskyddsyta som 
beslutades av Skogsstyrelsen 1995-01-
03 (objektnummer SK 2-1995).

Rekommendationer
Fri utveckling bör vara det mest gynn-
samma för artmångfalden. Ännu fler 
lågor och ännu äldre träd kommer att 
gynna arter.

Naturvårdsarter 
Lavar: Nästlav Bryoria furcellata, gry-
nig blåslav Hypogymnia farinacea. 

Svampar: Tallticka Phellinus pini 
(Nära hotad - NT), grovticka Phaeo-
lus schweinitzii. 

Fåglar: Tretåig hackspett Picoides 
tridactylus (Nära hotad - NT).

Referenser

Mellan myrholmen och tallmossen har många träd fallit kors och tvärs. Upp kommer ny granskog.  
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Beskrivning
Läge 
Området ligger 14 km NV om Gran-
gärde och man kommer dit om man 
tar av länsväg 235 efter Malingarna 
och mot Lastomberg.

Områdets huvuddrag 
Nordväst om Malingarna finner man 
en långsträckt bergsrygg med en nord-
exponerad brant. En skogsbilväg går 
igenom den ravin som biflödet till 
Salån bildar. Ravinen är avverkad på 
skog. Där bäcken rinner in i ravinen 
finner man en annorlunda ravinlik-
nande bildning. Ett kärrdråg av det 
rikare slaget sipprar ut efter den avver-
kade ravinsluttningen. 

Geologi
Berggrunden består av urgranit i den 
nordöstra delen. Övriga delar utgörs 
av yngre granit. Jordarten är morän.

Vegetation 
Skog av olika typer. Vegetationen va-
rierar från det allra magraste till i det 
närmaste rikkärr. Hällmarkerna på 
bergsryggen tillhör de magraste man 
kan finna, medan branten blir rikare 
på grund av ett skuggigt nordläge. I 
branten har mosstäcket kunnat tjock-
na, medan granens tillväxt är mycket 
blygsam, det vill säga att träden är av 
s k margranstyp. Förövrigt dominerar 
tallskog. Granen är för övrigt domine-
rande genom ganska fuktiga markför-
hållanden. Ett mindre rikkärr berikar 
floran betydligt. Den glesa sumpsko-

Brudbacksberget
Id nr: 106 
Typ: Näringsrik granskog, klippor, 
sumpskog
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Saknas
Areal: 9 ha 
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 9i SO, SV 
Koord.RT90: 6693866/1445566
Koord.Sveref: 6694101/140001
Ägare: Bolag

Skuggiga klippor finns efter bäcken. Klipporna har intressanta skrymslen för skuggälskande lavar, 
sannolikt också för mossor.     

1:15 0000 250 500 750 1000 m
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gen i norra delen är av starr- och gräs-
typ.

Landskapsbild
Området ligger i en trakt med flera 
liknande skogsområden som är frivil-
ligt avsatt av markägaren. Det fanns 
en ekologisk landskapaplan vars syfte 
var att binda ihop områden med höga 
naturvärden. Detta har in fullföljts. 
Idag blir alla, stora som små områden 
mer och mer isolerade av nya kalhyg-
gen och småningom plantage. 

Flora och funga 
Floran är även den varierande. De av-
verkade partierna har fått en mycket 
riklig gräsväxt, främst av bredbladi-
gare gräs. I rikkärret finns tibast, grön-
yxne och kärrfibbla. I och med att det 

Den lilla bäcken som rinner i ravinen och mellan klipporna har omkring sig en örtrik flora. Ställvis 
finns det grova granar och fallna granar.   

I den för trakten annorlunda sumpskogen 
står en björk och en gran och omfamnar 
varandra. Kanske en vädjan till omtanke 
om träd?   

106. Brudbackberget

Spår efter både skogsbrand och gamla tiders skogsavverkningar finns i de gamla tallstubbarna. På 
kolad ved finns kolflarnlav (NT).    

förekommer skuggiga lägen i området 
med ganska jämn och hög luftfuktig-
het gynnar detta mossor och lavar. På 
klipporna förekommer skuggblåslav 
rikligt och klipptagellav Bryoria cha-
lybeiformis. 

Djupt ner bland skrymslen i klip-
porna lyser det grönt av den sällsynta 
laven grön lundlav Bacidia viridi-
farinosa. Efter bäcken, på de grova 
granarna finns gammelgranslav. I den 
nordexponerade branten finns det 
tämligen rikligt av violettgrå tagellav 
(NT) och sparsamt av garnlav (NT). 
I sumpskogen finns garnlav rikligt. 
Norr om bäcken, i sluttningen är det 
tallskog med enstaka gamla träd, stub-
bar och högstubbar som har spår efter 

ett antal skogsbränder. På den kolade 
veden finns kolflarnlav (NT) och Mi-
carea elachista. Yngre tallar har rikligt 
på stammarna med liten spiklav. 

Fauna
Området är litet och inom detta va-
riationsrika område skulle det kunna 
finnas ovanligt många fåglar, men 
kännedomen om faunan är obefint-
lig. Före avverkningen av skogen, som 
egentligen skulle ha ingått i detta ob-
jekt, fanns betydligt större möjligheter 
för skogslevande fåglar. 

Natur-och kulturhistoria
Spår efter skogsbränder finns i de 
kvarvarande stubbar av tall. Somliga 
stubbar är grova och är kvar efter av-

verkning för över hundra år sedan. 
Skogen saknar riktigt gamla träd, för 
de är avverkade för länge sedan. An-
dra stubbar är naturliga. De står som 
högstubbar och nerbrunna sådana. 
Kolad ved på de naturliga stubbarna 
och brandljud visar på flera bränder. 
Trakten är känd för ha tätt mellan 
bränderna. Alla bränder behöver inte 
vara naturliga. Hygges-, betes- eller 
bara vild brand från kolmila kan t.ex. 
vara orsak till bränder. Klipporna kan 
ha spår efter någon form av liten bryt-
ning.

Ingrepp och påverkan 
Områdets naturvärde har räckt till för 
markägaren att göra ett större skogs-
område till nyckelbiotop. Det mesta 
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av den småkuperade blandbarrskogen, 
med stort inslag av äldre träd och spår 
efter tidigare dimensionsavverkningar, 
är nu avverkat eller gallrat. 

Bedömning
Värdeomdöme 
Trots områdets begränsade areal inne-
håller det flera naturtyper, från de i 
trakten rikaste till de fattigaste. En viss 
skoglig kontinuitet kan konstateras i 
bäckdråget och i sluttningarna mot 
bäcken (vägen går genom området), 
vilket har skapat förutsättningar för 
rikligt av hänglavar. Generellt har om-
rådet kring bäcken höga naturvärden 
därför att det har speciella egenskaper 
som inte är vanliga. Området bedöms 
ha Påtagligt naturvärde (Naturvärde-
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klass 2).

Hot, skydd och planering 
Hotet från skogsbruket bör nu ha 
upphört. Även om den kvarvarande 
skogen inte är nyckelbiotop, bör den 
sparas som sådan. Skogen mellan 
sumpskogen och ravinen får tas som 
utvecklingsskog för biologisk mång-
fald.

Rekommendationer 
Ingen åtgärd behöver göras, bara sä-
kerställa kvarvarande område. 

Rödlistade arter 
Lavar: garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotade - NT), violettgrå tagellav 
Bryoria nadvornikiana (Nära hotade - 
NT), liten spiklav Calicium parvum, 

Skogsinsekt Trast etc

kolflarnlav Carbonicola anthracophila 
(Nära hotade - NT), skuggblåslav Hy-
pogymnia vittata, gammelgranslav Le-
canactis abietina, kortskaftad ärgspik 
Microcalicium ahlneri (Nära hotade 
- NT), stambasdynlav Micarea globu-
losella.

Referenser
Hermansson & m.fl. 2008. 

Ovanför bäckdalen ligger en ovanlit orörd myr med klibbal, gamla tallar och bnippen av björk.   
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Beskrivning
Läge 
Vattendraget ligger cirka 12 km VSV 
om Grangärde. Sträckan är från sjön 
Gänsens utlopp till Gänsån rinner ut 
i Burån.

Områdets huvuddrag 
Gänsån är ett naturligt vatten som är 
ungefär 5 kilometer långt och som 
av-vattnar Gänsen och rinner ut i 
Burån. Åns vattensystem mynnar ut 
i Kolbäcksån, som har huvudavrin-
ningsområde Norrström och som till 
slut når Norra Österjöns vattendi-
strikt. Vattnets limniska ekoregion är 
Norrlands inland, under högsta träd-
gränsen och över högsta kustlinjen. 
Avrinningsområdet är stort. Gänsån 
har en fallhöjd på cirka 45 meter. Un-
gefär mitt på sträckan, vid Gänsens 
kvarn, är det ett antal kortare sträckor 
med strömmande och fallande vatten. 
Något mindre fallhöjd har en sträcka 
söder om Jansbrändan. Det är endast 
nära mynningen till Burån som ån rin-
ner genom större myrar. Väster om ån 
ligger ett stort område med tallskog på 
mager moränmark och svackor med 
myr eller granskog.

Geologi 
Berggrunden består i huvudsak av 
yngre granit. Mindre leptitområden 
förekommer. Vid och väster om Gän-
sån ligger ett av kommunens största 
områden med isälvssediment. Huvud-
sakligen består det av sand och grus. 

Gänsån
Id nr: 107 
Typ: Vattendrag, näringsrik gran-
skog, svämskog, kärr 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, G, F, K 
Skydd: Saknas
Areal: 341 ha, inkl 298 ha skog 
smark
Nyckelbiotop: xxx % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 7i NO 
Koord.RT90: 6679808/1442137
Koord.Sveref: 6680003/136751
Ägare: Bolag

Forssträckorna är rensade för att underlätta flottning av virke. Här skulle det behövas en restaure-
ring!   

1:40 0000 500 1000 1500 2000 m
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Terrängen blir här kulligt kameland-
skap. Isälvsrännor är vanliga. 

Landskapsbild
Gänsån och dess närområde har stor 
betydelse i landskapet. Vattendraget 
sammanbinder ett stort avrinnings-
område kring sjön Gänsen och åssys-
temet Burån - Pajsån - Låsån. Visuellt 
ser man inte så mycket av vattendra-
get från någon större väg. Ekologiskt 
fungerar vattendragen som ett nätverk 
av spridningskorridorer för arter.

Vegetation 
Här och var är det en tydligt kalkin-
fluerad flora efter stränderna och intil-
liggande granskog. Gensens kvarn låg 
på en ö i ån, en ganska stor höjd med 
lavrik hällmarkstallskog och blockig 

På ön där Gänsens kvarn låg är det en av de äldsta barrskogar i kommunen. Det gula på torrakan 
är laven gulmjöl.   
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blandbarrskog. Här går det att finna 
riktigt gamla träd. Det ligger och står 
en del döda träd. På västra sidan av 
ön är vattendraget betydligt mindre, 
men det rinner mellan och under 
stora block. Den naturmiljön är unik 
för att vara i kommunen. Skogen på 
det kullriga sedimentmarkerna består 
mest av tallskog. För inte så länge se-
dan var det stor andel gammelskog 
med inslag av gamla lövträd, vilket 
visade på brandpräglad skog. Idag kan 
det ännu finnas kvar smärre partier 
med sådan skog. Intill ån finns också 
små bestånd av hällmarkstallskog. Ett 
7 hektar stort bestånd av ”fuktskog” 
finns väster om ån.

Flora och funga 
I hela området går det att finna kalk-
gynnade växter. En spridd art är ti-
bast. Vid Gänsens kvarn, där vattnet 
forsar som allra mest, översvämmas 
en del av skogen, trots att det finns en 
vall närmast vattnet. Där finns också 
en bård av gammal granskog och där 
finner man en mycket skyddsvärd 
svamplokal. Bland arterna finns bitter 
taggsvamp (VU), gul taggsvamp (VU) 
och barrviolspindling (NT). Tallsko-
gen på hällmarkerna och de sandig till 
grusig markerna borde vara intressant 
för marksvampar, förutsättning att det 
finns äldre skog. Det finns inte några 
stora mängder lågor som gör att det 
är bra förutsättningar för vedlevande 
svampar. Utan det är på en gammal 
ruin av timmerbyggnad som det finns 
ett par sällsyntare tickor. Den ena är En kort forssträcka som är mer eller mindre naturlig.      
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gränsticka (NT). På det fuktiga timret 
påträffades den lilla laven Thelocarpon 
lichenicola och algsvartspik Chaen-
othecopsis viridireagens. 

Hällmarkstallskogen vid Gänsens 
kvarn har som sagt gamla träd och på 
granar och tallar finns spridda bålar av 
garnlav (NT). En gammal tallåga har 
en kvadratdecimeter bål av dvärgbä-
garlav (NT). Intill står en talltorraka 
med gulmjöl Chrysothrix candelaris, 
vilket visar på bra miljö för lavar. På 
gamla tallstubbar med kolad ved finns 
kolflarnlav (NT). Här och var går 
det finna rika förekomster av knapp-
nålslavar på gamla granar. Bland ar-
terna finns vitgrynig nållav (NT).

Lite kuriosa är att på en gammal 
övergiven myrstack växer det rikligt 
av liten vaxlav Coenogonium pineti, 
vilket är ganska vanlig art men så här 
mycket av den är ovanligt. Lavar på 
stenar och hällar i strömmande vat-
ten brukar vara värdefulla att studera 
om man vill veta något om vattnets 
sur-hetsgrad och artmångfald. Stenen 
visar inga basiska egenskaper, vilket 
skulle gynna artrikedomen. Däremot 
finns mycket värdefull miljö för lavar 
på västra sidan av ön, där vattnet rin-
ner under stora block, över hällar och 
i mindre vattenfall. Skuggtåliga arter 
som t.ex. skuggvårtlav Pseudosagedia 
chlorotica och Bacidia viridifarinosa 
är där ovanligt vanliga. Torvpytterlav 
hittades på samma ställe, vilket är en 
sällsynt men förbisedd art. 

Efter ån finns inte så många gamla 
lövträd, förutom björk. Men på ett 
ställe står en gigantisk asp och inte 
långt därifrån grov sälg. Sälgen har på 
stammen bårdlav, luddlav och stuplav, 
att det finns dessa arter på samma träd 
är ovanligt. Äldre barrsumpskog finns 
vid mynningen av ett litet biflöde. 
Där på en murken granlåga är ved-
trappmossa (NT) funnen. På samma 
plats står en trädformad en med bark-
kornlav. En liknande plats som Gen-
sens kvarn finns söder om Jansbrän-
dan, där en hällmark med gamla tallar 
finns. Intill den ligger ett par stora 
block. Ett gammalt stamvrak efter 
avverkningen av ursprungliga skogen 
ligger kvar. På den finns lite dvärgbä-
garlav (NT). En strandnära granskog 
är mycket blockig. Ovanligt många 
granar har garnlav (NT). I samma 
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skog finns många aspar.

Fauna 
Fisksamhället bedöms vara av mått-
lig status i Gänsån. Det finns en be-
tydande påverkan av öringbeståndet. 
Bäcköring har mycket låga tätheter 
utan påvisad reproduktion. På en av 
de gamla tallarna vid Gänsens kvarn 
finns reliktblock (NT).

Friluftsliv
Gänsån som fiskevatten är okänt. Som 
kanotled bör den bara vara aktuell vid 
högvatten.

Natur- och kulturhistoria 
Överallt går det se gamla stubbar efter 
den gångna skogen. De flesta stub-
barna är efter gamla tallar som avver-

kades för länge sedan med timmer-
svans. Även orörda högstubbar finns 
och dessa har särskilt tydliga spår efter 
skogsbrand. Vattnet har använts vid 
flottning av timmer och ån är kraftigt 
rensad på block. Det finns rensval-
lar, stenledare, man har sprängt hällar 
och sidofåror har stängts. Åtminstone 
på ett ställe finns det rester efter en 
kvarn, Gänsens kvarn. Kvarnlämning-
ar består av fördämningsvall, vatten-
ränna och kvarnhus (RAÄ Grangärde 
344:1).

Ingrepp/påverkan 
Det allvarligaste ingreppet och på-
verkan på fisk och bottenfauna är 
vattenregleringen. Vattendraget är 
reglerat vid utloppet från Gänsen av 

Väster om ön Gensens kvarn rinner ett mindre biflöde som har en unik naturmiljö med rikligt av 
liggande stammar och stora block.     
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Kvarnstenen ligger kvar i ruinera efter kvarnhuset på ön som kallas Gänsens kvarn.  Kvarnen tillhörde alltså Gänsen. 
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För att underlätta flottning av timmer har man rensat ån på block. Man har även sprängt för att få en bättre kontroll förbi forsar och hällar. Kulturhistoria?
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sen damm. Rensningen har inte gjort 
det bättre för fiskfaunan. Den längs-
ta vandringsbara sträckan för vuxen 
öring är cirka 69 procent av vatten-
förekomstens längd. Vattenreglering 
har också påverkan på strändernas 
naturliga vegetation, eftersom över-
svämningar inte följer den naturliga 
dynamiken. Artificiell mark uppgår 
till 10 procent. Vattnet omfattas av 
kalkningsverksamhet. Skogsbruket 
bedriver ibland kalavverkning ända in 
på Gänsån. Ungefär 43 hektar gam-
melskog är nyligen avverkad. 

Bedömning
Värdeomdöme 
Den ekologiska statusen i ytvattenfö-
rekomsten är måttlig till otillfredsstäl-
lande. Flödesregleringar orsakar att 
god ekologisk status är i riskzonen. 
Försurnings- och näringsförhållan-
derna för vattnet bedöms som goda. 
Den kvarvarande kalkbarrskogen är 
av högt naturvärde. 

Förekomsterna av taggsvampar 
måste bevaras. Skogen längsmed ån 
har stor andel gammelskog och är 
variationsrik. Vid Gensens kvar står 
en rest av gammelskogen kvar med 
tillhörande naturvårdsarter. Lilla vat-
tendraget med stora block är mycket 
intressant för specialiserade lavar och 
värt ett besök för det natursköna. Om 
skogen får vara orörd kring ån kom-
mer naturvärdena att snabbt öka. 

Hot, skydd och planering 

Konkurrensen är hård! En björk, en en och en tall trängs på samma plats. Vem var först?  

Tibast är mycket vacker men mycket giftig. Den blommar tidigt på bar kvist.
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Det finns en nyckelbiotop 1,2 hektar 
”lövskog” i området. Ingen av de vär-
defulla kalkbarrskogarna är skyddade. 
Trots att det kan ha funnits tallskog 
på de sandiga markerna med hotade 
arter har skogsbruket avverkat sko-
gen utan föregående inventeringar. 
Kommunen har ett projekt som ska 
inventera sandtallskogarnas status till 
2015. Länsstyrelsen bedömer behovet 
av återställning av vattendraget som 
stort.

Rekommendationer 
En bättre översiktlig naturvärdesin-
ventering behövs för området. För 
den biologiska mångfalden i och kring 
ån bedöms behovet av åtgärder som 
stort. Sträckan som behöver restaure-

ras är 2900 meter och då är det mesta 
att flytta tillbaka block som är rensade 
för att underlätta flottningen.

Naturvårdsarter 
Mossor: Vedtrappmossa Anastrophyl-
lum hellerianum (Nära hotad - NT). 

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), kolflarnlav Car-
bonicola anthrocophila (Nära hotad 
- NT), vitgrynig nållav Chaenotheca 
subroscida (Nära hotad - NT), dvärg-
bägarlav Cladonia parasitica (Nära 
hotad - NT), barkkornlav Lopadium 
disciforme, lunglav Lobaria pulmona-
ria (Nära hotad - NT), stuplav Neph-
roma bellum, bårdlav Nephroma parile, 
luddlav Nephroma resupinatum. 

Svampar: Barrviolspindling Corti-

En riktigt gammal stock som har lämnats 
för länge sedan vid någon avverkning.

Längsmed Gänsån vid Jansbrändan går ett system av åsar och dödisgropar. Sådan miljö är mycket 
viktig för många svampar, men då måste skogen få stå kvar. Tyvärr avverkas fortfarande åstallskog.

narius harcynicus (Nära hotad - NT), 
gul taggsvamp Hydnellum geogenium 
(Sårbar - VU), gränsticka Phellinus 
nigrolimitatus (Nära hotad - NT), bit-
ter taggsvamp Sarcodon fennicus (Sår-
bar - VU). 

Fisk: Bäcköring xxx
Skalbaggar: Reliktbock Nothorhina 

muricata (Nära hotad - NT).

Referenser 
Ljung 1998. Magnusson 2011. Me-
lin, Edman & Danielsson 2012. 

Nyligen har tallskogen på grusåsarna och sandmarkerna avverkats. De geologiska formationerna är 
inte skadade, men alla de arter som lever i äldre tallskog på sandiga marker är borta.

Efter avverkning blir det träd i långa rader. 
Detta är inte skog, detta är plantage.
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Beskrivning
Läge 
Skogsområdet ligger 8 km NV om 
Grangärde. För att komma dit åker 
man mot Kullen och tar av söderut 
mot Mellansjön och Norrsjön. Lättast 
att komma in i området är från norr.

Områdets huvuddrag 
Mellansjöbergets ostsluttning stu-
par brant ned till Mellansjöns västra 
strand. Branten är en av de häftigaste 
i kommunen. Klippväggar finns det 
rikligt av och de högsta finns i övre de-
len av branten. Branten svänger mot 
nordost, mot Svensåns mynning. Sko-
gen i branten är högvuxen granskog 
med stort inslag av gamla lövträd. 
På höjden är det hällmarksartad tall-
skog. Tallarna är ganska gamla. Det 
har brunnit ofta i skogen. Ner emot 
sjön är det ganska fritt från stenblock 
och där är det mest lågörtsgranskog. 
Branten är på sina ställen blockrik. 
Man bör vara mycket van att gå i svår 
terräng för att besöka den övre delen 
av branten.

Geologi
Berggrunden är av granit. Jordmånen 
är i de brantaste delen av sluttningen 
tunt och osammanhängande morän, 
för övrigt morän.

Landskapsbild
Mellansjöberget har betydelse för det 
visuella i skogslanskapet kring Mel-
lansjön. För den gröna infrakturen är 
Mellansjöberget ett kärnområde.

Mellansjöberget
Id nr: 108 
Typ: Näringsrik granskog, lövrik 
barrskog, bergbrant
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Saknas
Areal: 42 ha
Nyckelbiotop: 31 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 8j SV 
Koord.RT90: 6685633/1446667
Koord.Sveref: 6685883/141205
Ägare: Bolag

I nedre delen av sluttningen är det låga örter som dominerar. Som vanligt är många av de gamla 
sälgarna döende.

1:20 0000 250 500 750 1000 1250 m
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Vegetation 
Ovanligt rik vegetation förekommer 
nedanför branten. Här domineras 
fältskiktet av piprör och låga örter, 
t.ex. harsyra, skogsstjärna och här och 
var liljekonvalj. I den blockiga och 
klippiga branten är det blåbär som 
härskar. Skogen har en stor variation i 
och med att det mest är gran mot sjön, 
lövrik granskog i branten och ovanför 
branten blandbarrskog. Gamla träd 
finns det gott om. Särskilt några aspar 
och granar är riktigt gamla. Ovanligt 
många gamla, grova vårtbjörkar finns 
i hela sluttningen. Mängden liggande 
och stående döda träd är imponerade 
stort. På sina ställen är det svårt att ta 
sig fram. På höjden är det lättare att 
gå och det är bara att njuta av den 

108. Mellansjöberget

Två totalt olika skogar. Övre bilden är 
från den granplantering som ligger i slutt-
ningen. Den kan gott och väl få vara kvar 
orörd. Undre bilden visar hur en bördig 
naturskog kan se ut. 

vackra tallskogen. Tallskogen är mes-
tadels med blåbär. Här och var är det 
istället renlavar, särskilt där berget går 
i dagen. I en svacka mellan höjderna 
sträcker sig en sumpgranskog.

Flora och funga 
Mellansjöbergets flora är rikare än de 
flesta skogsområden utanför urbergs-
kalkområdena. Bland lågörterna i 
nedre delen av branten finns nattviol, 
vårärt och underviol. Åtminstone på 
en klipphylla hittar man en fläck med 
knärot (NT). 

Brantens storlek och läge, ost till 
nordostexponeringen ger mycket 
bra förutsättningar för mossor och 
lavar, eftersom luftfuktigheten bör 
vara jämn och hög. Bevis på detta är 

Bilden visar kanske den största aspen i 
kommunen? Vid basen är den en meter i 
diameter.

Trots att det brant är klipporna ganska låga.

Uppe på berget finns en hällmarkstallskog med en del gamla tallar, men det saknas död ved.

Skogen är mycket variationsrik och det 
börjar bli rikligt med död ved överallt.
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En av de mest kolosala björkar man kan få se. Björken står i den fantastiska skogen i branten.      
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att skuggblåslav är vanlig på klippor. 
Också att det växer korallblylav på 
nästan alla aspar visar på detta. Lung-
lav (NT) är vital på ett antal aspar. På 
några öppet stående aspar går det att 
se stora fina bålar av aspgelélav (NT). 
Tillsammans med aspgelélav finns ib-
land sälgörnlav och asporangelav Calo-
placa flavorubescens. Att trädens ålder 
har stor betydelse för lavar och mossor 
visar vad den allra äldsta och största 
aspen har för arter på stammen. Nedre 
delen av stammen har en riklig före-
komst av grynig filtlav (NT) och en 
stor tuss av aspfjädermossa (NT). Gry-
nig filtlav är mycket sällsynt i kom-
munen och aspfjädermossan är ny art 
i kommunen. På en annan stor asp har 
en annan raritet hittas och det är en 
vacker sköldfiltlav. 

Bäver har fällt många aspar i närhe-
ten av sjön. Han gjorde det för länge 
sedan och där ligger idag murkna 
asplågor som börjar bli viktiga för 
nedbrytare. Under en asplåga finns en 
mycket lång ticka som antagligen är 
xxxxxx. I hela skogen går att se riktigt 
gamla granar. En del är stora och gro-
va och andra är klena och senväxande. 
En gran är alldeles gråvit av gammel-
granslav. 

Om man går från norr mot söder i 
närheten av sjön finns det nästan inga 
hänglavar. När man kommer mot 
norr eller högst upp i branten är gra-
narna draperade av skägglavar. Garn-
lav (NT) följer samma mönster. Fuk-
tiga och mindre klippväggar i branten 

(NT) är känd från några fler lågor. I 
en bröte med grova granlågor finns 
för våra trakter ovanliga rosenticka 
(NT). På samma låga fanns 2014 
flera fruktkroppar av citronporing 
(CR). Tickan är ytterst sällsynt. En 
jättegran har knäckts av klibbticka 
och därefter har granticka (NT) tagit 
över nedbrytningen av högstubben. 
På levande tall kan man få se tallticka 
(NT) i tallskogen uppe på berget. För 
ungefär sextio år sedan avverkades en 
liten del av skogen i branten och ersat-
tes av gran. Man lämnade kvar några 
stora aspar. Idag har de gett upp och 
ligger som murkna vrak. En av dessa 
aspar har dock fallit ganska nyligen 
och på den liggande halvan av trädet 
finns veckticka (NT). Märkligt är att 
det är klibbticka som har angripit as-
parna. Dom här asplågorna bådar gott 
för framtida svampar  som lever på att 
bryta ned aspved. När det gäller svam-
par på liggande träd finns det säkert 
ännu mer att finna. Vad kan den vack-
ra lågörtsgranskogen bjuda på när det 
är marksvampssäsong? En stor raritet 
är doftmusseron (EN), som växer med 
gran i norra änden av området.

Fauna
Kunskapen om fågel- och insektsfau-
nan är dålig. Att det finns gamla aspar 
och björkar, bör det också finnas hål 
i dem. Förmodligen har området en 
ganska intakt grupp av fåglar som är 
typiskt för gammelskog. Grova ståen-
de och liggande granar bör locka till 
sig speciella insekter.

har på sina ställen stora mängder av 
norrlandslav Nephroma arcticum. La-
ven är ovanlig i kommunen. Något 
som också är värt att uppmärksam-
mas är att det finns mängder av filtla-
var på marken och på små stenblock. 
Vanligast är nordlig trevarlav Peltigera 
neopolydactyla. Skogen har brunnit då 
och då och vid varje sådant tillfälle 
skapas högstubbar. Sådana går att hit-
ta i branten, men den största finns i 
kanten mellan tallskog och sumpskog 
på höjden. Överraskande  är att varg-
lav (NT) finns på den högstubben. 
Ungefär tio bålar sitter tre meter upp. 

I skogen finns överallt mängder av 
gran- och björklågor. Många av dem 
är grova och murkna. På en av dessa 
har gränsticka (NT) hittats. Ullticka 

I norr når branten närmaren sjön och där är det mycket blockigt. En intressant miljö-

I den bördigaste delen ligger många grova gamla granlågor.
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Doftmusseron (VU) finns i granskogen i söder. Det finns två kända lokaler i Dalarna.

En av de sällsyntaste tickorna i landet är citronporing (EN). Här finns den på en gammal granlåga, upptäckt 2014.

108. Mellansjöberget
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108. Mellansjöberget

Markägaren har redan avverkat ”för-
stärkningszon” mot branten. Förstärk-
ningszonerna dominerar i branten 
och ovanför branten. Övrig skog är 
oskyddad. Frågan är om det frivilliga 
avsättningen räcker? Mellanliggande 
skog som inte är nyckelbiotop, bör 
heller inte påverkas av skogsbruk. Här 
är det mycket viktigt att behålla ett så 
stort område intakt som möjligt. Att 
ett område som inte är särskilt stort 
har en Akut och en Starkt hotad art 
hör till sällsyntheterna.

Rekommendationer 
Skogsavverkningar bör inte genom-
föras inom ej klassade nyckelbiotoper. 
Helst bör den unggranskog som grän-
sar till nyckelbiotoperna skötas så att 

Natur- och kulturhistoria
I hela branten är det mycket gamla 
lövträd. Hur dessa har kunnat växa 
upp beror sannolikt på skogsbrand 
långt tillbaka i tiden. Spår efter skogs-
brand finns i enstaka gamla nedbrunn-
na tallstubbar. Högt upp i branten 
står en kort och bred gammal tallstub-
be som har spår efter minst sex brän-
der. Här och var ser man stubbar efter 
avverkade träd. Nära sjön är träden 
säkert avverkade under föregående år-
hundrade. I brantens övre del är det 
högre stubbar och de är tydligt avver-
kade med yxa. Kanske avverkades de 
brunna träden efter branden på sjut-
ton-artonhundratalet? Inga kolbott-
nar har setts i brantens gammelskog. 
Kolbottnar hittar man i kulturskogen, 
till exempel när man kommer upp på 
berget. 

Ingrepp och påverkan 
Att det industriella skogsbruket har 
krympt gammelskogen i branten är 
beklagligt. Området har kunnat vara 
ännu artrikare och mer attraktivt för 
besök. 

Bedömning
Värdeomdöme 
En brant av denna kaliber och typ 
har ett mikroklimat som är gynnsamt 
för arter som är känsliga för uttork-
ning. Påverkan från skogsbruket är 
minimalt på grund av branten och 
blockigheten. Mellansjöbergets bran-
ter är lämpliga som häckningsplats för 
berguv och pilgrimsfalk och möjligen 
har dessa arter en gång i tiden häckat. 
Ovanligt många arter på de gamla as-
par finns ännu kvar. Över-huvudtaget 
är det ovanligt många arter som sam-
sas här. Lågörtsgranskog är ovanlig. 
Den stora mängden död ved främjar 
för framtida nedbrytare bland svam-
par och insekter. Skogens variation 
visar sig ge möjligheter för  riktiga ra-
ritet. Sammanfattningsvis är området 
av Högre naturvärde (Naturvärdeklass 
1b). Mellansjöbergets naturområde är 
ett av kommunens mest värdefulla.

Hot, skydd och planering 
Markägaren har bedömt nyckelbio-
top på 4,4 hektar ”lövrik barrskog”, 
6,8 hektar ”bergbrant”, 1,8 hektar 
”bergbrant” och 2 hektar ”bergbrant”. 

inga negativa effekter uppstår. Redan 
faller träden i hyggeskanterna. Områ-
det bör inventeras på insekter och fåg-
lar för att få en ännu bättre kunskap 
om områdets naturvärden. Om hot 
uppstår, t.ex. skogsbruk, bör natur-
reservat diskuteras för att långsiktigt 
skydda området.

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

Mossor: Vedtrappmossa Anast-
rophyllum hellerianum (Nära hotad - 
NT), mörk husmossa Hylocomiastrum 
umbratum, aspfjädermossa Neckera 
pennata (Nära hotad - NT). 

Svampar: Veckticka Antrodia pul-
vinascens (Nära hotad - NT), citron-
poring Antrodiella citrinella (Akut 
hotad - CR), rosenticka Fomitopsis 
rosea (Nära hotad - NT), granticka 
Phellinus chrysoloma (Nära hotad 
- NT), ullticka Phellinus ferrugineo-
fuscus (Nära hotad - NT), gränsticka 
Phellinus nigrolimitatus (Nära hotad - 
NT), tallticka Phellinus pini (Nära ho-
tad - NT), vedticka Phellinus viticola, 
doftmusseron Tricholoma dulciolens 
(Starkt hotad - EN). 

Lavar: Garnlav Alectoria sarmen-
tosa (Nära hotad - NT), aspgelélav 
Collema subnigrescens (Nära hotad - 
NT), blanklav Eopyrenula leucoplaca, 
kolflarnlav Carbonicola anthracophila 
(Nära hotad - NT), grynig blåslav 
Hypogymnia farinacea, skuggblåslav 
Hypogymnia vittata, vitmosslav Icma-
dophila ericetorum, gammelgranslav 
Lecanactis abietina, skinnlav Leptogi-
um saturninum, dvärgtufs Leptogium 
teretiusculum, varglav Letharia vulpina 
(Nära hotad - NT), lunglav Lobaria 
pulmonaria (Nära hotad - NT), bark-
kornlav Lopadium disciforme, stuplav 
Nephroma bellum, bårdlav Nephroma 
parile, sälgörnlav Ochrolechia szata-
laënsis, korallblylav Parmeliella trip-
tophylla, grynig filtlav Peltigera collina 
(Nära hotad - NT), sköldfiltlav Pelti-
gera horizontalis.

Litteratur
Hermansson & m.fl. 2008.

Nattviol växer gärna där en liten störning 
har sker av markytan.

Aspfjäril hör till de asprika skogarna.
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Beskrivning
Läge 
Området är ett gränsberg som ligger 
17 km NO om Fredriksberg. För att 
komma till skogsområdet kan man gå 
ett par kilometer från vägen som går 
via Ursen eller vägen ”xxxxvägen” nor-
rifrån. Norr om ligger det stora natur-
reservatet Vargåsen.

Områdets huvuddrag 
Södra delen av Vargåsens östbrant lig-
ger inom kommunen, men merparten 
av området ligger i Vansbro kommun. 
Högsta höjden är hällmarksbarrskog. 
Branten gränsar till Ekorrmossen och 
består mestadels av berg i dagen i form 
av klippor och block. Vargåsen ligger 
inom ett småkuperat bergsområde, 
som i norr avgränsas av långsträckta 
sjöar och större myrområden, allt ut-
anför kommunens gränser.

Geologi
Berggrunden består av granit i nord-
väst och för övrigt av urgranit. Det 
berg som är blottad i lodytor av klip-
por nedanför hällmarken visar på en 
svag dragning av diabas. 

Landskapsbild 
Vargåsen har en karaktäristisk profil. 
Toppen är ”sockertoppslik” och den 
syns tydligt från södra änden av Stora 
Ursen och ger landskapet karaktär. 
Området gränsar till ett stort natur-
reservat på Vansbro kommuns sida. 
Detta har stor betydelse för att arter 
kan förflytta sig mellan och inom 

Vargåsen
Id nr: 109 
Typ: Lövrik barrskog, diabasklip-
porKlass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: B, K 
Skydd: Saknas
Areal: 29 ha, inkl. 19 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 7h NO, 66E 8h NO 
Koord.RT90: 6682487/1432690
Koord.Seref: 6682568/127267
Ägare: Bolag

Nerefrån ser man tydligt att det mycket med lövträd i sluttningen.

1:20 0000 250 500 750 1000 1250 m
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ett stort område med olika karak-
tär. Branten på kommunens sida har 
ingen motsvarighet i naturreservatet. 
Tillsammans förstärks naturvärdena 
och mindre känslig för isolering. 

Vegetation 
I brantens övre del är det starkt slut-
tande hällmark och där står en gles 
trädställning av gamla tallar. På själva 
toppen är det mer blandbarrskog som 
har inslag av gamla vårtbjörkar. Ned-
anför hällmarken sträcker sig en rad 
höga klippor och nedanför den blir 
det synnerligen blockigt. I blockmar-
ken dominerar yngre lövskogen, men 
granen kommer tätt under på många 
ställen. Gamla sälgar och rönnar fö-
rekommer som inslag. Man kan nog 

Vargåsens profil sätter karaktär på landskapsbilden från byn Ursen. 

109. Vargåsen

kalla lövskogen för en ”lövbränna”. 
Ekorrmossens vegetation består av fat-
tiga ristyper. Men norrut, där ett antal 
små bäckar rinner nära varandra är det 
en vacker starrmyr med spridda gamla 
barrträd. Skogen mellan myrarna är 
yngre kulturtallskog.

Flora och funga 
Floran är mager. Intill klipporna i 
övre delen av branten är det bördigast. 
Klippornas lodytor är ett par meter 
höga och här och var är det djupt un-
der överhäng. Åtminstone på något 
ställe är det lite basiskt och genast blir 
det rikt på mossor. Ovanligt stora tu-
vor av fällmossa finns på två ställen och 
de visar på en längre tids kontinuitet. 
Hällmarkerna har en mix av lavar och 

mossor. Hällmarken har ett glest träd-
skikt av riktigt gamla tallar och granar 
mot söder. På många av träden är det 
rikligt av grynig blåslav. Här och var 
hänger det garnlav (NT) på tall och 
gran. På Ludvikasidan är det betyd-
ligt färre lågor än i naturreservatet. 
Det finns ett par murkna gamla lågor 
av tall som ligger ljusöppet och som 
har små förekomster av dvärgbägarlav 
(NT). Arten finns också på en grov 
tallstubbe, avverkad för mycket länge 
sedan.  På en annan låga finns vedskiv-
lav (NT) i stor mängd. Timmerticka 
Antrodia sinuosa och vedticka är funna 
på inte speciellt gamla tallågor i häll-
marksskogen. 

Nedanför hällmarken är det rik-
tigt blockigt, till och med svårt ta 

På kommunsidan är det brantast och det är en hällmark med gammal tall.
För länge sedan avverkade torrträd har flera 
spår efter skogsbränder.
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sig fram. Lövskogen är ung och mest 
björk, men det är nästan lika mycket 
av klena aspar. På ett ställe står det 
en grupp av gamla sälgar och rön-
nar. Sälgarna är flerstammiga, varav 
några av stammarna har tacklat av. 
Detta hindrar inte att lunglav (NT) 
växer i mängd på stammarna. Även på 
rönn finns lunglav. Många av bålarna 
har apothecier. Lite korallblylav finns 
på en av sälgarna. Både luddlav och 
bårdlav finns också, liksom fjällig filt-
lav Peltigera praetextata. En gammal 
rönn är särskilt intressant, eftersom 
det är mycket av porlaven  Pertusa-
ria       xxxxxxx och dessutom aspo-
rangelav Caloplaca flavorubescens. En 
annan rönn har på  den släta barken 
stjärnporlav Pertusaria carneopallida, 
vilket är en mer nordlig art. Många 
av de klena och trögväxande asparna 
står så pass ljust att många lavarter 
trivs på den släta barken. När till och 
med kvistspik växer på stammarna är 
det sällsynt bra miljö. När man har 
större klippväggar och block brukar 
skuggblåslav finnas och det gör den på 
några ställen. 

Fauna
Området på Ludvikasidan är litet och 
skogen är mager, gles och ganska ung. 
Tjäder påträffas, men den har natur-
ligtvis inga kommunala gränser och 
kan mycket väl finna bra habitat på 
båda sidorna. Detta gäller väl de flesta 
fåglar. På myrarna finns ett par tranor 
och skogssnäppa. 

109. Vargåsen

vakra starrmyren som följer bäckarna 
kan vara ett resultat av tidigare myr-
slåtter. En del av vattnet verkar rinna 
i små diken.

Påverkan/Ingrepp 
Moderna skogsavverkningar följer 
kommungränsen på ludvikasidan tills 
branten blir för stor. Detta  bör ha 
skett på någon gång kring 1970-talet. 
Ingen avverkning har genomförts i 
modern tid i Vansbro kommun, vilket 
har gjort att naturvärdena bevaras av 
ett nytt naturreservat. 

Bedömning
Värdeomdöme 
Området i kommunen är intressant 
för det gamla tallbeståndet i övre de-

Natur- och kulturhistoria
De riktigt gamla tallarna på hällmar-
ken har samtliga öppna brandljud. 
Det vill säga spår efter skogsbrand. 
På en tall saknas bark på flera meter. 
Ytterligare bevis på återkommande 
skogsbränder är de grova tallstubbar 
som står i blockmarken nere i bran-
ten. Två stubbar intill varandra har 
spår efter minst sju bränder! Stub-
barna är dock resultat av att torrakor 
har avverkats någon gång kring 1900. 
Efter branden har lövträd vuxit upp. 
Eftersom det är skiftande grovlek på 
lövträden kan det ha varit en avverk-
ning av tallen i mitten av 1900-talet. 
Närmare studier vore intressant. Kan 
det finnas en koppling till torpargrun-
den vid Ekorrmossen? Den mycket 

Myren nedanför berget är fortfarande öppen efter att tidigare varit slåttermyr.
Fällmossa på klipporna visar att det är dia-
bas i berget.

Även om inte mindre hackspett (NT) är sedd i området bör det vara ett bra habitat för den.  /UR
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109. Vargåsen

Troligen har lövskogen kommit efter avverkning, men det kan vara en skogsbrand för länge sedan.



457

områdets kvarvarande gammelskog. 
Den yngre skogen i branten bör inte 
heller komma ifråga för skogsbruks-
åtgärder, men det ska man inte ta för 
givet. Hällmarkens gammelskog och 
brantens lövskog bör bedömmas som 
nyckelbiotoper.

Rekommendationer 
Om området till stora delar klassas 
som nyckelbiotop kan detta vara till-
räckligt skydd en tid framöver. Om 
inte bör området införlivas i natur-
reservatet på andra sidan kommun-
gränsen. En röjning av uppväxande 
granar i lövskogen bör vara en åtgärd 
som skulle gynna lövträden. Risken är 
stor att grupper av uppväxande granar 
kommer att göra skogen för tät. Röj-
ningen bör göras manuellt. Tallskogen 
mellan myrarna är kulturskog som har 
låga naturvärden. En del av den är ny-
ligen gallrad. Vore önskvärt om skogs-
bruket kunde undvika kalhyggesbruk 
i dessa bestånd.

Naturvårdsarter
Mossor: Fällmossa Antitrichia curti-
pendula. 

Svampar: Vedticka Phellinus viti-
cola. 

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT),  kolflarnlav Car-
bonicola anthracophila (Nära hotad 
- NT), dvärgbägarlav Cladonia para-
sitica (Nära hotad - NT), vedskivlav 
Hertelidea botryosa (Nära hotad - NT),  
grynig blåslav Hypogymnia farina-
cea, skuggblåslav Hypogymnia vittata, 
vitmosslav Icmadophila ericetorum, 
lunglav Lobaria pulmonaria (Nära 
hotad - NT), korallblylav Parmeliella 
triptophylla, bårdlav Nephroma parile, 
luddlav Nephroma resupinatum, kvist-
spik Phaeocalicium populneum.

Fåglar: Trana Grus grus, tretåig 
hackspett Picoides tridactylus (Nära 
hotad - NT), tjäder Tetrao urogallus*.

Referenser
Hermansson & m.fl. 2008.

109. Vargåsen

Här och var står grupper av asp oc rönn. Träden har många arter av lavar och mossor.

Hällmarken sluuat brant mot söder.

Lövskogen står tät på sina stäälen. Granen 
behöver så småningom tas bort för att be-
hålla lövskog.

len av branten. Lövskogen nedanför 
hällmarken, som har kunnat uppstå 
efter ett antal skogsbränder är unik 
för kommunen. För ovanligheten är 
inte skogen varken röjd eller gallarad. 
Förekomsten av fertil lunglav (NT) är 
ovanlig. Att skogen brunnit minst sju 
gånger är säkert inte speciellt ovanligt, 
men det är sällan man kan bevisa det 
genom att träd och stubbar står kvar. 
Att området ligger an ett ovanligt stort 
skyddat skogsområde ökar förutsätt-
ningarna för ekologisk funktionalitet 
och fler arter. Åtminstone har områ-
det Påtagligt naturvärde (Naturvär-
desklass 2).

Hot, skydd och planering 
Det bör inte finnas något hot mot 
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Beskrivning
Läge 
Torpet ligger 2,5 km N om Säfsnäs 
kyrka. Det finns en dålig skogsbilväg 
från Säfsbyn. Vägen slutar ett hundra-
tals meter från torpet och en markerad 
led tar över.

Områdets huvuddrag 
Ensligt beläget torp nordväst om 
Fredriksberg. Torpet ligger i en bördig 
västsluttning på ganska hög höjd över 
havet. Terrängen är flack utan drama-
tiska formationer, istället ligger små 
myrar tätt fördelade i sluttningen. Av 
odlingsmarken finns det bara kvar res-
ter och allt är övergivet. Många åkrar 
är igenplanterade sedan länge av gran. 
De som inte är det är fortfarande fria 
från skog. Närmast torpet är det också 
öppet.

Geologi
Berggrunden består av granit. Områ-
det ligger inom ett moränbackland-
skap och lite del morän.

Landskapsbild 
Torpet är beläget i ett flackt parti i än-
den på en av de större myrarna och 
dess läge har inget med landskapsbil-
den att göra.

Vegetation 
Igenväxningen har gått långt. Sedan 
några år finns ingen skötsel av hagar, 
ängar och åkrar. Allt är övergivet. Sist 
av allt som sköttes var runt byggna-
derna som hölls fria från högväxande 
vegetation med gräsklippare. Vegeta-

Mellanfal let
Id nr: 110 
Typ: Odlingslandskap 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Saknas
Areal: 8 ha 
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 6g NO 
Koord.RT90: 6672360/1423396
Koord.Sveref: 6672327/118098
Ägare: Bolag

Mellanfallet var en gång en levande torp, avlägset ut i skogen.     

1:10 0000 250 500 750 m
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tionen i de övergivna hagarna består 
av piprör med inslag av typiska ängs-
växter. Det är träden som ger området 
dess karaktär och naturvärde. Skogs-
lönn, skogslind och de andra trivia-
lare lövträden har säkert fortfarande 
betydelse för många fauna, flora och 
funga. En jättestor sälg har stått efter 
den gamla färdvägen. Trädet hade en 
omkrets på 4,5 meter. Tyvärr har den 
brutits sönder och ligger tvådelad. 

Flora och funga 
Floran innehåller inga anmärknings-
värda växter. Trots längre tids ohävd 
finns rester av prästkrage, slåtterfibbla 
och kattfot. Bland kryptogamerna fö-
rekommer det rikligt av lavar på de 
gamla träden. Särskilt stora bålar av 

110. Mellanfallet

filtlavar på gamla lövträd visar på goda 
förutsättningar. Den gamla, grova säl-
gens stam som ligger har mattor av filt-
lav Peltigera canina. Intill torpet finns 
en rad med gamla lönnar, varav en är 
grov. På den finns en märklig svamp, 
stubbdyna Kretzchmaria deusta, som 
lever på den döende barken. Söderut 
vanlig art, men detta är kanske Dalar-
nas första fynd. Ställvis i de övergivna 
hagarna skulle det kunna dyka upp en 
och annan sällsynt svamp.

Fauna 
Lite är känt om faunan, men de gamla 
lövträden måste vara viktiga för hål-
byggare och andra fåglar. En del in-
sekter knutna till gamla solexponera-
de lövträd bör också kunna finnas här.

Friluftsliv
Genom Mellanfallet går det en väl an-
vänd led, Mellanfallsleden. Den går 
från Säfsbyn. Leden är främst en cy-
kel- och vandringsled. Intill och delvis 
samma led används som skoterled på 
vintern. 

Kultur-naturhistoria 
Torpet anlades 1731. Idag står torpet 
öde. Närmaste omgivningen bestod 
som brukligt av slåtter- och hagmar-
ker. Ädellövträden lär ha blivit plan-
terade vid sekelskiftet. Den gamla, 
grova sälgen har hamlats och därmed 
fått ett hamlat träds typiska form, kort 
grov stam med ett kandelaberliknande 
grenverk. Det är inte bara ett natur-
värde som håller på att försvinna, utan 
ännu fortare ett utgått kulturspår.

Ingrepp och påverkan 
Den hävdade marken har för länge 
sedan upphört att hävdas. Kanske en 
viss gallring har skett närmast torpet, 
men nu är allt lämnat vind för våg. 
Granplanteringar och ungskogar om-
gärdar torpet idag. 

Bedömning
Värdeomdöme 
Gamla lövträd, särskilt hamlade som 
stod i hag- och slåttermarker kan vara 
mycket viktiga för trädlevande mos-
sor och lavar och insekter. Flera av de 
rödlistade arterna påträffas i sådana 
här miljöer. Även i en igenväxningsfas 
är träden intressanta. Den stora sälgen 
var ett av kommunens grövsta träd. 

En märklig svamp, stubbdyna, på barken av 
en gammal skogslönn vid gården.     

Som på många andra torp finns det kvar gamla lövträd. Här fanns Dalarnas grövsta sälg. Den 
brakade sönder för några år sedan och ligger idag som ett lik. Även om sälgen ligger och murknar 
gör den nytta.       
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Även som liggande träd kommer säl-
gen ha höga naturvärden för alla arter 
som ska bryta ned veden. Värdeklas-
sen blir Visst naturvärde (Naturvärde-
klass 3).

Hot, skydd och planering 
De gamla träden runt torpet saknar 
skydd. Tyvärr går det fort att lövträ-
den i den täta granplanteringen dör av 
för att det är för mörkt. 

Rekommendationer 
För att behålla områdets naturvärden 
bör de gamla lövträden frigöras från 
täta granar. Vid gallringar bör särskild 
hänsyn tas till lövträden. För att rädda 
värdefulla lövträd kan markägaren få 
bidrag.

Naturvårdsarter
Växter: Höstskallra Rhinanthus seroti-
nus.

Lavar: Bårdlav Nephroma parile.

Referenser 
Holm & Fargo 2012.

110. Mellanfallet

En av de grövsta sälgarna i länet har fallit och är delvis uppsågad.   

Sälgen som var en av Dalarnas grövsta träd. 

1990 användes gården som sommarställe och man höll markerna öppna.
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Beskrivning
Läge 
Vattendraget ligger cirka 11 km NV 
om Nyhammar.

Områdets huvuddrag 
Håjensån kommer från Tyren i Gag-
nef kommun, men då som Tyrsån 
som rinner till Håjen och därefter 
till Malingarna. Håjensån rinner 
med varierande kraft mellan Håjen 
och Malingarna, men på flera ställen 
strömmande. Omgivningen består av 
skog- och myrmosaik, utom den sista 
sträckan som går igenom fastmark-
skog. Den sista sträckan är även den 
mest strömmande delen med blockri-
kedom i åsträckan. Över huvudtaget 
är terrängen blockrik. I skogs- och 
myrmosaik står det en större mängd 
trädformade enar. Artrikedomen av 
lavar på stenblock, hällar och död ved, 
i och intill ån, är ovanligt stor.

Geologi
Berggrunden består av yngre granit, 
förutom längst i väster där det är ur-
granit. På ett par ställen går berget i 
dagen. Ån ligger inom ett moränback-
landskap.

Landskapsbild 
Ett vattendrag av Håjensåns typ har 
ett stort inflytande på landskapsbil-
den. När man passerar någon av bro-
arna påverkas man av åns strömmande 
vatten, särskilt under vårfloden. 

Vegetation 
Längsmed ån är vegetationen ganska 

Håjensån
Id nr: 111 
Typ: Vattendrag, svämskog, strand-
hällar, myr
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, F. K 
Skydd: Saknas
Areal: 158 ha, inkl 116 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 9i SO, 66E 9j SV 
Koord.RT90: 6692647/1445548
Koord.Sveref: 6692878/139998
Ägare: Bolag

Det finns ställen efter ån som har naturligt lugnvatten.

1:40 0000 500 1000 1500 2000 2500 m
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rik, flerstädes av blåtåtel-typ en typ 
som ligger nära de rikare typerna. 
Det stora antalet enar vittnar även om 
detta förhållande. Tallmossar, mer el-
ler mindre öppna, gränsar mot ån vid 
Håjen och österut.  Myrarealen är på 
42 hektar. Sumpskog förekommer, 
förutom vid myrarna, även efter ån. 
Äldre sumpgranskog, som tidvis över-
svämmas, finns i nedre delen av ån. 
Här och var finns också äldre lövträd, 
även aspar. Mängden lågor är inte spe-
ciellt stor. En del lågor ligger i vattnet. 
Stockar efter flottningen fungerar lika 
bra som substrat för vedlevande mos-
sor och lavar som naturligt fallna träd. 

Flora och funga 
Som det är när det gäller skogsåar är 
floran ganska fattig, även där det ställ-
vis är rikt är artantalet lågt. Kärrspira 
och styltstarr är noterade. De trädfor-
made enarna är unika och i vissa fall 
är de över 300 år gamla. De gamla 
enarna torde vara mycket viktiga för 
flera sällsynta lavar. Ett fynd av Buel-
lia arborea på en av enarna, även den 
arten blev ny art för Sverige. Arten vi-
sade sig senare vara ganska vanlig. 

Enarna kan ha många intressanta la-
var på stammar och grenar. På flera av 
dem finns blek örnlav och även den mer 
anspråkslösa Micarea elachista, båda är 
dock så kallade ”naturvårdsarter”. På 
tallar norr om ån intill Håjen påträffa-
des första gången halmgul örnlav (NT) i 
Sverige. I de äldsta skogspartierna efter 
ån finns det här och var garnlav (NT). 
Även den lilla laven Lecidea leprarioides 
hittas på granar i sumpskogen. 

Gammal död ved i form av lågor 
och stubbar är viktiga för lavar och 
mossor. Mossor har inte inventeratas, 
men lavar har på vissa sträckor har i 
alla översiktligt inventerats inför res-
taureringen. Gamla lågor och stubbar 
efter stränderna är ofta solexponerade. 
På en gammal tallåga hittades dvärg-
bägarlav (NT). Den är synnerligen 
ovanlig i våra trakter. En stubbe med 
kolad ved hade rikligt av kolflarnlav 
(NT). Det finns en grupp lavar som 
lever enbart på stenar i sötvatten. Arter 
som påträffades här var bland annat 
Koeberiella wimmeriana, Placynthium 
flabellosum och Pyrenopsis haemalella. 
Dessa arter finns bara om vattnet och 
stenen inte är sura. De större sten-

111. Håjensån

En forssträcka som är rensad och till och med klädd med virke. Är det kulturminne?      

En rensad sträcka som gör att vattnet rinner hastigt och det är dåligt med yngelplatser.

Samma sträcka efter retaureringen 2013.
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111. Håjensån

blocken efter ån har ofta annorlunda 
lavarter. I skvalpzonen trivs labyrint-
lav (NT). En riktigt specialist, som 
bara förekommer på gammal ved i ån 
är Micarea vulpinaris.

Fauna 
Djurlivet i och kring ån är ganska 
okänt. Slaguggla häckar i närheten och 
torde ha åns myrmarker inom jaktom-
rådet. Trana har även setts proviantera 
på myrarna. Sångsvan brukar rasta i 
ån så länge den är isfri. En och annan 
strömstare kan ses under våren och hös-
ten. Bottenfaunan bör vara någorlunda 
rik då vattnet håller en acceptabel pH-
nivå. Gnag efter raggbock (VU) har 
setts på gammal tallåga efter stranden 
av ån. Stor flatbagge (VU) är funnen på 

ett ställe i skog, som dock kan vara av-
verkat.

Friluftsliv 
Håjensån utnyttjats flitigt som fiske-
vatten. Utsläpp av främmande fiskar-
ter som ..... sker regelbundet. xxxxxx

Natur- och kulturhistoria 
Som så många åar har även Håjen-
sån använts som flottningsled. För att 
underlätta flottningen rensades ån på 
större stenar och block. I början av 
1990-talet restaurerades vissa sträckor 
genom att sten och block lades tillbaka 
i ån. Idag anses den typen av restaure-
ring inte vara tillfredsställande om man 
vill få bra vatten för fisk. Nära utloppet 
låg tidigare ett sågverk, Kullsågen. 

Ingrepp och påverkan 
Håjen ån är oreglerad, men där ån 
kommer ifrån, sjön Tyren är reglerad. 
Skogsavverkning har genomförts un-
der 1980-talet på nedre sträckan utan 
att det mest elementära naturhänsyn 
har tagits.

Bedömning
Värdeomdöme 
Håjensån har ett högt naturvärde för 
den glesa tallsumpskog med trädfor-
made enar, som tillhör en obeskriven 
skogstyp som uppträder endast vid 
större åar på rikare mark. Kanske om-
rådet ska värderas högre då det utgör 
växtplats för flera sällsynta lavar och är 
viktig för flera fågelarter. Området har  

särskild betydelse för biologisk mång-
fald och bedöms ha Påtagligt natur-
värde (Naturvärde 2).

Hot, skydd och planering 
Ån bör skyddas mot framtida regle-
ringar. Behov av återställning är stort. 
En viss restaurering och återställning 
efter rensningen av sten och block 
gjordes 2013. 

Rekommendationer 
Inga skogsavverkningar bör ske inom 
området, om naturvärdena ska beva-
ras. Restaurering av trädskiktet när-
mast ån bör ske på de ställen som blev 
avverkade innan vardaglig naturhän-
synen accepterades inom skogsbruket. 

Naturvårdsarter 

Växter: Ängsruta Thalictrum flavum.
Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 

(Nära hotad - NT), kolflarnlav Car-
bonicola anthracophila (Nära hotad 
- NT), dvärgbägarlav Cladonia para-
sitica (Nära hotad - NT), labyrintlav 
Claurouxia chalybeioides (Nära hotad 
- NT),   Lecidea leprarioides, halm-
gul örnlav Ochrolechia alboflavescens 
(Nära hotad - NT), blek örnlav Och-
rolechia pallescens.

Fåglar: Slaguggla Strix uralensis*.
Skalbaggar: Stor flatbagge Peltis 

grossa (Sårbar - VU), reliktbock Trago-
soma depsarium (Sårbar - VU).

Referenser
Hermansson & m.fl. 2008. Melin, 
Edman & Danielsson 2012.

De trädformade enarna vid Håjensån är 
mer än 300 år gamla.

En del lavar växer långa tider under vat-
ten, andra bara lite då och då. Rhizocarpon 
amphibium växer på hällar och block som 
tidvis översvämmas.

Strömstare.  /UR
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Beskrivning
Läge 
Vattendraget ligger cirka 9 km NNO 
om Grangärde. Det finns fler skogs-
bilvägar som passerar eller följer vat-
tendraget.

Områdets huvuddrag 
Saxhytteåns källa är sjön Saxdalen, ös-
ter om Tansväggen, men avrinnings-
området börjar väster om Gyllbergen 
och anses vara litet. Ån rinner ut i sjön 
Saxen och därmed vidare till Väsman 
som tillhör Kolbäcksåns avrinnings-
område till Östersjön. Saxhytteåns 
limniska ekologiska region är Norr-
lands inland, under högsta trädgrän-
sen och över högsta kustlinjen. 

Saxhytteån är ungefär 8 kilome-
ter lång och får räknas till ett av de 
längsta vattensystemen i kommunen. 
På flera sträckor rinner ån fram i dju-
pare raviner eller åtminstone med en 
brant sida. Ungefär mitt på sträckan 
rinner ån genom ett flackare område 
med småmyrar. Större delen av sträck-
an är i skog men närmast mynningen 
passar ån ett mer eller mindre öppet 
odlingslandskap. Fallhöjden är cirka 
130 meter. In i Saxhytteån rinner 
mindre bäckar från de kalkrika mar-
kerna kring Lindbastmora. I ån finner 
man hällar och block av urbergskalk. 
Urbergskalken torde bidra till ett vat-
ten som har en god buffertförmåga 
mot försurning.

Saxhytteån
Id nr: 112 
Typ: Vattendrag, svämskog, strand-
kalkhällar 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, L, K 
Skydd: Saknas
Areal: 163 ha, inkl 143 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66F 8a SV, 8a NV, 9a SV
Koord.: 6690000/1457400
Koord.Sveref: 6690021/151297
Ägare: Enskilda

En sträcka som bör vara orörd.

1:70 0000 1000 2000 3000 4000 5000 m
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Geologi
Berggrunden längs Saxhytteån består 
i huvudsak av leptit. Mindre partier 
med granit, kvartsit,och grönsten fö-
rekommer. Nästan hela ån har kullig 
morän, men kring Karlsänget är det 
sand från isälvssediment, vilket också 
förekommer på åsar ner mot Saxen. 
Bredvid åsarna är det lera-silt. Vid 
mynningen ligger ett lager av sand 
från älvssediment.

Landskapsbild 
Saxhytteån är viktig för landskapet 
därför att det är en större å som har ett 
tämligen strömmande vatten. Inom 
de bebyggda områdena bidrar ån till 
odlingslandskapets karaktär och skön-
het.

Vegetation 
Eftersom det rinner till bäckar med 
kalkrikt vatten till Saxhytteån är ve-
getationen efter stränderna ställvis rik. 

Flora och funga 
Lavfloran på stenar och hällar i år är 
synnerligen artrik, med många riktiga 
rariteter, Lecanora castaneoides, Porpi-
dia ochrolemma, Pyrenopsis haemalella, 
Rhizocarpon amphibium, bäckdynlav 
Micarea vulpinaris och en obeskriven 
spricklav Acarospora.

Fauna 
Fisksamhället bedöms uppvisa god 
status. Någon betydande påverkan av 
öringbeståndet föreligger inte, då tät-
heten och reproduktion bedöms ligga 
på normala nivåer. Den vandringsbara 
sträckan för vuxen bäcköring beräk-
nas kunna vara hela sträckan mellan 
Saxhyttan och sjön Saxdalen. Forsärla 
häckar sannolikt någonstans efter ån.

Friluftsliv
Som fiskevatten är xxxxxxx

Natur- och kulturhistoria 
Simonsänget, uppströms från Karl-
sänget, var en fäbod som bl.a. hade 
slåtterängar efter ån. Fäboden kan ha 
funnits där sedan slutet av 1700-talet. 
Ännu närmare Karlsänget finns spår 
efter en såg och en kvarn. Ett ofull-
ständigt dammbygge finns i Karlsäng-
et.

Ingrepp och påverkan 
Tidigare har Saxhytteån omfattats av 
kalkningsverksamhet, men bedöms 
inte längre vara försurad varför kalk-

112. Saxhytteån

Långa sträckor är mycket steniga. Kring ån blir det här och var små ”öar” med träd.       

Saxhytteåns mynning har ett delta som länge var betad mad.
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Håjensån var starkt påverkad av rensning för att 
underlätta flottning av virke. 2013 restaurerades 
ån. Man lade tillbaka de rensade stenblocken i 
ån. Bilden ovanför visar före åtgärd och den und-
re bilden efteråt.           /

112. Saxhytteån

ningen har avslutats. På totala sträck-
an från Gyllbergen ska det finnas tre 
artificiella definitiva vandringshinder. 
Dammen i Saxhyttan är ett av dem. 
Inga uppgifter finns om rensning. 
Närmiljön, 50 meter på var sida, be-
står av 16 procent artificiell mark. 

Bedömning
Värdeomdöme 
Saxhytteån är ett naturligt vatten. 
Den kemiska vattenkvalitén är god, 
om man ser på försurnings- och nä-
ringsförhållandena. Sammanvägda 
bedömningen är att beståndet av 
bäcköring har god status. Närmiljön, 
särskilt stränderna är mycket intres-
santa för lavar och mossor som kräver 

lättvittrad kalk/diabas-sten. Det anses 
vara ekonomiskt orimligt och/eller 
tekniskt omöjligt att vidta de åtgärder 
som skulle behövas för att förbättra 
den ekologiska statusen genom ta bort 
vandringshinder. 

Hot, skydd och planering 
Försurningshotet verkar vara avvärjt. 
Den onaturliga vattenstrategin är inte 
något stort hot mot fauna och flora. 

Rekommendationer 
På sikt bör vandringshindrens nega-
tiva effekter på fisk och bottendjur 
minskas. Inventering av närmiljön 
och en eventuell plan för att förstärka 
naturvärdena vore önskvärt.

Naturvårdsarter
Växter: Kung Karls spira Pedicularis 
sceptrum-carolinum.

Lavar: Lecanora castaneoides, bäck-
dynlav Micarea vulpinaris.
Fiskar: Bäcköring Salmo trutta.

Referenser

Speciellt i ån är de hällar som ofta har ett inslag av urbergskalk eller diabas. Förnämliga platser för 
ovanliga lavar.     

Här och var är det mindre hällar och block som tidvis är under vatten, vilket gynnar lavar och mos-
sor som har sötvatten som livsmiljö.
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B e s k r i v n i n g
Läge 
Det långsträckta området har sitt cen-
trum ca 1 km N om Ulriksberg. För 
att komma in området behöver man 
gå från vägen O om Styggberget. 

Områdets huvuddrag 
Variationsrikt, eftersom det består av 
tre olika typer. I norra änden av den 
långsträckta ostsluttningen är det 
klippor högst upp i branten. Nedan-
för klipporna lövskog och vid foten 
av sluttningen granskog, allt var san-
nolikt tidigare hagmark. Man kan inte 
räkna med någon kontinuitet av döda 
träd så nära gammal bebyggelse.

Geologi
Berggrunden är av yngre granit. 
Styggberget har tunt moränlager med 
berg i dagen, för övrigt är det morän.

Vegetation 
Klipporna är som högst tre till fyra 
meter, men trappstegsformade, vil-
ket gör att lodytorna är inte speciellt 
höga. Lodytorna vetter däremot mot 
olika väderstreck. Nedanför klipporna 
är det gles lövskog av asp, björk och 
sälg. Ännu längre ned är den tidiga-
re glesa lövträdsbärande hagmarken 
igenplanterad med gran. Enstaka tal-
löverståndare finns också i branten.

Flora och funga 
Högt upp i brantens klippor är det 
bördigt och varmt. Floran är ändå 
ganska sparsam, men rika bestånd av 
liljekonvalj kan indikera ytterligare 

Styggberget  -  Hagen
Id nr: 113 
Typ: Lövrik barrskog, bergbrant
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, G, L, K 
Skydd: Saknas
Areal: 18 ha, inkl 15 ha skogsmark
Nyckelbiotop: 95 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 7h SO
Koord.RT90: 6673805/1433601
Koord.Sveref: 6673897/128283
Ägare: Bolag

I skogen nedanför branten ligger det många lågor och står en del gamla granar och aspar.  

1:20 0000 250 500 750 1000 1250 m
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intressanta växter. Några plantor av 
nattviol finns i den glesa skogen när-
mast klipporna. Annars är det lavar 
och mossor på klipporna som är in-
tressanta. Mossor täcker stora ytor, 
mest arter som tycker om varmt och 
mycket ljus, t.ex. raggmossor. En tuva 
med allémossa  i ett skyddat skrymsle. 
Berget visar ingen indikation att vara 
särskilt rikt, men det kan vara hård 
grönsten. Mest anmärkningsvärt är att 
sköldfiltlav finns på ett par lodytor som 
vetter mot söder. Laven är rikt fertil. 
På samma yta finns även styvlav Pelti-
gera didactyla och bårdlav och djupt in 
i ett skrymsle miniatyrfjällav. Den se-
nare en liten lav som växer över mos-
sor. Nedanför klipporna är det brant 
och där står en gles lövskog, mer eller 

113. Syggberget - Hagen

Sköldfiltlav är en stor lavart som kräver lång tids orördhet på stället.   

Högt upp i branten är det en lång klippvägg och i den branta sluttningen nedanför står det 
aspar som har bra förutsättningar att bli riktigt gamla och nyttiga för lavar och mossor.        

mindre naturligt. Aspen är rikt påväxt 
av mossor och lavar. På en asp finns 
en stor fruktkropp av stor aspticka 
(NT). Asparna har förhållandevis lite 
blad- och busklavar, men små bålar av 
skinnlav och allélav Anaptychia ciliaris 
finns dock. En anmärkningsvärt stor 
och gammal sälg finns intill klipporna 
och på den växte en ännu mer an-
märkningvärd lav, gammelsälglav. Ar-
ten var tidigare rödlistad, men måste 
tas som en regionalt hotad art. Flera 
filtlavsarter på stenarna i sluttningen. 
Närmare torpet Hagen finns många 
äldre aspar. På ett par av asparna ska 
det finnas gelélav, men vilken art det 
gäller har inte kunnat konstateras ef-
tersom den inte har återfunnits. Lung-
lav (NT) finns dock kvar. Vid torpet 
och utanför området, på solitär skogs-
lönn, finns skorpgelélav (NT).

Fauna
Vid ett besök observerades gröngöling 
(NT) vid Hagen. Man kan förvänta 
sig även finna gråspett i området. 

Friluftsliv 
Det här området är sannolikt mest in-
tressant för personer som vill se och 
söka efter ovanliga arter. Klippbran-
ten är inte helt enkel att gå i, för alla 
stenblock i rasmarken. Områdesdelen 
som är skog, är lättare att ta sig fram i. 

Natur- och kulturhistoria 
Med stor säkerhet har hela den östra 
sluttningen varit hagmark. Det är na-
turlig del av kulturmarken vid torpet 
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Hagen. Några brandspår i den nord-
liga delen har inte kunnat konstateras.

Ingrepp och påverkan 
Igenplanteringen av hagmarken är ett 
stort ingrepp och har stor påverkan 
på alla de gamla lövträd som finns i 
området. Många klarar inte av be-
skuggningen och konkurrensen från 
granen. Avverkning av de gamla tal-
larna är ett annat ingrepp som påver-
kar artmångfalden. 

Bedömning
Värdeomdöme 
Totalt sett är detta ett intressant och 
värdefullt område för biologisk mång-
fald, eftersom det är flera olika typer 
av skog och kulturmark inom ett sam-
manhängande område. Utifrån att det 
är nyckelbiotoper får området Högre 
naturvärde (Naturvärdeklass 1b). 

Hot, skydd och planering 
Något hot ska inte föreligga, eftersom 
nästan hela området är nyckelbiotop. 
Markägaren delar upp området i tre 
nyckelbiotoper: Styggbergets ”barr-
skog”, Hagens ”lövlund” och Agust-
tjärnens ”gransumpskog”. Planen är 
att lövlunden ska plockhuggas på gran.

Rekommendationer 
Den planerade plockhuggningen av 
gran bland lövträden i lövrika delen 
av skogen är välkommet för alla arter 
på aspar och sälgar. En del gran bör 
dock stå kvar så att inte det blir alltför 
snabb miljöförändring. 

113. Syggberget - Hagen

Naturvårdsarter 
Växter: Nattviol Plantathera bifolia. 

Mossor: Allémossa Leucodon sci-
uroides. 

Svampar: Stor aspticka Phellinus 
populicola (Nära hotad - NT).

Lavar: Miniatyrfjällav Agonimia 
tristicula, gelélav Collema sp. (Nära 
hotad - NT), skinnlav Leptogium sa-
turninum, lunglav Lobaria pulmonaria 
(Nära hotad -NT), bårdlav Nephroma 
parile, sköldfiltlav Peltigera horizonta-
lis, gammelsälglav Rinodina degelia-
na, skorpgelélav Rostania occultatum 
(Nära hotad - NT).

Fåglar: Gröngöling Picus viridis 
(Nära hotad - NT).

Referenser Klipporna är rika på diabas och ännu solexponerade, men granen kommer att vara eyy hot.

Gröngöling (NT).  /UR



470

Beskrivning
Läge 
Området ligger ca 2 km N om Ulriks-
berg och SV om Stora Sandsjön, mel-
lan sjön och Långtjärnen. Det går en 
skogsbilväg genom området.

Områdets huvuddrag 
Ett plattland mellan sjö och tjärnar 
där det står en skiktad ganska gammal 
tallskog. En gång i tiden var området 
säkert en udde i sjön, men sanden har 
med tiden troligen fyllt igen de grun-
daste vikarna. 

Geologi
Berggrunden är av yngre granit. Om-
rådet ligger i ett stort område av isälvs-
sediment. Närmast Smala Sandsjön 
är sand. Ett par mindre dödisgropar 
finns inom området, men ännu fler 
finns i områdets närhet. 

Landskapsbilden
Området har stor betydelse i en grön 
infrastruktur över sandtallskog. Detta 
är ett kärnområde för att det en av 
de få kvarvarande äldre tallskogar på 
sand och inom 

Vegetation 
Sandig, torr mark, förutom en smal 
fuktig bård kring vattenytorna i dö-
disgroparna. Mindre myrar i sjökan-
ten och en sumpskog i ravin mellan 
Långtjärnen och sjön. Vegetationen är 
på sandiga marken typisk för sandtall-
skog. Fältskiktet domineras av lingon 
och ljung, som bryts av mindre ytor 
av renlav och på enstaka ställen med 

Stora Sandsjön -  Långt järnen
Id nr: 114 
Typ: Sandtallskog, sandfält 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, G, F 
Skydd: Saknas
Areal: 51 ha, inkl 44 ha skogsmark
Nyckelbiotop: 90 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 7h SO 
Koord.RT90: 6674425/1434186
Koord.Sveref: 6674523/128862
Ägare: Bolag

Sandtallskog kan vara mycket artrik på marksvampar, men ofta hämmas bildandet av fruktkrop-
par av tätt fältskikt av ljung och andra ris. Den här typen av skog är kanske den mest uppskattade.      
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inslag av islandslav. Trädskiktet är helt 
dominerande av tall. Skogen är skik-
tad med ett yngre skikt och ställvis 
med uppväxande småträd. Tallarna 
är tämligen högvuxna och grova och 
några med torra toppar efter törskate-
angrepp. Antalet döda träd är lågt och 
inga av dem är gamla träd, utan till-
hör mellanskiktet av träd. Endast ett 
fåtal liggande träd. Inslaget av björk 
är litet, men de är kanske lika gamla 
som de äldsta tallarna. I norra delen 
kan tallskogen ha brunnit, eftersom 
fältskiktet är lägre och glesare. 

Flora och funga 
I den karga sandmarken kan man inte 
förvänta att det finns några rara växter. 
Träden utgör däremot substrat för la-

114. Stora Sandsjön - Ljustjärnen

var och svampar. Hänglavar på träden 
är det sparsamt med men här och var 
finns de karaktärsarter som ska finnas 
i ljusrik tallskog. På stammar och gre-
nar finns nästlav och luddig skägglav 
Usnea hirta. Vanligare är grå tagellav 
Bryoria capillaris. Den enda rödlistade 
laven som har påträffats är garnlav 
(NT). Den finns på kanske högst tio 
träd och de flesta träden med garnlav 
står i kantzoner till vägarna. 

Marksvamparna är inte inventera-
de, men dropptaggsvamp, motaggsvamp 
(NT) och skrovlig taggsvamp (NT) 
finns.  Det är efter vägarna i tallskogen 
som de påträffas. Antalet lågor är litet, 
men de finns och de allra vanligaste 
tickorna finns på dem. Anmärknings-
värt är att kötticka (NT) är påträffad 

på tallåga, vanligast är den på granlå-
gor. 

Fauna 
Någon dubbeltrast och spillkråka trivs 
i den tämligen glesa skogen, men an-
nars är det sannolikt få fåglar som fö-
redrar denna typ av skog, när det finns 
så lite död ved. Naturligtvis kan sand-
tallskogen vara intressant för många 
insekter, speciellt när det går mindre 
vägar med barlagd sand genom områ-
det.

Friluftsliv 
Runt området är det aktivt fritidsfis-
ke, eftersom det läggs i uppfödd fisk 
i tjärnarna. Dessutom finns det bra 
möjligheter till camping. Efter Stora 
Sandsjön finns också ett antal som-
marstugor.

Natur- och kulturhistoria
xxxxx 

Ingrepp och påverkan 
Skogen är sannolikt hårt påverkad av 
tillvaratagande av all död ved som bil-
das. Alla synliga vindfällen har blivit 
uppkapade som ved. En del torrträd 
har också med åren försvunnit. Detta 
är logiskt då sommarstugorna ligger 
tätt och besökare till fiskevattnen be-
höver ved. Under de senaste årtion-
dena har inte någon skogsbruksåtgärd 
gjorts.

Bedömning
Värdeomdöme 
Sandtallskog av så stor areal som det-
ta område är sällsynt i kommunen. 
Om skogen lämnas för fri utveckling 
kommer naturvärdena att öka med 
mer död ved, förutsatt att det går att 
skydda den från att bli brasved. Den 
vackra tallskogen måste vara uppskat-
tad av sommastugeägarna och alla 
fritidsfiskare som besöker området. 
Området är nyckelbiotop, skogstypen 
är sparsamt förekommande och då be-
döms området ha Högre naturvärde 
(Naturvärdesklass 1b), men mer rätt 
vore Påtagligt naturvärde.

Hot, skydd och planering 
Skogen är en nyckelbiotop, med 
namnet Fyrtjärnarna, inom stor-
skogsbruket, vilket betyder att någon 
slutavverkning inte ska vara aktuell. 
Markägaren föreslår i ekologiska land-

Marksvamparna har det svårt när det är för tätt och högt med mossor och ris på marken. Då växer 
det upp fruktkroppar i vägkanterna, där konkurrensen inte är lika stor.   
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skapsplanen att dela upp området och 
bränna vart 20:e år. Målet är att få en 
flerskiktad tallskog. Redan skiktade 
partier bör kanske inte brännas?

Rekommendationer 
Planen som markägaren har är bra 
om man inte avverkar några träd före 
bränning. Bränningen bör skapa död 
ved i form av döda träd och att få bort 
ett tätt fältskikt. Fältskiktet med tät 
ljung är ett problem för marksvam-
parna, men i denna skog finns vägarna 
som blottar mark som konkurrensfria 
zoner, vilket är bra för marksvampar. 
Idealet vore att endast bränna ljung-
en på något hundratal kvadratmetrar 
på några ställen. Alternativet vore att 
harva bort fältskiktet för att minska 
konkurrensen från detta, allt för att 
gynna marksvampar. För att gynna in-
sekterna kan man störa träden genom 
att skada dem med partiell barkning 
istället för att bränna träden till döds. 
Då förlorar man inte de få rödlistade 
arterna som finns i skogen. 

Naturvårdsarter 
Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), nästlav Bryoria 
furcellata. 

Svampar: Dropptaggsvamp Hyd-
nellum ferruginosum, kötticka Leptopo-
rus mollis (Nära hotad - NT), skrovlig 
taggsvamp Sarcodon scabrosus (Nära 
hotad - NT), motaggsvamp Sarcodon 
squamosus (Nära hotad - NT).

Fåglar: Spillkråka Dryocopus mar-
tius*.

Referenser

114. Stora Sandsjön - Ljustjärnen
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Beskrivning
Läge 
7,5 km NV om Grangärde kyrka, 
mellan sjöarna Norsen och Flogen.

Områdets huvuddrag 
Området beläget i dalgången av ån. 
Det är ingen dramatisk topografi, 
utan en måttligt sluttande skogs-
mark på båda sidorna. Området mel-
lan ”åarna” är till stora delar lågt och 
plant.

Geologi
Berggrunden är av leptit och jordarten 
är morän.

Vegetation 
Hela området består av barrskog. 
Inslaget av gamla lövträd är stort, 
särskilt av björk och asp och i den 
västra delen. En del aspar är riktigt 
grova. Generellt är det örtrikt, sär-
skilt där grundvatten tränger fram.
Stråk av typiska kalkgynnade växter 
finns i dessa fuktstråk, både lågörter- 
och högörter. Det vill säga att den väs-
tra delen är mosaikartad kalkbarrskog. 
Ute i kärret kring Flogen är det vass. 
Mellan ”åarna” är det sumpgranskog 
med inslag av björk och tall. Fältskik-
tet består där av bl.a. harsyra.

Flora och funga 
I den ”vanliga” skogen är det blåbärs-
ris. I sluttningen öster om ån tränger 
kalkrikt grundvatten upp och bildar 
örtrika källdråg med bl.a. hästhov, två-
blad och kärrfibbla. På något mindre 
fuktig mark är det istället blåsippa, 

Norsdammen
Id nr: 115 
Typ: Kalkmarksgranskog, kärr 
Klass: Regionalt (II)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Saknas
Areal: 9 ha 
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 7j NV 
Koord.RT90: 6681251/1447779
Koord.Sveref: 6681515/142370
Ägare: Enskilda

Typisk kalkbarrskog med blåsippor, andra örter och piprör. Mycket intressant är att det har legat ett 
torp här och antagligen har detta område varit en del av fodermarkerna. 

1:10 0000 250 500 750 m
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piprör, svart trolldruva och underviol. 
Ute i kärret kring Flogen är det bland 
vass rikligt med tvåblad och skogsnyck-
lar. Fältskiktet i sumpskogen består av 
bl.a. harsyra, hallon och björkpyrola. 
Arter som tyder på något störd mark, 
sannolikt av översvämning. 

Den sparsamma mängden av 
hänglavar signalerar att träden inte 
är tillräckligt gamla, men träden har 
karaktären av att vara äldre än vad de 
egentligen är. På en död gran fanns i 
alla fall spretig skägglav. Markförhål-
landena är sådana att det finns myck-
et bra förutsättningar för att det ska 
finnas många arter av marklevande 
svampar. Åtminstone två mycel finns 
av violgubbe (VU). Ett utav mycel är 
stort och är kring klena granar, på 

115. Norsdammen

tämligen torrt ställe. Det andra myce-
let är i kanten av ett örtrikt fuktstråk. 

Några arter av taggsvampar finns 
också, svart taggsvamp (NT), zontagg-
svamp och orange taggsvamp (NT). 
Mängden lågor av asp i olika nedbryt-
ningsstadier skapar förutsättningar 
för vedlevande svampar som är knut-
na till gammal aspved. På två lågor 
finns veckticka (NT). Det ligger också 
många granlågor och på en av dem är 
det rynkskinn (NT). 

Fauna 
Bäver har satt sin prägel på skogen, ge-
nom att den har fällt stort antal aspar. 
De senaste fällningarna kan ha skett 
för mer än tio år sedan.

Friluftsliv 
Området är lätt att komma till, därför 
att det går en väg över dammen och 
därifrån en större stig. Efter stigen kan 
man se naturskogsartad skog och en 
del av de gamla kulturlämningarna.

Natur- och kulturhistoria 
Området har en viss kulturhistoria ge-
nom att det ligger igenväxta små åkrar 
i anslutning till området. Den gamla 
skogen har sannolikt sitt ursprung i 
trädburen hag- eller slåttermark. Det 
kan även ha förekommit någon form 
av industriell verksamhet utmed bäck-
en, för det ser ut som det har stått ett 
mindre kvarnhjul i bäcken.

Ingrepp och påverkan 
Spår efter skogsbruk i modern tid 
saknas. Skogen har utvecklats fritt, 
vilket resulterat i stor mängd lågor 
av asp och gran. Den höga dammen 
i Norsen hindrar naturliga flöden i ån 
till Flogen. Dammen är ett gigantiskt 
vandringshinder för fisk och botten-
faunan.

Bedömning
Värdeomdöme 
Skogen kring åarna vid Norsdammen 
har höga naturvärden. Anledningen 
är det rika fältskiktet med fridlysta 
orkideér och förutsättningar för säll-
synta svampar och det andra är den 
stora mängden asp- och granlågor. 
Kalkbarrskog är en av de prioriterade 
skogstyperna inom områdeskydd för 
skog. Violgubbe (VU) är kommunens 
officiella ansvartart och därmed ska 
kommunen aktivt vara part i bevaran-
det av dess livsmiljöer. Området har 
stor betydelse för rödlistade arter på 
lokal och regional nivå. Därmed har 
området Högre naturvärde (Naturvär-
deklass 1b).

Hot, skydd och planering 
Området är inte officiell nyckelbio-
top, men naturvärdeskvalitéerna är 
så höga att området till helhet klassas 
som sådan. Dammens betydelse och 
berättigande för vattendraget bör ut-
redas.

Rekommendationer 
Fri utveckling är bästa sättet att öka 
naturvärdena, då ännu mer lågor och 
döda träd kommer till i framtiden. 

Fuktstråk med hästhov i skog visar ofta på att det är kalkrik mark. På bilden finns även tvåblad och 
skogsfibbla.
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Här kan det behövas ett biotopskydd 
för att bevara.

Naturvårdsarter 
Växter: Skogsnycklar Dactylorhiza 
maculata ssp. fuchsii, knärot Goodyera 
repens (Nära hotad - NT), underviol 
Viola mirabilis.

Lavar: Spretig skägglav Usnea gla-
brescens. 

Svampar: Veckticka Antrodia pulvi-
nascens (Nära hotad - NT), violgub-
be Gomphus clavatus (Sårbar - VU), 
orange taggsvamp Hydnellum aurian-
tiacum (Nära hotad - NT), zontagg-
svamp Hydnellum concrescens, svart 
taggsvamp Phellodon niger (Nära ho-
tad - NT), rynkskinn Phlebia centri-
fuga (Nära hotad - NT).

115. Norsdammen

Veckticka (NT) finns på två grova gamla asplågor.      

Trots att det är ett litet skogsområde, är det ganska orört och nu börjar träden att falla till lågor.

På ett ställe med tunt bottenskikt av mossor kommer det upp vackra häxringar av violgubbe (VU).

Däggdjur: Bäver Castor fiber.

Referenser
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Beskrivning
Läge 
Området ligger nordost om Malingar-
na, efter vägen mot Mockfjärd.

Områdets huvuddrag 
Ån rinner i en svag dalgång mellan 
två höjder. Vägen går i Lungmyråns 
dalgång. Ån rinner från nord till syd. 
På ett ställe skär ån genom en liten 
klyfta, och där strömmar vattnet mer 
än på andra ställen. Till och med små 
fall förekommer. Endast vid ån går 
berget idagen, annars är det blockigt 
med spridda block som är flera meter i 
omkrets. I bäcken är det mest mindre 
silikatstenblock. Några stenar i vattnet 
och intill ån är av rikare material.

Geologi
Berggrunden är av granit. Jordmå-
nen är ett tunt moränlager med berg 
i dagen på vissa ställen. Jordarten på 
öster sidan av är storblockig på isälvs-
sediment. Ån rinner i en långsträckt 
sprickdal som antagligen är en tapp-
ningsränna för Västerdalsisjön. Det 
finns en kanjon nedskuren i berget.

Vegetation 
Kring Lungmyrån är det barrskog, en 
variation av granskog och blandbarr-
skog. Inslaget av lövträd är sparsamt 
utanför åkanterna. Närmast vatt-
net finns det dungar av yngre gråal, 
men gråal finns efter hela åsträckan. 
Björk står också huvudsakligen ef-
ter ån. Efter ån är det på sina ställen 
örtrik sumpgranskog. I barrskogen 

Lungmyrån
 
Id nr: 116 
Typ: Naturskogsartad skog, kanjon
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Saknas
Areal: 30 ha 
Nyckelbiotop: 12 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 9j SO
Koord.RT90: 6694701/1451676
Koord.Sveref: 6695011/146102
Ägare: Bolag

Lungmyrån gör skäl för sitt namn på vissa sträckor. Skogen intill ån svämmas över ibland och detta 
gör att stränderna blir mer örtrika.     

1:20 0000 250 500 750 m
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på fastmark finns spridda klena, men 
långsamväxande sälgar. Asp och rönn 
saknas. Skogen är skiktad av yngre gra-
nar, många senväxnade. Dessutom är 
skogen förhållandevis luckig. Mäng-
den död ved i form av lågor varierar. 
Det finns i stort sett grövre lågor i 
hela området, men ansamlingar är få. 
Självgallring förekommer här och var, 
men i den södra delen är mängden 
klena lågor mycket stor. Sannolikt hög 
luftfuktighet i dalgången.

Flora och funga 
Närmast ån är det en blandning av låg- 
och högört. Det saknas kalkindikerade 
växter. Blåtåtel är det dominerade grä-
set på vissa ställen. Fältskiktet i skogen 
är artfattigt, i stort sett bara blåbärsris. 
Några fläckar av orkidén knärot (NT) 
finns i den södra hälften av området. 
På träden hänger det lavar, mest vanlig 
skägglav Usnea dasypoga. Förvånands-
värt lite tagellavar och det är mest grå 
tagellav. På en del träd finns nästlav, 
särskilt på gran i gläntor, åkanterna 
och hällmark. Ovanligt, för att vara i 
kommunen, är de många träden med 
garnlav (NT). Ingenstädes hänger det 
så mycket garnlav att träden blir dra-
perade, men arten är spridd och man 
ser tydligt att den sprids lätt till träd 
omkring ett moderträd. 

Många exemplar är flera decime-
ter långa och det finns även fertila 
exemplar. På granarna påträffas inga 
anmärkningsvärda arter. Sälgarna är 
inte många men de står i skog med 

Lungmyrån är inte bara lugn, den har en vacker forssträcka som går genom en ravinartad formation.    

116. Lungmyrån

hög luftfuktighet, vilket gynnar en del 
arter. Åtminstone på en sälg är solfjä-
derlav (NT) hittad. Barkkornlav finns 
på flera av sälgarna. På de stora sten-
blocken i skogen är det mest vanliga 
mossor, mycket lite av lavar. En liten 
fläck av rödfläckig knopplav Trapeliop-
sis pseudogranulosa på en fuktig lodyta 
på uppstickande klippa. Ett stenblock 
vid ån har intressant förekomst av 
mandellav Amygdalaria panaeola. Till-
sammans med den finns också skugg-
blåslav. Skuggblåslav finns också på en 
mindre lodyta av uppstickande klippa 
vid ån. I klyftan finns på lodytorna ty-
piska lavar som förekommer där det är 
fuktigt. Mest anmärkningsvärt är att 
gammelgranlav finns på mossa. 

Stenblock i ån med bäckbläcklav 

Placynthium flabellosum tyder på rika-
re sten än vanlig sursten. Vedlevande 
svampar på gamla lågor är viktiga för 
skogsekosystemet. I området finns de 
vanligaste tickorna, t.ex. klibbticka, 
vedticka, citronticka och timmerticka. 
En tallåga med gärdselticka, vilket är 
den minst vanliga arten som är påträf-
fad.

Fauna
Ån bör ofta ha besök av strömstare 
och någon gång av forsärla. 

Friluftsliv
Området gränsar mot väg och är där-
med lätt att nå. För den som är intres-
serad av skog och arter är området värt 
ett besök. Man får en bild av hur en 
”riktig” skog se ut.

Skogen kanske inte är så gammal, men den är mycket viktig att behålla intakt för att bevara den fina 
livsmiljön för skogens alla arter.  
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Natur- och kulturhistoria 
Inga tydliga spår på att ån varit rensad 
på sten. Skogen har en ålder av drygt 
hundra år, kanske några träd är äldre. 
En tall har tydligt brandljud, men 
överväxt av ny bark. I hela området 
finns stubbar efter avverkade träd från 
1800-talet. Många av stubbarna har 
kolrester och några är så pass välbe-
varade att det går att bedöma antalet 
bränder. Spår efter minst tre bränder 
har två stubbar. Alltså har skogen 
brunnit vid flera tillfällen. Orsaken till 
bränderna är svårbedömt. Intill ån på 
ett ställe finns åtminstone två kolbott-
nar och en välbevarad spismur. Sko-
gen har alltså kolats och det kan vara 
förklaringen till skogens variation.

Ingrepp och påverkan 
Ån är föga rensad på stenblock, san-
nolikt beroende på att dess storlek 
inte är tillräckligt stor för att använda 
som flottled. Eller också behövdes 
inte. Någon gallring har inte skett av 
skogen, därför är skiktingen av gran 
intakt. Däremot finns små luckor som 
tydligt är ett resultat av avverkning, 
men inte i modern tid. I luckorna 
kommer det ojämnt med yngre gran. 
Några granar avverkades i samband 
med slutavverkning öster om vägen.

Bedömning
Värdeomdöme 
I den örtrika skogen närmast ån skulle 
man kunna förvänta sig finna en och 
annan rödlistad svamp. Förekomsten 

116. Lungmyrån

av bläcklavar Placynthium på stenarna 
i ån tyder på bra vattenkvalité. För 
övrigt är det ingen bra svampmark i 
området. Skogen är genomsnittligt 
inte speciellt gammal, men dess struk-
tur är karaktärrisk för skog uppkom-
men efter brand och dess luckighet 
och skiktning påminner om natur-
skog. Självgallringen levererar stora 
mängder klena lågor, vilket gynnar 
alla vedsvampar och insekter. Mäng-
den grövre död förväntas snabbt öka 
snabbt. Garnlav (NT) bör gå en ljus 
framtid till mötes, miljön är optimal 
för spridning. Området är lätt att nå
från vägen och en spång över ån finns, 
men skogen är mycket blockrik och 
kan upplevas som svår att gå i. Om-
rådes klassas ha Visst naturvärde (Na-

turvärdeklass 3).

Hot, skydd och planering 
En del av området är nyckelbiotop, 
3,7 hektar ”barrnaturskog”, men för 
att få ett större sammanhängande 
skogsområde krävs utökat skydd. 

Rekommendationer 
För att långsiktigt bevara hela skogs-
området krävs biotopskydd eller avtal 
med markägaren.

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

Svampar: Vedticka Phellinus viti-
cola.

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), nästlav Bryoria 
furcellata, solfjäderlav Cheiromycina 
flabelliformis (Nära hotad - NT), 
skuggblåslav Hypogymnia vittata, 
barkkornlav Lopadium disciforme, 
gammelgranslav Lecanactis abietina. 

Referenser
Hermansson & m.fl. 2008.

Det finns en ovanligt välbevarad spishäll efter en kolakoja.

Efter ån är ställvis rik flora som gynnas av ständiga störningar av översvämningar och issvallningar.
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Beskrivning
Läge 
Området ligger 14 km N om Gran-
gärde kyrka och V om ensamgården 
Brynberget. Dit tar man sig från Ny-
hammar eller vägen från länsväg 247 
vid Malingarna.

Områdets huvuddrag 
Området bjuder på dramatisk topo-
grafi, med djup bäckravin, blockig 
sluttning, till hällmarker och klippor. 
Det är gammal skog i hela området. 
Från högsta delarna har man vacker 
utsikt över skogslandskapet.

Geologi
Berggrund är av granit. Jordmånen 
är morän, på höjden tunt lager och i 
nedre delen av bäcken lite isälvssedi-
ment.

Landskapsbild 
Branten syns inte förrän man kommer 
på vägen nedanför, men då ger den ett 
storslaget intryck. Branten med gam-
mal skog skiljer sig från den omgivan-
de kulturskogen.

Vegetation 
Skogen är gammal och naturskogs-
liknande. All skog kan inte vara na-
turskog, men strukturer och element 
finns som är jämförbara med natur-
skog. Generellt är det blåbärsrisbarr-
skog, men krontäcket är så slutet att 
det blir nästan inte något blåbärsris på 
marken. På hällmarken är det magra-
re, med renlavar och vitmossor. Häl-
larna översilas av ytvatten från övre 

Brynbergsstupet
Id nr: 117 
Typ: Skog 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Saknas
Areal: 30 ha 
Nyckelbiotop: 16 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 9j SO 
Koord.RT90: 6693817/1454528
Koord.Sveref: 6694163/148964
Ägare: Bolag, enskilda?

Brynbergsstupet är inte bara ett stup, det är en brant sluttning som ovanför har plan skogsmark. 
Skogen är ganska variationsrik och har mycket bra framtida förutsättningar att bli  ”livbåt” för 
hotade arter.                                        

1:15 0000 250 500 750 1000 m
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117. Brynbergsstupet

delarna och på några ställen spolas ve-
getation bort. Många av klipporna är 
också fuktiga och får därmed vintertid 
isbildning, som i sin tur håller borta 
växter och mossor. Istället är det lavar 
och alger som dominerar de fuktiga 
ytorna. I östra delen ökar bördigheten 
och att skogen är glesare gör att gräs 
och örter trivs. Piprör dominerar, men 
utan att kväva växter. Lövträdsinslaget 
är också större, bl.a. med gamla aspar 
och björkar. På hällarna står det gam-
mal tall, några träd äldre än genom-
snitt. Gamla tallar hittar man föröv-
rigt över hela området. Västra delens 
djupa bäckravin har heller inte speci-
ellt örtrik vegetation, men fler örter än 
något annat ställe.

Flora och fauna 
På 1950-talet fanns guckusko i bäck-
ravinens nedersta del. Idag finns inga 
spår efter orkidén. På den tiden slått-
rade man efter bäcken. Någon flora 
som tyder på kalkinfluenser ser man 
inte idag. I bäckravinen är granskogen 
så sluten att det knappt finns annat är 
mossor på marken. I den östra delen, 
där skogen står gles, förekommer fibb-
lor. Knärot (NT) finns i den mossiga 
granskogen.

I kanten av hällmarken står det as-
par och på dem sitter olika bladlavar 
och den mest anmärkningsvärda är 
aspgélelav (NT). På ett par träd är det 
dessutom rikliga förekomster. Skugg-
blåslav påträffas på flera lodytor av 
klippor inne i den täta granskogen och 
i den hällmarksartade blandskogen. 
När det gäller ved av lågor och hög-
stubbar, så finns det ett stort utbud 
av olika trädslag och nedbrytnings-
stadier. Detta gynnar förekomsterna 
av vedlevande svampar. Under grövre 
granlågor har rynkskinn (NT), ullticka 
(NT), gränsticka (NT) och kötticka 
(NT) påträffats. Under en gammal tal-
låga är fransporing (EN) påträffad, vil-
ket är enda fyndet i Dalarna. 

Fauna 
Skogens variation, gamla lövträd med 
bohål, bör gynna fågelfaunan. Grå-
spett finns i närheten av Brynberget.

Friluftsliv 
Området på Brynberget kan vara att-
raktivt för besök, om man tycker om 
lite strapatser och spännande miljö. 
Att gå ovanför de brantaste delarna är 

enkelt. Skogen är där tämligen lätt att 
gå i.

Natur- och kulturhistoria 
De lågproduktiva skogsdelarna, mest 
på hällmark, är naturskog. För övrigt 
har skogen sin uppkomst genom sådd 
och fri utveckling. En liten del i öster 
kan ha varit betesskog till Brynbergets 
gård. Spår efter skogsbrand finns på 
gamla tallstubbar i östra delen, men 
saknas i västra delen.

Ingrepp och påverkan 
Ingrepp från dagens skogsbruks sak-
nas och över huvudtaget spår efter av-
verkade träd sedan 1800-talet.

Bedömning
Värdeomdöme 
Brynberget med vacker djup bäckra-
vin och branta sluttningar och varie-
rande skog skapar förutsättningar för 
höga naturvärden. Förekomsterna av 
rödlistade lavar och svampar, där en 
tickart är starkt hotad och enda fyndet 
i Dalarna, visar på Högre naturvärde 
(Naturvärdeklass 1b).

Hot, skydd och planering 
Endast bäckravinen är nyckelbiotop 
och arealen är 4,9 hektar och klassas 
om ”lövrik barrskog” och ”bäckdal”. 
Ungefär lika stor areal är ”förstärk-
ningszon”. Utökningen av nyckelbio-
topens areal är ett önskemål och om 
detta inte är tillräckligt bör hela områ-
det skyddas som naturreservat.

Sådana här fenomen beror på granplantan 
kan bara gro där konkurrensen är liten. På 
stubben fanns plats, medan skogsmarken 
var redan upptagen.                                                    

Nedanför branten bildar en mindre bäck en ravinliknande formation.

Rekommendationer 
Inga skötselåtgärder behövs, förutom 
att några granar kring aspar med röd-
listade lavar kanske skulle behövas tas 
bort för att gynna lavarna som inte 
tycker om alltför skuggigt.

Naturvårdsarter 
Svampar: Fransporing Anomoloma my-
celiosum (Starkt hotad- EN), gränsticka 
Phellinus nigrolimitatus (Nära hotad - 
NT), kötticka Leptoporus mollis (Nära 
hotad - NT), ullticka Phellinus ferrugi-
neofuscus (Nära hotad - NT) rynkskinn 
Phlebia centrifuga (Nära hotad - NT).

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), aspgélelav Col-
lema subnigrescens (Nära hotad - NT), 
skuggblåslav Hypogymnia vittata.

Referenser
Hermansson & m.fl. 2008.
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Beskrivning
Läge 
Mossarna ligger cirka 12 km N om 
Fredriksberg. Ulvhålsmossen och Lilla 
Kojmossen ligger i Ludvika kommun 
medan Stora Kojmossen bara till hälf-
ten.

Områdets huvuddrag 
Myrarna ligger inom ett låglänt, små-
kuperat skogslandskap med stor an-
del myr mellan sjöarna Närsen i Nås 
socken och Lejen i Säfsnäs socken. En 
skogsbilväg går igenom området, mes-
tadels på fastmarken. Ulvhålsmossen 
gränsar till sjön Ryssens norra strand 
och där gränsar den med en tallmosse 
av ristyp. För övrigt är det bara små-
tjärnar på myrarna. Ulvhålsmossen är 
i sin södra del en närmast plan gölris-
mosse utan strukturer. Norra delen 
övergår i artfattiga kärr, främst av fast-
mattor men även blötare dråg med en 
del strängar. Lilla Kojmossen är även 
den en plan gölmosse medan Stora 
Kojmossen domineras av plana, stora 
och trädlösa kärrflak. Båda myrarna är 
öppna förutom utskjutande uddar av 
fastmarksskog. 120 hektar är myr.

Berggrund
Berggrunden är av dalagranit. Mellan 
mossarna är det morän, på sina ställen 
med tunt lager.

Landskapsbild 
Myrarna syns partiellt från skogsbilvä-
gen. Myrarna är de största i ett land-
skap med stor areal myrmark.

Kojmossarna -  Ulvhålsmossen
Id nr: 119 
Typ: Gölrismosse, tallmosse 
Klass: Regionalt (II)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, G 
Skydd: Saknas
Areal: 166 ha, inkl 57 ha skogsmark
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken:Säfsnäs
Karta: 66E 7g NO 
Koord.RT90: 6680869/1423545
Koord.Sveref: 6680834/118145
Ägare: Bolag

Om det finns orrspel eller inte är inte känt, men det vore märkligt om det inte fanns.

1:30 0000 250 500 7501000 m
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Vegetation 
Myrarna är mer eller mindre trädlösa, 
men här och där enstaka träd och 
dungar av tall, förutom i kantzonerna 
till fastmarken. Vegetationen är den 
fattigare typen. På Stora Kojmossen 
är det trädlöst, förutom i södra delen 
som är gles bevuxen med tall. Den 
öppna myren har stora kärrflak med 
trådstarr och tuvsäv. 

Ulvhålsmossen har en stor tjärn och 
en serie av småtjärnar och gölar. Mel-
lan dem är det en mosaik av vitmosstu-
vor, ristuvor och mjukmattekärr med 
vitag. I norra änden sluttar myren och 
här kommer det till små källdråg med 
ockra. Åtminstone ett källdråg har art-
rik växtlighet. Närmiljön till myrarna 
är skogsmark. En utskjutande holme 

118. Kojmossarna - Ulvhålsmossen

som delar Kojmossen i Stora och Lilla 
Kojmossen har en ogallrad blandbarr-
skog med inslag av lövträd. Åldern på 
skogen är så pass att den börjar få en 
naturskogskaraktär, dock är skogen i 
början av successionen mot ökad an-
del död ved i form av lågor och torr-
rakor. Lövträden, särskilt asp och sälg, 
börjar att missgynnas av granen. På 
östra sidan av skogsudden ligger en 
remsa av sumpskog, en blandning av 
björkkärr och tallsumpskog av ristyp. 
I den står några äldre torrstubbar, vil-
ket var de enda som kunde ses vid ett 
besök. En mindre höjd på myren är 
bevuxen av ung tallskog, vilket tycks 
dominera runt myrarna. 

Flora och funga 
Floran är synnerligen mager över stora 
delar av myrarna. Källdrågen i norra 
änden på Ulvhålsmossen är avvikan-
de. Här är det så artrikt som det kan 
bli utan att vara på kalkgrund, t.ex. 
arter som dvärglummer, mossnycklar, 
myggblomster och tagelsäv? Trädle-
vande lavar på barrträden var få. I de 
glest tallbevuxna myrkanterna börjar 
garnlav (NT) att etablera sig. Spar-
samt med lavar var det även på aspen 
och sälgarna, trots att de var tämligen 
gamla. Träden står för mörkt. 

Fauna 
Myrarna saknar en fågelinventering, 
men antas ändock ha ett visst orni-
tologiskt värde då den liknande Ryss-
mossen söder om sjön Ryssen har 
värderats mycket högt ur ornitologisk 
synpunkt. Trana häckar med säkerhet 
på Stora Kojmossen.

Friluftsliv
Myrarna är inte de bästa myrar man 
kan tänka sig för hjortonplockning. 

Natur- och kulturhistoria
På äldre ekonomiska kartor brukar 
det finnas särskilda fastigheter som 
har haft rätten till myrslåtter. Inga 
sådana fastighetsbildningar finns på 
mossarna. Inga spår efter slåtter eller 
torvbrytning har setts vid besök. 

Ingrepp och påverkan 
Oskadade myrar. Skogsavverkning-
arna går oftast ner till myrkanten och 
består av yngre tallskog. På senare tid 

Stor del av norra delen av myren är platt och enhetlig med artfattigt fastmattekärr.   

Storsileshår är ganska vanlig i vissa typer 
av höljor. Det är en insektätande växt. /TJ
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har skogen på de stora  skogsholmarna 
avverkats, men även skog med höga 
naturvärden har avsatts frivilligt. En 
naturvårdsbränning har skett på en av 
myrholmarna som vägen går genom. 
Elden berör även en liten areal myr.

Bedömning
Värdeomdöme 
Ett variationsrikt myrområde med 
välutbildade gölmossar och represen-
tativa kärrtyper. Åtminstone ett upp-
täckt källdråg är artrikt. Det relativt 
blöta myrområdet har ornitologiska 
värden. En skogsudde av blandbarr-
skog med intilliggande sumpskog har 
framtida naturskogsvärden. Värde-
klassen är Högre naturvärde (Natur-
värdeklass 1b).

Hot, skydd och planering 
Något synligt hot mot myren finns 
inte. Närmiljön med äldre skog som 
inte är nyckelbiotop kan komma att 
avverkas. 

Rekommendationer 
Myrarna bör inventeras på både växter 
och fåglar för att öka kunskapen om 
deras naturvärde. Dikningsprojekt 
torde inte idag vara något hot. Skogs-
holmar och kvarvarande omgivande 
äldre skog med höga naturvärden bör 
inte avverkas, särskilt skogsudden bör 
tillåtas bli grandominerad genom fri 
utveckling.

Naturvårdsarter
Växter: Mossnycklar Dactylorhiza 
sphagnicola, myggblomster Hammar-
bya paludosa, dvärglummer Selaginella 
selaginoides. 

Lavar: Garnlav Alectroria sarmen-
tosa (Nära hotad - NT).

Referenser 
Rafsstedt & Bratt 1990.

118. Kojmossarna - Ulvhålsmossen

De stora höljorna kanske förklarar varför mossen heter som den gör.
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Beskrivning
Läge 
Myren ligger 9,5 km N om Fredriks-
berg och S om sjön Ryssen.

Områdets huvuddrag 
Ryssmossen ligger i ett låglänt skogs- 
och myrlandskap mellan sjöarna Rys-
sen och Hån. Myren domineras av 
gölrika, nästan plana ljungrismossar 
men det finns även inslag av kärr. En 
av gölarna kallas Kokkällan. Främst 
består kärren av något bredare lösbot-
tendråg med inslag av flarkar. Några 
mindre myrholmar ligger i närheten 
av sjön. 75 hektar myr och 10,1 hek-
tar vatten.

Geologi
Berggrunden består av dalagranit. 
Kring mossen är det kullig morän och 
på östra sidan är det storblockigt.

Landskapsbild 
Mossen syns från skogsbilvägen som 
går öster därom och sjön Ryssen, men 
har inget större inflytande på land-
skapsbilden. 

Vegetation 
Graniter dominerar berggrunden, vil-
ket inte ger förutsättningar för rikare 
flora. På mossen har vitag och vitstarr 
noterats. I en av myrvikarna i norr 
är floran dock lite rikare. Bland de 
glesa bestånden av blåtåtel finner man 
ställvis mossycklar. På myren finns få 
döda träd, de som är döda är tämli-
gen klena. Även de gamla torrakorna 
är klena, de flesta rent utav små. Rot-

Ryssmossen
Id nr: 119 
Typ: Gölrismosse, barrskog 
Klass: Regionalt (II)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, G 
Skydd: Saknas
Areal: 169 ha, inkl 63 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 11 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 7g NO
Koord.RT90: 6678795/1423108
Koord.Sveref: 6678760/117729
Ägare: Bolag

Ryssmossen har ovanligt många flarkgölar. En sällsynt vacker myr, särskilt när dimmorna dansar 
fram en augustikväll.

1:30 0000 500 1000 1500 2000 m
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vältor hittar man i skogen och i kant-
zonerna. Myrholmarna domineras av 
tallskog med inslag av gran. Åldern 
på träden börjar bli ansenlig, utan att 
för den skull vara imponerande hög. 
En ”urtall” står i sydvästra kanten på 
en av myrholmarna. Skogen på myr-
holmarna är tallskog av lav-ris typ. En 
del av skogen på myren består även 
av tallsumpskog av ris-typ. En mer 
lövrik tallsumpskog hittar man öster 
om myrholmen vid Ryssbäcken. Vid 
Ryssbäckens mynning breder det ut 
sig en gles gransumpskog, men större 
antalet av träden är torra. Där finns 
även en del vassruggar.

Flora och funga
Floran är typisk för en myr av fattig 
vegetationstyp. På tuvorna mellan gö-
larna är det ovanligt mycket av fönster-
lav och någon fläck av islandslav Ce-
traria islandica. Det finns få torrakor 
som kan hysa vedlevande lavar. ”Urtal-
len” med sina grova, torra grenar hade 
förvånansvärt få lavarter. Noterbart 
är dock vedflamlav (NT) och Pycnora 
sorophora. På en av de grövre torrakor-
na påträffades, förutom de allmänna 
arterna, vedskivlav (NT). Strax sydväst 
om Kokkällan, på en klen död mar-
tall växte lite ladlav (NT), som är den 
enda kända växtplatsen i kommunen. 
I kanten på myren finns ett intressant 
stenblock därför att stenen inte verkar 
vara helt sur silikat. På stenblocket 
finns skuggblåslav och rikligt av korall-
påskrislav Stereocaulon dactylophyllum.

119. Ryssmossen

Mellan de öppna vattnen är det stora mjukmattekärr med vitag. Här och var tuvor av den röda purpurvitmossa Sphagnum warnstorfii.  

Ulvhålsmossen har ovanligt stora flarkar utan växtlighet.    
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Fauna 
Ryssmossen har genom gölrikedomen 
och de blöta drågen en mycket hög 
täthet av vadarfåglar, bland annat stor-
spov (NT), ljungpipare, grönbena och 
gluttsnäppa. Även trana häckar på my-
ren. Bland andfåglarna kan nämnas 
kricka. I de glesa talldungarna häckar 
trädpiplärka. Huruvida bäver är statio-
när eller inte är okänt, men finns efter 
bäckarna.

Natur- och kulturhistoria 
Vid mynningen av Ryssbäcken finns 
en damm som går parallellt med sjö-
stranden och den lär vara uppförd i 
samband med flottningen. Damm-
luckan torde vara omgjord. 

Ingrepp och påverkan 
Myren är oskadad. Planterad tall- och 
granskog som är ganska likåldrigt 
unga omger myren.

Bedömning
Värdeomdöme 
En för regionen karaktäristisk gölmos-
se med inslag av kärr främst som dråg. 
Myren hade mycket hög vadartäthet 
vid inventeringen 1978 och utifrån 
fågellivet bedömdes myren ha myck-
et högt värde, klass Ia. De botaniska 
värdena hamnar på en artfattig floras 
nivå, men representativ för en myr av 
denna typ. Ryssmossen bedöms ha 
Högre naturvärde (Naturvärdeklass 
1b).

119. Ryssmossen

Hot, skydd och planering 
Något aktuellt hot mot myren finns 
inte. En del av skogen på och intill 
myren är nyckelbiotop, 8,6 hektar, 9,5 
hektar och + 1,5 hektar ”barrskog”.

Rekommendationer 
En fördjupad inventering av lavar och 
vedsvampar bör först och främst göras 
i de utpekade nyckelbiotoperna, men 
även annan äldre skog i närmiljön till 
myren. Allt för att få en bättre övergri-
pande bild av naturvärdena.

Naturvårdsarter 
Växter: Mossnycklar Dactylorhiza 
sphagnicola. 

Lavar: Ladlav Cyphelium tigillare 
(Nära hotad - NT), vedskivlav Her-
telidea botryosa (Nära hotad - NT), 

skuggblåslav Hypogymnia vittata, 
glänsande skivlav Ramboldia elabens 
(Nära hotad - NT).

Fåglar: Trädpiplärka Anthus trivia-
lis, ljungpipare Charadrius apricaria*, 
trana Grus grus*, storspov Numenius 
aquata (Nära hotad - NT), grönbena 
Tringa glareola*.

Referenser 
Forsslund, Kolmodin & Svensson 
1982. Rafsstedt & Bratt 1990. Her-
mansson & m.fl. 2008.

Kvällssol över mossen.

Grönbena är en karaktärsfågel på mossen.   /UR
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Stormossen v id Abborrberg
Id nr: 120 
Typ: Rismosse, svämäng 
Klass: Regionalt (II)
N2000: Nej 
Naturvärde: B, G, L, F, K 
Skydd: Saknas
Areal: 113 ha, inkl 57 ha skogsmark
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 6i NO 
Koord.RT90: 6671134/1443684
Koord.Sveref: 6671348/138400
Ägare: Enskilda

Beskrivning
Läge 
Myren ligger lågt efter Stormossån V 
om Abborrberg. Det är lätt att kom-
ma till myren på den stig som trampas 
av Gruvtrampen.

Områdets huvuddrag 
Den slingrande, ganska breda Stor-
mossån bildar under flera kilometer 
gräns mellan fastmarken i öster och 
myrmark i väster. Myren domine-
ras av en stor, långsträckt excentriskt 
välvd mosse. Ån omges av rikare växt-
lighet. Mellan åns öppna strandzoner 
och mossen ligger ställvis gles tallmos-
se. Myren är på 90 hektar.

Geologi
Berggrunden består huvudsakligen av 
urgranit med inslag av pegmatit, men. 
längst i söder är det yngre granit. På 
västra sidan av mossen är det flygsand, 
på östra sidan morän med en del kul-
lig morän.

Landskapsbild 
Ifrån vägen syns myren bäst på östra 
sidan av myren och där man pas-
serar Stormossån efter vägen mellan 
Nittkvarn och Abborrberg. Stormos-
sen bryter av skogsmarken och ger en 
känsla av mer öppet landskap. Stor-
mossen och Stormossån hänger egent-
ligen ihop med myrkomplexet Burån 
i norr och Skattlösbergs Stormosse i 
väster. 

Vegetation 
Stormossån omges mest av öppna 

Stormossen är ett myrkomplex. I de centrala delarna av myren är det trädlöst. Artfattiga fastmattor 
breder ut sig. Mycket små lösbottenkärr bryter upp. 

1:25 0000 500 1000 1500 2000 m
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starrkärr men även lite glest lövskogs-
bevuxna sumpkärr där vassen står tät. 
I myren finns längst i norr öppna fast-
mattekärr, annars är myren mosaikar-
tad med ris- eller tallrismossepartier 
genomdragna av källdråg. Mossen 
som dominerar myrområdet består av 
fattigare vegetationstyper, främst ris-
typ. I några välutvecklade källkupoler 
förekommer brunmossor, vilket indi-
kerar rikare näringsförhållanden. När-
miljön till myren är det i västra kan-
ten  ordinär barrskog i sluttningarna. 
I östra kanten fuktigare skogstyper. I 
haket mellan mossen och ån är det en 
mer högvuxen tallskog med ris i fält-
skiktet. Bland de trögväxande tallarna 
står några torrakor. 

Flora och funga
Efter Stormossån är vegetationen hög. 
Här och var är det sumpkärr med vass. 
Närmast ån är det vanligen tuvigt med 
styltstarr. Annars är det blåtåtel, lägre 
starr och spridda ängsvädd. Efter ån 
står det en ensam gran som har märk-
liga grenar. Den liknar mycket en så 
kallad ”ormgran”. Grenarna saknar 
normalt utvecklade sidogrenar. Intill 
granen står en stor buske av brakved. 

Ute på myren är det artfattigt. Ing-
et ställe med arter som påvisar rikkärr 
har hittats, trots källor. På en torvtuva 
finns lite vitmosslav och torvdynlav 
Micarea turfosa. Endast ett fåtal av de 
få mjukmattor som finns har inslag av 
kallgräs. De fina torrakorna som står i 
tallmossen har mycket vanlig skägglav 
Usnea dasypoga, luddig skägglav Us-

Stormossån som rinner i myrens ena kant har omkring sig en helt annan växtlighet. Där är det högt 
gräs, vass och lågt starr med ängsvädd och kärrsilja.  

nea hirta och en del allmänna knapp-
nålslavar.

Fauna
Stormossån och dess starr-och gräs-
rika stränder bör vara lämplig miljö 
för fåglar och insekter. Stora mängder 
ängsvädd gynnar insektsfaunan. Nå-
gon fågelinventeringen har inte gjorts. 
Själva myren är ovanligt enhetlig och 
saknar höljegölar, vilket sannolikt gör 
att myren har lite med fåglar.

Friluftsliv
Gruvtrampen passerar myren mitt 
emot Abborrberg. Därmed finns det 
en bra upptrampad stig på fastmarken 
på båda sidorna av myren. Över Stor-
mossån kommer man med hjälp av en 
hängbro.

120. Stormossen vid Abborrberg

Gammal tall vid Stormossån. I förgrunden bördiga strandängar.



489

120. Stormossen vid Abborrberg

Natur- och kulturhistoria 
I närheten av Abborrberget syns ett 
par övergivna myrodlingar. Spår efter 
gärdsgård ligger i kanten till myren. 
Troligen var det höga starr- och gräset 
efter Stormossån inhägnat för slåtter. 
Djuren, fick de gå på myren?

Ingrepp och påverkan 
Myren är mestadels orörd. I den del 
som ligger närmast vägen finns min-
dre diken och före detta myrodlingar. 
Gruvtrampens led går över myren och 
där syns trampen väl.

Bedömning
Värdeomdöme 
Stormossen efter Stormossån är en 
välutbildad excentrisk mosse som till-
sammans med kärren kring ån bildar 
en biologiskt värdefull miljö. Efter-
som myren har klass 2 i våtmarksin-
venteringen blir klassen Högre natur-
värde (Naturvärdeklass 1b).

Hot, skydd och planering 
Något rejält hot mot myren finns inte. 
Sumpskogen kring myren kan delvis 
bli påverkad av skogsbruk, men dess 
areal är liten.

Rekommendationer 
En mer omfattande inventering efter 
rikare partier på myren kan vara befo-
gad för att öka kunskapen om floran. 
Inventering av förekomster av fjäri-
lar, trollsländor och andra lämpliga 
insektsgrupper efter Stormosson bör 
vara det som skulle kunna vara mest 

Mellan mossen och Stormossåns starrmad ligger resterna efter gärdsgård. Har kreaturen gått på 
myren?

Tidiga bär på brakvedsbuske.

effektivt för ökad kunskap om natur-
värden.

Naturvårdsarter
Lavar: Vitmosslav Icmadophila erice-
torum.

Referenser 
Rafsstedt & Bratt 1990.

Övre delen av den ormgranslikande gra-
nen intill ån-
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Stormossen v id Älgsjön

Beskrivning
Läge 
Mossen ligger cirka 2,5 km SV om 
Fredriksberg. Den sträcker sig från 
Älgsjön i norr några kilometer söde-
rut. Genom och intill myrarna går det 
flera vägar.

Områdets huvuddrag 
Dalgången mellan Gäddsjöberget 
och Solberget upptas till stor del av 
myrmarker vilka i huvudsak avvatt-
nas via Stormossbäcken till Älgsjön 
i norr. Myren kan indelas i några 
mindre delområden. Det största 
utgörs av ett flackt och blött kärr-
område i söder. Det byggs upp av 
strängkärr med övergång till flark-
kärr med stora, vattenfyllda flarkar. 
Här finns några tjärnar, Gåstjärnarna. 
Det nordligaste partiet av Stormos-
sen har en mix av öppna rismossar, 
tallmossar och kärrdråg. I den delen 
finns även ett stort antal fastmarkshol-
mar och myren gränsar mot Älgsjön. 
Allra längst i söder ligger några min-
dre myrområden, Harjamossen, Svin-
mossen och Kvarnmossen. 180 hektar 
är myr.

Geologi
Berggrunden utgörs i huvudsak av 
granitbergarter. I nordvästra delen fö-
rekommer leptit. På västra sidan är det 
morän och på östra kullig morän. I 
östra delen finns en lång ås av isälvsse-
diment, varav norra delen är av sand.

Landskapsbild

Id nr: 121 
Typ: Gölrismosse, tallmosse, kärr-
Klass: Regionalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, G, L 
Skydd: Saknas
Areal: 477 ha, inkl 251 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 6g SO, SV 
Koord.RT90: 6666500/1420627
Koord.Sveref: 6666436/115403
Ägare: Bolag

Myren är variationsrik, men inte när enhetliga fattiga fastmattkärr breder ut si.

1:40 0000 500 1000 1500 2000 2500 m
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121. Stormossen vid Älgsjön

Myren eller rättare myrarna, har stor 
betydelse för landskapet. Variationen 
skog, skogsklädda och öppna myrar, 
kärr, tjärnar och bäckar gör att detta 
ovanligt stora och variationsrika myr-
område är värdefullt för upplevelsen 
av skogslandskapet.  

Geologi
Svinmossen är excentriskt utformad. 
Berget går i dagen på några ställen och 
bildar högre hällar. Myrholmarna be-
står av mindre moränåsar.

Vegetation 
Vegetationen består av fattiga myr- 
och kärrtyper. Myren varierar mellan 
större öppna kärrområden och ris- 
och tallmossar. Södra delen av den 
centrala delen är ett flackt och blött 
kärrområde. Mellan de vattenfyllda 
flarkarna, som är förhållandevis stora, 
är det vackert formade strängkärr med 
övergång till flarkkärr. Här finns den 
rikare vegetationen som kan anses 
vara medelrikkärr utifrån de växter 
som är påträffade, t.ex. nålstarr. 

Det nordligaste partiet av Stormos-
sen varierar mellan öppna rismossar, 
tallmossar och kärrdråg. Ruggar av 
vass förekommer här och var. På my-
ren finns några grövre gamla tallar. An-
nars är det mest spridda träd uti my-
ren. Antalet torrakor är få, och de som 
finns är klena. Fastmarksholmarna har 
i allmänhet äldre tallskog. På någon av 
holmarna finns riktigt gamla granar. I 
kanterna är det  vanligast med en zon 
av tallmosse innan fastmarken börjar. 

Svinmossen är uppbyggd med några 
mindre rismossar med smärre gölpar-
tier. De övriga myrarna utgörs av kärr 
med lösbottendråg med inslag av små 
flarkar. 

Flora och funga
De mindre myrarna i söder är alla av 
fattig ristyp. Ristyp förekommer även 
på den stora Stormossen, vanligast i 
kantzonerna och mindre vikar. Här 
och var i rismossarna finns fläckar 
med islandslav Cetraria islandica och 
smal islandslav Cetraria ericetorum. 
På Svinmossen finns en fläck med vit-
mosslav. Fattigkärr dominerar, särskilt 
i norra delarna. I södra halvans centra-
la delar är det annorlunda. Här är det 
stora flarkar som har tuvor av vitmos-

sor. På de vackert formade strängkär-
ren är det rikligt av gräsull och glest av 
blåtåtel. Här och var står det orkidéer, 
i alla fall några bör vara ängsnycklar. 
Särskilt på en sträng finns det rikligt 
av björnbrodd, vilket visar på att det i 
alla fall bör vara medelrikkärr i denna 
del av myren. Andra arter som indi-
kerar bättre förutsättningar är stjärn-
starr, dvärglummer och vitmossorna 
purpurvitmossa och xxxxxxxxxx .

Fauna 
Förutsättningar finns för ett rikt fågel-
liv. Gluttsnäppa häckar troligen på el-
ler i anslutning till myrarna. Orre ses 
regelbundet. 

Kultur-naturhistoria
Några spår efter det gamla sättet att 
bruka myrarna har inte setts. Myrarna 
är inte speciellt rika på höga starr, kan-
ske därför inte mödan värd att slått-
ras. 

Ingrepp/påverkan 
Vägdragningen genom dalgången på-
verkar i viss mån myrarna. Den kom-
munala soptippen i nordväst har tagit 
viss anspråk på myren. Här och där 
finner man mindre, äldre diken. Stör-
re skogspartier på myren och intill är 
till största delen brukad i modern tid 
och består mest av ung barrskog. Till 
och med en liten tallmosse är avver-
kad och ersatt av contortatall.

Bedömning
Värdeomdöme 

Längst i söder ligger Svinmossen som är en vackert excentrisk formad rismosse. Från marknivå ser 
man de regelbundna strängarna.   
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121. Stormossen vid Älgsjön

Centrala delarna av Stormossen är mer eller mindre öppen. Ett system av vattenfyllda flarkar och en blandning av sträng- och flakkärr. En av de mer intres-
santa myrarna.  
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Ett variationsrikt myrområde där spe-
ciellt det stora strängkärret med flar-
kinslag i södra delen är av intresse. 
Denna del är i stort sett intakt. Här 
är det också en ovanligt rik flora med 
den enda kända lokalen för björn-
brodd i Säfsnäs socken. Ett mycket 
vackert myrlandskap när man befin-
ner sig i denna del. Myrholmarna och 
den äldre skogen gör att Stormossen 
inte känns så stor som den egentli-
gen är. Stormossen bör värderas högt 
för dess mångfald, Högre naturvärde 
(Naturvärdeklass 1b).

Hot, skydd och planering 
Något hot mot myren som våtmark 
finns inte för närvarande. Skogen 
på myrholmar och i kanterna saknar 
skydd mot skogsbruk. Förhoppnings-
vis får de små fastmarksholmarna vara 
orörda, liksom tallmossarna. 

Rekommendationer 
Ytterligare inventering av myrens na-
turvärde på artnivå bör göras. Skogs-
bruket bör inte ta mer anspråk på sko-
gen kring myrarna än vad som är gjort. 
All äldre skog bör lämnas för fri ut-
veckling på myren och i dess närmiljö.

Naturvårdsarter
Växter: Ängsnycklar Dactylorhiza in-
carnata, gräsull Eriophorum latifolium, 
dvärglummer Selaginella selaginoides, 
björnbrodd Tofieldia pusilla. 

Mossor: Purpurvitmossa Sphagnum 
warnstorfii*.

Referenser 
Rafsstedt & Bratt 1990.

121. Stormossen vid Älgsjön

Övre bilden visar det ställe där björnbrodd växer. Nedre bilden är från ett ställe med vass och med en fastmarkholme i bakgrunden. 

I den rikare delen är gräsull vanliga.

Antagligen finns här myrmalm och på den växer järnbakterier och de döda flyter upp och bildar en 
oljeliknande film på vattenytan.
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Beskrivning
Läge 
Myren ligger cirka 6 km SO om 
Fredriksberg, väster om vägen till 
Gravendal. Myren ligger omedelbart 
öster om Kallkällhöjden och sydväst 
om torpet Bockåsen. 

Områdets huvuddrag 
Mindre myr som utgörs av två olika 
delar. Den sydliga delen utgörs av 
ljungrismosse med en del martallar. På 
mossen finns en liten tjärn, Bocktjär-
nen. Områdets norra del är ett mot 
söder sluttande fastmattekärr. Avrin-
ning mot öster genom centralt drag 
på myren.

Geologi
Berggrunden utgörs huvudsakligen 
av plutonit i den västra delen och av 
diorit i den östra delen av området. 
Omkring myren är det morän.

Vegetation 
Kärrvegetationen intas av artrika blå-
tåtelmattor. Strängkärrpartiets flarkar 
har en artfattigare flora. Detsamma 
gäller för de tallbevuxna strängarna 
med hjortron, blåbär och odon. Vass 
breder ut sig på flera ställen. Intill 
myren är det skog som har inslag av 
grova aspar. På västra sidan står träden 
på nytt hygge. Några riktigt gamla tal-
lar finns inte. Endast några klena, inte 
speciellt gamla torrakor, finns på my-
ren. Till tjärnen rinner en liten bäck 
från öster. Kring bäcken är det sump-
granskog med inslag av björk. Flera 

Bockmossen
Id nr: 122 
Typ: Fastmattekärr, rismosse 
Klass: Regionalt (II)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, G, L 
Skydd: Saknas
Areal: 32 ha, inkl 3 ha skogsmark
Nyckelbiotop: 0  % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 6g SO 
Koord.RT90: 6664965/1424934
Koord.Sveref: 6664950/119728
Ägare: Bolag

När det gäller orkidéer av släktet Dactylorhiza är det svårt att artbestämma för att de bildar lätt 
hybrider. Troligen visar bilden sumpnycklar.

1:20 0000 250 500 750 1000 m
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av granarna är grova. I skogen finns 
spridda granlågor.

Flora och funga 
Under myrinventeringen noterades i 
de artrika kärren vitmossorna Sphag-
num pappilosum, Sphagnum imbri-
catum och Sphagnum rubellum som 
dominanta i bottenskiktet. I fuktiga 
svackor i vitmossan kan man på död 
vitmossa finna den ytterst lilla laven 
Absconditella sphagnorum. I ett fält-
skiktet med rikarter som sumpnycklar, 
dvärglummer, ängsvädd, tätört, mygg-
blomster och nålstarr. Bland sump-
nycklarna finns också mossnycklar. 
Jungfru Marie nycklar finns i massor, 
särskilt i kärrdrag i partierna med ris-
mossar. Dvärglummer hittades 2013 

122. Bockmossen

bara på ett ställe. 
Flarkarnas mjukmattekärr hyser en 

fattigare flora som kärrfräken, sträng-
starr, vitstarr, vitag och den mer ovan-
liga kärrspira. Lösbottnar med öppna 
vattenytor är ännu fattigare på arter, 
men vattenklöver och dybläddra före-
kommer rikligt. Vass breder ut sig i 
glesa bestånd på några ställen i kärren. 
Troligen håller vassen på att bli van-
ligare på Bockmossen. Om detta har 
negativ betydelse för floran är svårt 
att avgöra. I sumpskogen intill tjär-
nen finns det vedticka på många av 
granlågorna. På de grova asparna intill 
Bockåsen finns det lite lavar på stam-
marna, men den ovanliga sälgörnlav 
Ochrolechia szatalaënsis finns där.

Fauna
Vid besök 2013 sågs törnskata med 
ungar i kanten av myren. Några va-
dare varken sågs eller hördes. Det vore 
märkligt om inte någon vadare häckar 
på myren. 

Natur- och kulturhistoria
Närheten till torpet Bockåsen, el-
ler före detta fäbod, som den på sina 
håll anses vara, gör att man kan anta 
att myren har haft betydelse som fo-
dertäkt. En sådan här rik myr på gräs 
och starr borde vara självklar som slåt-
termyr. Kanske slåttern och bete har 
gynnat floran. 

Ingrepp och påverkan 
Det finns mindre dikningar i mossens 
södra del. För övrigt är den oskadd.

Bedömning
Värdeomdöme 
En variationsrik och oskadad liten myr 
med inslag av en del rikkärrsväxter och 
mossor. Rikkärr inom Säfsnäs socken 
är inte vanliga vilket gör att myren har 
ett högt botaniskt skyddsvärde.

Hot, skydd och planering 
Myren hotas förnärvarande inte av nå-
gon exploatering. Mycket tyder på att 
vassen håller på att breda ut sig i kärren. 
Mer vass kan tyda på ökad kvävetillför-
sel. Sannolikt har några av växterna 
som tillhör rikkärr minskat. Tyvärr har 
stor del av den äldre skogen i anslut-
ning till myren nyligen avverkats, utan 
att någon inventering har kunnat ut-
föras. Högre upp i Kallhällhöjden står 
skogen kvar. Där finns många gamla 
aspar och rönnar i lågörtsgranskog. As-
parna som har lämnats närmast myren 
har utarmats på lavar.

Rekommendationer 
Ytterligare noggrann inventering bör 
göras av växter, och för att jämföra 
resultatet med 1990-års myrinvente-
ring. Är det mer vass nu än då?

Naturvårdsarter
Växter: Mossnycklar Dactylorhiza 
sphagnicola, sumpnycklar Dactylorhi-
za traunsteinerii, myggblomster Ham-
marbya paludosa, dvärglummer Selagi-
nella selaginoides. 

Svampar: Vedticka Phellinus viti-
cola.

 Referenser 
Sjörs 1948. Rafsstedt & Bratt 1990.

Centrala delarna av Bockmossen är ett rikkärr med orkidéer och andra krävande växter och mossor.  
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Beskrivning
Läge 
Mossen ligger 11 km OSO om 
Fredriksberg. Myrkomplexet ligger 
öster om Bråthöjden.

Områdets huvuddrag 
Sackamossen ligger långt från bebyg-
gelse och kända torpställen, i ett av 
storskogsbruk präglat höjdläge strax 
under 400 meter över havet. Berg-
grunden utgörs av granit. Myren är 
mycket varierad till sin uppbyggnad 
med mossar i den övre, östra delen 
och kärr i den nedre. Mossarna är 
sluttande med tendens till excentrisk 
välvning. Kärrdrag skiljer mossarna 
åt. Ett stort lösbottenkärr breder ut sig 
nedanför mossarna. Nedåt ökar lut-
ningen och flarkarna blir mindre med 
ofta stor höjdskillnad sinsemellan, 
så kallade terassflarkar. Längs södra 
kanten samt på Älgtjärnsmossen upp-
träder soligena fastmattekärr, i olika 
lutningsgrad. Mellan myrarna finns 
några fastmarksholmar med ovanligt 
gammal barrskog.

Geologi
Berggrunden är av urgranit. Kring 
mossen är det morän och på västra si-
san kullig morån med ett parti som är  
storblockigt.

Vegetation 
Mossar av ristyp med ljung och tuvull 
dominerar, men längst i öster uppträ-
der en homogen fastmattemosse med 
tuvull och hjortron som dominanter. 

Sackamossen -  Älgt järnsmossen

Ett stort lösbottenkärr breder ut sig nedanför mossarna.  

Id nr: 123 
Typ: Lösbottenkärr 
Klass: Regionalt (II)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, G 
Skydd: Saknas
Areal: 114 ha, inkl 22 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 6h SO 
Koord.RT90: 6666562/1431940
Koord.Sveref: 6666635/126713
Ägare: Bolag

1:30 0000 500 1000 1500 2000 m
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I lösbottenkärren där lutningen är 
svag är det stora flarkar med dystarr 
och vitag. På Älgtjärnsmossen finns 
fastmattekärr av dels artfattig tuv-
säv-flaskstarrtyp, dels av flaskstarr-, 
trådstarr-typ med glest trädskikt. 
Smärre backkärr påträffas i kraftigt 
lutande delar. På myren finns några 
fastmarksholmar med enstaka gam-
meltallar. Några riktigt gamla torr-
rakor går också att hitta. Omgivande 
skog är, där den finns kvar, fuktig med 
sumpskogsinslag. 

Flora och funga
I kanten en vik av Älgtjärnsmossen 
står det en liten rugge av vass. Intill 
har några plantor av mossnycklar på-
träffats. Detta är nog den rikaste de-
len av myrkomplexet. Ute på de stora 
myrarna är det artfattigt. På lösmat-
tekärrens gungfly är rikligt med vitag. 
I ett backkärr finns brunrör, blåtåtel, 
blodrot och ängsvädd. 

Till myren hör även de gamla tal-
larna, varav några är ovanligt vackert 
formade gammeltallar. På stammen 
av några av dem finns det rikligt av 
nästlav, luddig skägglav Usnea hirta 
och garnlav (NT). Där gammeltal-
larna står finns även torrakor. På en 
av dem är det rikligt av vedflamlav. 
(NT). Samma torraka har även tus-
sar av björktagellav Bryoria simplicior. 
Båda lavarna är ovanliga i våra trakter. 

En del av skogen kring myrarna är 
avverkad i modern tid, men för ovan-
lighetens skull finns det kvar skog på 
holmar och som sumpskog. I dessa 

123. Sackamossen - ÄLgtjärnsmossen

skogar finns naturskogskvalitéer. Det 
ligger gamla lågor, det står gamla träd 
och det finns förutsättningar för mos-
sor och lavar som är känsliga för skogs-
bruk. På gamla granar finns här och 
var grynig blåslav, garnlav (NT), färg-
lav Parmelia saxatilis och bitterlav Per-
tusaria amara. Vedticka och knölticka 
är de vedsvampar som är funna. 

Fauna 
Sackamossen hade ett rikt fågelliv 
med hög täthet av grönbena, gluttsnäp-
pa, ängspiplärka (NT) och ljungpipare 
vid inventering 1979.

Natur- och kulturhistoria
Spår efter gamla tiders avverkningar 
finns i de fåtal gamla yxhuggna tall-
stubbarna i skogen intill myrarna. 
Några spår efter skogsbrand i stub-
barna har inte gått att avläsa.  

Ingrepp och påverkan 
I myrens nedre delar finns gamla, 
knappt fungerande diken. Detsamma 
gäller ett dike i en av de sumpskogar 
som ligger mellan myrvikarna. 

Bedömning
Värdeomdöme 
Sackamossen och Älgtjärnsmos-
sen har höga naturvärden tack 
vare ostördhet, stor variation 
samt ett rikt fågelliv. Sackamos-
sens öppenhet, stor andel blötmyr 
samt välbevarade myrholmar och i viss 
mån omgivande sumpskog bidrar till 
de faunistiska värdena. Myren har med 

De långa strängarna mellan lösbottnarna har enstaka gamla tallar och torrakor. På myrarna finns 
ovanligt många gamla tallar.  

anledning av det rika fågellivet erhållit 
klass II - skyddsvärd i den nationella 
myrinventeringen. Klassen blir Högre 
naturvärde (Naturvärdeklass 1b).

Hot, skydd och planering
Något hot mot myrarna lär inte fin-
nas just nu. Torvbrytning kan bli ett 
hot om detta akueliseras. Allvarligare 
är hotet av skogsbruk i de kvarvaran-
de gammelskogarna i anslutning till 
myrarna. Nu är det mest sumpskog 
och myrholmar och de har länge stått 
orörda, vilket de förhoppningsvis för-
blir.

Rekommendationer
Skogarna inom myrområdet bör läm-
nas orörda och få utvecklas till natur-
skog och ökade naturvärden.

Naturvårdsarter
Växter: Mossnycklar Dactylorhiza 
sphagnicola. 

Svampar: Vedticka Phellinus viti-
cola.

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), nästlav Bryoria 
furcellata, grynig blåslav Hypogymnia 
farinacea, vedflamlav Ramboldia ela-
bens (Nära hotad - NT).

Fåglar: Grönbena Tringa glareola*, 
ljungpipare Pluvialis apricaria*, ängs-
piplärka Anthus pratensis (Nära hotad 
- NT).

Referenser 
Forslund, Kolmodin & Svensson 
1982. Rafstedt & Bratt 1990. 

I den största myrholmen hittar man stub-
bar efter gamla träd som avverkades för 
länge sedan.
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Beskrivning
Läge 
Mossarna ligger cirka 13 km VSV om 
Saxdalen, nära gränsen till Örebro län. 
Lättast kommer man dit om tar sig vä-
gen från Örtjärn utanför Grängesberg 
och via Rönnberget till myrarnas östra 
del. 

Områdets huvuddrag 
Detta myrområde ligger i en sänka 
omgiven av berg som når drygt 400 
meter över havet. De höga bergen 
finns åt alla håll utom åt söder. Berg-
grunden är leptit. Lövfallsmossen, 
som ligger i nordväst, har en speciell 
utformning med svagt sluttande kärr 
åt flera håll. Stormossen består till stor 
del av flarkkärr med varierande täthet 
av strängar. Torrare delar är fastmatte-
kärr, delvis av vackra öppna backkärr. 
På ett par ställen är floran ovanligt rik 
för att vara i en mosse i dessa trakter. 
Flera bäckar drar genom kärren för att 
samlas till en enda, Matterabäcken. I 
den branta östsluttningen är fastmar-
kekärren delvis trädbevuxna. På krö-
net slutligen finns en distinkt avgrän-
sad, öppen rismosse som centralt har 
en blötare yta med lösbotteninslag. 
Myrens storlek är 65 hektar. 

Geologia
Berggrunden är vid mossarna urgra-
nit. Omkring mossarna är det morän.

Vegetation 
Lövfallsmossen domineras av fattig-
kärr. Soligena kärr, det vill säga mått-

Lövfal lsmossen -  Stormossen
Id nr: 124 
Typ: Flarkkärr, backkärr, rismosse
Klass: Regionalt (II)
N2000: Nej 
Naturvärde: B, G, K 
Skydd: Saknas
Areal: 107 ha, inkl 44 ha skogsmark
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 6i SO 
Koord.RT90: 6665441/1441576
Koord.Sveref: 6665627/136360
Ägare: Bolag
 

Lövfallsmossen har en tämligen enhetlig vegetation. En mix mellan fastmattekärr av medel- och 
fattig flora. Men myrens form är ovanlig.    

1:30 0000 500 1000 1500 2000 m
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ligt sluttande kärr, har en tendens av 
att vara rikare än ett ordinärt inter-
mediärt kärr. Trots blåtåtel och rikligt 
med Jungfru Marie nycklar, blir det 
inte rikare än så. På mossen har det se-
dan länge funnits myrodling. I anslut-
ning till de sluttande kärren mot söder 
finns ett praktfullt björkkärr med hög 
starrvegetation. I södra delen övergår 
myren till sumptallskog med vass och 
blåtåtel i källdrag.

Stormossen har en rikare växtlig-
het. Vegatationen ute på myren va-
rierar mellan flarkkärr och strängar. 
I flarkkärren är det flaskstarr? och vi-
tag?, medan på strängarna hjortron? 
och ris? Backkärren ligger vackert 
gröna av blåtåtel i den nordliga slutt-
ningen. I ett backkärr är det ovanligt 
stora ytor som har öppna vattenytor, 
som ser ut att vara en effekt av att tjä-
len bryter upp torven. I anslutning 
till detta finns rikkärrartad vegeta-
tion. Stormossen har också en myr-
holme med skog och källdrag. Skogen 
är blandskog och där finns en riktigt 
gammal gran. Ingen av mossarna har 
några riktigt gamla eller större tallar. 
En vackert formad tall finns på Stor-
mossen. Mängden död ved, särskilt i 
form av torrakor är sparsam.

Flora och funga
Lövfallsmossen har en torftig flora. 
I mjukmattekärren är det rikligt av 
storsileshår. En ”köttätande” växt som 
nästan enbart växer direkt på dyn. 
Blandningen av fastmattekärren med 
blåtåtel och partier med rismosse, fär-

124. Lövfallsmossen - Stormossen

gar myren i vackra färger. I södra delen 
av myren sluttar det mer och mer mot 
sydost. Till slut är det riktigt brant och 
här är det rikligt av gräsull och Jungfru 
Marie nycklar. Gräsull är utbredd även 
på flera andra ställen. 

Floran på Stormossen är på sina 
ställen dominerad av gräsull. Under 
den står Jungfru Marie nycklar, vatten-
klöver och vitag. Överallt är det gan-
ska blött på myren, mycket beroende 
av alla dessa bäckdrag. Fastmattekärr 
som backkärr har ganska rik flora här 
och var. Vid myrinventeringen i slutet 
av 1980-talet skrevs i rapporten om 
talrikt av ängsnycklar i Stormossen. 
Men även bl.a. dytåg, dvärglummer 
och en förekomst av den lilla liljeväx-
ten björnbrodd. Vilket skulle vara lä-

Mycket sällsynt kvarvarande livsmiljö är blötkärr med gamla björkar. De flesta björkkärr är av-
verkade och dikade. 

nets, om inte landets sydligaste. 2013 
hittades ett litet antal ängsnycklar i ett 
backkärr. På samma ställe fanns också 
jungfrulin och de fanns i stort antal. 
Upp bland dem stod det glest med 
smalfräken och ängsvädd. Alla dessa 
arter indikerar rikkärr. De övriga väx-
terna som myrinventeringen nämner 
har inte återfunnits. 

Fauna
På Lövfallsmossen har många exem-
plar av svavelgul höfjäril Colias pala-
eno setts. Fjärilen lever huvudsakligen 
på odon. Fågellivet på myren bör vara 
rikt. Grönbena, skogssnäppa och glutt-
snäppa häckar på myren. 

Natur- och kulturhistoria 
I kanten av Lövfallsmossen finns en 
ruta myrodling som brutits och som 
brukats i sen tid. Idag är de drygt 
två och halv hektaren igenväxt med 
björksly. På myrodlingen står en stor 
brädlada och där hässjevirke vilar mot 
ena gaveln. Runt myrodlingen går ett 
dike och man finner rester av gärds-
gård. Myrodlingen tillhör gården As-
pfallet. Det finns även diken i kanten 
av myren söder om myrodlingen. Di-
kena är små och igenväxta. De kan ha 
något med myrslåtter av göra. 

Ingrepp och påverkan 
Myrodlingen bör inte ses som någon 
påverkan, utan det har varit mer regel 
än undantag att myrar nyttjas som fo-
dertäkt. Däremot är en skoterled som 
passerar kanten på Lövfallsmossen, via 

Stormossen är en av de vackraste myrarna i kommunen. Här finns också  här och var vackra ängs-
nycklar och andra växter som säger att det är rikkärr.    
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myrodlingen, ett ingrepp. Påverkan är 
ännu blygsam. Här och var syns spår, 
troligen efter skoter eller någon typ av 
fordon för att dra skjutna älgar.

Bedömning
Värdeomdöme 
Stormossen är i stort sett orörd med 
stora blöta ytor vilket bör gynna spe-
ciellt fågelfaunan. Här finns också en 
värdefull flora. En av de mest intres-
santa större myrarna i kommunen. 
Lövfallsmossen är av en ovanlig ut-
formning med myrodlingen som ett 
mycket bra bevarat exempel på denna 
vanliga typ av kulturpåverkan. My-
rarna bedöms ha Högre naturvärde 
(Naturvärdeklass 1b).

Hot, skydd och planering
Ute på myren, bör det inte finnas nå-
got rejält hot mot vegetation och skog 
på myrholmar. Körning av snöskoter, 
i den mån det är idag, är heller inget 
hot. Skulle körning av fyrhjuling ske, 
trots förbud, är detta ett allvarligt hot 
mot myrvegetationen. Skogsbruk av 
fastmarksskog i myrarnas kanter skul-

124. Lövfallsmossen - Stormossen

Backkärret på Lövfallsmossen har rikligt 
med gräsull och jungfru marie nycklar. En 
mycket vacker plats att vara på.   

Den övergivna myrodlingen har ännu inte växt igen helt med björksly. Ovanligt välbevarad kul-
turhistorisk miljö.    

le försämra mångfalden av livsmiljöer, 
särskilt för fåglar och djur. Lövfalls-
mossen och Stormossen skulle vara 
intressant som reservat om ett hot 
uppstår mot helheten av området.

Rekommendationer
Myrodlingen är ovanligt intakt. Att 
låta den växa igen med skog skulle 
försämra kulturvärdet? Istället bör 
man försöka hålla området så öppet 
som möjligt. Ett kulturreservat? Rik-
floran på Stormossen bör inventeras 
med några års mellanrum, för att följa 
vegetationsutvecklingen. 

Naturvårdsarter
Växter: Ängsnycklar Dactylorhiza in-
carnata, gräsull Eriophorum augusti-
folium, smalfräken Equisetum varie-
gatum, jungfrulin Polygala vulgaris, 
dvärglummer Selaginella selaginoides, 
björnbrodd Tofieldia pusilla. 
Fåglar: Grönbena Tringa glaerola*.

Referenser 
Rafstedt & Bratt 1990. 

Ett annat backkärr är trädbevuxet av tall. 
Det är ett ganska stort kärr.

Liljan björnbrodd har här en av få lokaler i 
kommunen.
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Beskrivning
Läge 
Området ligger 6 km SV om Saxdalen 
och cirka 17 km SSV om Grangärde. 
I området ligger den samlade bebyg-
gelsen Ljungåsen. 

Områdets huvuddrag 
Ett område med torrdalar, däljor eller 
rännor som bildats från inlandsisens 
smältvatten. Det är ett böljande land-
skap, som tidigare till stor del nyttja-
des som fodermarker. Idag hålls en del 
trädbärande och trädlösa marker fort-
farande öppna som betesmark. Större 
delen av fodermarkerna har omvand-
lats till skogsmark. Buskar och granar 
tar mer och mer över gränsen mellan 
skog och hage. Stor del av isälvsrän-
norna är i skog. När skog avverkas blir 
torrdalarna mer synliga. 

Geologi 
Berggrunden består av yngre granit 
med inslag av leptit i den östra delen. 
Jordarten är isälvssediment. Ljungås-
området består i södra delen av glest 
liggande, i vissa fall greniga dalar. I 
norra delen, på Bobergets västra slutt-
ning, är dalarna mindre men ligger 
tätt. Djupet på dalarna är mer än 10 
meter, men vanligast är 5-7 meter. 
Blockbeläggningen i bottnarna är 
obetydlig. Däljorna har nedskurits i 
avlagringar av blockfattig sandig el-
ler moig morän. Avlagringarna vid 
rännornas början är lateralterrass 
med grusigt, väl rundat, ursköljt och 

Ljungåsen
Id nr: 125 
Typ: Raviner, åsar, lövskog, betes-
mark
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: G, Bi, L, K 
Skydd: Saknas
Areal: 416 ha, inkl 383 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 1 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 6j SV 
Koord.RT90: 6666737/1448144
Koord.Sveref: 6667007/142907
Ägare: Bolag, enskilda

Ljungåsens geologiska formationer är åsar och dalar som uppstått av inlandsisen.  På den här åsen 
gick även vägen genom byn.   

1:35 0000 500 1000 1500 2000 m
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skiktat material. Genom det luckra 
materialet har det sannolikt underlät-
tat smältvattenälven i början av smält-
ningen.

Landskapsbild 
Det är klart att däljorna och det böl-
jande landskapet har stor betydelse 
när man passerar Ljungåsen. 

Vegetation
Om man delar området i det brukade 
landskapet närmast Ljungåsen och 
den övriga som är skogsmark, är det 
lättare att förstå skillnaderna. Den 
kvarvarande betesmarken består av 
dels helt trädfri åkermark och träd-
bevuxen naturmark. De trädbevuxna 
naturmarkerna som ligger inom ha-
garna är ganska täta på träd. Vanligast 
är asp och björk, som finns som äldre 
stora träd och ett skikt av klenare och 
yngre träd. Här och var finns även 
äldre rönnar och sälgar. 

Fältskiktet består mest av piprör 
och diverse örter. Några av de äldre 
lövträden får ligga kvar efter att de har 
fallit. Strax utanför stängslingen är det 
fortfarande lövträdsdominerat, men 
granen är på väg in med full kraft. 
Ravinbotten närmast hagmarken 
växer särskilt snabbt igen med gran 
och sly. För övrigt är det granskog 
som är planterad någon gång under 
1960-70-talen. 

Ravinbottnarna har dock skonats 
från plantering, men det sker istället 
en sakteliga spontan föryngring av 
gran. I norra delen av området, där 
det är tätt mellan rännorna, är det i 

125. Ljungåsen

stort bara planterad barrskog. I rän-
nornas botten är det myr, kärr och 
källdråg och även här är skogen på väg 
att ta över. Vid vägen genom Ljungå-
sen finns en riktigt gammal tall, som 
tyvärr har dött. Tallen är en av kom-
munens grövsta tallar, men även i 
jämförelse med andra trädslag.

Flora och funga
Floran är studerad på 1980-talet kring 
Ljungåsen. Några anmärkningsvärda 
växter påträffades inte, men en gan-
ska rik ordinär flora. Två grova träd av 
skogslind ska stå i däljorna. De äldsta 
lövträden, särskilt asp, sälg och rönn 
som står i hagmarken och i de ännu 
inte granplanterade arealerna, har art-
rika moss- och lavsamhällen. På aspar-

na finner man  asporangelav Caloplaca 
flavorubescens, som är vackert gul och 
som påvisar att det är ett bra ställe för 
lavar och mossor. Tillsammans med 
asporangelav finns på ovanligt många 
träd fjällig filtlav Peltigera praetextata. 
Många aspars och rönnars mossiga 
stambaser har även Mycobilimbia tet-
ramera. Den enda gamla jolster finns 
i botten av en ränna och på den finns 
flera lite ovanligare lavar, t.ex. solfjä-
derlav (NT), Catinaria atropurpurea 
och Biatora meiocarpa. 

Fauna
Den variationsrika terrängen, men 
framför allt riklig förekomst av äldre 
lövträd och att det finns lågor, döda 
och döedende träd, gör att hackspet-

I en ravinbotten har man inte planterat igen för att det är för blött. En gammal jolster står ensam. 
På jolstern är solfjäderlav (NT) funnen.     

Det är svårt att från marken att visa på hur däljorna formar landskapet. Efter avverkning framträder de böljande formationerna.                    
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125. Ljungåsen

”Hagmarken” liknar mer en naturlig lövbränna än vad man föreställer sig en hagmark ska se ut. Det vore mycket värdefullt för flora och fauna om detta 
kan bestå.                
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125. Ljungåsen

tar av olika slag finns här. Gröngöling 
(NT) och mindre hackspett (NT) 
häckar med stor sannolikhet. I hålträ-
den häckar pärluggla när det är sorkår.  
Blandningen av öppna fält, buskar 
och skog passar törnskata mycket bra.

Friluftsliv
Ljungåsens stora mängd isälvsrännor 
som är djupt nedskurna har ett visst 
intresse för besök bland geologiskt in-
tresserade. 

Natur- och kulturhistoria
I området ligger Ljungåsen som har 
haft bebyggelse, åtminstone från 
1700-talet. Lika gammalt bör Löv-
kullen vara. I Riksantikvarieämbetets 
fornregister finns lämningar efter en 
kvarn (RAÄ Grangärde 93:1) i Lönn-

mossbäcken kallad Fanamadal. Kvar-
nen var i drift på 1860-talet. I registert 
finns även en fångstgrop (RAÄ Gran-
gärde 77:1) på ås i rännsystemet väster 
om Boberget. Fångstgropen är skadad 
av markberedning. En mindre häll-
markstallskog med äldre tallar finns i 
rännsystemet väster om Boberget och 
där kan man på en stubbe avläsa spår 
efter skogsbrand.

Ingrepp och påverkan 
Planteringen av gran i Ljungåsens 
isälvsravinssystemet skadar inte 
den geologiska formationen i stort. 
Skogsmaskiner har gjort djupa spår 
i källpåverkad mark i någon av rän-
nornas bottnar. Granplanteringarna 
vid Ljungåsen har omvandlat öppen 
hävdad gräsmark till biologiskt fattig 
skog. 

Bedömning
Värdeomdöme 
Ett geologiskt värdefullt område med 
många djupa rännor som är både 
vackra och tydliga. Här ser man väl de 
enorma krafter som vatten kan ha när 
inlandsisen började smälta och satte 
i gång omfattande erosion. Ett värde 
ligger i att några grustäkter aldrig har 
tagits upp i detta stora finmoräniga 
område. Hagmarkernas stora mängd 
äldre lövträd, särskilt av asp och rönn 
har betydelse för biologisk mångfald 
och är en värdekärna. Detta gör att 
den delen av området har åtminstone 
påtagligt naturvärde - naturvärdeklass 

Vägen till byn syns ännu eftersom man 
inte har satt plantor i den. De flesta av de 
gräsrika däljorna är igenplanterade av gran.      

2. Övrig delar av området har mycket 
begränsad areal som i bästa fall kan 
anses ha Visst naturvärde (Naturvär-
deklass 3).

Hot, skydd och planering 
Numera är väl hotet från att nyttja 
området som grustäkt avvärjt genom 
att grus som naturresurs är ett ändligt 
material. Så länge de trädlösa och de 
trädbärande hagmarkerna hävdas som 
betesmark kommer naturvärdena att 
bestå och de geologiska formationer-
na vara synliga. En av ravinerna vid 
Ljungåsen är nyckelbiotop ”xxxxx” på 
xxx hektar.

Rekommendationer 
En dröm vore väl att återställa områ-
det till den tid då markerna hölls öpp-
na som betes- och slåttermark. Gran 
kommer att behövas röjas i ravinerna 
strax utanför betesmarkens stängsling, 
om man ska hålla rännorna fria från 
skog.

Naturvårdsarter
Lavar: Solfjäderlav Cheiromycina fla-
belliformis (Nära hotad - NT). 

Fåglar: Pärluggla Aegolius funereus*, 
mindre hackspett Dendrocopos minor 
(Nära hotad - NT), gröngöling Picus 
viridis (Nära hotad - NT), törnskata 
Lanius collurio.

Referenser 
Magnusson & Lundqvist 1933. Ek 
2010. 

Hanne av mindre hackspett (NT). Hackspetten måste stortrivas i Ljungåsens lövrika omgivning.            
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Beskrivning
Läge
Myrområdet ligger 7-9 km S om 
Fredriksberg. Man åker förbi myren 
om man tar vägen sydost ut från Vatt-
rangi.

Områdets huvuddrag 
Ett låglänt, småkuperat barrskogs-
landskap med en stor andel småmyrar 
mellan Tällbergssjön och Gäddsjöber-
get. Myrarna är i regel små och utgörs 
av en blandning av kärr och mossar, 
delvis tallbevuxna. Soesmossen har 
en ovanlig samling av flarkgölar som 
ligger nära varandra. Myrarna är cirka 
100 hektar stora, varav 8 hektar är 
vatten.

Geologi
Berggrund är av urgranit med inslag 
av yngre granit och pegmatit. I syd-
väst finns del leptit med grönstens-
gångar. Något större, excentriskt ut-
formade ljungrismossar finns i öster 
på Bråtängsmossen. Små tjärnar och 
även vattenfyllda kärrflarkar är vanli-
ga i området. Soesmossen, som ligger i 
söder, har en kupolliknande uppbygg-
nad. Nivåskillnaderna är stor mellan 
den del som har många flarkgölar och 
den som bara har flarkkärr. Flarkgö-
larna omges med höga strängar. Vissa 
flarkar skiljs åt av en hög sträng. Kring 
mossarna är det moränbacklandskap.

Landskapsbild
Man skymtar Örtmossen efter skogs-
bilvägen i väster. På ett par ställen går 

Soesmossen -  Ör tmossen
Id nr: 126 
Typ: Backkärr. rismosse, xxx 
Klass: Regionalt (II)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, G 
Skydd: Saknas
Areal: 208 ha, inkl 92 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 5g NV, NO, 6g SV 
Koord.RT90: 6662229/1418639
Koord.Sveref: 6662140/113467
Ägare: Bolag

Ovanligt höga strängar kring höljorna.

1:35 0000 500 1000 1500 2000 m
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myren till och med över till andra si-
dan vägen. För landskapet och dess 
fauna och flora har myrarna en stor 
betydelse för att de har variation mel-
lan öppna och tallbevuxna myrar och 
ett stort antal myrholmar med skog 
på. 

Vegetation
Soesmossen har en vegetation som 
ligger nära medelrikkärrets. Fastmat-
torna är flacka med tuvsäv och tuvull 
som dominerande. I botten vitmos-
sor, här och var tuvor med purpur-
vitmossa. Här och var glest med vass 
och blåtåtel. Kärrflarkar och strängar 
mellan flarkarna är artrikare än vad 
som är normalt. Sluttningen av den 
kupollikt uppbyggda myren har mix 

126. Soesmossen

av trådstarr- och blåtåtelvegetation. 
Efter bäckarna går det att se en och 
annan gammal tall. De flesta av fast-
marksholmarna som ännu inte är av-
verkade har ovanligt många gamla tal-
lar. Även i närmiljön står det på sina 
ställen orörd tallskog. På moränmark 
och i tallmosse.

Flora och funga
Det är framförallt på Soesmossen 
som det finns en intressant flora. Vid 
flarkarna är det särskilt gynnsamt för 
vissa växter. På några gungflytuvor i 
kanten av en flark och i flarken har 
några myggblomster setts. 

Ovanligt många ställen finns med 
orkidéen ”sumpnycklar”. Nycklar Dac-
tylorhiza är svåra att artbestämma, så 

det får vara lite öppet vad det egent-
ligen är för art som finns här. Dvärg-
lummer är otroligt rikt förekomman-
de, vilket inte är vanligt på myrarna. 
Där den finns, finns också gräsull. På 
krönet av den sluttande delen av my-
ren växer gräsull i massor. Ytan den 
finns på där är minst 500 kvadratme-
ter. Sannolikt finns det fler intressanta 
växter på den fina myren. Örtmossen 
och Bråtängsmossen är betydligt mag-
rare. Rismossar med glest av martall är 
vanliga på dem. Dessa mossar är inte 
undersökta på växter. 

Fauna
Fågellivet på myrarna är okänt. På So-
esmossen bör någon vadare finnas. På 
den betydligt mer trädbevuxna Ört-
mossen bör vara det vara glest med 
häckande fåglar. Bäver finns i bäcken 
som rinner ut i Nedre Tällbergssjön. 

Natur- och kulturhistoria
På mossarna finns hitintills inga upp-
täckta spår efter slåtter eller torvbryt-
ning.  

Ingrepp och påverkan 
En kraftledning och dess gata passerar 
Örtmossen. Vägdragningarna i an-
slutning till området påverkar myren 
marginellt. Där vägar passerar myr di-
kas det och detta medför en avledning 
av myrvattnet och liten dikningsef-
fekt. Nyligen har cirka 18 hektar skog 
avverkats inom området.

Bedömning

Soesmossen måste vara en av de vackraste och orginellaste mossarna. Nivåskillnaden mellan kärren 
är flera meter.   

Gräsull är en bra signalart för blomrika 
kärr. Man känner igen den på att skaftet på 
vippan är klibbigt sträv.  
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Värdeomdöme 
Ett trevligt mosaikartat myrområde 
med stor variation och en hel del öp-
pet vatten. Soesmossen har en unik 
formation för våra trakter. Den kupol-
liknande uppbyggnaden och de många 
flarkgölarna med höga strängar ger en 
fantastiskt vacker myr. Artrikedomen 
motsvarar ett medelrikkärr. Antalet av 
”nycklar”, dvärglummer och gräsull är 
imponerande stort. I den nationella 
våtmarksinventeringen har  myrarna 
klass II. Därmed beöms den ha Högre 
naturvärde (Naturvärdeklass 1b).

Hot, skydd och planering
Något hot mot myrarna bör det inte 
finnas. Soesmossen och dess närmiljö 
är särskilt skyddsvärd.

Rekommendationer
Den återstående gammelskog som 
finns på mindre fastmarksholmar och 
i närmiljön av myrarna bör få utveck-
las fritt. En översiktlig inventering av 
mossor på Soesmossen vore önskvärt.

Naturvårdsarter
Växter: Lappnycklar? Dactylorhiza 
majalis ssp. lapponica, gräsull Eriopho-
rum latifolium, myggblomster Ham-
marbya paludosa, dvärglummer Selagi-
nella selaginoides.

Däggdjur: Bäver Castor fiber.

Litteratur 
Rafstedt & Bratt 1990. 

126. Soesmossen

Förekomsten av gräsull bör vara en av de rikaste i kommunen på Soesmossen.    

Myggblomster är en av de minsta orkidéerna och därför inte lätt av finna på myrarna.       

Genom Örtmossen rinner en å med bård av starr. Annars är mossen av fattig ristyp.
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Beskrivning
Läge 
Byn ligger 14 km SV om Sunnansjö.

Områdets huvuddrag 
Bebyggelsen ligger utspridd längs med 
den så kallade mánen. Högst upp lig-
ger åkrarna medan de naturliga foder-
markerna omfattar sidorna av mánen. 
Den östra sluttningen är ställvis brant 
med en del ravinbildningar. I norr 
stupar Trollbergsfallet ner mot Dju-
pa dalen. Här och där är det särskilt 
bördiga förhållanden. Kvar av hävdad 
mark finns rester av hackslåttermark. 
De stora hagmarkerna, som tyvärr 
inte längre hävdas, har en blandning 
av lövträd och buskar. Gamla ofärgade 
timmerlador finns.

Geologi
Berggrunden är av yngre granit. 
Jordarten är morän, men på Trollber-
get är det tunt lager med berg i dagen. 
En bred drumlin går i syd-nordlig 
riktning på högsta höjden.

Landskapsbild 
Terrängformen och det öppna land-
skapet har ett visst inflytande på land-
skapet, innan man kommer fram till 
byn. Väl inne i byn är naturligtvis det 
öppna landskapet av stor betydelse.

Vegetation 
De naturliga fodermarkerna håller på 
att växa igen. Hagmarken kommer 
att förändras mot ett större barrträds-
inslag och hackslogarna står med en 
självgödd högörtsvegetation. Det ri-

Bringsjöberg
Id nr: 127 
Typ: Odlingslandskap, kalkmarks-
barrskog, timmerbyggnader
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, G, K 
Skydd: Saknas
Areal: 47 ha, inkl 22 ha skogsmark
Nyckelbiotop: 7 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 6i NO 
Koord.RT90: 6668175/1443151
Koord.Sveref: 6668383/137902
Ägare: Enskilda

Manén är vackert formad som en lång åsrygg, högt belägen som minskade risken för frost.

1:20 0000 250 500 750 1000 m
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kaste växtsamhället visar en nordlig-
västlig artsammansättning. Intill en 
gård som ligger söder om vägen finns 
välhävdad ängsmark. De fuktigaste 
delarna har en mosaik av skogsnä-
veäng och lågstarräng. Ett intressant 
förhållande har det blivit genom att 
hävden bara omfattar ena halvan av 
fuktängen. Emellan vägen och åkern 
finns en slåttermark med skogsnäve- 
och fårsvingeläng. I ravinbotten står 
älgörten tät bland vide och gråalsnå-
ren. Den stora hagen har en vacker 
karaktär. I öppningarna förekommer 
det tuvtåteläng och i fuktigare delar 
en högörtvegetation. Trollbergets skog 
är på toppen hällmarkstallskog. Ned-
anför den är det rikare granskog, till 
och med lågörter. 

127. Bringsjöberg

Flora och funga 
I den fuktiga lågstarrängen är det 
många arter t.ex. kärrtistel, kärrfibbla, 
ängsull och vattenmåra. Den ohäv-
dade halvan saknar de ovannämnda 
arterna, i stället dominerar bl.a. älg-
gräs och grenrör. I slänten finns mer 
lågväxta örter t.ex. gökärt och kattfot. 
Månlåsbräken (NT) har setts på stället 
med majbrasa på Trollberget. I dikes-
kanter och i hagarna står här och där 
den vackra torta. På de allra bördigaste 
ställena växer det sparsamt av blåsippa. 
Vid blomningstid för vitsippa lyser det 
vitt i hagen. På mins tre gammal tim-
merlador finns det sotlav. En stor lada 
som är ofärgad finns varglav (NT). 
Det verkar som den är ganska nyetab-
lerad och stor spridning pågår. Den 

finns på 3 av väggarna, både på timret 
och plankor. Parasiten xxxxx förekom-
mer på några bålar. Brun nållav finns 
bara på en västvänd vägg med plankor.

Fauna 
Under inventering av rönnpraktbagge 
påträffades Choragus horni (NT) på 
rönn i brynmiljö. När det är sorkår 
kan man nästan alltid höra pärluggla 
i byn.

Friluftsliv
Byn har ingen dragningskraft för all-
mänheten, t.ex. vandringsleder eller 
skidspår. Ett besök till Trollberget kan 
rekommenderas. Där finns utsikt och 
en plats för fika. Byggnader, naturen 
och kulturen bör locka många till be-
sök.

Natur- och kulturhistoria 
De första uppgifterna på bosättning 
är från början av 1600-talet. Bringsjö-
berget ligger inom finnmarken och är 
från början en finnby. Från 1720-talet 
ägnade byborna stor möda åt att kola 
åt Björnhyttan. Hushållningsjordbru-
ket hade säkerligen stor omfattning. 
Myrområdena väster om byn var tro-
ligen viktiga som fodertäkt. Fram till 
ca 1985 fanns det nötdjur som gick i 
hagarna öster om mån. I Trollbergets 
sluttningen ligger en klar källa.

Ingrepp och påverkan 
Den mycket vackra hagen har fortfa-
rande en hävdgynnad karaktär. Lie-
slåttern som förekommer är egent-
ligen en rest av mycket omfattande 
hackslogar. Åkrarna brukas fortfaran-
de, men några kreatur finns inte kvar 
i byn. Igenväxningen är påtaglig på de 
naturliga fodermarkerna. Även en del 
av lindorna ligger för fäfot.

Bedömning
Värdeomdöme 
Bringsjöbergets odlingsmark har 
gamla anor, bland de äldsta i finnmar-
ken. Det som återstår av välhävdad 
slåttermark har höga floristiska vär-
den. Alla typer av fukt- och våtängar 
måste bevaras. Sådana ängstyper ut-
gör en mycket låg andel av den totala 
hävdade ängsmarken. Dessutom har 
fuktängen mycket stor pedagogisk 
och vetenskaplig betydelse eftersom 
det går en skarp gräns mellan den häv-Lieslåttern på åkerholmarna hade upphört redan 1988.   

Uppifrån mánen och nerför vägen, syns det att en del av byn ligger högt.
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dade och den ohävdade delen. Hag-
markerna som finns på östra sidan av 
månen är så lövträdsrika att de bör 
bevaras som sådana och de kan anses 
som kommunens vackraste. Detta lär 
vara en av de största sammanhängan-
de lövskogarna i finnmarken. Natur-
avtalsområdet bör inventeras på arter. 
De gamla ofärgade timmerladorna har 
mycket högt naturvärde. Varglavsföre-
komsten på en av ladorna är bland de 
rikaste i kommunen. Klassningen blir 
Visst naturvärde (Naturvärdeklass 3).

Hot, skydd och planering 
Bringsjöberg är utpekat i kulturmil-
jövårdsprogrammet. Strax utanför 
området finns en nyckelbiotop på 6,9 

127. Bringsjöberg

hektar och som har blivit bevarad en 
tid framöver med naturvårdsavtal. 

Rekommendationer 
Om lieslåttern upphörde vore det 
mycket olyckligt då det är så små om-
råden kvar av hävdad naturmark i byn. 
En återupptagning av betet i hagmar-
kerna vore mycket bra och går inte 
detta måste karaktären bevaras genom 
skogliga insatser. Målsättningen bör 
vara att det inte sker någon slutav-
verkning eller omdaning till barrskog 
av hagmarkerna. Timmerladorna får 
bara inte bli falurödfärgade. Ladan 
med varglav bör få en bevarandeplan.

Naturvårdsarter 
Växter: Månlåsbräken Botrychium lu-
naria (Nära hotad - NT). kambräken 
xxx

Lavar: Brun nållav Chaenotheca 
phaeocephala, sotlav Cyphelium inqui-
nans, varglav Letharia vulpina (Nära 
hotad - NT). 

Fåglar: Pärluggla Aegolius funereus*.
Skalbaggar: Choragus horni (Nära 

hotad - NT).

Referenser 
Gunnarsson 1990. Hermansson &  
m.fl. 2008.

Den gamla och ovanligt stora timmerbyggnaden är full med varglav (NT) på tre av väggarna.

Att varglav (NT) växer på sten sker bara på 
ställen där det är rikligt med bålar.      

Sotlav är lätt att känna igen på urnliknande apothecierna. Den växer nästan bara på kulturved idag. 
Ut i skogen finns nästan inga gamla torrakor som har tjärrik ved.
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Beskrivning
Läge 
Myrområdet ligger cirka 19 km SO 
om Fredriksberg. Kring de tre lång-
smala tjärnarna Knip-, Gädd- och 
Nittjärnen utbreder sig ett större myr-
område på en höjdplatå ca 320 meter 
över havet.

Områdets huvuddrag 
Stormossen är den största myren 
i ett komplex av våtmarker, bestå-
ende en av olika namngivna mossar, 
kärr, fastmarksholmar i varierande 
storlek och större tjärnar. Myrarna 
blir därför ganska långsmala. I slutt-
ningarna mot fastmarken är rismos-
sar vanliga och de är alltid mer eller 
mindre bevuxna med tall. Söder om 
Klossflyet ligger den enda excent-
riskt uppbyggda mossen. Vanli-
gaste våtmarkstypen är mossar som 
är svagt välvda och med oregelbunden 
eller ensidig lutning. Största öppna 
yta är på Stormossen med nästan plan 
mjukmatta. I dråget ner mot Gädd-
bäcken ligger de största höljegölarna. 
Kring Gäddbäcken är det sluttande 
blåtåtelkärr. Artrikast och det närmas-
te medelrikkärr man kan komma lig-
ger i nordöstra hörnet av Gäddtjärns-
mossen. Myren upptar 160 hektar och 
vatten 25 hektar.

Geologi
Berggrunden består av plutonit i väs-
ter, urgranit i den centrala delen samt 
leptit med grönstensgångar i det östra 
partiet. Söder om Klossflyet ligger 

Stormossen m.f l .  v id Seghöjden
Id nr: 128 
Typ: Rismosse, xxx, tallmosse 
Klass: Regionalt (II)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, G, L 
Skydd: Saknas
Areal: 270 ha, inkl 97 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 5h NO 
Koord.RT90: 6661635/1434064
Koord.Sveref: 6661730/128900
Ägare: Bolag

Även kring Klossflyet är det lösmattor och gungfly med kallgräs. En vacker tallrismosse bildar  en 
halvcirkel vid tjärnen. 

1:35 0000 500 1000 1500 2000 m
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en mosse med excentrisk uppbygg-
nad medan övriga mossar endast är 
svagt välvda och med oregelbunden 
eller ensidig lutning. För övrigt har 
soligena fastmattekärr av varierande 
utförande en stor utbredning. Blö-
tare stråk med lösbotteninslag leder 
från Klossflyet ner mot Gäddbäcken 
samt från Husmossen mot Gädd-
tjärnen. Området mellan Nitt- och 
Gäddtjärnen är särskilt intressant. En 
stor öppen mosse närmast Nittjärnen 
har en distinkt lagg och några hölje-
gölar i nedre delen. Även mot fast-
marken norr om Haralamm finns en 
liknande mosse. Mellan dessa och 
fastmarken vid Gäddtjärnen löper ett 
dråg med lösbottenkärr förutom vid 

128. Stormossen vid Nittjärnen

Stora arealer på myren är lösmattar och gungfly med vitag och kallgräs.  

Haralamm som är en gungflyomgiven 
igenväxande tjärn. Ett mindre flark-
system uppträder i myrhalsen ner mot 
Gäddtjärnen. 

Landskapsbild
När man skådar från norr över Stor-
mossen ser man Seghöjdens höga topp 
och branta sluttning mot mossen och 
detta ger en mycket vacker landskaps-
bild. Närmiljön bryts inte av några 
nyare skogsavverkningar. En vacker 
vy utöver mossen får man också över 
Husmossen från dess södra del. 

Vegetation
Sluttande, öppna rismossar av 
lavtyp är vanliga i sluttning-
arna mot fastmarken. För övrigt 
har artfattiga soligena fastmat-
tekärr av varierande utförande en stor 
utbredning. Stora ytor täcks av glest 
växande kallgräs och vitmossor, sär-
skilt på den öppna Stormossen. De 
färgar myrarna vackert ljusgröna. In-
tressantaste vegetationen finns troli-
gen i de sluttande fastmattekärren med 
blåtåtel i en smal passage nordväst om 
Gäddtjärnen. Tjärnarnas stränder har 
mer eller mindre gungflyn, ett tecken 
på igenväxning.

Flora och funga
Intressantaste vegetationen finns i små 
sluttande fastmattekärr mellan Stor-
mossen och Husmossen. Där bland 
blåtåtel och vass, som mest dels inte 
står tät och hög, finns rikligt av trind-
starr. I kanterna mot Gäddtjärnsbäck-
en är mycket björk. I bäcken står sjö-Söderut ligger myren så att den når fram till Seghöjden.   
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fräken ovanligt tät för att vara på myr. 
I tjärnarna finns bara gul näckros. Ute 
på mjukmattorna hittades taggstarr på 
ett ställe. Taggstarr är ingen vanlig art 
på våra myrar. 

Artrikast är det i en liten sluttande 
källmyr där Gäddtjärnsbäcken rinner 
in i myren. På strängarna mellan flar-
karna, tillsammans med blåtåtel och 
ängsvädd, finns många ”ängsnycklar”. 
Om det är moss-, sump- eller ängs-
nycklar får framtiden utvisa. En liten 
grupp gräsull står intill en av källorna. 
Annars är det glest av ängsull. Här och 
var finner man dvärglummer, i nedre 
delen av kärret rikligt. Mindre allmän 
är jungfrulin. Stjärnstarr och hirsstarr 
är vanliga. Här finns också en riktigt 

128. Stormossen vid Nittjärnen

gammal tall uti myren. På den växer 
tallticka (NT). Tallen är ett hålträd. 
I den här myren är det inte långt till 
berggrunden. I flarkarna sticker sten-
block upp och de är naturligtvis över-
växta av skorplavar. På en sten finns 
korallpåskrislav Stereocaulon dactylop-
hyllum, en ej allmän lav. Ute på de sto-
ra myrarna finns enstaka gamla tallar. 

Antalet torrakor är litet och ingen 
av dem är ”urgamla”. Åtminstone på 
en av de små myrholmarna står det 
äldre tallskog och som vanligt finns 
dropptaggsvamp och tallört. Garnlav 
(NT) finner man enstaka av på gamla 
tallar och granar. Troligen finns garn-
lav på fler ställen, men inte några 
större mängder. En större myrholme, 

där skogen brukats en gång i tiden, 
har en tunn mossmatta över moränen. 
Där trivs revlummer och plattlum-
mer. Ovanligt mycket av den brukade 
tallskogen står död eller ligger ned på 
myrholmarna.

Fauna
Någon fågelinventering har inte gjorts 
på myrarna. Förutsättningar för att 
det ska kunna finnas vadarfåglar är 
goda. I tjärnarna häckar sannolikt 
smålom (NT). Vid ett besök sågs ett 
par tornfalk.

Friluftsliv
En eller två skoterleder passerar my-
rarna. Det ena går till Nittjärnen. 

Kultur-naturhistoria
Inga tydliga spår efter skogsbrand i 
den skogliga närmiljön eller på myr-
holmarna. Riktigt gamla avverknings-
stubbar finns dock. I myrarna syns 
inga tydliga spår efter tidigare använd-
ning som fodermark.

Ingrepp och påverkan 
Myren är orörd men Gäddbäcken 
har rätats i samband med dikningar 
av omgivande hyggen. Skogsbilvägar 
berör perifera delar. De stora myr-
holmarna är utsatta för skogsbruk. På 
1980-talet avverkades stora myrhol-
men mellan Husmossen och Stormos-
sen. Nyligen avverkades skogen öster 
om Gäddtjärnen. Den skog som där är 
kvar är omkring hundra år. Skogen är 
inte inventerad på naturvärden. Den 
äldsta tallskogen mellan Gäddtjärnen 
och Kniptjärnen är nyligen avverkad, 
resterande är äldre kulturtallskog med 
vissa naturvärden. Nyligen avvverkad 
areal är cirka 10 hektar.

Bedömning
Värdeomdöme 
Ett varierat och orört våtmarksområde 
med framför allt värden för fauna och 
landskapet. Småtjärnar, bäckar, blöt-
kärr, medelrikkärr och öppna mossar 
med inslag av flarkgölar bidrar till 
Högre naturvärde (Naturvärdeklass 
1b).

Hot, skydd och planering
För själva mossarna finns det knappast 
något hot nu eller i nära framtid. Sko-
terlederna stör lite på fastmattemos-

På myrar är det oftast en komplex av kärr och mossar. Bilden visar en del av mossen som är just mix 
av ristuvor och blötare kärrstråk.
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sar, även om en bred gata är upphug-
gen. Mjukmattor är känsliga och de 
bör inte köras över med skoter. Andra 
terränggående fordon är ett större hot, 
även om det är förbjudet att köra på 
mossar. Skogsbruket har i stort sett av-
verkat den gamla skogen. Det som är 
kvar bör mestadels kunna lämnas som 
utökad naturhänsyn.

Rekommendationer
Mossarna och dess närmiljöer bör få 
vara intakta. Det enda som stör my-
rarna är skoteråkandet. På ett ställe 
har man kört sönder mjukmattan, 
men sträckan är kort, men det borde 
inte få göras. De lilla areal kvarva-

128. Stormossen vid Nittjärnen

Vy över den artrikaste delen av myren. Där finns det en källkärr i sluttande plan.  

rande äldre skog på myrholmar och i 
närmiljön bör få utvecklas fritt. 

Naturvårdsarter
Växter: Ängsnycklar Dactylorhiza in-
carnata, jungfrulin Polygala vulgaris, 
dvärglummer Seliginella selaginoides. 

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), nästlav Bryoria 
furcellata. Svampar: Tallticka Phellinus 
pini (Nära hotad - NT).

Fåglar: Smålom Gavia stellata (Nära 
hotad - NT).

Referenser 
Rafstedt & Bratt 1990. 

På en myrholme står flera gamla tallar, vilket är ovanligt att se på myrarna.
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Beskrivning
Läge 
Myren ligger cirka 17 km SV om Sax-
dalen och V om sjön Stora Nitten. 
Det är lätt att komma till myren ef-
tersom det går bra vägar över myren.

Områdets huvuddrag 
Väster om Stora Nitten utbreder sig 
ett flackt område med sandavlag-
ringar, bevuxna av torr tallskog el-
ler till stor del överlagrade av myr-
marker. Kollosmossen är en ovanligt 
stor lösbottenmosse med många små 
höljegölar. Rissträngarna tyder på 
en svagt excentrisk välvning. I norra 
delen är det mer tallmosse än öp-
pen myr. Västerbäcken meandrar 
och är vackert nedskuren i torven. 
Dess närmiljö skiljer sig från myren. 
Runtomkring finns rismossar av va-
rierande uppbyggnad, både plana och 
mer sluttande, då med strängmönster. 
Ovanligt stora myrholmar har fort-
farande gammelskog kvar.  Myren är 
100 hektar stor.

Geologi
Berggrund består av leptit med grön-
stensgångar. Kollosmossen ligger i ett 
område med isälvssediment. Västra si-
dan har lager av sand, liksom en större 
myrholme. Öster om är det morän-
backlandskap. 

Vegetation
Flera småtjärnar, samt den av skogs-
kärr eller sumpskog omgivna Väster-
bäcken, bidrar till områdets variation. 

Kol losmossen
Id nr: 129 
Typ: Lösbottenmosse, backkärr 
Klass: Regionalt (II)
N2000: Nej 
Naturvärde: B, Z, G, L 
Skydd: Saknas
Areal: 127 ha, inkl 34 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 5i NV, 6i SV 
Koord.RT90: 6662751/1438770
Koord.Sveref: 6662906/133589
Ägare: Bolag

I fastmattkärret går det strängar av rismossar och där tall har fått fäste.  

1:30 0000 500 1000 1500 2000 m
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Myrmarken domineras av mossar 
varibland den centrala Kollosmossen 
tilldrar sig särskild uppmärksamhet. 
Lösbottenvegetationen, särskilt ut-
bredd i södra delen av mossen, har en 
vacker mosaik av tuviga mjukmattor 
och ytor utan vegetation. I höljegölar 
flyter en del gul näckros omkring. Ris-
strängarna är inte så stora, men finns 
i varierande grad på myren och de be-
står bl.a. ljung, blåbär och hjortron. 

I söder sluttar myren mot norr, där 
kommer det fram rörligt källvatten. 
Ändå blir vegetationen aldrig rik. Ett 
lösbottenkärr ligger mellan Hamptjär-
nen och fastmarken i sydväst. Kamp-
tjärnen omges av mjukmattegungflyn. 
På fastmarksholmar med gammal 
barrskog är det blandbarrskog som 
gäller. Myrholmarna i norr är möjli-
gen mer tallskog. Där står också den 
äldsta skogen. I nordsluttningen av 
Knutsberget mot Hamptjärnen har 
man lämnat gamla lövträd efter en av-
verkning. Detta har gagnat lavar och 
mossor på träden.

Flora och funga
Antalet växter är lågt och inget ty-
der på att det ska finnas rikare kärr. 
Rikast är det i södra delen, kring ett 
par källdrag. Ändå blir det inte artri-
kare än ett ordinärt kärr med blåtåtel, 
ängsvädd och stjärnstarr. Lite kuriosa 
är det stenblock som ligger i en källa. 
På stenblocket växer spretig påskrislav 
Stereocaulon saxatilis och skorplaven 
Porpidia melinodes. En mer ovanlig lav 

129. Kollosmossen

Stora flarkar mellan flarkgölarna. Utan nederbörd torkar de ut. Efter Västerbäcken är det högt gräs 
och gamla träd. 

En stor flarkgöl på ett ställe med flera sådana.   



517

129. Kollosmossen

Södra delen av myren ligger i flera plan och mellan dem är det sluttande hängmyrar.
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som påträffades på en riktigt gammal 
död martall var nordlig örnlav Och-
rolechia frigida. Det är en art som är 
vanlig i fjällen. 

Efter Västerbäcken är det en helt 
annorlunda vegetation. Där är det 
högt av tuviga blåtåtel, ängsvädd och 
grenrör. Här och var luckor med låga 
örter och en och annan Jungfru Marie 
nycklar. Kring ån står också täta snår 
av buskig en. Även skogen är gles och 
träden är riktigt gamla. I den nordliga 
delen, där den öppna myren varvas 
med gles tallmosse och fastmarkshol-
mar med gammelskog, där finner man 
en bra livsmiljö för lavar. 

Den nordligaste myrholmen med 
gamla tallar och granar har i den västra 
kanten sällsynt många torrakor. Men 
det var på en torraka längre söderut 
som den enda förekomsten av blank-
svart spiklav (NT) och gärdsgårdslav 
Lecanora varia hittades. I norra myr-
holmen står ett antal gamla trögväx-
ande granar i kanterna mot myren. 

Träden i den nordvästvända kan-
ten är fulla av skägglavar och narr-
tagel Bryoria implexa. En och annan 
garnlav (NT) och en violettgrå tagellav 
(NT) finns också. På en gran på an-
dra sidan av myrholmen finns ett stort 
hängande exemplar av gropig skägglav 
(VU). Här kan man förvänta sig en 
och annan ovanlig marksvamp bland 
träden på den fina myrholmen. Slutt-
ningen av Knutsberget är gles på äldre 
asp, rönn och björk, allt lämnat efter 
avverkning för en längre tid sedan. På 
asparna finns mest skorplavar. Intres-
santa arter är tunn porlav Pertusaria 
leioplaca och Ochrolechia szatalaën-
sis. För att behålla artrikt lavsamhälle 
måste lövträden stå öppet.

Fauna 
Mosaiken av öppet vatten och större 
tjärnar gynnar fågellivet. Smålom 
(NT), fiskmås, skogssnäppa, kanadagås, 
grönbena och ljungpipare har iakttagits 
och torde häcka på myren.

Friluftsliv
Någon myr för hjortronplockning är 
inte Kollosmossen. De fuktiga bland-
barrskogen mot Västerbäcken är dock 
rik på andra bär. 

Natur- och kulturhistoria
Inga tydliga kulturspår efter myrslåt-
ter har setts vid besök. Men det är 

Västerbäcken meandrar fram i både skog och på myr. Mycket vackert vattendrag.

129. Kollosmossen

I norra änden av myren finns en sumpskog med rikligt av torrakor, lite unikt för kommunen.
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ganska lite av hög starrvegetation på 
myren. Det vore märkligt om inte den 
höga vegetationen kring Västerbäcken 
en gång i tiden slogs. Kanske den glesa 
skogen intill ån har sin förklaring. 

Ingrepp och påverkan 
Myrarna är orörda men berörs av några 
skogsbilvägar. Skogen består i myren 
närmiljö mest av ungskog efter avverk-
ningar. Myrholmarna är undantag.

Bedömning
Värdeomdöme 
Kollosmossen är av ovanlig uppbygg-
nad. Myrområdet som helhet är vär-
defullt genom orördheten och vat-
tenrikedomen som torde gynna en 
krävande fauna. Totalt är variationen 
stor på myren. Detta gynnar artrike-
domen. Särskilt värdefullt är den gam-
melskog som finns kvar på myrholmar 
och vid Västerbäcken. 

Hot, skydd och planering 
Själva myren bör inte vara hotad. Sko-
gen på myrholmar i myrens närmiljö 
har säkert ett hot från skogsbruket. 
Vid Hamptjärnen är skogen nyckel-
biotop och som sedan fortsätter på 
Knutsbergets nordostsluttning. Men 
i sluttningen är det lövträd som läm-
nats efter avverkning som är nyckel-
biotop. Bra förutsättning, i och med 
nordsluttning, för att lavar och mos-
sor ska kunna etablera sig på träden. 

Rekommendationer 
Nyckelbiotopen måste få skötsel an-
nars kommer lövtäden snart att stå i tät 
barrskog och då försvinner syftet med 
att bevara och gynna missgynnade ar-
ter. I stort sett bör man ta bort alla barr-
träd, även om de bara är snart omkring 
tio meter höga. Om avverkningar blir 
aktuella på myrholmarna bör reservat 
bildas för hela myrområdet.

Naturvårdsarter
Lavar: Garnlav Alectroria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), violettgrå tagellav 
Bryoria nadvornikiana (Nära hotad - 
NT), blanksvart spiklav Calicium de-
nigratum (Nära hotad - NT), gropig 
skägglav Usnea barbata (Sårbar - VU).

Fåglar: Ljungpipare Charadrius apri-
caria*, smålom Gavia stellata* (Nära 
hotad (NT), grönbena Tringa glareola*, 

Referenser 
Rafstedt & Bratt 1990. 

Ljungpipare finns bara på allra bästa myrarna för fåglar.  /UR

Mellan de två tjärnarna i norra delen går det en ”knala”, vilket är mycket ovanligt.

129. Kollosmossen
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Beskrivning
Läge 
Gettjärnsberget ligger 17 km SV om 
Grangärde k:a. Skogsområdet ligger i 
bergets sydvästsluttning och man kan 
komma nära genom skogsbilvägen 
som utgår från vägen mellan Ljungås-
vägen och Olsjövägen. Trots att vägen 
man ska stanna på är trång, finns det 
en lämplig breddning där man går in 
i skogen.

Områdets huvuddrag 
Hela området ligger på berggrund av 
granit. Jordlagret är normalt och be-
står i grunden av morän. Finare mate-
rial bör finnas i ravinerna och åsarna. 
Det går ett antal mindre raviner och 
medföljande åsar nedför den branta 
sluttningen. Någon enstaka källa i 
nedre delen av en ravin. Ett rik- eller 
intermediärt kärr breder ut sig längst 
ned mot vägen. Intill vägen finns ock-
så ett glest trädbevuxet, blött kärr.

Geologi
Berggrunden är av yngre granit med 
inslag av pegmatit. Jordarten är mo-
rän i ett backlandskap.

Vegetation 
Skogen är varierande beroende om den 
står på ås eller i ravin. På åsarna finns 
gamla tallar. Granen finns i ravinerna, 
särskilt de äldsta och mycket högvux-
na träden. Många granar är mer än en 
halv meter i diameter. Lövinslaget är 
stort, men det är också tämligen spritt 
i grupper. Gråalsgrupper finns på flera 

Gett järnsberget
Id nr: 130 
Typ: Näringsrik granskog 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, L 
Skydd: Saknas
Areal: 6 ha 
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 6j NV 
Koord.RT90: 6668420/1445389
Koord.Sveref: 6668625/140167
Ägare: Bolag

Det unika med skogen är att granarna är riktigt grova och mycket höga.

1:15 0000 250 500 750 1000 m
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130. Gettjärnsberget

Gammal och grov gran som är hårt utsatt av hästmyror, som i sin tur blir mat åt spillkråka. I den bördiga sluttningen blir granarna ovanligt grova och höga.  
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130. Gettjärnsberget

håll. En och annan grov sälg och rönn 
finns också. Fältskiktet är också varie-
rande. Vid basen av sluttningen ligger 
ett antal olika typer av våtmarker tvärs 
höjdkurvorna. De högre liggande kär-
ren är i det närmaste rikkärr, men det 
saknas riktigt typiska rikkärrsväxter. 
I botten är det högvuxna vitmossor 
och där står det bl.a. skavfräken, blå-
tåtel och ängsvädd. I svackorna är det 
så blött att vattenklöver trivs. Där det 
är lite torrare breder örnbräken ut sig 
och i de lägsta partierna är det vass. 
Lågt ligger också ett glest trädbevuxet 
blåtåtelkärr. Skogens fältskikt är i stort 
sett lågörtsvegatation, med inslag av 
kalkbarrskogsarter.

Flora och funga 
Trots rikare kärrvegetation har inte 
några andra orkidéer än Jungfru Marie 
nycklar påträffats. Skavfräken är ingen 
vanlig art, men lite överraskande att 
den förekommer i kärr. I skogen är det 
heller inte många anmärkningsvärda 
växter, trots lågörtsvegetation. Typiska 
arter är gullris, violer, borsttistel och 
piprör. Arter som indikerar kalk eller 
diabas är blåsippa och tibast. 

Marken är bördig och variationen 
av trädslag borde göra att marksvam-
parna är intressant. Trots ett par besök 
har det inte visat sig några anmärk-
ningsvärda svamparter på marken. 
Troligen kommer det att visa sig vid 
ett bra svampår, hur det egentligen 
ligger till. I alla fall finns granfinger-
svamp Ramaria abietina under några 

granar. Flera av de gamla granarna har 
utmärkta barrmattor för svamp. Det 
finns många grova granlågor, men på 
dem dominerar klibbticka Fomitopsis 
pinicola. En låga har påträffats med 
kötticka (NT) och en med ullticka 
(NT).

Fauna 
Spår efter spillkråka finns på flera av 
de gamla grova granarna, tydligt inhy-
sande hästmyra. Fler hålboende fåglar 
bör trivas här. Vildsvin har härjat friskt 
kring granarna under ett år.

Friluftsliv 
Skogen i Gettjärnsbergets sydväst-
sluttning är värd ett besök. Granarna 
är höga, kanske närmare 40 meter och 

mycket grova. Den variationsrika sko-
gen, som också består av någon form 
av förtätning av gran, kan vara intres-
sant för biologer.

Kultur-naturhistoria 
Det finns spår efter brand på ett par 
av de gamla tallstubbarna, men dess 
ursprung är svårt att veta. Sannolikt 
har skogen formats av gamla tiders 
skogsbete. Förekomsten av gråal och 
andra gamla lövträd tyder på det. Låg 
det något torp i närheten?

Ingrepp och påverkan 
Något modernt skogsbruk har inte 
skett i skogen. Inte heller har något 
dike i våtmarkerna synts till. Påverkan 
är mer att successionen av gran pågår, 
vilket leder till sämre överlevnad för 
några av de gamla lövträden.

Bedömning
Värdeomdöme 
Gettjärnsbergets skog är unik, på det 
sättet att en så bördig och virkesrik 
skog har fått stå kvar för skogsbruket. 
Luckigheten och den branta sluttning-
en kanske har räddat skogen. Ändå är 
detta med stor sannolikhet en rest av 
en större liknande skog, som numera 
är avverkad. Området bedöms ha På-
tagligt naturvärde (Naturvärdeklass 
2), för att har särskild betydelse för 
biologisk mångfald.

Hot, skydd och planering 
Skogen är inte med på de officiella 
kartorna över nyckelbioper. Något 
skydd överhuvudtaget finns i så fall 
inte.

Rekommendationer 
Ett skydd mot skogsbruk måste till. 
Lite manuell fällning och barkning av 
yngre gran, särskilt intill gamla löv-
träd och tallar, vore en bra åtgärd.

Naturvårdsarter 
Svampar: Kötticka Leptoporus mollis 
(Nära hotad - NT), ullticka Phellinus 
ferrugineofuscus (Nära hotad - NT).

Fåglar: Spillkråka Dryocopus mar-
tius*.

Referenser

I bördig granskog finns ofta stora mängder 
hjorttryffel i marken. Tryffel är mumma 
för vildsvinen, som söker upp svampen ge-
nom att vända på jorden. 

Att det bördigt i sluttningen visar inte bara de grova träden utan också det som växer på marken.  
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Beskrivning
Läge 
Området ligger cirka 9,5 km VSV om 
Saxdalen.

Områdets huvuddrag 
I dalgången mellan Bringsjöberget 
och Mattaberget, nordost om Norra 
Hörken, sluttar marken flackt i ost-
sluttningen så att det bildas en mo-
saik av sumpskogar. Avrinningen sker 
till Norra Hörken via Pyrjabäcken. 
Avrinningen till Gettjärn rinner via 
Gettjärnsbäcken norr ut. En väg går 
igenom området. Vid gården Kaskolet 
finns trädbestånd med asp.

Geologi
Berggrunden är yngre granit. Gården 
Kaskolet ligger på en åsrygg mellan 
djupa rännor efter senaste inlandsisen. 
I sluttningen ner mot Gettjärnen är 
silar vattnet mycket ytligt. Jordmånen 
består till stora delar morän i back-
landskap.

Landskapsbild
Någon visuell betydelse har inte det 
lågt liggande skogsområdet. Däre-
mot har det en viss betydelse för art-
mångfalden i skogslandskapet. Större 
sumpskog med äldre skog är inte van-
ligt i kommunen.

Vegetation 
Mosaiken av sumpskogstyper gör 
området mycket intressant. Öppna 
tallkärr av starrtyp, varvas med gran-
sumpskogar och tallmossar. För inte 
så länge sedan hade  skogsområdet 

Kaskolet  -  Asprönningen
Id nr: 131 
Typ: Sumpskog, backkärr, barrskog
Klass: Kommunintresse (II)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, G 
Skydd: Saknas
Areal: 114 ha, inkl 99 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 14 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 6i NO 
Koord.RT90: 6667800/1444854
Koord.Sveref: 6668031/139609
Ägare: Enskilda

Naturvärdena finns i de gamla sumpskogarna kring Gettjärnen.

1:25 0000 500 1000 1500 m
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betydligt större areal. Avverkning-
arna har gjort att gammelskog med 
höga naturvärden har minskat. Fort-
farande består skogen av mer eller 
mindre sammanhängande sumpskog 
kring Gettjärnen. System av kärr lig-
ger längsmed höjdkurvorna väster 
om Gettjärnen och ett annat är be-
läget norr om Kaskolet. Ett mer el-
ler mindre öppet kärr med björk, tall 
och gran, före detta slåttermyr, har 
en tämligen rik vegetation av blåtå-
tel, flaskstarr, hundstarr, sjöfräken och 
jungfru Marie nycklar. 

Flera mindre bäckar rinner ut i tjär-
nen. Kring dessa bäckar är det särskilt 
blött och det är där man finner ensta-
ka gamla granar. Mellan bäckar, norr 
om Kaskolet, ligger en långsträckt 
sumpgranskog av skogsfräken-typ 
som har rikligt med gamla tallar och 
spridda riktigt gamla granar. Ungefär 
7 hektar är sådan skog. Där det är blö-
tast faller träd då och då. Strax öster 
om Kaskolet är skogen välväxt och tät, 
på tidigare kulturmark, men påverkad 
av gallring. Beståndet med tät skog av 
trögväxande gran i sluttningen ned-
anför gården är numera avverkad. På 
ett ställe står en grupp gamla aspar i 
sumpgranskogen. Inom området lig-
ger finngården Kaskolet och runt går-
den är lövrikedomen betydligt större 
än på skogen.

Flora och funga 
Sumpskogarna är mest intressant 
för kryptogamer. Det finns ovanligt 
många växtplatser för brunpudrad 
nållav (NT).  Arten påträffas på björk-
högstubbar. Förutsättningarna är 
mycket goda för lavar och mossor som 
kräver hög och jämn luftfuktighet. 
Troligen finns det en viss kontinuitet 
inom området av gamla barr- och löv-
träd och som gynnar vedlevande arter. 
Däremot är det sparsamt med lågor, 
men de ökar i antal. Trots få lågor har 
ullticka (NT) hittats på en granlåga 
cirka 100 meter norr om Kaskolet. 
I en nordexponerad sluttning mot 
lindorna finns det äldre aspar och på 
dem fanns aspgelélav (NT). Efter av-
verkning har asparna blivit helt fri-
ställda. Därefter har inte aspgelélav 
kunnat återfinnas. En asp har en liten 
fläck med tunn porlav. Kring Gettjär-
nen finns fortfarande intressant sump-

Granskogen i nyckelbiotopern är blandbarrskog som börjat producera mängder av död ved i form 
av lågor.  /UR

131. Gettjärnen - Kaskolet

Även en liten del av fastmarksskogen är gammal och med stora tallar.
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Vid Kaskolet, mot Gettjärnen står fortfarande kvar en gammal skog som är mix av sumpskog.

131. Gettjärnen - Kaskolet

skog. Här och var hänger det rikligt 
med skägglav och sparsamt med garn-
lav (NT). Norr om Gettjärnen lig-
ger ett gran-klibbalkärr efter bäcken. 
Där har solfjäderlav (NT) och blåsvart 
knopplav påträffats på klibbalar. I en 
myrkant norr om Gettjärnen finns 
violettgrå tagellav (NT) på en gran. 
Öster om tjärnen finns det en gammal 
granlåga med vedkryptolav Abscondi-
tella lignicola. 

Fauna 
Vid ett besök sågs mård i en av de 
gamla asparna. Tretåig hackspett (NT) 
häckar med stor sannolikhet inom 
området. 

Friluftsliv
Skog- och myrområdet har små för-
utsättningar att vara attraktivt för den 
som inte är intresserad av skogsbio-
logi. 

Natur- och kulturhistoria
Några spår efter skogsbrand har inte 
hittats. Men detta betyder inte att 
skogen inte har brunnit någon gång. 
Kärren har nyttjats som slåttermark, 
liksom skogen var viktig betesmark för 
husdjuren. Namn som Pillarönning-
en, Asprönningen och Tjärdalskullen 
vittnar om skogens och kärrens stora 
betydelse för människorna på trakten. 
Skogen har även nyttjats för kolning, 
timmerbyggnader, ved osv. Skogs-
marken har åtminstone inte varit helt 
kalavverkad under de senaste hundra 
åren. Gården Kaskolet, eller ”Lövå-

sen” på svenska, xxxx

Ingrepp och påverkan 
Skogliga åtgärder har skett småskaligt 
fram till slutet av 1980-talet. Vid den 
tidpunkten dikades en del områden, 
men efter samråd togs det hänsyn till 
de nämnda kärren och sumpskogarna. 
Men skogsavverkningar och gallringar 
har genomförts med liten naturhän-
syn. Hygget är på 7 hektar. Påverkan 
på naturvärdena har därmed blivit 
stora, när man omvandlar ”natur-
skog” till kulturskog. 

Bedömning
Värdeomdöme 
Sumpskogsområdets storlek och 
mångformighet är unikt. Vissa be-
stånd har karaktärer som är mycket 
gynnsamma för kryptogamer som 
kräver jämn och hög luftfuktighet. 
Förekomsten av den rödlistade brun-
pudrade nållaven är ovanligt rik. Trots 
dikningarna kan området vara intres-
sant eftersom det fortfarande finns 
kvar sumpskogsmosaik. Idag får om-
rådet ett Påtagligt naturvärde (Natur-
värdeklass 2).

Hot, skydd och planering 
Fortfarande finns det ett överhängan-
de hot mot stora delar av området och 
det är gallringar och slutavverkningar 
som kan komma att ske. Aspbestån-
den runt torpet bör få utvecklas fritt, 
men någon självföryngring finns inte. 
I området finns nyckelbiotop 13,2 ha 

”barrskog” och 3,5 ha ”sumpgran”.

Rekommendationer 
Inga avverkningar av asp i sumpsko-
gen eller vid torpet bör ske. Skogsbruk 
bör undvikas i hela området. Särskilt 
kalavverkning bör absolut undvikas 
på de delar som har eller med tiden 
kommer att få naturvärden.

Naturvårdsarter 
Växter: Jungfrulin Polygala vulgaris.

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

Lavar: Garnlav Alectoria sarmen-
tosa (Nära hotad - NT), violettgrå 
tagellav Bryoria nadvornikiana (Nära 
hotad - NT), blåsvart knopplav Bia-
tora ocelliformis, brunpudrad nållav 
Chaenotheca gracillima (Nära hotad - 
NT), solfjäderlav Cheiromycina flabel-
liformis (Nära hotad - NT), aspgelélav 
Collema subnigrescens (Nära hotad - 
NT). 

Fåglar: Tretåig hackspett Picoides 
tridactylus* (Nära hotad - NT).

Referenser
Hermansson & m.fl. 2008.

Här och var står det gamla granar och de 
har ofta rikligt med hänglavar.
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B e s k r i v n i n g
Läge 
Cirka 2 km NNV om Grangärde kyr-
ka, nära plantskolan. Abäcken kommer 
från norr om Nyhammar. Utloppet är i 
Bysjön, inte långt från Norrboån.

Områdets huvuddrag 
Området ligger under högsta kustlin-
jen och är inom den areal i kommunen 
som har mest slättbygd. Vattendraget 
tillhör den övre delen av Barkensjösys-
temet. Abäcken bildar en ravin som är 
djupt nerskuren i tjockt lager av fin-
kornigt sediment, mestadels sand. I 
Nyhammar är bäcken dämd.

Geologi
Berggrunden utgörs av leptit. Abäck-
en ligger i ett stort område av isälvs-
sediment och den här delen består av 
sand.

Landskapsbild 
Ravinen har en viss betydelse för land-
skapsbilden genom att man passerar 
den på flera ställen med bilväg. Från 
ovan är ravinen mycket tydlig och ett 
annorlunda inslag i landskapet.

Vegetation 
Eftersom bäckravinen är i djupt se-
diment är vegetationen speciell. Den 
historiska markanvändingen spe-
lar stor roll för dagens vegetation. 
Tidigare tillhörde ravinen omkr-
ingliggande betesmark och var glest 
trädbevuxen. Dagens grova och äldre 
träd är rest från den tiden. Sluttningar-
na i ravinen är på sina ställen så branta 

Abäcken

I bäckravinen finns ett stort antal lövträd och buskar. Mängden liggande och stående döda träd är 
imponerande. 

Id nr: 132 
Typ: Ravinskog, lövskog 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: B, Z 
Skydd: Saknas
Areal: 7 ha, inkl 4 ha skogsmark
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 8j SO 
Koord.RT90: 6685189/1453721
Koord.Sveref: 6685525/148262
Ägare: Enskilda

1:20 0000 500 1000 1500 m
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att träd inte blir långvariga innan de 
faller. Dagens trädvegetation domine-
ras av lövträd. Förutom äldre björkar, 
rönnar, aspar och häggar, har det kom-
mit upp ett tätt underliggande skikt av 
gråal och hägg. En och annan skogslönn 
finns också. Självgallring av lövträd sker 
hela tiden, vilket leder till lågor. Även 
äldre träd faller genom erosion. Granen 
breder ut sig, särskilt i norra delen av 
ravinen, men ännu är det ingen fara för 
total grandominans. Kanske kommu-
nens grövsta rönn, ca 50 cm i diameter, 
finns i ravinen. Fältskiktet består mest 
av gräs och lågörter. På vissa ställen är 
det täta mattor av skavfräken. På några 
ställen finns sparsamt med blåsippa, 
medan vitsippa finnas rikligt. 

Inte överallt är det mångfald av träd. På vissa ställen har gråal blivit dominerande. 

132. Abäcken

Flora och funga 
Floran är sparsam bland kärlväxterna. 
Någon inventering har inte gjorts. De 
sandiga, och på sina ställen, fuktiga 
markförhållandena, skulle kunna vara 
lämpliga för tidiga skålsvampar. 

Fauna 
Spår efter bäver finns. Just nu verkar 
det inte finnas någon bäver i bäckravi-
nen, eftersom inga träd är bäverfällda 
nyligen. Fågellivet bör vara rikt.

Natur- och kulturhistoria 
Som tidigare nämnts har ravinen delvis 
ingått i omkring liggande betesmarker. 
Om detta vittnar taggtrådsstängslet 
som ännu finns kvar efter bäcken. 

Ingrepp och påverkan 
Vattendraget Abäcken är i övre de-
len påverkad av diverse fördämning-
ar. Den nedre dammen är i ravinen, 
men den är ganska liten och torde 
inte påverka vattnets framfart särskilt 
mycket. Dammen är dock ett vand-
ringshinder. Naturobjektet gäller från 
dammen som ligger inne i Nyham-
mar och nedströms. Uppströms dam-
men är ravinen vattenfylld. Abäcken 
leds också norr om Nyhammar in i en 
kanal som också mynnar ut i Bysjön. 
Påverkan på trädskiktet är minimalt. 
En viss tippning av trädgårdsavfall 
sker nedanför dammen i Nyhammar.

Bedömning
Värdeomdöme 
Abäckens ravin är unik för kommu-
nen. Det är den enda djupa ravinen 
i sediment med lövskog. Lövskogen 
producerar mängder av död ved i form 
av stående och liggande döda träd. 
Fuktig sandig mark med lövträd och 
mark som ständigt eroderar är viktigt 
för både kärlväxter och marklevande 
svampar. Här bör det finnas förutsätt-
ningar för hackspettar, inte minst för 
vitryggig hackspett när den kommer 
tillbaka till kommunen. Området har 
särskild betydelse för biologisk mång-
fald, Påtagligt naturvärde (Naturvär-
deklass 2).

Hot, skydd och planering 
Bäckravinen är inte utpekad som nyck-
elbiotop, vilket är märkligt, men det 
vore självklart om området skulle klas-
sas som skogsmark. Hotet kan komma 
från avverkning för hemved. De natur-
ligt branta sluttningarna kanske delvis 
skyddar mot avverkning. 

Rekommendationer 
På sikt bör en del gran, främst i norra 
delen avverkas. Den lilla dammen i 
bäckravinen bör rivas för att ta bort 
vandringshinder och få en längre 
sträcka naturligt rinnande vatten. För 
övrigt bör lövskogen utvecklas fritt. 
En översiktlig inventering av arter 
som kan ha lämplig livsmiljö i Abäck-
ens ravin bör genomföras för att öka 
kunskapen om artmångfalden.

Naturvårdsarter
Däggdjur: Bäver Castor fiber.

Referenser 
Trots närheten av bebyggelse har lövskogen i den djupa ravinen fått utvecklas fritt på sista tiden. 
Detta gör att naturvärdena ökar.  
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Beskrivning
Läge 
Byn ligger 8,2 km NO om Grangärde 
kyrka.

Områdets huvuddrag 
De flesta gårdarna och odlingsmarker 
ligger i en sydexponerad, tämligen 
småkuperad sluttning mot Fäbod-
tjärnen. Övrig odlingsmark är även 
den belägen kring tjärnen. I närheten 
av in- och utloppen till tjärnen före-
kommer smärre våtmarker. Numera 
är trädvegetationen på södra sidan av 
sjön på stark utbredning. En av tidi-
gare mest genuina lövängarna i kom-
munen ligger nordväst om tjärnen. 
För övrigt är jordbrukslandskapet va-
rierat med lindor, ängar och hagmar-
ker. Igenväxningen kan dock ses inom 
ganska stora arealer. Byn ger en sär-
präglad och genuin bild av äldre tiders 
landskap. Vatten upptar 9,6 hektar i 
området.

Geologi
Berggrunden består av leptit med 
diabaser i den östra och den västra de-
len. Jordarten är morän. Det går två 
drumliner nordväst om Fäbodtjärnen.

Vegetation 
På norra sidan av sjön förekommer 
det ett stort antal vegetationstyper. 
Den kuperade terrängen bidrar till 
detta. I allmänhet är ängarna örtrika. 
Fuktigaste partierna har en mosaik 
av våtängar med örtrik lågstarr-gräs-
ängstyp och högört-typ, men numera 

Grangärdes Hästberg
Id nr: 133 
Typ: Odlingslandskap 
Klass: Riksintresse (I)
N2000: Nej 
Naturvärde: L, Bi, K 
Skydd: Saknas
Areal: 60 ha, inkl 24 ha skogsmark
Nyckelbiotop: - 
Socken: Grangärde
Karta: 66F 8a NV 
Koord.RT90: 6689553/1459344
Koord.Sveref: 6689956/153832
Ägare: Enskilda

Trots att Grangärdes Hästberg är av riksintresse för de vackra och artrika ängarna har inget gjorts 
för att förhindra igenväxning. Idag används maskinellt snöre vid slåtter och detta medför utarmning 
av flora och funga.                     

1:20 0000 500 1000 1500 m
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mest älggräs. På frisk mark är det ört-
rika stagghedar som dominerar men 
även skogsnäveängar utgör en stor 
areal. Skogsnäveängen blir tydlig när 
hävden upphör. Ställvis verkar vege-
tationen vara påverkad av diabasberg-
grund. Ytor som är beskuggade eller 
på annat sätt degenererade blir rika 
på kruståtel (rödvenäng?). Även låg-
starrängspartier förekommer på några 
ställen. Av lövängarna i byn är det den 
nordväst om tjärnen som har en välut-
vecklad vegetation. Lövängarna söder 
om sjön börjar bli för täta av träd, vil-
ket gör att vegetationen beskuggas för 
mycket. 

Dessa lövängar får endast en delvis 
artrik vegetation, oftast utvecklas krus-
tåtel på bekostnad av örtrikedomen. I 
lövängarna står det främst björk och 
rönn men även gråal, en och skogslönn. 
Av hagmarkerna är det endast en som 
inte har varit igenväxt under senare 
tid. Det är en björkhage som ligger 
söder om tjärn. Hagens torrare partier 
har välutvecklad fårsvingeltorräng. De 
fuktigaste delarna har en vegetation 
som är mosaikartad med rödven~ och 
högörtsdominans. På övriga delar fö-
rekommer rödvenäng. Vegetationen i 
övriga hagmarker är tämligen förstörd 
efter en tids igenväxning. Rester av en 
fräkenvåtäng finns i en av hagarna.

Flora och funga 
Ängs- och hagmarksinventeringen i 
början av 1990-talet visade att hack-
slogarna var artrika, framför allt den 

133. Grangärdes Hästberg

västligaste av dem. Arter som i all-
mänhet påvisar en basisk mineralföre-
komst stod på några ställen i ängarna. 
Sådana arter är månlåsbräken (NT), 
darrgräs, blåsuga, knägräs, brudsporre 
och jungfrulin. I en örtrik stagghed 
skall ingen art vara dominerande men 
stagg skall ändå vara utbredd.

Fauna 
Kunskapen om fågellivet är bara frag-
mentarisk. Antagligen är den öppna 
marken för liten för t.ex. tofsvipa. 
Mindre hackspett (NT) är observerad i 
hagmarkerna. Vid ett tillfälle har läns-
styrelsen naturvårdsenehet inventerat 
fladdermöss i byn. Man noterade då 
nordfladdermus och brunlångöra.

Friluftsliv
När man ska till Hästbergs klacks na-
turreservat passerar man genom byn.

Natur- och kulturhistoria 
Grangärde-Hästberg var från början 
en fäbod till Grangärde by. Redan 
under 1600-talet blev det fast boende 
och uppodling av markerna. Kolning 
för Laxsjön bruks behov blev tidigt 
ett viktig arbete för byborna. Även 
brytning av malm i mindre omfatt-
ning skedde inom byn för leverans 
till Laxsjön Bruk. Nyhammars Bruk 
blev ägare av byn men sålde till en pri-
vatperson vid sekelskiftet. Numera är 
tomterna friköpta. När det fasta boen-
det tillkom på f d fäbodvallen uppod-
lades markerna. Var tredje gård hade 
några djur, som tillsammans vallades 
på skogen. 

Slåttermarkerna har varit omfat-
tande. Hela sydsluttningen av Häst-
bergs klack var hackslogar/lövängar. 
Idag är denna del gallrad för att efter-
likna en sådan naturtyp och slåttern 
bedrivs på en begränsad yta. Fort-
farande finns det kvar rester av det 
ålderdomliga jordbrukslandskapet. 
Fram till nyligen var det en ansenlig 
areal mark som lieslogs, ca 2 ha. Djur-
hållningen upphörde mer eller min-
dre under 1960-talet. Ända fram till 
1963 gick korna på skogen, framför 
allt kring Lindbastmora (muntl Britta 
Hällström). 

Djur har dock åter kommit till byn. 
En fjällko och en rödkulla betar i en 
av de vackraste björkhagarna i kom-
munen. Lövängen, nordväst om tjär-
nen, brukas inte längre på ett genuint 
sätt, hälften av ängen betas ibland av 
får. Den andra hälften har en annan 
ägare som slutat med hävden. Tidigare 
togs träden på ängen bort när de blev 
mellan 5-10 cm i diametern. Träden 
står på höga socklar, vilket vittnar om 
en lång tradition att ta tillvara träden 
till ved. Tyvärr har en stor del av ängs-
marken närmast klacken upphört att 
hävdas. Denna var troligen lika artrik 
som de nu hävdade ängarna.

Ingrepp och påverkan 
Någon spridning av konstgödsel på 
naturmarken har inte kunnat kon-
stateras. Om de unika ängarnas flora 
skall kunna bevaras, fordras fortsatt 
kontinuerlig hävd av endera slåtter 
eller bete. Områdets värde påverkas 
negativt av minskad eller upphörd 
jordbruk- och betesdrift. Exempel på 
andra ingrepp som inte är önskvärda 
är skogsplantering på jordbruksmark, 
energiskogsodling, bebyggelse, väg-
dragningar, nydikningar.

Bedömning
Värdeomdöme 
Grangärdes Hästberg har kvar något 
av det ålderdomliga jordbrukslandska-
pet. Ängsmarkerna var ställvis mycket 
artrika och vegetationen var välut-
vecklad i början av 1990-talet. Under 
senare år har hävden blivit alltför svag 
på de flesta av ängarna och situationen 
för hävdgynnade växter är oklar. Byns 
vackra läge bidrar till att området har 

En vacker hage som tidvis blir alldeles för hårt trampad och betad, vilket gör den artfattig.
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133. Grangärdes Hästberg

1989 hävdades en unik fuktäng med lie-
slåtter. Så här kanske en genuin äng kunde 
se ut där man lät björk växa upp till ved.

Samma äng som på bilden ovanför, men 
från ett annat håll.

1989 betades en hage intill gården xxxxx 
och det görs fortfarande.

Samma hage men på ett annat ställe. 
Mycket vackert parti med lagomt bete på 
fuktig mark.
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mycket högt bevarandevärde. Klassifi-
cieringen bedöms vara Högre natur-
värde (Naturvärdeklass 9b).

Hot, skydd och planering 
En del av Grangärdes Hästberg är 
riksintresse för naturvården. De om-
råden som är markerade med röda 
diagonala linjer är särskilt värdefulla 
och är av riksintresse för naturvården. 
Byn ingår i länsstyrelsens program för 
bevarande av natur- och kulturmiljä-
värden i odlingslandskapet. I och med 
att det är mycket lövrikt i byn och dess 
omgivning är området med i länsstyr-
selsen inventering över områden som 
är lämpliga att restaurera som livsmil-
jö för vitryggig hackspett.

Rekommendationer 

133. Grangärdes Hästberg

Slåtter på de finaste ängarna borde 
kunna återupptas, särskilt viktigt är 
lövängen mot Fäbodsjön. Betet bör 
utökas. Det är viktigt att de hagmar-
ker som har blivit restaurerade får ett 
kontinuerligt bete. Lövrik skog bör 
vid skogsbruksåtgärder gynna utveck-
lingen av lövskogen med mer äldre 
träd och ökad mängd död ved. 

Naturvårdsarter 
Växter: Blåsuga Ajuga pyramidalis, 
månlåsbräken Bottychium luna (Nära 
hotad - NT), knägräs Danthonia de-
cumbens, brudsporre Gymnadenia co-
nopsea, jungfrulin Polygala vulgaris, 
backruta Thalictrum simplex (Nära 
hotad - NT).

Däggdjur: Brunlångöra Plecotus 

auritus*, nordfladdermus Eptesicus 
nilssonii*.

Fåglar: Mindre hackspett Dendro-
copos minor (Nära hotad - NT).

Referenser 
Bratt & Ljung 1993. Länsstyrelsen 
1994. Naturvårdsverket 1996. Ljung 
1998.
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Beskrivning
Läge 
Byn ligger 10,5 km NO om Gran-
gärde. Byn ligger efter vägen mellan 
Grangärde och Tuna-Hästberg. 

Områdets huvuddrag 
Laxsjön ligger söder om ett bergkull-
rigt område. Ett stort antal bäckar fin-
ner man i närheten av Laxsjön. Två 
vitt skilda naturområden är intressan-
ta för dess unika miljöer. Den gamla 
herrgårdsparkens blandade lövskog 
och kalkbrottet och dess omgivande 
kalkmarksskog. Båda egentligen for-
made av människors arbete. Här finns 
många sällsynta naturvårdsarter. 

Geologi
Berggrunden är av leptit. Det går en 
lång diabasgång genom byn, och sö-
der om Sågdammen är den blottad.

Landskapsbild 
Öppnandet av skogslandskapet gör 
att landskapsbilden förändras överras-
kande när man kommer till Laxsjön. 

Vegetation 
Generellt är Laxsjön by en igenväxt 
by. De tidigare öppna odlingsmar-
kerna med lindor, hagar och ängar 
har ersatts av skog med stort inslag av 
lövträd. I ett längre perspektiv är detta 
intressant för arter knutna till lövskog. 
Flertalet av ädellövträden, bl.a. ask 
(VU), samt andra planterade lövträd, 
t.ex. hybridasp finns i för detta parken. 
En del av skogslönnarna verkar vara 
självföryngrade. Flera av träden är av 

Laxsjön
Id nr: 134 
Typ: Skog, urbanmiljö 
Klass: Lokalt (III) 
N2000: Nej 
Naturvärde: B, G, L, K 
Skydd: Saknas
Areal: 13 ha, inkl 11 ha skogsmark
Nyckelbiotop: 10 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66F 8a NO 
Koord.RT90: 66/14 xxx
Koord.Sveref: 66/1 xxx 
Ägare: Enskilda, bolag

En gång i tiden gjordes en stig genom kalkbrotten. Ännu kan man använda stigen.         

1:15 0000 250 500 750 1000 m
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ansenliga dimensioner och börjar bli 
så gamla att de är döende och därmed 
värdefulla för fauna och funga. Att det 
är kalk i marken syns på att det är rik-
ligt med blåsippa och skogsvicker. Vid 
kalkbrotten är det ännu tydligare att 
det är kalkmarksskog. Blåsippor och 
luckigt gräs av piprör indikerar detta. 
Nedanför i kalkbrotten i den fuktiga 
bäckdalen är lövskogen tät.

Flora och funga 
Eftersom herrgårdsparken är i igen-
växningsfas, dock ganska luckig, är 
det generellt något för skuggigt för 
trädlevande lavar. Kanske det passar 
mossorna bättre och det är bara är att 
träden inte är tillräckligt gamla som 
begränsar artförekomsterna. Träden 
har generellt inte mycket mossor men 
de äldsta träden börjar få rik påväxt. 
Marken är täkt av bl.a. kransmossa, 
stjärnmossa och gräsmossa. Detta tyder 
på en näringsrik och fuktig jordmån. 
På en skogslönn finns allémossa. 

På asp och lönn är det rikt med la-
varter som trivs i öppnare lägen, t.ex. 
stjärnlav Physcia stellaris, dagglav Phys-
conia contorta, asporangelav Caloplaca 
flavorubescens och på en lönn finns 
allélav Anaptychia ciliaris. Rönnar 
och en del lönnar är rikt påväxta av 
slånlav Evernia prunastri och på några 
stambaser förekommer fjällig filtlav 
Peltigera praetextata. Av de ovanligare 
lavarna kan nämnas blyorangelav  Ca-
loplaca chlorina. På en lönns stam-
bas finns det sparsamt med rödbrun 
fläcklav Opegrapha rufesccens. Arten 

134. Laxsjön

Före detta herrgårdsparken är en av kommunens mest värdefulla lövskogar för biologisk mångfald.    

har en sydlig utbredning i landet och 
är tämligen ovanlig i kommunen. 

Av svamparna kan nämnas att 
lönnticka Oxyporus populicola före-
kommer på flera lönnar. Grentagg-
svamp (NT) finns på ett par lönnar 
i herrgårdsparken. Det finns även 
uppgifter att ska det finnas korall-
taggsvamp (NT) och rävmussling på 
en gammal sälg. Rävmussling är bara 
känd från ett fåtal lokaler i länet. Intill 
en av de stora lärkarna har lärkmusse-
ron Tricholoma psammopus påträffats 
på 1980-talet.

Kalkbrottet som ligger söder om 
dammen har en rik vegetation, tydligt 
påverkad av kalkberggrunden. Påträf-
fade arter är bl.a. blåsippa, tibast, vå-
rärt och underviol.  Tidigare har natt-

viol och majviva setts vid brottet. De 
ganska stora brutna kalkbergväggarna 
var sparsamt bevuxna med nykolo-
niserade arter. En mjöllav, troligen 
Lepraria vouxii var vanlig. Mindre 
förekomster av stor klockmossa  En-
calypta streptocarpa och kalkfläta Hyp-
num recurvatum fanns i springor. 

Under ett stort överhäng förekom 
guldorangelav mycket rikligt. Guldo-
rangelav påträffas nästan bara i gamla 
kalkbrott i Bergslagen och här har den 
en av sina allra rikaste växtplatser. På 
de kvarvarande naturliga kalkhällarna 
upptäcktes små exemplar av kalkgelélav 
och flikig skinnlav. Den sistnämnda är 
sällsynt och var tidigare rödlistad. 
Säcklav Solorina saccata verkar vara 
nyligen inkommen. 

Skogen vid kalkbrottet är kalkbarr-
skog. Den mycket exklusiva marks-
vampen grangråticka (VU) är funnen 
där, men även grantaggsvamp (NT). 
Där går det att förvänta sig fler ovan-
liga svampar i båda delområdena.

Fauna 
Åtminstone ett par mindre hackspett 
(NT) häckar i området. Även gråspett 
är sedd i byn. Hyttdammen är inte 
undersökt på vattensalamander. Flad-
dermöss bör ha bra förutsättningar. 
De gamla ädellövträden och asparna 
bör kunna hysa en och annan rödlis-
tad insekt. Men det är på rönn som 
gnag efter Choragus horni (NT) har 
observerats.

Guldorangelav är en karaktärsart i gamla kalkbrott. Här i Laxsjön är den mycket rikligt förekom-
mande.  
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134. Laxsjön

Friluftsliv 
Kalkbrottet är tillgängligt för besök. 
Tidigare har det funnits vissa aktivite-
ter i brotten. Kvar finns rep som un-
derlättar framkomligheten, om man 
vill ge sig ut i sluttningen. Besök i före 
detta herrgårdsparken kan vara intres-
sant för att se på floran och faunan.

Natur- och kulturhistoria 
Vattendraget mellan Gammelgårds-
sjön och Kvarnsjön var kanske en bra 
förutsättning vid etableringen av hyt-
tan. Närheten till urbergskalken kan 
ha varit ytterligare ett skäl. Laxsjön 
har lång tids anor inom bergsbruket, 
vilket har satt sina spår på och i natu-
ren. Kalkbrottet, Limgruvan, är från 
den tiden då man makade berget. 

Runt om byn finns många små gruv-
hål. Nästan inget är kvar av det öppna 
landskapet. Men smärre arealer inne 
i byn har återtagits i bruk som betes-
mark. Naturen tar tillbaka tidigare 
öppen mark och åter skapas livsmil-
jöer för hotade arter. Tidigare fanns 
en allé, som var ytterligare en mycket 
viktig kulturhistorisk koppling till na-
turvärdena. Allén avverkades 1985, 
vilket var ett oförlåtligt misstag. Al-
lén bestod av mycket stora och gamla 
träd, främst skogsalm. Träden var 
mycket rika på lavar, karaktärsarter 
för alléer som utsätts för dammim-
pregnering från vägar. Tyvärr blev ald-
rig alléträden ordentligt inventerade, 
men en mycket sällsynt skägglavsart, 

gropig skägglav (VU), då sträv skägglav 
Usnea scabrata, förekom på ett par av 
träden. Ett utav husen i byn är bygd 
av slaggsten och på väggarna finns det 
rikligt av kalkgynnade skorplavar. 

Ingrepp och påverkan
Ett förslag på byggnation i herrgårds-
parken har avfärdats av markägaren. 
Bortagandet av gamla löv- och ädel-
lövträd i byn är naturligtvis allvarligt 
hot för vissa mossor, lavar och svam-
par. 

Bedömning
Värdeomdöme 
De naturvärden som finns är knut-
na till bergsbruket. I den före detta 
herrgårdsparken finns det naturligt 
växande skogslönn, vilket är sällsynt 
i kommunen. Lövskogen har så pass 
gamla lövträd att de är mycket vär-
defulla för fågel- och insektsfaunan, 
samt trädlevande mossor, lavar och 
svampar. Inget annat områden i kom-
munen kan uppvisa den karaktären av 
lövskog. I kalkbrottet växer det också 
en del gamla, grova lövträd. Ovanligt 
stora sälgar och några vårtbjörkar. An-
nars är det ett ungt trädskikt som är 
tämligen blandat, men aspen och rön-
nen utgör ett viktigt inslag. Kalkbrot-
tets väggar har ännu bara koloniserats 
av pionjärer. Ovanför kalkbrottet bre-
der en vacker kalkbarrskog ut sig med 
hotade marksvampar. De olika delom-
rådenas naturvärde varierar inom På-
tagligt till Högre Naturvärde. Artrike-
domen motiverar naturvärdeklass 1b.

Hot, skydd och planering 
Den igenväxta parken är uppmärksam-
mad av markägaren som 1,3 hektar 
nyckelbiotop ”ädellövträd”. Numera 
ingår området i ett så kallat ”vitryggig 
hackspettsområde”. Ett skogsbolag har 
tagit på sig inom miljöcertifieringen 
att genom åtgärder gynna livsmiljö för 
vitryggig hackspett. För detta ändamål 
utgör före detta parken ett kärnområde. 
Kalkbrottet är däremot inte speciellt 
utpekat, även om kvantitet av lövträd 
är intressant för samma målsättning. 
Sedan herrgårdsparkens område blev 
nyckelbiotop har inga skogliga åtgär-
der gjorts där. Kalkmarksskogen kring 
brotten bör också klassas som nyckel-
biotop. 

Kalkbarrskogen ovanför kalkbrotten är intressanta för kalkgynnade växter och svampar.  
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Rekommendationer 
Lövskogen vid före detta parken kan 
inte utsättas för slutavverkning om 
naturvärdena ska bestå. Samtidigt 
bör man inte tillåta ett större inslag 
av gran eller att de äldsta lövträden 
missgynnas av konkurrens och be-
skuggning. För närvarande behövs 
inga skötselåtgärder på något av del-
områdena. Däremot är det viktigt att 
informera om naturvärdena.

Naturvårdsarter 
Växter: Månlåsbräken Botrychium lu-
naria (Nära hotad - NT), brudsporre 
Gymnadenia conopsea, majviva Primu-
la farinosa, underviol Viola mirabilis.

Mossor: Allémossa Leucodon sci-
uroides. 

Svampar: Grantaggsvamp Ban-
kera violascens (Nära hotad - NT), 
grangråticka Boletopsis leucomellaea 
(Sårbar - VU), kejsarskivling Cata-
thelasma imperiale (Sårbar - VU), 
grentaggsvamp Climacodon septentrio-
nalis (Nära hotad - NT), rodnande 
spindling Cortinarius cyanites, barr-
violspindling Cortinarius harcynicus 
(Nära hotad - NT), gråblå rödskivling 
Entoloma mougeotii, fransig jordstjär-
na Geastrum fimbriatum, diskvaxskiv-
ling Hygrophorus discoideus, dofttagg-
svamp Hydnellum suaveolens (Nära 
hotad - NT), koralltaggsvamp Heri-
cium coralloides (Nära hotad - NT), 
ögonvaxskivling Hygrocybe fuscescens 
(Nära hotad - NT), scharlakansvax-
skivling Hygrocybe punicea (Nära ho-
tad - NT), gulmjölkig storskål Peziza 
succosa, rävmussling Lentinellus vulpi-
nus, snövit fingersvamp Ramariopsis 
kunzei. 

Lavar: Kalkgelélav Lathagrium 
fuscovirens, guldorangelav Leproplaca 
chrysodeta,  flikig skinnlav Leptogium 
gelatinosum, Lunglav Lobaria pul-
monaria (Nära hotad - NT), gropig 
skägglav Usnea barbata (Sårbar - VU).

Fåglar: Mindre hackspett Den-
drocopos minor (Nära hotad - NT), 
gröngöling Picus viridis (Nära hotad 
- NT).

Skalbaggar: Choragus horni (Nära 
hotad - NT)

Referenser 
Nyström 1974. Hermansson & m.fl. 
2008.

134. Laxsjön

I herrgårdsparken står det flera gamla ädellövträd, inte minst skogsalm (EN).

Det är kalkbrottet är litet och fortfarande finns naturliga ytor intil de brytna.
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B e s k r i v n i n g 
Läge 
Byn Skeppmora ligger cirka 4,5 km 
SV om Ludvika centrum, utmed riks-
väg 60.

Områdets huvuddrag 
Liten by med ett par gamla gårdar 
på nordvästsluttningen, alldeles intill 
riksväg 60. Dessa gårdar omges av 
hävdad odlings- och betesmark. Från 
riksvägen skulle det kunna vara utsikt 
norrut, om inte det funnits en tät och 
hög granhäck. Byn för övrigt har en 
bykaraktär med splittrad bebyggelse 
och öppna marker. 

Geologi
Berggrunden är av leptit med inslag 
av pegmatiter. Jordarten är enbart 
morän.

Landskapsbild 
Den gamla gården intill riksväg 60 
visar upp sig på ett påtagligt sätt och 
sätter därmed prägel på den delen i 
landskapet. Detsamma kan man säga 
om betesmarken mitt emot gården.

Vegetation 
Betesmarken består nästan enbart av 
gammal åkermark. Vegetationen är 
frisk gräsmark. I betesmarken finns 
större och äldre träd av sälg och asp. 
Det saknas med detaljerade studier av 
växtligheten och om det finns hävd-
gynnande arter. Vid den gamla gården 
står det ett antal ”ädellövträd”. Ett 

Skeppmora
Id nr: 135 
Typ: Odlingslandskap 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, L, K 
Skydd: Saknas
Areal: 30 ha, inkl 9 ha skogsmark
Nyckelbiotop: - 
Socken: Ludvika
Karta: 66F 6a NO 
Koord.RT90: 6667459/1462339
Koord.Sveref: 6667902/157098
Ägare: Enskilda

Bakom den täta granhäcken efter riksväg 60 finns en vacker vy över en vacker betesmark. 

1:15 0000 250 500 750 1000 m
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par av dem är grova askar (VU). En 
gammal grov skogslind står solitär en 
bit från gården. Ensidig allé av björk 
finns också nära gården.

Flora och funga 
Floran och marksvampar är inte in-
venterade inom området. Däremot är 
några av träden inventerade på lavar. 
Det gäller den gamla linden och ett 
par skogslönnar. På linden finns blyo-
rangelav Caloplaca chlorina, som är en 
lav som är ovanlig och som kräver lite 
stoftimpregnering på barken. Arter 
som vägglav Xanthoria parietina, fin-
lav Physcia adscendens, kranslav Pha-
eophyscia orbicularis och gulkantad 
dagglav Physconia enteroxantha, är ka-
raktärsarter på gamla gårdsträd. Askar-

135. Skeppmora

Ovanligt grov och gammal lind står en bit från den gamla gården.  

na är ännu inte inventerade på lavar.

Fauna 
Sannolikt gynnas fågellivet av va-
riationen av öppen mark, mindre 
lövskogsdungar och närheten till 
skogstruktur som finns i byn. Grön-
göling (NT) är en sådan art. Att det 
finns kreatur och hästar gör att vissa 
fågelarter, som annars missgynnas, 
kan finnas kvar i byns omgivning, 
t.ex. stare (VU). Någon inventering 
finns inte av fågellivet.

Natur- och kulturhistoria 
Man kan anta att hävden i byn har lång 
tradition. De äldsta gårdarna i byn ska-
par en väl sammanhållen bymiljö. 

Ingrepp och påverkan 
Påverkan på landskapsbilden och ut-
sikten har de två granhäckar som är 
planterade på var sida om riksvägen. 
Upphörandet av vallodling gör att viss 
åkermark växer igen. Positivt har varit 
den utglesning av träd som på senare 
tid har skett inne i byns betesmarker. 
Askarna ser ut att vara i god kondition.

Bedömning
Värdeomdöme 
De äldsta gårdarna har stort kultur-
historiskt värde. Tillsammans med 
betesmarker och annan öppen mark 
bildar de en intressant enhet. De gam-
la ”ädellövträden” har ett högt beva-
randevärde. Byns struktur med öppen 
mark och gles bebyggelse skapar även 
förutsättningar för ett rikt djur- och Två praktfulla askar (VU) står intill gården. Det ena trädet är ett träd i en ofullständig allé. 
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135. Skeppmora

växtliv. Området har en viss betydelse 
för biologisk mångfald och bedöms ha 
Visst naturvärde (Naturvärdeklass 3).

Hot, skydd och planering 
För att områdets värden ska kunna 
bevaras erfordras aktiv skötsel. 

Rekommendationer
Den ena granhäcken utmed riksvägen 
bör avvecklas, den som vetter mot 
betesmarkerna och som hindrar fri 
utsikt över landskapet. De gamla as-
karna bör vårdas varsamt.

Naturvårdsarter
Växter: Ask Fraxinus excelsior (Starkt 
hotad - EN).
Lavar: Blyorangelav Caloplaca chlo-
rina. 

Fåglar: Gröngöling Picus viridis 
(Nära hotad - NT).

Referenser 
Ludvika kommun 1982a.

Granarnas nedre grenar är avbetade, vilket tyder på lång betestradition.
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Beskrivning
Läge 
Området ligger 12 km NO om Gran-
gärde och S om vägen mellan Sax-
hyttan och Tuna-Hästberg. Man tar 
skogsbilvägen söderut från Laxsjön. 
Området som är intressantast ligger 
mellan kraftledningen och sjön Häst-
bergs-Flatnan. Kommungränsen går 
genom området.

Områdets huvuddrag 
Området ligger där tre sjöar nästan 
möts, Laxsjö-Flatnan, Hästbergs-Flat-
nan och Långsjön. Det är tämligen 
flack topografi, men själva området 
omfattar en mindre höjd som sluttar 
mot Hästbergs-Flatnan. Skogen är va-
riationsrik med en blandning av ”kul-
turskog” och gammelskog.

Geologi 
Berggrundskartan visar inga symbo-
ler att det ska finnas någon metamorf 
kalksten på detta ställe, utan den sä-
ger att berggrunden består av urgra-
nit i den västra delen och leptit i den 
östra. Inte långt ifrån Bagghyttan finns 
tydliga diabasgångar och kalkstens-
områden. Man får anta att det gäller 
metamorf kalksten som påverkar ve-
getationen och artsammansättningen 
inom området. Ytorna i brotten visar 
också att det rör sig om kalksten som 
man har varit ute efter.

Vegetation 
Det är framför allt längs med vägen 
som det finns en speciell vegetation 

Bagghyttan

Marken är blockig. Skogens ålder och bördighet varierar. Här är det skiktad granskog som börjar 
få döda träd.  

Id nr: 136 
Typ: Kalkmarksbarrskog, gräsmark
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, G, K 
Skydd: Saknas
Areal: 8 ha 
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66F 8a NO 
Koord.RT90: 6689707/1463720
Koord.Sveref: 6690165/158205
Ägare: Bolag

1:10 0000 100 200 300 400 500 600 m
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136. Bagghyttan

som är artrik och kalkinfluerad. Tro-
ligen är vägen uppbyggd av material 
från den varp som ligger ned mot 
Långsjön. Skogen utanför vägom-
rådet är kalkbarrskog, vilket bevisas 
av mängder av blåsippa. Mestadels 
har skogen enbart mossor, men här 
och var bryts detta av örtrika stråk. 
Intill gruvhål finns vackra ytor med 
örtrik lågörtsvegetation. I nordslutt-
ningen är det avvikande skog med 
ovanligt gamla träd och med lavrik 
mark. Där finns också en grupp av 
riktigt gamla tallar. En liten del av 
skogen är ungskog med mer eller 
mindre öppna hällmarker. 

Flora och funga 
Det kalkrika materialet har gynnat 

en flora som mer eller mindre är be-
roende av basisk grund och är kon-
kurrenssvag. Förekomsten av ängs-
gentiana är ovanligt rik efter vägarna 
och på torrbackarna i anslutning till 
gruvan. Dessutom förekommer vild-
lin, norsk fingerört, späd daggkåpa och 
slåtterfibbla. Vid kraftledningen har 
det bildats en extrem torrbacke. Där 
uppträder lavarna krusig filtlav Pelti-
gera rufescens och rötbägarlav Clado-
nia cariosa. 

För övrigt domineras växtsamhället 
av rödkämpar, fårsvingel och prästkra-
ge. Andra arter som påträffas på torr-
backen är månlåsbräken (NT), ängs-
gentiana och vildlin. Det kalkrika/
grönstensrika materialet från gruvan 
bidrar till en ypperlig växtlighet. Intill 

gruvhålen finns kalkgynnade växter, 
t.ex. svart trolldruva, blåsippa, tibast, 
stinksyska och underviol. För övrigt 
uppträder rikare vegetation i fuktiga 
stråk eller i kärren norr om gruvhålen. 
I kärren förekommer det bl.a. dvärg-
lummer och skogsnycklar. Knärot (NT) 
finns här och var i den mossiga gran-
skogen. 

Vid ett av gruvhålen står en liten 
klippa av kalk ut emot ett hygge. På 
den förekommer det lavar och mos-
sor som är karaktäristiska på mer el-
ler mindre torra kalkberg, t.ex. kalk-
skruvmossa, gruskammossa och traslav 
Massalongia carnosa. En sparsam före-
komst av guldorange-lav finns på ba-
sen av klippan. 

Efter vägen och en gammal körväg 
vid brottet, är det kalkrikt grus som 
ger upphov till en lågörtsvegetation 
som passar bra för så kallade ängs-
svampar. Ovanligt artrikt har det visat 
sig vara genom åren, t.ex. rosenfinger-
svamp (NT),  gråblå nopping och grön-
nopping. Fyndet av Entoloma weholtii 
är ett av få i landet. Vid kalkbrottet 
finns en ännu ej igenväxt ”gruvbacke” 
och där finns ytterligare ängssvampar, 
t.ex. stornopping (NT), ögonnopping 
(NT) och fransig jordstjärna. Inne i 
kalkbarrskogen tillkommer ytterligare 
värdefull livsmiljö för skivlingar som 
bara påträffas i denna speciella typ av 
skog, bland dem skönfotad spindling, 
kopparspindling (VU) och fagerspind-
ling. Under namnet fagerspindling 
finns ett komplex av arter, så här kan 
det dölja sig riktiga sällsyntheter och 
hotade arter. 

En och annan av de frodiga granar-
na är angripna av granticka (NT). I de 
blötaste kärren finns ibland mängder 
av rödgul trumpetsvamp. I nordslutt-
ningens gammelskog är det rikligt 
av hänglavar på granarna. Skägglav 
Usnea dasypoga växer sig långa. Bland 
dessa finns en gran med några bålar av 
violettgrå tagellav (NT).

Fauna
Området är ovanligt variationsrikt för 
att inte vara så stort. Variationen bör 
gynna artmånfalden av fåglar.

Kultur- och naturhistoria 
Området är omdanat av gruvverk-
samhet och två gruvhål finns inom 
området (RAÄ Grangärde 206:1 och 

Även om granen kan vara planterad finns en mängd ovanliga svampar. En sådan skog är mycket 
värd att bevara utifrån artmångfalden.  
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733:1). Även en mindre hytta har 
legat intill brotten. I vattnet mel-
lan sjöarna har det funnits en kvarn. 
Varphögarna är nyligen omdanade, 
därefter har inte någon anmärknings-
värd vegetation etablerats. 

Ingrepp och påverkan
Delar av den öppna marken vid vägen 
intill gruvan nyttjas periodvis som 
lägerplats för husvagnsturister med 
god lokalkänedom. Det slitage som 
uppstår i samband med detta gynnar 
många ängsväxter och  och -svampar.

Bedömning
Värdeomdöme 
Vägkanterna och ”gruvbacken” har en 
unik flora och funga, som egentligen 
är gynnad av störningar, t.ex. slåtter. 
I detta fall är anledningen till rikedo-
men av konkurrenssvaga växter att vä-
gen är upprustad med kalkrikt mate-
rial från gruvavfallet. Vid vissa basiska 
förhållanden kan detta vara en orsak 
till att kvävegynnade arter har svårt 
med etableringen. Ängsgentiana och 
de andra arterna som kräver kalkgrund 
och torra förhållanden har minskat 
drastiskt i antal. De flesta växtplatser-
na för sådana arter utgjordes tidigare 
av slåttrade och betade torrbackar. 
Naturliga kalkklippor, som är expo-
nerade är också mycket ovanliga i 
kommunen. Området är mycket vär-
defullt för kalkgynnade marksvampar 
och ovanligt artrikt. Naturvärdet blir 

Ett stenblock av urbergskalk och en ännu inte helt igenväxt gruvbacke på kalkmark.
Undre bilden visar arr det finns även naturskog inom området.  

136. Bagghyttan

Högre Naturvärde (Naturvärdeklass 
1b).

Hot, skydd och planering 
Eftersom skogen inte har blivit nyck-
elbiotop vid markägarens ekologiska 
planering, finns det ett hot från skogs-
bruket. Kalkbarrskog är med på EU:s 
habitatlista, men skogen här har ald-
rig blivit rapporterad till EU. 

Rekommendationer 
De konkurrenssvaga arterna längs 
med vägkanter och torrbacke måste 
på något sätt bevaras genom störning. 
På smärre partier kan markytan störas 
genom avskrapning av högre vegeta-
tion och som gör att frön från kon-
kurrenssvaga växter lätt kan gro utan 

Ett synnerligt varierande skogsområde. Här är det till och med en skogsbit av lavtyp.  
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136. Bagghyttan

konkurrens. Slåtter torde också vara 
gynnsamt för floran. En viss gallring 
av uppväxande gran vid gruvhålen 
skulle gynna växterna, lavarna och 
mossorna. Dessutom skulle de äldre 
sälgarna gynnas. Skogen behöver få 
en bedömning som nyckelbiotop. Går 
det inte att bevara skogen på frivillig 
avsättning bör biotopskydd komma 
ifråga.

Naturvårdsarter 
Växter: Knärot Goodyera repens (Nära 
hotad - NT), blåsippa Hepatica nobilis. 

Svampar: Rödgul trumpetsvamp 
Cantharellus aurora, rosenfinger-
svamp Clavaria rosea (Nära ho-
tad - NT), fagerspindling Corti-
narius calochrous, kopparspindling 
Cortinarius cupreorufus (Sårbar 
- VU), bitterspindling Cortina-
rius infractus, skönfotad spindling 
Cortinarius venustus, backnopping 
Entoloma atrocoeruleum (Nära hotad 
- NT), stornopping Entoloma griseocy-
aneum (Nära hotad - NT), grönnop-
ping Entoloma incanum, ögonnop-
ping Entoloma lividocyanulum (Nära 
hotad - NT), Entoloma longiostratum, 
gråblå nopping Entoloma mougeotii, 
hagnopping Entoloma turci, fransig 
jordstjärna Geastrum fimbriatum, 
svavelriska Lactarius scrobiculatus, 
granticka Phellinus chrysoloma (Nära 
hotad - NT), vedticka Phellinus viti-
cola, fjällig taggsvamp Sarcodon imbri-
catus.

Lavar: Violettgrå tagellav Bryoria 
nadvornikiana (Nära hotad - NT), 
guldorangelav Leproplaca chryso-
deta, traslav Leptogium lichenoides.

Referenser

En del av skogen uppvisar tydlig utveckling mot naturskogsartad granskog.

En del av ”ängssvamparna” trivs på gräsrik 
men mager mark. Här betyder kalkmarken 
väldigt mycket för artmångfalden.
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Beskrivning
Läge 
Området ligger 8,5 km NO om Gran-
gärde, mellan vägen mellan Grangär-
de och Rämshyttan och Storslätten. 
Området ligger i ostsluttningen av ett 
bergsområde som ligger N om Fager-
lidtjärnen och Storfallsberget. Ost-
sluttningen sluttar ner i en ravin och 
mot höjden Majas hällor.

Områdets huvuddrag 
Sluttning med en brant ost- till nord-
ostvänd brant. Nedanför är terrängen 
småkuperad av mindre ravinliknande 
formationer. Större delen av skogen 
i sluttningen är kalkmarksskog med 
naturskogskaraktär. Några mindre 
klippor och större diabasblock går att 
finna.

Geologi
Berggrund är av grönsten. Jordarten 
är ett tunt moränlager med ställen 
med berg i dagen.

Vegetation 
Ostsluttningens vegetation är ganska 
enhetlig skogsmark som varierar med 
fuktigheten. Det gäller en örtrik gran-
skog som har spridda fläckar med vit-
sippa och blåsippa, medan harsyra är 
mer utbredd. Där ljus når marken slår 
tuviga piprör upp. Fuktiga partier är 
mer högörtsbetonade av bland annat 
bortstistel. Merparten av skogen är un-
gefär hundra år gammal. Den yngre 
delen, som kan vara 60-80 år, ligger 
nederst i sluttningen. Inslaget av löv-

Bytthäl lan
Id nr: 137 
Typ: Skog 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Biotopskydd
Areal: 10 ha 
Nyckelbiotop: 50 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66F 8a SO 
Koord.RT90: 6686466/1462030
Koord.Sveref: 6686903/156555
Ägare: Bolag, ensilda

Vilken är skillnaden mellan biotopskyddsreservatet och det som är utanför?           

1:10 0000 100 200 300 400 500 600 m
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träd är litet. Men det finns grov björk 
och asp. Rönn och sälg finns också. 
Mest lövträd står det i branten.Grova 
granlågor i olika nedbrytningstadier 
finns här och var. Även en del stående 
döda granar som innebär att det ef-
terhand börjar uppstå luckor i skogen.

Flora och funga 
Här och var finns blåsippa, under-
viol, vårärt och svart trolldruva, vil-
ka indikerar kalkmark. I fuktigare 
dråg finns orkidéerna grönyxne och 
skogsnycklar. och på en hylla i bran-
ten finns två stora bestånd av knärot 
(NT). I den tvära sluttningen växer 
ovanligt rikligt med stor blåklocka. 
Marksvamparna visar också att det 
är kalkmark. Särskilt spindlingarna 

137. Bytthällan

är många till antalet. Framför allt i 
den nedre delen av sluttningen och 
även i den yngre granskogen ned-
anför vägen, dyker det upp rariteter. 

Fynd har gjorts av den yttersta säll-
synta Cortinarius impennis. En inte 
lika ovanlig men ändå sällsynt art är 
brunfläckig spindling Cortinarius pa-
tibilis. För båda arterna är kunskapen 
inte tillräcklig för att naturvärdesbe-
döma dem. Däremot vet man mer om 
persiljespindling (NT) som man har 
hittat här. Troligen beror det på mark- 
vattnets rörlighet och jordens fukthalt 
att nedre delen av sluttningen är mer 
artrik. Den stora mängden av granlå-
gor gör att det även finns vedsvampar. 
På en grov granlåga växer ett stort 
exemplar av ullticka (NT) direkt på 
veden. Granarna i branten och i vissa 
luckor i skogen är rikliga på skägglav 
Usnea dasypoga. Ingen garnlav har 
ännu hittats.

Fauna
Tjäder skrämdes upp i skogen vid ett 
besök. Området är litet för att hysa 
något större antal fågelpar. De höga 
granarna borde vara lockande för fåg-
lar som bygger risbon. Ett antal gra-
nar har dött av granbarkborre. 

Natur- och kulturhistoria 
Närheten till Storslätten gör att det 
sannolikt varit skogsbete i området. 
Några tydliga spår syns inte. På en 
plats i nedre delen av sluttningen, ut-
anför det skyddade området, finns en 

I branten är tydlig kalkmark. Överallt finns blåsippa. Dessutom förekommer stor blåklocka i ovanligt 
stort antal.          

Stor blåklocka och en blomfluga.    /TJ
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137. Bytthällan

välbevarad spis från en kolarkoja. Två 
kolbottnar ligger intill kojan. 

Ingrepp och påverkan 
Det är länge sedan skogsbruk påver-
kade den övre delen. En sådan brant 
sluttning gör det svårt att avverka. 
En viss plockhuggning och tillvara-
tagande av vindfällen och döda träd 
har dock skett. Även nyligen har det 
plockats ut döda granar och björkar i 
den oskyddade delen. 

Bedömning
Värdeomdöme 
Skogsområdet är värdefullt för säll-
synta marklevande svampar. Trots 
att inventeringarna inte gjorts syste-

matiskt har flera riktiga sällsyntheter 
påträffats. Sannolikt finns fler arter 
än vad som är kända. Hela området 
varierar mellan Påtagliga och Högre 
naturvärde. Området har förutsätt-
ningar för att upprätthålla en konti-
nuerlig ekologisk funktion som livs-
miljö för naturvårdsarter och är en 
Natura 2000-biotoptyp ”näringsrika 
granskogar”.

Hot, skydd och planering 
Hotet ligger i att en del av den skog är 
värd att bevara ligger utanför reserva-
tet.  Nyckelbiotopen har blivit lång-
siktigt skyddad som biotopskydds-
område 2012 (objektnummer SK 
127-2012).

Rekommendationer 
På sikt bör hela området bevaras. Sko-
gen utanför reservatet bör också klas-
sas som nyckelbiotop utifrån att det är 
kalkmarkskog.

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

Svampar: Strimspindling Cortina-
rius glaucopus, Cortinarius impennis, 
vargspindling Cortinarius rusticus, 
persiljespindling Cortinarius sulfuri-
nus (Nära hotad - NT), granriska Lac-
tarius zonarioides, brun klubbskivling 
Limacella glioderma, ullticka Phellinus 
ferrugineofuscus (Nära hotad - NT).

Lavar: Korallblylav Parmeliella trip-
tophylla.

ReferenserPå något ställe dör granar, som faller, och därmed skapas det en lucka i skogen. Ljuset och frigöran-
det av näringsämnen främjar en mera näringsgynnad vegetation, t.ex. piprör och örter. 

Strimspindling är en art som är lätt att känna igen och en utmärkt signalart i kalkmarksgranskog.   
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Beskrivning
Läge 
Skogsområdet ligger 13,5 km SO om 
Fredriksberg. Man kan lätt komma 
till området norrifrån via skogsbilvä-
gen som går västerut från Säfsbyn och 
söder ifrån väg norrut vid Strömsdal.

Områdets huvuddrag 
Kuperat och blockigt och brandpräg-
lat barrskogsområde med mer eller 
mindre branta sluttningar åt alla håll. 
Åt väster sluttar det mot sjön Gäl-
lingen och i norr mot Gällingsälven 
som rinner från Gällingen till Smal-
sjön. På några ställen går berggrunden 
i dagen som mindre klippor. Här och 
var finns det jättestenblock.

Geologi
Berggrunden består i huvudsak av le-
ptit, men i den sydöstra delen finns 
diabasgångar. Jordarten är tunn ytmo-
rän och moränbacklandskap.

Landskapsbild 
Från sjön Gällingen bör skogsområ-
det betyda en del för landskapsbilden 
och avvika från omkringliggande yng-
re skogar.

Vegetation 
Skogen består mest av naturlig gran-
skog med ett inslag av tall och löv-
träd. Granen är tämligen enhetlig 
i ålder, även om det är skiktat med 
yngre och äldre träd. I svackor och i 
fuktigare stråk blir det mer granskog 
än blandat. Sluttningen mot ån har en 
tät och skiktad granskog. Ställvis blir 

Gäl l ingsbergen
Id nr: 138 
Typ: Naturbarrskog 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, G, L 
Skydd: Saknas
Areal: 86 ha, inkl 79 ha skogsmark
Nyckelbiotop: 90 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 5h NO 
Koord.RT90: 6661802/1431286
Koord.Sveref: 6661867/126117
Ägare: Bolag

På sina håll är det otroligt blockigt. Här och var stora stenblock. Det är inte lätt att gå i denna skog 
om man är ovan.    

1:30 0000 500 1000 1500 2000 m
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det stavagranskog. I samma sluttning 
finns ställen där nästan alla gamla 
granar ligger och upp kommer en tät 
föryngring av gran. Inslaget av lövträd 
är tämligen stort, och fram för allt är 
det gamla träd av sälg, rönn och asp 
som visar på att skogen har sett annor-
lunda ut för mer än hundra år sedan. 
Ganska jämt fördelat ligger det gamla 
och färskare lågor av gran och björk. 
Fältskiktet är mestadels av blåbärsris-
typ, men intill ån och i svackor är det 
örtrikt. 

Flora och funga 
Växter är inte inventerade i området. 
På västsidan finns det många platser 
med knärot (NT). Bland de funna la-
varna finns många arter som växer på 
gamla lövträd. Här finns både lunglav 
(NT) och skrovellav (NT). Skrovellav 
är sällsynt i kommunen och en bra in-
dikator på särskilt gynnsamma förhål-
landen för lavar och mossor som krä-
ver särskilt hög och jämn luftfuktighet 
samt gamla lövträd. Att lunglav (NT), 
korallblylav och rostfläck påträffas på 
gamla björkar är ett tecken på natur-
skogskvalitéer. 

Även om skuggblåslav växer på 
klippor, är den också gynnad av gam-
mal skog. Den finns här på ovanligt 
många stenblock. Stenblocken, som 
är många, kommer från en fattigare 
berggrund. Därför kan man inte för-
vänta några anmärkningsvärda lavar 
eller mossor. Ändå finns norsk näverlav 
(VU) på två stenblock i norra delen av 
området. Den ena är ovanligt riklig. 

Ännu finns det aspar och sälgar med lunglav (NT) och lunglaven ser ut att trivas.    

138. Gällingbergen

Broktagel (EN) är funnen på ett sten-
block i nordsluttningen. Ingen stor 
förekomst. De jättestora flyttblocken 
har djupa skrymslen under sig och 
där påträffas lavar som skyr regn-
vatten. Kommunens första fynd av 
skorplaven Rinodina confragosa är en 
sådan art. Mycket ovanlig i kommu-
nen är förekomsten av läderlappslav 
(NT). Den finns på en asp. På flera 
ställen, på gamla naturliga stubbar av 
björk och sälg är brunpudrad nållav 
(NT) funnen. Eftersom det finns få 
nedbrunna tallstubbar har kolflarnlav 
(NT) bara setts på en tallstubbe. Där 
var den riklig och fertil. Ännu ett be-
vis på att skogen är mycket gynnsam 
för krävande lavar är att mjölig dropp-
lav (VU) och gammelgranslav som 

Även i Gällingsälven är det extremt blockigt. Men det finns även en del lugnvatten.    
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138. Gällingbergen

Nordsluttningen mot Gällingälven står senvuxnen gran tätt. På dem är mängder av hänglavar. Kommunens rikaste plats för garnlav (NT)?     
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Skogen är typiskt brandpräglad. Vart man än kommer finns det mer eller mindre med lövträd, även 
asp och sälg.  

138. Gällingbergen

finns på gamla granar. Samma granar 
har ofta många arter av knappnålsla-
var, bl.a. vitgrynig nållav (NT). Gra-
narna och en del tallar är behängda 
med garnlav (NT) och skägglavar. Att 
det gäller överallt i en skog är mycket 
ovanligt för att vara i kommunen. 
På en gran är också violettgrå tagellav 
(NT) funnen. 

De mossiga stenblocken, särskilt 
de små som knappt sticker upp ur 
marken, är ovanligt ofta påväxta av 
filtlavar. Vanligast är nordlig trevarlav 
Peltigera neopolydactyla och torsklav 
Peltigera aphtohosa. På sikt bör den ar-
ten öka. Mängden döda träd och lig-
gande stammar börjar öka, men tyvärr 
är det inte bara granar, utan också de 
gamla lövträden som bidrar till ök-

ningen. I Gällingsälven ligger ovan-
ligt mycket av gamla barrträdslågor. 
På dem finns specialiserade lavar och 
mossor. Ytterligare inventering behövs 
på dessa stockar. Fynden av vedsvam-
par är ännu få, och får ses som ett re-
sultat av bristfällig inventering. De ar-
ter som är påträffade värda att nämna 
är kötticka (NT) och vedticka.

Fauna 
Spår efter näringssök av tretåig hack-
spett (NT) på granar finns på flera 
ställen. Detta betyder säkert att det 
finns minst ett par häckande. Tjäder 
ses varje gång man besöker skogen. 
De vanliga skogslevande fåglarna bör 
finna en bra livsmiljö i den gamla sko-
gen. Insektslivet bör vara som det ska 
i en gammal naturskog.

Friluftsliv 
Gällingsbergen bör kunna vara in-
tressant för friluftslivet. Området är 
tillräckligt stort för att man ska få 
”vildmarkskänsla”. Det är inte lätt 
att ta sig fram i den småkuperade ter-
rängen som är mycket blockig. För 
den som vill och kan uppleva något 
extra i en naturlig skog hundra år efter 
en skogsbrand. 

Natur- och kulturhistoria 
Spår efter bränder finns i de få kvarva-
rande tallstubbarna i tallskogen. Sista 
branden, som då också var intensiv, 
bör ha varit i mitten av 1800-talet. 
För ovanligheten finns det kvar några 
grova lågor som tidigare var tallhög-
stubbar. Beräknar att granen och löv-

Här och var finns det jättestenblock. Detta block har fastnat uppe på ett annat när inlandsisen drog 
sig tillbaka.   
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träden är ungefär så gamla. Många 
tallar är äldre. Några kolbottnar har 
inte hittats, men det vore osannolikt 
om inte skogen varit selektivt huggen 
under tiden när man kolade som in-
tensivast. I och med återkommande 
bränder har detta gynnat lövskogen 
och man kan anta att det har varit i 
det närmaste en lövbränna. I Gäl-
lingsälven har man funnit en stockbåt 
(RAÄ Säfsnäs 54:1).

Ingrepp och påverkan 
Nyligen avverkades en liten del av 
skogen, cirka 4 hektar vilket inte be-
dömdes vara nyckelbiotop. Det var 
en äldre tallskog med naturskogsartat 
utseende, som markägaren missbe-
dömde naturvärdena på.

Bedömning
Värdeomdöme 
Gällingsbergens skogsområde är ett 
utav de mest betydelsfulla naturom-
råde i kommunen. Här är det en an-
norlunda topografi som ger extraor-
dinära förhållanden. Skogshistorien 
visar på återkommande bränder som 
skapat dagens förutsättningar för arter 
knutna till gamla lövträd. På ställen 
som inte brunnit finns gamla granar 
som i sin tur får värde för andra ho-
tade arter. Mängden garnlav (NT) på 
granarna är på vissa ställen lika stort 
som i de fjällnära skogarna. Sannolikt 
är Gällingbergen det ställe det finns 
mest garnlav i kommunen. Därmed 
viktig spridningskälla ut i skogsland-
skapet. 

Träden på vilka lunglav (NT) växer 
är vitala och kommer att stå länge till. 
Gällingbergens naturområde bedöms 
hålla Högre Naturvärde i naturvärds-
klass 1b. Om fler arter bland vedle-
vande svampar påträffas bör området 
klassas som 1a.

Hot, skydd och planering 
I stort sett hela området är nyckel-
biotop, 50,8 hektar ”barrskog”, 8,6 
hektar ”barrnaturskog” och 5,8 hek-
tar ”rasbrant”. Området håller ”reser-
vatsklass” och ytterligare påverkan på 
området av skogsbruk bör undvikas. 
Skulle hot uppkomma bör området 
bli naturreservat.

Rekommendationer 
I en skog som på Gällingsbergen är 

fri utveckling det bästa. Samtidigt är 
naturvärdena knutna till de gamla 
lövträden och dessa försvinner med 
att de faller för  åldern. Allra bäst för 
områdets skyddsvärda arter är om 
successionen av lövskog kan påbörjas 
i anslutning till skogsområdet. För att 
det ska ske bör markägaren agera för 
att upprätta en sådan plan.

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

Svampar: Veckticka Antrodia pul-
vinascens (Nära hotad - NT), stjärn-
tagging Asterodon ferruginosus (Nära 
hotad - NT), kötticka Leptoporus mol-
lis (Nära hotad - NT), vedticka Phel-
linus viticola.

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), rostfläck Artho-
nia vinosa, broktagel Bryoria bicolor 
(Starkt hotad - EN), violettgrå tagellav 
Bryoria nadvornikiana (Nära hotad - 
NT), brunpudrad nållav Chaenotheca 
gracillima (Nära hotad - NT), vit-
grynig nållav Chaenotheca subroscida 
(Nära hotad - NT), solfjäderlav Chei-
romycina flabelliformis (Nära hotad 
- NT), mjölig dropplav Cliostomum 
leprosum (Sårbar - VU), läderlappslav 
Collema nigrescens (Nära hotad - NT), 
kolflarnlav Carbonicola anthracophila 
(Nära hotad - NT), skuggblåslav Hy-
pogymnia vittata, vitmosslav Icma-
dophila ericetorum, gammelgranslav 
Lecanactis abietina, lunglav Loba-
ria pulmonaria (Nära hotad - NT), 
skrovellav Lobaria scrobiculata (Nära 

138. Gällingbergen

Det är inte ofta man ser gamla ikullfallna grova tallhögstubbar.     

hotad - NT), barkkornlav Lopadium 
disciforme, korallblylav Parmeliella 
triptophylla, bårdlav Nephroma parile, 
norsk näverlav Platismatia norvegica 
(Sårbar - VU), gytterlav Protopanna-
ria pezizioides.  

Fåglar: Tretåig hackspett Picoides 
tridactylus* (Nära hotad - NT), tjäder 
Tetrao urogallus*.

Referenser
Hermansson & m.fl. 2008.
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Beskrivning
Läge 
Rönningen ligger drygt en kilometer 
NV om Storslätten efter vägen till 
Laxsjön.

Områdets huvuddrag 
Rönningen är ett torp och sannolikt 
har odlingsmarken i sydsluttningen 
nedanför brukats av dess torpare. 
Största delen av odlingsmarkerna är 
igenplanterad med gran i den branta 
sluttningen. Men det finns en f.d. 
hagmark med gamla lövträd där spon-
tan igenväxning av gran går långsamt, 
tyvärr är en del nyligen avverkat. Allt 
är på kalkrik mark som gör att det 
finns speciell flora och funga.

Geologi
Berggrunden är i huvudsak av leptit. I 
den sydöstra delen finns det urgranit 
med diabasgångar. Jordarten är mo-
rän.

Vegetation 
Rönningen är till stor del en sluttning 
med igenväxande och granplanterad 
hag-  och slåttermark och en liten del 
åkermark. Skogen i anslutning till 
granplanteringen är örtrik kalkmark-
skog, med en vegetationen som är va-
riationsrik genom skiftande markfuk-
tighet, lutning och öppenhet. Intill 
granplanteringen finns en rest kvar av 
en vacker hagmark. Tyvärr har en del 
av den blivit hårdhänt avverkad 2014. 

Den granplanterade delen är nästan 
fri från örter och gräs, men det finns 

Rönningen

Att skogen har varit mer öppen, kanske slåtter- eller hagmark, vittnar de döda enarna som står bland 
granarna om.   

Id nr: 139 
Typ: Skog 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Saknas
Areal: 24 ha, inkl 22 ha skogsmark
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66F 8a NO 
Koord.RT90: 6687587/1461305
Koord.Sveref: 6688016/155817
Ägare: Bolag

1:15 0000 250 500 750 1000 m
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svackor och stråk med örtrik lågört-
vegetation. Skogen nedanför slutt-
ningen är granskog med skiktad med 
gamla träd, även tall och lövträd. I ne-
dre delen och nedanför sluttningen är 
det mer eller mindre sumpgranskog.  
Planteringen av gran ha skett för cirka 
50 år sedan.  

Flora och funga 
Det är inte bara växter som visar att 
det förekommer kalk i marken utan 
även ett antal marksvampar. Artan-
talet är stort och många förekommer 
ofta i stor mängd. Flera av dem är 
kalkgynnade. I den planterade gran-
skogen finns gul taggsvamp (VU),  
klubbdyna, krusbärskremla och blod-
sopp. Där finns vissa år stora mäng-

139. Rönningen

der av smal svampklubba hittats. Den 
lever på arter av hjorttryffel  Elapho-
myces. I den äldre kalkmarksskogen är 
rovspindling (NT), norrlandsspindling 
(VU), grangråticka (VU) och barrviol-
spindling (NT) påträffade.

Fauna
En del insekter bör lockas till de gam-
la lövträden som står solexponerade. 

Natur- och kulturhistoria 
Rönningen är namnet på några stugor 
eller torp som bildar en liten samlad 
bebyggelse på krönet av sydslutt-
ningen. Åkrarna låg, förutom nära 
stugorna, i sydsluttningen och detta 
trots lutningen. Mellan åkrarna var 
det slåtter- och/eller betemark. Det 
avgränsade naturområdet hade en 
vacker hagmark som trots att den va-
rit ur hävd länge hade kvar strukturer 
typiska för hagmarker. Nu står bara 
rest kvar efter avverkning.

Ingrepp och påverkan 
Tills 2014 hade ingen påverkan skett 
sedan planteringen för minst femtio 
år sedan. Då avverkades stora delar av 
den vackra hagmarken som inte var 
granplanterad. 

Bedömning
Värdeomdöme 
Naturområdet Rönningen har en 
unik samling svamparter som inne-
håller många sällsynta och rödlistade 
arter. Inte mindre än fyra svampar är 
bedömda som Sårbara (VU), vilket är 

Blodsopp är en exklusiv svamp i kommunen. Den finns nästan bara på kalkmark. 

Där marken blir fuktig är det en typisk vegetation som brukar finnas på kalkmark.   
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unikt med så många på så liten areal. 
Flera av arterna är kända från ett få-
tal lokaler i Dalarna, vilket gör Rön-
ningen än mer betydelsefull. Att en 
del av området är granplantering gör 
inte det biologiska värdet mindre värt. 
Tyvärr försämrades naturvärdet av se-
naste avverkningen, även om en del 
av den lövrika f.d. hagmarken är kvar. 
Bedömningen blir utifrån artrikedom 
att området har särskild betydelse för 
att upprätthålla biologisk mångfald 
på lokal och regional nivå. Påtagligt 
naturvärde (Naturvärdeklass 2).

Hot, skydd och planering 
Hotet är att hela områdets skog ut-
sätts för skogsbruksåtgärder, särkilt 
gäller detta den granplanterade delen. 
Något skydd från skogsbruksåtgärder 
finns inte eftersom gallring inte är 
tillståndspliktigt. Området bör klas-
sas som nyckelbiotop för den unika 
mångfalden av marksvampar. Markä-
garen anser att en del av f.d. hagmar-
ken har ”naturvärde” och därmed 
kunde en del av den avverkas. Tyd-
lig information om naturvärdena till 
markägaren bör göras.

Rekommendationer 
Ingen åtgärd är den bästa skötseln. 
Den nyligen avverkade delen av om-
rådet bör inte markberedas och plan-
teras med barrträd. I den kvarvarande 
delen bör alla små granar gallras bort. 
Eventuellt bör de större som växer 
intill äldre tallar och lövträd i den 
lövrika hagmarken ringbarkas. Detta 
skulle ha gjort istället för avverkning.

Naturvårdsarter 
Svampar: Grangråticka Boletopsis leu-
comelaena (Sårbar - VU), blodsopp 
Boletus luridiformis, smal svamp-
klubba Cordiceps ophioglossoides, 
granrotspindling Cortinarius fraudo-
losus (Sårbar - VU), barrviolspindling 
Cortinarius harcynicus (Nära hotad - 
NT), rovspindling Cortinarius napus 
(Nära hotad - NT), norrlandsspind-
ling Cortinarius norrlandicus (Sår-
bar - VU), gul taggsvamp Hydnellum 
geogenium (Sårbar - VU), klubbdyna 
Hypocrea alutacea, krusbärskremla 
Russula queletii. 

Referenser 

Det är ovanligt att det finns kvar hagmarker som inte har blivit planterade med gran.         

2014 avverkades nästa hela hagmarken. Istället för restaurering blev det skövling.         

I övre delen finns spåren efter smala åkrar med tillhöranderösen.  
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B e s k r i v n i n g
Läge 
Området ligger cirka 11,5 km, nästan 
exakt N om Grangärde. Man kommer 
lättast dit genom att ta vägen från Ny-
hammar mot Brynberget eller vägen 
från Malingarna. Avtagsvägen, som är 
en återvändsväg, slutar söder om Bast-
bergets fäbodar och området delas av 
vägen. Merparten av skogsområdet 
ligger ovanför vägen.

Områdets huvuddrag 
Jordlagret ska vara morän, grus och 
sand. Sannolikt dominerar finare ma-
terial som inte är särskilt genomsläpp-
liga. Området ligger inom ett berg-
grundsområde med yngre metagranit, 
men i själva skogsområdet är det en 
inneslutning av amfibolit. Amfibolit 
är en omvandlad basisk bergart. Om-
rådet ligger i en sydvästsluttning, där 
östligaste delen är brant och formen 
planar ut ju längre ner man kommer. 
Egentligen ligger området i nedre 
delen av en ännu högre och längre 
sluttning. Det går åtminstone ett par 
mindre raviner i sluttningen, varav en 
har en liten bäck. Källorna är många 
och därmed också källdrågen. Vattnet 
stannar långt ner i sluttningen och 
bildar både kärr och sumpskog.

Geologi
Berggrunden är av granitbergarter och 
jordarten är morän.

Vegetation 
Trädskikten domineras av gran, med 

Bastberget
Id nr: 140 
Typ: Högörtsgranskog 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Saknas
Areal: 15 ha 
Nyckelbiotop: 73 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 9j SO 
Koord.RT90: 6694607/1452661
Koord.Sveref: 6694928/147087
Ägare: Bolag

Bastbergets örtrika och fuktiga gamla granskog är unik för kommunen. Här finns kanske kom-
munens äldsta granar.      

1:17 5000 250 500 750 1000 m
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inslag av alla de vanliga skogsträ-
den. På torrare mark finns många 
gamla grova björkar, liksom tallar. 
De äldsta träden uppskattas till flera 
hundra år. Granen är dels högväxt 
och grov, när den förekommer på 
torrare mark. I kärren är den senväx-
ande och spärrgrenig. Mängden lågor 
och stående död träd är imponerande, 
särskilt de grova björkarna. I käll-
drågen och på översilningsmark är 
det klibbal som är det träd som lever 
sida vid sida med gran. Här och var 
också gråal, medan asp bara finns i ett 
fåtal individer. 

Fältskiktet varierar med fuktighets-
grad, men en sällsynt stor andel är 
sumpskog av högörts-typ. Växtlighe-
ten består mest av älggräs, starr, kärr-

140. Bastberget

fibbla och bredbladiga gräs. På vissa 
ställen lägre vegetation som tussilago 
och slåtterblomma, men också örnbrä-
ken. De sistnämda arterna är exempel 
på arter som gynnas av den basiska 
berggrunden. På torrare ställen finns 
blåsippa, som är en bättre indikator 
på basiska markförhållanden. Bot-
tenskiktet domineras av mossor. Inte 
bara den gamla skogen är intressant, 
en del av den 40-50 åriga granplan-
teringen visar på samma typ av mark-
förhållanden.

Flora och funga 
Som tidigare nämnts är ovanliga ar-
ter inte speciellt många, trots mycket 
goda omständigheter. Sannolikt be-
hövs flera besök och noggrannare 

inventering för att finna rariteterna. 
Den ovanligaste kärlväxten som har 
påträffats är kransrams, som här har 
en av sina östligaste lokaler. Den står 
i ett blött kärr nedanför sluttningen. 
Vid ett besök har mossor översiktligt 
inventerats, vilket bland annat resul-
terade i fynd av arterna vedsäckmossa 
(VU) och rörsvepemossa. Trots ett par 
besök i bästa svamptid har få ovanliga 
marklevande svampar påträffats, gul-
toppig fingersvamp (NT) är dock fun-
nen. Mängden hänglavar på träden är 
förvånandsvärt liten, men det finns 
spridda bålar av garnlav (NT). De 
gamla granarnas skrovliga bark passar 
utmärkt till knappnålslavar och bland 
dem finns liten sotlav (VU), vilket är 
en av landets sydligaste förekomster. 
Stammarna på granarna är täckta av 
gammelgranslav och något färre med 
kattfotslav. Klibbal och gråal har rik-
ligt med vanliga skorplavar på stam-
marna, men på ett par av klibbalarna 
finns den sydliga glansfläck. Här och 
var finns högstubbar av tall och den 
på blottade veden finns kortskaftad 
ärgspik (NT). Trots ganska mycket av 
gamla lågor har bara kötticka (NT) 
påträffats av de rödlistade vedsvampar 
som kan förväntas. På en död björk 
fanns ett år koralltaggsvamp (NT).

Fauna 
Skogsområdet bör vara intressant för 
många fåglar och däggdjur. Den gam-
la skogen och den fuktiga skogstypen 
borde locka många arter. Vid ett be-
sök fanns tydliga spår efter björn. 

En skalbaggsinventering genom-
fördes 2013 med fönsterfällor. Som 
komplement söktes även gnagspår 
och individer under lös bark. Detta 
resulterade i elva naturvårdsarter, va-
rav två rödlistade mörksömmad bark-
svartbagge (NT) och gropig brunbagge 
(NT). 

Friluftsliv 
Bastbergets skog är kanske inte den 
allra mest besöksvänliga skog man 
kan tänka sig, på grund av blöta, bot-
tenlösa källor och källdråg. Skogen är 
dock unik för södra delen av Dalarna 
och väl värt ett besök för sin skönhet.

Natur- och kulturhistoria 
Skogen är mycket ovanlig för Väster-
bergslagen, eftersom den är bördig, 

Källor bryter fram ur den steniga marken i nedre delen av området. Detta gör att det växer upp en 
hög vegetation.  
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och har källdråg och översilning, vil-
ket gör högvuxna träd. Området ligger 
nära Bastbergets fäbod, vilket var en 
av världens största fäbodar. Stort antal 
djur måste ha gått och betat i skogen. 
Mycket tyder att så har skett på Bast-
berget. Inslaget av de grova, gamla 
björkarna, grova granar och en del 
små grupper av gråal, tyder på bete i 
skogen. Somliga platser är hagmarks-
liknande. Förklaringen kan ligga i att 
en del av skogen kan ha tillhört någon 
fäbod. Spår efter bränder saknas, men 
antalet gamla stubbar är förhållande-
vis litet.

Ingrepp och påverkan 
Någon påverkan av modernt skogs-
bruk har inte skett inom den avgrän-
sade skogen. Om man ser utanför den 
orörda skogen finner man ungskog 
och nyare hyggen. Sannolikt har en 
del av det som har avverkats genom 
åren varit liknande som den kvarva-
rande. En liten areal ung granskog är 
kulturskog, men den har stor poten-
tial att utvecklas.

Bedömning
Värdeomdöme 
Bastbergets gamla högörtsgranskog är 
unik i kommunen. Ingen annanstans 
finns det kvar så stor areal av sådan 
skog, kanske gäller det för hela södra 
Dalarna. Förekomsten av liten sotlav 
(VU) är också unik. Området får Hö-
gre naturvärde i naturvärdeklass 1b. 
För att bedömas  i högsta naturvärdes-
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klass bör det finnas flera naturvårdsar-
ter. Ett besök ett bra svampår kan nog 
fylla på artlistan.

Hot, skydd och planering 
Markägaren har 11 hektar av Bastber-
gets skog som nyckelbiotop ”sump-
barrskog” och ”barrskog”.

Rekommendationer 
Stora delar av skogsområdet är nyckel-
biotop. En liten utökning är befogad 
som buffertzon och även den skogen 
bör kunna vara intressant för svampar. 
Ett bra svampår bör svamparna inven-
teras mer noggrant.

Rödlistade arter 
Växter: Knärot Goodyera re-
pens (Nära hotad - NT), krans-

Här och var ligger det grova granlågor. Det finns även ställen där bråtar av lågor ligger efter att 
barkborrar har dödat träden.  

rams Polygonatum verticillatum. 
Mossor: Vedsäckmossa Calypogeia 

suecica (Sårbar - VU), rörsvepemossa 
Jungermannia subulata ssp. leiantha. 

Svampar: Stjärntagging Astero-
don ferruginosus (Nära hotad - NT), 
koralltaggsvamp Hericium coralloides 
(Nära hotad - NT), kötticka Leptopo-
rus mollis (Nära hotad - NT), ullticka 
Phellinus ferrugineofuscus (Nära 
hotad - NT), gultoppig fingersvamp 
Ramaria testaceoflava (Nära hotad - 
NT).

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentos 
(Nära hotad - NT), kattfotslav Artho-
nia leucopellaea, glansfläck Arthonia 
spadicea, violettgrå tagellav Bryoria 
nadvornikiana (Nära hotad - NT), 
liten sotlav Cyphelium karelicum (Sår-
bar - VU), gammelgranslav Lecanactis 
abietina, kortskaftad ärgspik Micro-
calicium ahlneri (Nära hotad - NT).

Skalbaggar: Anobium thomsoni, 
Atrecus affinis, Callidium coriaceum, 
mörksömmad barksvartbagge Cor-
ticeus suturalis (Nära hotad - NT),  
Cryptolestes abietis, Endomycchus cocci-
neus, Gnathoncus buyssoni, Harminius 
undulatus, Ostoma ferruginea, Quedius 
plagiatus, gropig brunbagge Zilora fer-
ruginea (Nära hotad - NT).

Referenser
Hermansson & m.fl. 2008. Hedgren 
2014.

Skalbagge? eller björnspår?Stor flatbagge (VU) är inte funnen i området, men den kan vara förbisedd.  /RL
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Beskrivning
Läge 
Området ligger NV om sjön Stora 
Ursen, cirka 7,5 km N om Ulriks-
berg. Skogsområdet ligger V om Urs-
mossen. Man kan lätt nå området om 
man tar skogsbilvägen söder ifrån.

Områdets huvuddrag 
Väster om Stora Ursen finns ett par 
höjder med mellanliggande dalgångar 
och småkuperad terräng som övergår 
till en blandning av små myrar och 
skog mot sjön. Terrängen på de flesta 
ställen är storblockig, på sina ställen 
är det svårframkomligt. Skogsområ-
det ligger i nedre delen av Ursbergets 
ostsluttning, där terrängen planar ut 
mot småmyrarna.

Geologi
Berggrunden är i huvudsak av urgra-
nit. Stora delar av området består av 
tunn ytmorän. 

Vegetation 
Skogens vegetation är typisk för de 
magra markerna i västra delen av 
kommunen. Fältskiktet domineras av 
blåbärsris och de vanligaste örterna. 
Inslaget av gräs är litet. Annorlunda 
är det på fuktig mark, som är mindre 
sumpskogar med glest av träd, oftast 
med mer björk än annorstädes. Även 
mindre kärr förekommer. På fuk-
tig mark finns bl.a. ormbunkar och 
starrarter. Ingenstädes kan man finna 
någon örtrikare vegetation. Skogen 
domineras av gran med inslag av löv-

Ursberget
Id nr: 141 
Typ: Naturbarrskog, lövrik barrskog
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, G 
Skydd: Saknas
Areal: 33 ha, inkl 30 ha skogsmark
Nyckelbiotop: 51 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 7h NO 
Koord.RT90: 6680266/1432232
Koord.Sweref: 6680340/126836
Ägare: Bolag

Skogen på Ursberget är mångformig skog med gamla björkar och rikligt med klena lågor. 

1:15 0000 250 500 750 1000 m
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träd och tall. Av lövträden dominerar 
björk, därefter asp, medan sälg och 
klibbal bara finns det enstaka av. Ål-
dern på merparten av träden är över 
hundra år, troligen mellan 110-140 
år. Spridda granar och tallar är äldre, 
kanske också något av lövträden. Sko-
gen genomgår en kraftig självgallring 
på klena träd.

Flora och funga 
Detta är sannolikt ingen svampskog, 
blockighet brukar göra att artantalet 
blir lågt. Däremot bör det kunna gå att 
finna fler vedsvampar än de som ännu 
är kända. På några av de grova lågorna 
är gränsticka (NT) påträffad. Andra 
tickor som är funna är citronticka An-
trodia xantha och knölticka Antrodia 
serialis. 

Skogen är skiktad med klena sen-
växande granar och på dem finns här 
och var garnlav (NT), på sina ställen 
finns det ett antal exemplar på varje 
träd. På sikt bör träden få stora mäng-
der hänglavar, särskilt om skogen 
med tiden får små öppningar efter 
fallna träd. De allra äldsta granarna, 
som alla står på fuktig mark, är rikt 
påväxta av gammelgranslav. På en gran 
hittades också den tämligen allmänna 
skorplaven Lecidea turgidula. Det 
finns några högstubbar av tall som har 
kolad ved efter skogsbrand, men den 
kolade veden börjar försvinna. 

Ingen tall, förutom de allra äldsta 
träden, har öppna brandljud. På en 
sådan brandlyra finns lite kolrester 
och där sitter kolflarnlav (NT), mörk 

141. Ursberget

I den fuktiga skogen mot myren ligger stora mängder av grova granlågor. Ett perfekt ställe för att 
finna sällsynta vedsvampar.                                           

Där det ligger mest grova granlågor, där finns också gränsticka (NT).  

kolflarnlav (NT) och Micarea elach-
ista. Lövträden, särskilt aspen står 
för skuggigt i den slutna skogen för 
att ha rik lavflora. Några aspar har 
måttligt med korallblylav, men rik-
ligt med dvärgtufs. Korallblylav finns 
däremot rikligt på en sälg, tillsam-
mans med mindre mängd av gytterlav. 
Klena rönntelningar kan vara intres-
santa i sådan här skog med hög och 
jämn luftfuktighet och det visade sig 
vara så, för det finns rikligt av blåsvart 
knopplav. En mycket gammal klib-
bal är intressant för på den fanns en 
skorplav från släktet Verrucaria och 
som sannolikt är en ny art för landet. 
Den enorma mängd block som finns 
i skogen gör att även lavar och mos-
sor som växer på sten är intressanta. 

Många av blocken är flera meter höga 
och med många tiotals meter i om-
fång. Nästan alla större block har lo-
dytor. Lavar och mossor på sten är inte 
inventerade, men skuggblåslav är känd 
från ett enda block, liksom rödfläckig 
knotterlav Trapeliopis pseudogranulosa.

Fauna 
Skogen ålder gör att det bör finnas 
möjligheter för hålbyggare. Sparvugg-
la och spillkråka finns, men fågelfau-
nan är inte inventerad. Tretåig hack-
spett (NT) är observerad och troligen 
häckar regelbundet. Det förhållande-
vis stora inslaget av äldre lövträd är 
positivt för fågel- och insektsfaunan. 
Sparvuggla häckar i något träd med 
hål i. Mängden död ved är stort, vil-
ket bör gynna vedlevande insekter. I 
en gammal klibbal med ihåligt innan-
döme har den för oss sällsynta myran, 
blanksvart trämyra byggt bo.

Friluftsliv 
Skogen bör kunna vara ett intressant 
utflyktsmål på grund av dess natur-
skogskaraktär och den stora blockig-
heten. Trots alla block är det ganska 
lätt att gå mellan blocken, det är inte 
ofta man behöver kliva på mossiga 
block. En spännande skog som ger en 
trolsk stämning.

Kultur-naturhistoria 
Att kalla skogen för naturskog går 
att göra, för att någon påverkan av 
betydelse inte finns under de senaste 
hundra åren. Skogen saknar de rik-
tigt gamla träden, sannolikt var det 
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en gång en gles tallskog som brann 
lite då och då. Spridda höga stubbar 
efter de äldsta träden som avverkades 
på 1800-talet, finns över hela områ-
det. Spår efter bränder syns tydligast i 
kvarvarande naturliga tallhögstubbar-
na, åtminstone tre bränder har träden 
varit med om. Sannolikt har inte den-
na skog brunnit så ofta på grund av 
sen snösmältning och hög luftfuktig-
het. Några spår efter kolmilor har inte 
synts till, däremot en spismur mot ett 
stenblock, vilket tyder på kolarkoja. 
Efter den sista branden togs sanno-
likt den brunna skogen till kolved och 
därefter har den haft fri utveckling. 
Dagens karta visar ett par torp i när-
heten av skogsområdet.

Ingrepp och påverkan 
Någon avverkning har inte skett i den 
slutna skogen i modern tid. Antalet 
liggande träd är enormt, men domi-
neras av klena träd efter pågående 
självgallring. Det finns ställvis många 
grövre lågor, till och med i större an-
samlingar och i varierande grad av 
nedbrytning, vilket bevisar lång tids 
orördhet.

Bedömning
Värdeomdöme 
Skogen i Ursbergets ostsluttning har 
mycket höga naturvärden. Skogen är 
naturskog även om den har en bak-
grund påverkad av kolning. Antalet 
stående döda träd är lågt, men snart 
kommer de äldsta träden att falla och 
då kommer naturvärdena att öka yt-
terligare och förhoppningsvis fler 
sällsynta arter att dyka upp. Redan 
nu bör det finnas en stor artrikedom 
bland vedlevande svampar, särskilt av 
skinnsvampar. Asparna står i allmän-
het för skuggigt för blad- och buskla-
var. De senväxande asparna kommer 
att finnas länge i skogen. Stenblocken 
har varit utsatta för eldens lågor och 
därmed ganska artfattiga på lavar och 
mossor. Området har särskilt stor be-
tydelse för biologisk mångfald och 
det förutsättningar att upprätthålla 
ekologisk funktion som livsmiljö för 
naturvårdsarter. Högre naturvärde 
(Naturvärdeklass 1b).

Hot, skydd och planering 
Drygt hälften av skogen är nyckelbio-

top, 16,8 hektar ”barrskog”, men det 
är gränsfall för de övriga delarna. Nå-
got hot ska det inte finnas mot nyck-
elbiotopen, men den övriga skogen 
bör få samma status.

Rekommendationer 
Det finns ingen anledning att göra nå-
got i området. På sikt kommer skogen 
att bli luckigare, allt efter att träd dör 
och faller, och därmed gynnas en del 
lövträd.

Naturvårdsarter 
Svampar: Gränsticka Phellinus nigro-
limtatus (Nära hotad - NT).

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(NT), blåsvart knopplav Biatora ocel-
liformis, kolflarnlav Hypocenomyce an-
tracophila (Nära hotad - NT), mörk 
kolflarnlav Carbonicola myrmecina 
(Nära hotad - NT), skuggblåslav Hy-
pogymnia vittata, gammelgranslav Le-
canactis abietina, dvärgtufs Leptogium 
teretiusculum, lunglav Lobaria pulmo-
naria (Nära hotad - NT), korallblylav 
Parmeliella triptophylla, gytterlav 
Protopannaria pezizoides Svampar: 
Gränsticka Phellinus nigrolimtatus 
(Nära hotad - NT).

Fåglar: Sparvuggla Glaucidium pas-
serinum*, tretåig hackspett Picoides  
tridactylus* (Nära hotad - NT).

Steklar: Blanksvart trämyra Lasius 
fuliginosus.

Referenser

Skogen bör vara perfekt för järpe.
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Beskrivning
Läge 
Myren ligger 12,5 km V om Grangär-
de och nedanför sydvästsluttningen 
vid Gänsberget och söder sjön Gän-
sen.

Områdets huvuddrag 
Sydostsluttningen slutar tvärt med ett 
myrområde som lutar svagt mot Gän-
sån. Myren har flera skogsholmar som 
gör att de öppna ytorna blir begränsa-
de. I kanterna mot den öppna myren 
är det på de flesta ställena sumpskog 
av skiftande fuktighetsgrad. Även trä-
dens grovlek varierar med fuktighe-
ten. Närmast Gänsån finns en smal 
bård av svämskog.

Landskapsbild 
När man åker förbi myren, har den ett 
visst värde för landskapet, men efter- 
som skogen dominerar närmast vägen 
får man inte den öppna vy som en 
myr brukar ge.

Geologi
Berggrunden är yngre granit i den väs-
tra delen och leptit i den östra. Jordar-
ten är grusig isälvsediment, förutom 
mindre delar av morän som kullig 
form.

Vegetation 
Myren ligger i anslutning till kalkrik 
berggrund. Detta är tydligt i skogs-
kanten i de norra delarna. På skogs-
holmarna är det svårare att se spår 
som visar på örtrik skog. Svackor med 
fuktigare mark har örter som t.ex. 

Gänsmossen
Id nr: 142 
Typ: Rikkärr, tallmosse, gammel-
skog
Klass: Lokalt (II)
N2000: Ja 
Naturvärde: B, G, L, K 
Skydd: Saknas
Areal: 41 ha, inkl 22 ha skogsmark
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 7i NO 
Koord.RT90: 6682290/1442035
Koord.Sveref: 6682482/136613
Ägare: Bolag

Mellan myrarna finns det äldre tallskog  med varierande naturvärden.  

1:20 0000 250 500 750 1000 m
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vitsippa, hästhov och gullris, samtliga 
är allmänna. Ungefär 21 hektar är 
skog och arealen våtmark är nästan 
lika mycket. På myren är det blågröe 
som dominerar, ett typiskt gräs som 
visar på intermediära förhållanden. 
För övrigt är det en del blötare partier, 
särskilt i nordvästra änden. I norra 
kanterna, och åtminstone en bit ut på 
myren är det tydligt kalkgynnad flora. 

Flora och funga 
Antalet växtarter på Gänsmossen är 
anmärkningsvärt lågt, trots kontakt 
med kalkrikt vatten. Den norra delen, 
mot skogen, har en ensartad stor före-
komst av axag. Närmare skogen, eller 
i skogkanten, finns spridda bestånd av 
kransrams och skogsknipprot. Myren 
domineras av blåtåtel. Fuktigare parti-
er på myren domineras av axag, en art 
som endast finns i kalkrika kärr. Här 
och var finns det grupper av orkidéer, 
särkilt sumpnyckel är kalkkrävande. 
Fynd finns också av björnbrodd. 

Lavarna är knutna till skogen kring 
och på holmarna i myren. Där skogen 
är skiktad med gran, i så väl tall- som 
grandominerad skog, finns spridda 
bålar av garnlav (NT). Ingenstädes är 
garnlav dominerande hänglav, vilket 
vanligtvis är grå tagellav Bryoria capil-
laris. En del av de mer öppet stående 
barrträden har mindre förekomster av 
nästlav. 

På skogsholmarna finns gamla av-
verkade stubbar av tall och de har res-
ter av kolad ved efter skogsbränder. 
På den kolade veden växer kolflarnlav 

142. Gänsmossen

(NT) och vedskivlav (NT), men inga 
rikare förekomster. Även knottrig 
skivlav Trapeliopsis granulosa finns, 
men det är egentligen en obeskriven 
art. Vedskivlav (NT) förekommer 
också rikligt på några gamla rotvältor 
i myrkanterna. På en rotvälta påträf-
fades den lokalt hotade laven Micarea 
elachista. Några grövre enar i myr-
kanterna tyder på lite rikare mark än 
normalt. Det finns få lågor i området, 
men det pågår en process mot ökad 
mängd död ved. Många tallar hål-
ler på att bli utkonkurrerade. I södra 
myrkanten, där en smal bård av gle-
sare tallsumpskog förekommer, är en 
stor sällsynthet påträffad. På en klena-
re död tall med barken sittande kvar 

finns gulporig ticka (VU). Vid upp-
täckten 2011 fanns cirka 15 frukt-
kroppar. Enstaka lågor med vedticka 
finns inom området.

Fauna 
Myren besöks av trana regelbundet, 
men om den häckar på myren är 
oklart. Vid den landsomfattande in-
venteringen av snäckor upptäcktes 
kalkkärrsgrynsnäcka (NT). 

Natur- och kulturhistoria 
Myren har med stor sannolikt varit 
viktig slåttermyr. Blåtåtel var säkert 
attraktiv som hö. Kanske slåttern 
gynnade gräset och ännu idag är ef-
fekten kvar. Skogen på holmarna är 
förhållandevis gammal och ganska 

En liten del av Gänsmossen har nyttjas om åker. Nu växer det sakta igen.

Gänsmossen är ställvis ett extremrik kärr. På våren är det svårt att de detta när all vegetation fortfarande är vissen.   
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lite påverkad under senaste hundra 
åren. Det finns en gradskillnad mel-
lan skogsholmarna. Ett par kolbottnar 
vittnar om kolhuggning i skogarna. 
På skogsholmarna finns stubbar efter 
dimensionsavverkningens tid och på 
stubbarna syns spår efter skogsbrän-
der. 

Närmast torpet Gänsmossen är det 
ett antal spår efter mossodling. Ännu 
är de plöjda tegarna fria från skog. Ett 
glest björkbestånd upptar vissa ytor 
och i dikerna. En och annan sälg har 
också växt upp.

Ingrepp och påverkan 
Som tidigare nämnts är påverkan 
inte speciellt stor under de senaste 
60-70 åren. Ett hygge har tagits upp 
i anslutning till myren. Sannolikt var 
den skogen en kalkbarrskog, som åter 
kan bli intressant i framtiden för t.ex. 
marklevande svampar.

Bedömning
Värdeomdöme 
Gänsmossen är en av få myrar med 
rikkärrsvegetation. Myren har inte 
kärr överallt, men där de finns är det 
till och med extremrikkärr. I det stora 
hela finns det inga diken som påver-
kar själva myren. Delen med myråk-
rar är naturligtvis dikad, men detta är 
ett kulturspår som ökar det kulturella 
värdet. Skogen på holmarna är ställvis 
ganska naturskogsartad, skiktad och 
med gamla träd. Tyvärr finns det lite 
lågor, men i en snar framtid kommer 
de träd som håller på att tackla av att 
falla. Förekomsten av gulporig ticka 
är anmärkningsvärd. Den har en viss 
möjlighet att leva i området så länge 
klena, senväxande tallar dör kontinu-
erligt. Området har kontinuerlig eko-
logisk funktion som livsmiljö för flera 
naturvårdsarter. Värdeklassen bedöms 
vara Högre naturvärde (Naturvärde-
klass 1b).

Hot, skydd och planering 
En del av myrens norra del ingår i Na-
tura 2000. Annars finns inget skydd 
och heller inga planer på skydd.

Rekommendationer 
Tillsammans med Gänsberget kalk-
barrskog skulle Gänsmossen kunna 
bidra till ett unikt reservat med många 

142. Gänsmossen

Den ytterst sällsynta gulporig ticka (VU) finns på tallar i myrkanten. Mycket typisk växtplats för 
denna värmeälskande ticka. 

hotade marklevande svampar.

Naturvårdsarter 
Växter: Backskafting Brachypodium 
pinnatum, sumpnyckel Dactylorhiza 
traunsteinerii, skogsknipprot Epipac-
tis helleborine, kransrams Polygonatum 
verticillatum, dvärglummer Selaginella 
selaginoides, axag Schoenus ferrugineus, 
björnbrodd Tofieldia pusilla. 

Svampar: Gulporig ticka Dip-
lomtioporus flavescens (Sårbar - VU), 
tallticka Phellinus pini (Nära hotad - 
NT), vedticka Phellinus viticola.

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), nästlav Bryoria 
furcellata, kolflarnlav Carbonicola an-
thracophila (Nära hotad - NT), ved-
skivlav Hertelidea botrytes (Nära hotad 

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

Referenser
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Beskrivning
Läge 
Frutjärn är en mindre tjärn i centrala 
Ludvika. Tjärnen ligger i området 
Notgården.

Området huvuddrag 
Runt tjärnen ligger bostads- och in-
dustriområden. Allra närmast tjärnen 
finns ett grönt bälte. Frutjärnen ingår 
i ett system med mindre tjärnar mel-
lan sjöarna Väsman och Haggen. An-
tagligen har Frutjärnen under lång tid 
haft näringsrika förhållanden. Tidvis 
har tjärnen ett rikt fågelliv. Grunt och 
vassrikt gör den till ett vatten av slätt-
sjötyp.

Geologi
Berggrunden är leptit. Runt tjärn är 
torv.

Vegetation 
Vegetationen i Frutjärn har troligen 
utvecklats från en skogstjärn till en 
näringsrik tjärn som liknar en slätt-
sjö. Vass och kaveldun breder ut sig 
efter stränderna. Igenväxningen har 
dock stannat upp efter att tillförseln 
av näringsrikt vatten har minskat. På 
den västra sidan, i anslutning till in-
loppet, står träden tätt och bildar en 
sumpartad lövskog. Intill den står en 
barrblandskogsdunge. För övrigt är 
trädskiktet av diverse lövträd, men 
domineras av björk. Vattenytan är ca 
1 ha. Näckrosor är vanliga i tjärnen.

Flora och funga
Växtligheten kring tjärnen är inte un-

Frut järnen
Id nr: 143 
Typ: Fågelsjö 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi (Z), L 
Skydd: Saknas
Areal: 6 ha 
Nyckelbiotop: - 
Socken: Ludvika
Karta: 66F 6a NO 
Koord.RT90: 6668594/1464422
Koord.Sveref: 6669062/159165
Ägare: Enskilda, kommun

Vattenytans areal håller sig ganska konstant. Igenväxningen går mycket långsamt.  

1:7 5000 100 200 300 400 500 m
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143. Frutjärnen

dersökt. Man kan anta att det finns en 
del växter som trivs i den lite näringsri-
ka vegetationen Kaveldun är ganska ut-
bredd bland vass. Det finns en del död 
ved i de trädbevuxna våtmarkerna. 

Fauna 
Under de senaste åren har bäver varit 
stationär. Frutjärn är dock intressant 
och viktig för fågellivet. Mellan 1960- 
och 1990-talet fanns uppemot 60-70 
par skrattmås. Idag är det cirka 20-ta-
let par. Tillsammans med skrattmåsar-
na häckar änder. Tidigare fanns flera 
arter än idag. Försvunna arter som 
t.ex. brunand (NT) och vigg, följer en 
allmän minskning i hela landet. Svart-
hakedopping (NT) har häckat då och 
då. På senare år har sångsvan häckat 

i tjärnen. Åtminstone ett år häckade 
buskskvätta (VU), Det finns äldre 
uppgifter om fågelobservationer från 
Frutjärn, t.ex. en tillfällig observation 
av vitögd dykand i början av 1900-ta-
let som var ett av landets första fynd.

Friluftsliv 
Frutjärnen måste ses som en del i den 
tätortsnära naturen och som sådan ett 
avvikande element som berikar mång-
falden. Fågelskådning sker då och då 
från lokala fågelintresserade. 

Natur- och kulturhistoria
Antagligen har Frutjärnen under lång 
tid haft näringsrika förhållanden, 
utan att för den skull vara förorenad 
(uppgifter från sekelskiftet). Kom-
munen har dock under en längre tid 

släppt ut dagvatten i tjärnen (kanske 
även avlopp från enskilda hus). Ti-
digare markanvändning utgjordes av 
jordbruk, vilket möjligen bidrog med 
näringsläckage till tjärnen. 

Ingrepp och påverkan 
Naturligtvis har utsläppen från dag-
vattenledningarna och tidigare jord-
bruk påverkat näringstillförseln till 
Frutjärnen, men inte med samma ne-
gativa effekt som t.ex. i Marnästjärn. 
1997 avverkades flertalet av de äldsta 
träden på ena sidan av tjärnen, vilket 
resulterade att bäverns fällningar blev 
än tydligare. Vatten leds från närlig-
gande Nottjärnen.

Bedömning
Värdeomdöme 
Frutjärnen är ännu viktig för skratt-
mås. Fortfarande häckar i Frutjärnen 
enstaka par vigg. På senare tid häckar 
sångsvan. Stränderna består av sump-
artad skog eller buskage. Som fågelsjö 
bidrar detta till variation och högre 
biologisk mångfald inne i tätorten. 
Klassen bedöms vara Visst naturvärde 
(Naturvårdsklass 3).

Hot, skydd och planering 
Skrattmåsens försvinnande från flerta-
let platser har troligen haft en allvarlig 
utveckling även på änderna. Frutjär-
nen saknar skydd men ligger som ett 
grönområde i detaljplaner.

Rekommendationer 
Skrattmåsarna måste få häcka ostört i 
Frutjärnen. Vegetationen runt tjärnen 
ska tillåtas utvecklas så att gamla träd 
och buskage kan medföra något posi-
tivt för småfåglarna. En fågelinvente-
ring bör göras för att öka kunskapen 
om vilka arter som häckar i tjärnen. 
Naturligtvis ska hänsyn tas till närbo-
endes intresse av öppnare ytor. Sköt-
selplan för Frutjärnen bör upprättas.

Naturvårdsarter 
Fåglar: Svarthakedopping Podiceps 
nigricollis (Nära hotad - NT), skratt-
mås Larus ridibundus, buskskvätta 
Saxicola rubertra (Sårbar - VU).

Referenser 
Holmström & m.fl. 1942-47.

Ett större vassbälte fins i ena änden av tjärnen. det är viktigt att bevara vassen för alla småfåglar som 
häckar och njyttjar vassen på vintern. 
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Beskrivning
Läge 
Mellanån, rinner mellan Stora och 
Lilla Ursen, ca 5 km N om Ulriks-
berg. Mellanån ligger i botten av en 
större dalformation mellan sjöarna.

Områdets huvuddrag 
Ån är reglerad vid Stora Ursen. Den 
gamla barrskogen har osannolikt 
många ytliga stenblock och impone-
rande jättestora flyttblock. Ändå är 
terrängen tämligen lättframkomligt. 
Nordsluttningens granskog på södra 
sidan av ån och ostsluttningen mot 
sjön har största inslaget av lövträd. 
Man finner överallt trögväxande gran 
som ett lägre höjdskikt, ibland tätt, 
under högvuxna granar och tallar. På 
sådana ställen kan det vara mängder 
av ”hänglavar”. I den södra skogsdelen 
är det något mer tall än i norr. Mindre 
hällmarker med gammal tall finns i 
anslutning till myrarna. Skogen är en 
gång i tiden genomhuggen, vilket gör 
att det saknas de riktigt gamla träden. 
Ändå har skogen en karaktär av att 
vara uppkommen spontant efter en 
skogsbrand. Det finns på sina ställen 
rikligt med lågor i alla möjliga dimen-
sioner. Artrikedomen är hög.

Geologi
Berggrunden består av yngre gra-
nit. Området är till stora delar stor-
blockigt. Med storblockigt avser 
att minst två tredjedelar av ytan 
täcks av block större än en kubik-
meter. Här och var finns det stora 

Mellanån
Id nr: 144 
Typ: Naturbarrskog, sumpskog 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, L 
Skydd: Saknas
Areal: 43 ha, inkl 36 ha skogsmark-
Nyckelbiotop: 41 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 7h SO 
Koord.RT90: 6677404/1433404
Koord.Sveref: 6677492/128044
Ägare: Bolag

Srorblockigheten är inte så besvärlig som det ser ut. Oftast är det lättgånget emellan blocken. De 
största blocken har fler arter mossor än markens block.  

1:17 5000 250 500 750 1000 m
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flyttblock. Närmast ån finns några 
mindre sänkor som har ett heltäck-
ande ytlager av block. Sådana block-
sänkor bör man undvika att gå över. 
Ingenstans går berget i dagen. Stor-
blockiga ytor med tunt eller osam-
manhängande jordtäcke förekommer 
i anslutning till myren. Myrarna är 
blandmyrar med källdråg i kanterna. 
De är inte med i den nationella våt-
marksinventeringen.

Vegetation 
Skogen är nästan enbart av blåbärsris-
typ. Där skogen är som tätast blir det 
inget ris, istället blir marken grön av 
mossor. Skogen upptar xx % av area-
len. Mycket liten areal är sumpgran-
skog. De ligger i svackor som grytor, Undre bilden är en ”stavagranskog” med massor av ”hänglavar”. En sällsynthet i Bergslagsskogarna. 

144. Mellanån

ravinliknande formationer och plan 
mark mot sjön. På hällmarkerna och 
intilliggande marker är det vanligen 
renlavar som dominerar. Merparten 
av skogen är granskog, men ibland 
är det svårt att avgöra hur stort in-
slaget av tall är. Det mesta av granen 
är senväxande och kortvuxna ”mar-
granar” som är som ett lägre höjd-
skikt under välväxta granar och tallar. 

Lövträdsinslaget varierar, men 
björk finns överallt. Ansamlingar av 
lövträd finns i de brantaste sluttning-
arna eller i svackorna. Vanligast är 
gamla björkar, men även grövre as-
par och sälgar förekommer. Även om
flera av sälgarna är döda, finns ännu 
många friska träd. Skogen uppskattas 
till en genomsnittlig ålder av minst 
120 år. Mindre arealer är betydligt 
yngre, men bedöms vara självföryng-
rade av gran. 

Intrycket är att skogen uppkommit 
naturligt efter brand. Uppskattnings-
vis är lövträden ungefär lika gamla 
som granen. Några riktigt gamla tallar 
finns inte, då menas flerhundraåriga 
träd. Tall finns mer frekvent i de södra 
delarna, där hällmarkerna också finns. 
En granplantering delar gammelsko-
gen, men de binds samman av trädbe-
vuxna blocksänkor och hällar mellan 
sluttningen och ån. Lågor finns det av 
alla trädslag. Särskilt mycket träd lig-
ger i anslutning till upptagna hyggen. 
Myrarna är av den fattiga typen, men 
i kanterna finns vassbälten kring ett 
antal källor.Ganska typisk skog i nordsluttningen mot Mellanån. Skiktad med klena granar. Blockigheten bi-

drar till luckigheten. Troligast är att den här delen är sådd för hundra år sedan.



567

144. Mellanån

Flora och funga 
Artantalet av växter i skogen är lågt. 
Inga partier med rikare vegetation, 
men knärot (NT) är påträffad. Den 
bör finnas på fler ställen än de två 
ställen den är funnen på. En gammal 
granskog bör ha mycket av hängande 
lavar. Dit hör skägglavar, tagellavar 
och garnlav (NT). I stort sett är det 
bara i nordsluttningens granskog 
mot ån som det är stora mängder av 
hänglav. Läget, skogens höga ålder 
och de långsamväxande granarna har 
de egenskaper som gör att det lavarna 
trivs särskilt bra på detta ställe. Här 
finns garnlav (NT) på de flesta gra-
nar. Violettgrå tagellav (NT) finns på 
flera granar, men bara enstaka bålar 

har setts. En del av dessa ”smågranar” 
har på stammarna ovanligt många ar-
ter av skorplavar och bland dem finns 
det sparsamt med kattfotslav. På en 
grövre gran i sluttningen finns mjölig 
dropplav (NT). Där gamla grövre gra-
nar står i eller intill sumpskog, är de 
ibland ljusgråa med gammelgranslav. 

Många av sälgarna och asparna står 
så ovanligt bra till att de får tillräck-
ligt med ljus ner på stammen så att 
det finns många lavarter. I norra de-
len står en rad sälgar och aspar i en 
långsträckt svacka. De får ett svagt 
ljus från söder och detta är idealiskt 
för lavarna. En sälg, tyvärr död, har 
ännu en av de största bålar av lunglav 
(NT) av alla träd som har lunglav i 
kommunen. Som tur är finns lunglav 
också på en grov asp intill. En annan 
sälg med lunglav på samma plats, har 
dött och fallit. 

Andra typiska arter som finns till-
sammans med lunglav är korallblylav, 
stuplav och bårdlav. Korallblylav finns 
också på rönn och fler aspar i södra 
delen. Intressant är att av alla aspar 
finns en asp med särskilt artrik stam 
med skorplavar. Bland arterna finns 
ett par ovanligheter för våra trakter. 
Det är barkkornlav, vit flarnlav Toens-
bergia lecucococca och Lecania cyrtel-
lina. I sluttningen mot Lilla Ursen är 
det ställe som har mest gamla lövträd. 
På nedfallna grenar från gammal asp 
hittades rikligt av både kvistspik och 
stor kvistspik. Dessutom fanns det 
sparsamt med mörkhövdad spiklav, en Här står en av de få gamla högstubbarna efter den ursprungliga tallskogen. Är den 500 år gammal?  

En gång stod det riktigt gamla tallar i skogen. De avverkades med yxa och handsåg. Före eller efteråt 
brann skogen.  
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stor sällsynthet så här långt söderut. 
Lavar på tall har inte speciellt ofta 

någon artrikedom. Här har dock någ-
ra tallar garnlav (NT) och nästlav. På 
några solexponerade gamla tallstub-
bar finns vedskivlav (NT). Vitmosslav 
påträffas på gamla tallågor i fuktiga 
lägen. På torra, solexponerade gamla 
tallågor har dvärgbägarlav (NT) på-
träffats på två ställen. Arten är akut ho-
tad i våra trakter. Den stora mängd av 
stora flyttblock bör göra att det finns 
naturvårdsarter bland mossor och la-
var. Mossor förekommer rikligt på de 
flesta block, vilket bör tyda på skoglig 
kontinuitet. Skuggblåslav har här nog 
sitt starkaste fäste i kommunen. Den 
är spridd på många stenblock, näs-
tan alltid på nordsidan. Tillsammans 

med den finns på ett par ställen norsk 
näverlav (VU). På ett flyttblock finns 
två bålar, varav den ena är ung. På ett 
annat block finns en stor gammal bål. 
Samma lodyta på blocket har ett litet 
fuktigt parti med tätt växande mossa. 
Där finns ovanligt mycket av mos-
skryptolav Cryptodiscus gloeocapsa.  

De vedlevande svamparna bör fin-
nas i ett stort artantal. Förutsättning-
arna är bra eftersom det finns många 
lågor av olika trädslag och nedbryt-
ningsstadium. Någon systematisk ar-
tinventering har inte gjorts. Tallticka 
(NT) finns på åtminstone två gamla 
tallar. På undersidan av ett par gran-
lågor finns stjärntagging (NT), gräns-
ticka (NT), ullticka (NT) och vedticka 
hittats vid olika tillfällen. 

Eftersom det ligger asplågor här 
och var är de alltid intressanta för 
vedsvampar. Som det bör finns ved-
lavklubba (VU) på en riktigt fuktig 
asplåga. Barkticka och veckticka (NT) 
är också funna på asplågor. Alla fynd 
på asplågor är i norra delen. På de 
mer magra tallhällmarkerna finner 
man dropptaggsvamp kring tallarna. 
Tallskogen på en av uddarna ut i my-
ren har inte mindre än 6-7 mycel av 
dropptaggsvamp. 

Fauna
Spår efter näringssök av tretåig hack-
spett (NT) finns i ett par gamla granar. 
Det finns en gammal asp med hål som 
troligen spillkråka har gjort. I sådana 
hål kan pärluggla häcka. Tjäder finns 

Vilken häftig vårtbjörk! Kandelaberbjörk!  

Den smala sälgen är egentligen en död sälg, men full av levande lunglav (NT). Hur länge kommer 
den att stå? Tur att lunglav även finns på aspen. 
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i området. Hål efter skogslämmel har 
setts på ett ställe. Ett besök på våren 
bör ske för att får reda på vilka fågelar-
ter som upprätthåller sig i skogen.

Natur-kulturhistoria 
Brandspåren i stubbarna visar att sko-
gen har brunnit och det är inte osan-
nolikt att den tidigare var en glesare 
tallskog. Som många skogar i Bergsla-
gen är skogen vid Mellanån påverkad 
av kolhuggning och selektiv avverk-
ning. Gamla tallstubbar vittnar om 
att tall har huggits på 1800-talet. 

Sedan sista avverkningarna på 
1800-talet har skogen fått utvecklas 
fritt, vilket dess genomsnittliga ålder 
vittnar om. Huruvida kompletteran-
de sådd har gjorts kring 1900 är inte 

lätt avgöra. Lärk brukar finnas i sådd 
skog, men här saknas de. Enskilda 
granar kan vara betydligt äldre än den 
genomsnittliga skogsåldern på 130 år. 

Ingrepp och påverkan 
Ett tämligen nytt hygge och planterad 
granskog bryter den slutna skogen i 
två delar, men det finns en korridor 
kvar närmast ån. Sannolikt hade den 
avverkade skogen också naturvärden, 
men avverkningen skedde tiden innan 
markägaren blev miljöcertifierad. En 
del av denna avverkning bör utvecklas 
fritt. Söder om mynningen av Mel-
laån finns en liten yngre granskog.

Bedömning
Värdeomdöme 
Skogsområdet är en riktig trollskog 
för alla dessa stora och jättestora flytt-
block. Skogen i nordsluttningen har 
höga naturvärden redan nu, men de 
kommer att öka snabbt med skogens 
ålder. Tyvärr kommer lunglav (NT) 
och andra arter som lever på sälgarna 
att försvinna med tiden. Istället kom-
mer arter knutna till gran att gynnas, 
t.ex. garnlav (NT). Skogen har svagt 
värde för det rörliga friluftslivet, men 
skogen kan ha mycket bra förutsätt-
ningar för de som vill uppleva natur-
skog och dess mystik. Det är även ett 
bra ställe för att plocka trattkantarel-
ler. 

I en naturskog finns det alltid speciella träd 
och egenskaper. Här kramar ömt en gran 
ett stenblock.

Flera av de stora flyttblocken bildar små ”grottor” och djupa skrymslen under överhäng.

Vitmosslav växer gärna på gamla lågor av 
tall. Den är ingen ovanlig art, men en bra 
signalart på kontinuerlig tillgång på grövre 
lågor. 
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Skogsområdet har särskilt stor be-
tydelse för biologisk mångfald. Det 
finns många naturvårdsarter och röd-
listade arter. För de flesta av dem finns 
en livsmiljö som har kontinuerlig eko-
logisk funktion. Bedömningen blir att 
området har Högre Naturvärde (Na-
turvärdeklass 1b). Granungskogen 
uppkommen efter avverkning har na-
turligtvis lågt naturvärde, men en visst 
naturvärde när det finns gamla aspar 
och sälgar.

Hot, skydd och planering 
Huvuddelen av området är nyckel-
biotop, 17,5 hektar ”barrskog”, och 
i markägarens ekologiska plan ska 
skogen utvecklas fritt. All närliggande 
skog bör också  vara nyckelbiotop. 
Om skogsbruk hotar skogsområdet 
bör det bli naturreservat.

Rekommendationer 
Fri utveckling är det enda som gäl-
ler. Skogsområdet vid Mellanån vore 
lämpligt att göra mer tillgängligt för 
allmänheten. Skyltning och en mar-
kerad stig skulle göra att man finner 
de intressantaste och vackraste stäl-
lena i skogen.

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

Svampar: Veckticka Antrodia pul-
vinascens (Nära hotad - NT), stjärn-
tagging Asterodon ferruginosus (NT), 
dropptaggsvamp Hydnellum ferrugi-
neum, rävticka Inonotus rheades, sil-
kesporing Oligoporus serioceomollis, 

barkticka Oxyporus corticola, granticka 
Phellinus chrysoloma (NT), ullticka 
Phellinus ferrugineofuscus (Nära hotad 
- NT), gränsticka Phellinus nigroli-
mitatus (NT), tallticka Phellinus pini 
(Nära hotad - NT), vedticka Phellinus 
viticola.

Lavar: Garnlav Alectoria sarmen-
tosa (Nära hotad - NT), kattfotslav 
Arthonia leucopellaea, nästlav Bryoria 
furcellata, violettgrå tagellav Bryoria 
nadvornikiana (Nära hotad - NT), 
mörkhövdad spiklav Calicium adae-
quatum, solfjäderlav Cheiromycina fla-
belliformis (Nära hotad - NT), dvärg-
bägarlav Cladonia parasitica (Nära 
hotad - NT), mjölig dropplav Clios-
tomum leprosum (Nära hotad - NT), 
skuggblåslav Hypogymnia vittata, vit-

144. Mellanån

På några ställen framkommer blockigheten tydligt.

mosslav Icmadophila ericetorum, gam-
melgranslav Lecanactis abietina, skinn-
lav Leptogium saturninum, dvärgtufs 
Leptogium teretiusculum, lunglav 
Lobaria pulmonaria (NT), barkkorn-
lav Lopadium disciforme, kortskaftad 
ärgspik Microcalicium ahlneri (Nära 
hotad - NT), vedlavklubba Multicla-
vula muscida (Sårbar - VU), stuplav 
Nephroma bellum, bårdlav Nephroma 
parile, korallblylav Parmeliella trip-
tophylla, kvistspik Phaeocalicium po-
pulneum, stor kvistspik Phaeocalicium 
praecedens, norsk näverlav Platismatia 
norvegica (Sårbar - VU).

Fåglar: Tretåig hackspett Picoides 
tridactylus* (Nära hotad - NT), tjäder 
Tatrao urogallus*.

Referenser
Hermansson & m.fl. 2008.
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Beskrivning
Läge 
Området ligger cirka 10 km NNO 
om Grangärde. Man passerar området 
när man kommer vägen från Laxsjön 
och norr om Gammelgårdssjön.

Områdets huvuddrag 
Småkuperat område, där bäckarna 
är nedskurna i vida bäckdalar. Gran-
skogsklädda åsliknande ryggar sträck-
er sig mellan bäckarna. Surdråg drar 
fram i svackor. Vid basen av höjdlä-
gena på vattendelaren till Dalälven 
ligger Gammelgårdssjön. Avrin-
ningsområdet kan avgränsas i norr 
till Orrbergets branta sydsida och ett 
betydligt flackare stråk väster där om. 
I västra delen av sjön mynnar många 
små bäckar ut i sjön. Mellan bäckarna 
och omkring Dammsjön finns i detta 
område en intressant flora, funga och 
element.

Geologi
Berggrunden består av leptit. Jordar-
ten är morän.

Landskapsbild 
I och med skogens läge, norr om 
Gammelgårdssjön, är den en viktig 
del av landskapsbilden utifrån sjön. 

Vegetation 
Skogen är tämligen varierande, be-
roende på hur kraftig den mänskliga 
påverkan är. Stora delar består av fler-
skiktad, mossrik granskog, ställvis 
med mycket grova träd. Inslaget av 
tall är ojämnt. Lövträden är få, men 

Dammsjöbäcken v id Gammelgårdsjön
Id nr: 145 
Typ: Näringsrik granskog 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, K 
Skydd: Saknas
Areal: 7 ha 
Nyckelbiotop: 81 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66F 8a NV 
Koord.RT90: 6691858/1459247
Koord.Sveref: 6692261/153707
Ägare: Bolag

Tack vare den bördiga marken blir granarna snabbt höga och grova. Grova träd är det ont om i 
skogarna och de är särskilt viktiga för faunan och fungan.

1:10 0000 100 200 300 400 500 600 m
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det finns enstaka ganska grova sälgar 
och aspar. Markvegetationen är ställ-
vis örtrik, bl.a. i den sydvästra de-
len. Där finns det bl.a. blåsippa och 
kalkgynnade svampar, vilket bestäm-
mer att det är kalkbarrskog. Lågor av 
gran ligger ganska tätt på vissa ställen, 
mycket på grund av ett gammalt bark-
borreangrepp. Fortfarande dör granar. 

Flora och funga 
Floran är inte inventerad, men det 
finns blåsippa på många ställen. Tibast 
är också förekommande. Största upp-
märksamheten får området för den 
artrika svampförekomsten. Av ved-
svamparna är många allmänna arter 
påträffade, men även några rödlistade 
arter som stjärntagging (NT), ullticka 

(NT) och rynkskinn (NT), samtliga 
förekommer i granlågor. I samma 
substrat har den sällsynta bävermuss-
ling påträffats. Marksvamparna upp-
visar en stor variation och bland dessa 
kan de sällsyntaste nämnas; vargspind-
ling, porslinsblå spindling (VU), blå 
slemspindling, svartblå rödling Ento-
loma nitidum, granriska och ”falsk sill-
kremla” Russula taigarum. Trädväxan-
de lavar är det mycket sparsamt med, 
enstaka träd med garnlav (NT) och 
skägglavar Usnea spp. Vid en under-
sökning på ved påträffades några säll-
synta arter, huruvida de är förbisedda 
eller ej är ännu inte klarlagt. Anmärk-
ningsvärda lavarter som är påträffade 
på murken ved; Thelocarpon licheni-
cola och Trapeliopsis glaucolepidea.

Fauna 
Tretåig hackspett (NT) har konstate-
rats häcka inom området.

Friluftsliv
Det är ett område som är utmärkt att 
komma till och få uppleva storslagen 
granskog. Även för en ”artjägare” är 
skogen full av överraskningar. 

Natur- och kulturhistoria 
Kulturspår i form av ett par kolmilor 
hittar man inom hela området. Troli-
gen har skogsbete bedrivits ända fram 
till 1970-talet. 

Ingrepp och påverkan 
En stor del av skogen i närområdet av-
verkades 1996. Kvar blev en liten del 
med höga naturvärden. Man har dock 
gått miste om ett större sammanhäng-
ande skogsområde med en mosaik av 
skogstyper med stor variation som 
följd av småskaligt skogsbruk.  

Bedömning
Värdeomdöme 
Den återstående skogen har ett högt 
naturvärde genom sin variationsrika 
struktur. Bäckdalen är en mycket 
hårt gallrad granskog men ändock 
med inslag av äldre lövträd och ett ås-
ryggsliknade parti med skiktad, grov 
granskog. Strukturerna börjar få na-
turskogskvalitéer, som förekomst av 
lågor och gamla grova träd. Artantalet 
är högt, ovanligt högt för att vara ett 
tämligen begränsat område. Mäng-
den död ved i lågor och stående döda 
träd börjar bli anmärkningsvärt stort. 
Detta kommer att gynna vedlevande 
insekter och svampar. Eftersom hela 
området är nyckelbiotop bedöms na-
turvärdet vara Högre naturvärde (Na-
turvärdeklass 1b).

Hot, skydd och planering 
Avverkningshotet mot hela området 
kunde inte avvärjas, men den kvarvaran-
de skogen, 5,7 hektar, har markägaren 
bestämt ska vara nyckelbiotop ”barr-
skog”. Delen som blev avverkad 
kommer i framtiden att i ungskogen 
innehålla död ved i form av de kvar-
lämnade träden. Det finns en risk att 
resultatet av barkborreangreppet kan 
bli att stor andel av granarna dör och 
småningom faller till marken. Skogen 
kommer då att bli mycket gles.

Granarna står torra efter att granbarkborrarna har gjort sitt. Småningom faller träden och blir myck-
et viktiga för andra insekter och svampar.                                            
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Rekommendationer 
För närvarande ska skogen stå orörd 
för fri utveckling, vilket kommer att 
öka naturvärdena.

Naturvårdsarter 
Svampar: Stjärntagging Asterodon fer-
ruginosus (Nära hotad - NT), pors-
linsblå spindling Cortinarius cuma-
tilis (Sårbar - VU), barrviolspindling 
Cortinarius harcyanicus (Nära hotad 
- NT), vargspindling Cortinarius rus-
ticus, blå slemspindling Cortinarius 
salor, kamjordstjärna Geastrum pec-
tinatum, äggvaxskivling Hygophorus 
karstenii (Nära hotad - NT), granriska 
Lactarius zonarioides, bävermussling 
Lentinellus castoreus, granticka Phel-
linus chrysoloma (Nära hotad - NT), 
ullticka Phellinus ferrugineofuscus 
(Nära hotad - NT) och rynkskinn 
Phlebia centrifuga (Nära hotad - NT). 

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT).

Fåglar: Tretåig hackspett Picoides 
tridactylus* (Nära hotad - NT).

Referenser

145. Dammsjöbäcken vid Gammelgårdssjön

Tjocka barrmattor blir det i gammal granskog och då kan man hitta kamjordstjärna.

Granriska                                  



574

Beskrivning
Läge 
Skogsområdet ligger cirka 8 km VSV 
om Grangärde. Få vägar kommer till 
området, men så länge skogen står 
kvar mot skogsbilvägen i öster är det 
lätt att komma in i området. 

Områdets huvuddrag 
Högberget, som ligger på västra sidan 
av Norsen, är ett ganska stort berg 
med en topplatå kring 300 meter 
över havet. Östra sidan sluttar brant, 
medan västra sidan är betydligt flack-
are. Sluttningarna är steniga av min-
dre blockig mark, platån är just inte 
mindre blockig. Platån har fler större 
block som till och med ligger i sam-
lingar. Berg idagen finns nästan inte 
på platån. I ostsluttningen däremot 
finns ett antal klippväggar, i nivåer el-
ler enskilda. De högsta minst fem me-
ter. Västsluttningen har flera svackor 
med annorlunda förhållanden, bl.a. 
sumpskog.

Geologi
Här möts olika bergarter, men huvud-
sakligen är det granit, i sydväst ultra-
basiaka bergarter. Jordarter på högsta 
höjden är tunt ytmoränlager, resten 
är morän, och i sydvästsluttningen är 
dey storblockigt.

Landskapsbild 
Högberget syns och sätter sin prägel 
på landskapet utifrån sjön Norsen.

Vegetation 

Högberget  v id Norsen
Id nr: 146 
Typ: Naturbarrskog, bergsbrant 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, L 
Skydd: Saknas
Areal: 47 ha 
Nyckelbiotop: 4 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 7j NV 
Koord.RT90: 6681988/1446527
Koord.Sveref: 6682236/141111
Ägare: Bolag, enskilda

Gammal produktiv tallskog med höga naturvärden börjar det bli lite av i kommunen. Tallskogen på 
Högberget har kvar en del naturskogskvalitéer, som denna högstubbe från ”urskogstiden”.                                             

1:20 0000 250 500 750 1000 m
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Skogsområde med dominerande 
barrskog, men i båda sluttningar finns 
ställen med hög andel lövträd, asp och 
björk. De äldsta lövträden är gamla, 
åtminstone 150 år och de finns främst 
i ostsluttningen. I den brantaste slutt-
ningen och i den del som har mest 
klippor, står ett antal tallar som till-
hör de allra äldsta träden i kommu-
nen. Tallarna kan vara omkring 400 
år gamla. På höjdplatån står en gles 
och luckig tallskog med cirka 150-åri-
ga träd. Spridda tallar är äldre. Några 
riktigt gamla och höga stubbar efter 
den ursprungliga skogen står kvar. 

I västsluttningen är det lite av tu-
senbrödraskog, ogallrad och på väg 
att gallra sig själv. Svackor i terrängen 
har helt annorlunda skog. En större 

146. Högberget vid Norsen

står med lagom ljusinflöde och bör 
ha mer blad- och busklavar är vad 
som är konstaterat. Korallblylav och 
bårdlav är karaktärsarter. På en död 
asp, fanns västlig njurlav (VU), som 
är en stor sällsynthet. Klippväggarna 
i ostbranten är mestadels torra och 
täckta av letlav Parmelia omphalodes 
och någon enstaka nästlav. Skorpla-
ven Varicellaria lactea indikerar något 
högre pH än som är vanligt i sten. As-
parna i svackorna på västsidan är inte 
lika gamla som på östsidan, men ändå 
grova. På en asp finns dagglav Physco-
nia distorta, vilket kan tyckas vara en 
allmän art, men som tillhör de exklu-
siva skogsarterna på asp i kommunen. 

Tallskogen har många gamla lågor 
och på en av dem fanns dvärgbägarlav 
(NT) och på samma låga rödfläckig 
bägarlav Cladonia norvegica. På de 
grova gamla högstubbarna finns kort-
skaftad ärgspik (NT). 

Även tallticka (NT) på levande 
tall indikerar att tallskogen är på väg 
att inta en ett naturskogsartad artin-
nehåll. Under en låga finns tickan 
gräddporing (VU), på en sina få lo-
kaler i kommunen. Annars har bara 
vanliga tickor påträffats på lågorna. 
Marksvampar är inte inventerade, 
men i tallskogen finns dropptagg-
svamp på flera ställen, vilket indikerar 
möjligheter för ytterligare intressanta 
arter. Tallskogen saknar dock de rik-
tigt gamla lågorna eller vrak efter di-
mensionsavverkning.

Fauna 
I området har både gråspett oh tretåig 
hackspett (NT) observerats. Sparv-
uggla häckar med stor sannolikt, ef-
tersom den hörs regelbundet under 
vårarna. Att skogen är passande för 
tjäder råder ingen tvekan. Vid varje 
besöks ses en eller flera fåglar. Ytter-
ligare typiska fåglar för gammal skog 
bör finnas. Insektsfaunen kan vara 
gynnad av närheten till naturreservat.

Friluftsliv 
Områdets storlek och intressanta ter-
räng bör locka till besök. Skogen är på 
berget ganska lättgådd och intressant 
för sitt naturliga utseende.

Natur- och kulturhistoria 
Skogsbränder har format skogen. Spår 
efter bränder finns i de gamla stubbar-

svacka har en lövrik fuktig granskog, 
medan en annan är blötare och där 
finns ett klibbalkärr. De lägsta delarna 
av västsidan är mer småkuperade och 
därmed variationsrikare. Barrskogen 
delas av ett smalt skifte av ungskog, 
eftersom det växer som lövskog är den 
ungskogen viktig att bevara.

Flora och funga 
Det finns några mindre stråk i gran-
skog som visar på näringsrikare för-
hållanden och därmed förekommer 
piprör, kärrfibbla och gullris. På några 
ställen finns mindre grupper av knä-
rot (NT) och nattviol. För övrigt är 
det typisk skogsvegetation med blå-
bär, lingon och ljung. De flesta av de 
mycket gamla asparna i ostbranten 

I övre delen av ostsluttningen finns en ööpen rasbrant, vilket är ovanligt i dessa trakter.
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na efter avverkade träd på 1800-talet. 
De 5 – 6 meter höga tallhögstubbarna 
vittnar om att det var e n betydligt 
grövre skog tidigare. Åtminstone på 
ett ställe finns en resterna efter kolmi-
la, vilket betyder att skogen har varit 
utsatt för kolvedshuggning. I ostslutt-
ningen finns ett bestånd granskog 
som är yngre än tallskogen och som 
sannolikt uppkommit efter kolveds-
huggning. Tallskogen på berget har 
inga spår efter gallringar. Stubbarna 
kan vara helt nermultnade.

Ingrepp och påverkan 
Skogen på Högberget minskar hela ti-
den av slutavverkningar. Den senaste 
avverkningen skedde 2010. På västsi-
dan höggs en större areal naturskogs-

artad skog med stort inslag av asp och 
gamla tallar. Asparna lämnades delvis, 
men numera ligger fler än som står 
upp.

Bedömning
Värdeomdöme 
Högberget har mycket höga naturvär-
den. Särskilt den branta ostsluttning-
en, som är riktigt fin naturskog med 
lång kontinuitet. Ställvis finns det rik-
ligt med lågor i tallskogen, vilket är 
ovanligt för tallskogar i kommunen. 
Förekomsten av dvärgbägarlav och 
gräddporing vittnar om kontinuitet. 
Höjdryggen med den gamla tallsko-
gen har sådana naturvärden att den 
tillhör de mest skyddsvärda i kommu-

nen. Variationen tallskog och svackor 
med fuktig lövrik granskog ökar om-
rådets variation. Området har särskilt 
stor betydelse för biologisk mångfald 
och bedöms ha Högre naturvärde 
(Naturvårdeklass 1b).

Hot, skydd och planering 
En liten nyckelbiotop på 1,8 hektar 
finns i ostsluttningen. Den går under 
beteckningen ”bergsbrant”. Hotet 
kommer från skogsbruk. Hälften av 
arealen är på enskilda skogsägare och 
resten bolagsmark.  Sannolikt behövs 
det någon form av reservat eller avtal 
för att bevara skogen.

Rekommendationer 
Inga åtgärder kan främja naturvärdena. 
Att låta tiden ta ut sin rätt på skogen 
kommer inom snar framtid att göra 
att antalet lågor kommer att fyllas på. 
Skogen är ovanligt luckig och öppen.

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

Svampar: Veckticka Antrodia pul-
vinascens (Nära hotad - NT), kan-
delabersvamp Artomyces pyxidatus 
(Nära hotad - NT), gräddporing Ci-
nereomyces lenis (Sårbar - VU), korall-
taggsvamp Hericium coralloides (Nära 
hotad - NT), dropptaggsvamp Hyd-
nellum ferrugineum, granticka Phel-
linus chrysoloma (Nära hotad - NT), 
tallticka Phellinus pini (Nära hotad 
- NT).

Lavar: garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), glansfläck Artho-
nia spadicea, nästlav Bryoria furcellata, 
violettgrå tagellav Bryoria nadvor-
nikiana (Nära hotad - NT), dvärgbä-
garlav Cladonia parasitica (Nära hotad 
- NT), kortskaftad ärgspik Microcali-
cium ahlneri (Nära hotad - NT), väst-
lig njurlav Nephroma laevigata (Sårbar 
- VU), bårdlav Nephroma parile, kor-
allblylav Parmeliella triptophylla.

Fåglar: Gråspett Picus canus*, tre-
tåig hackspett Picoides tridactylus* 
(Nära hotad - NT), sparvuggla Glau-
cidium passerinum*, tjäder Tetrao uro-
gallus*.

Referenser
Hermansson & m.fl. 2008.

Där det är blockigt finns ofta den äldsta granskogen.
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Beskrivning
Läge 
Området ligger 16 km VSV om 
Grangärde. Det är lite kringelvägar 
för att komma till området. Ett bra 
ställe att komma till är vändplanen 
Dansbacksberget.

Områdets huvuddrag 
En sydvänd sluttning av Dansbacks-
berget. På högsta höjden ligger bo-
stället Pullingberget. Kring bostället 
har det varit öppna ängar och hagar 
en gång i tiden. Skogen i sluttningen 
är till stor del sumpbarrskog eller på 
gränsen till sådan. Ju längre ner man 
kommer i sluttningen desto grövre 
blir träden. Inslaget av lövträd är på-
tagligt. Man kan beskriva skogen som 
en typisk ”bondskog”.

Geologi
Berggrunden består av en västra del 
med granit och en östra del av ryolit. 
Jordarten är morän.

Landskapsbild 
Området har inget med landskapsbil-
den att göra.

Karaktär och vegetation 
Vid Pullingberget har det varit myck-
et intressanta ängar, fram till dess att 
jordbruket upphörde. Sedan har det 
successivt växt igen, men de centrala 
delarna hålls fortfarande öppna som 
gräsytor. Skogen i sluttningen är av 
örtrika typer. På torrare mark är det 
lågört med harsyra och vitsippa. Fuk-
tigare till blötare delar får en högre ve-

Dansbacksberget  -  Pul l ingberget
Id nr: 147 
Typ: Naturskogsartad barrskog, löv-
rik barrskog, näringsrik granskog
Klass: Regionalt (II)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Biotopreservat 16 %
Areal: 28 ha 
Nyckelbiotop: 39 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 7i NV 
Koord.RT90: 6682787/1438210
Koord.Sveref: 6681935/132795
Ägare: Privat

Den lövrika barrskogen har ett skydd.

1:15 0000 250 500 750 1000 m
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147. Dansbacksberget

Nästa sida: Doftticka (VU) på sälgar som skulle skyddas genom biotopskydd. När man tillät grannen avverka skogen kom sälgarna att utsättas för stark blåst 
och bröts sönder. Därmed försvann landets sydligaste förekomst av doftticka.  
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getation och längst upp i sluttningen 
är det högörtsvegetation. Högörtssko-
gen har drag av kalkbarrskog. Skogen  
är luckig, där mer eller mindre glesa 
ytor varvas med riktig tät och skiktad 
skog.  Lövträd finns över hela områ-
det och det är mest anmärkningvärt 
att det finns många sälgar. De flesta 
sälgar står trängda av en allt tätare 
granskog, tyvärr har många blåst av 
på sista tiden.  

Flora och funga 
Uppgifter finns på att det fanns tre 
arter av låsbräken vid Pullingberget 
på 1950-talet. Inga av dessa åter-
fanns vid en inventering 1988. Här 
och var i den fuktiga skogen finns 
tämligen allmänt med torta, oftast 
tillsammans med kärrfibbla. Lunglav 
(NT) finns på flera lövträd. I nedre 
delen av Dansbacksberget sluttning 
har det funnits doftticka (VU). Den 
upptäcktes 1991 på en sälg. Svampen 
har mycket aromatisk anisdoft som 
man kan känna på långt håll. 2011 
konsterades att sälgen hade blåst av, 
som många andra sälgar i området, 
och fruktkropparna satt som vrak 
på stammen. Detta var Sveriges syd-
ligaste förekomst, nu är de närmaste 
dofttickorna i Orsaskogarna. 

Fauna
Området är ganska litet och möjligen 
inte tillräcklig för många fåglar som 
behöver stora revir. Insektsfaunan 
kan vara intressant eftersom det finns 
många sälgar.

Natur- och kulturhistoria 
Pullingbergets bosättning skapades av 
finnar på xxxx. Sedan dess har skogen 
också nyttjas på olika sätt. Spår ef-
ter kolarkoja finns, vilket betyder att 
man huggit skog fram till 1800-talets 
slut. Dessförinnan var sydsluttningen 
lämplig för svedjebruk. Att det finns 
många sälgar vittnar om att under 
en period var skogsmarken störd så 
att fröna från sälg kunde gro och att 
skogen länge var gles. Kanske också 
kreaturen gick ”på skogen”. 

Ingrepp och påverkan 
Några påtagliga ingrepp eller påver-
kan på skogen har inte skett i modern 
tid. Det skulle i så fall vara vägdrag-
ningen eller på senare tid kalavverk-
ningarna som har minskat arealen 
skog med höga naturvärden. Kalav-
verkningarna har troligen också bi-
dragit till att klenare sälgar har blåst 
av i stor utsträckning.

Bedömning
Värdeomdöme 
En del av området blev långsik-
tigt skyddad som biotopskyddsom-
råde (ytterkant röd linje). Syftet var 
bland annat att bevara sälgarna med 
doftticka, som var vital och unik för 
kommunen. Idag när dofttickan är 
försvunnen har skyddet stort värde 
genom att bevara en annorlunda fro-
dig barrskog. Området har åtmins-
tone Påtagligt naturvärde (Naturvär-
deklass 2). 

Det lilla reservatet är märkligt ned flera olika skogstyper, sannolikt format av tidigare skogsbete 
och slåtter. 

Hot, skydd och planering 
Biotopskyddet (objektnummer SK 
196-2006) är på 4,6 hektar ”äldre 
naturskogsartade skog”, tillkom-
mer 4,2 hektar nyckelbiotop ”löv-
rik barrnaturskog” och 2,1 hektar 
”lövrik barrskog” utanför området. 
Biotopskyddet på 4,6 hektar var inte 
tillräckligt stort för att bevara säl-
gen med doftticka. Avverkningen på 
grannfastigheten var bara 25 meter 
från sälgen, vilket före avverkningen 
påtalades som ett hot mot doftticke-
förekomsten. Sälgen utsattes för en 
alltför stor vindexponering som resul-
terade i stambrott.

Rekommendationer 
En utökning av biotopskyddet be-
höver göras i den övre delen av slutt-
ningen, så att man kan bevara den 
tydliga kalkbarrskog som där finns.

Rödlistade arter 
Växter: Torta Cicerbita alpina.

Svampar: Rödgul trumpetsvamp 
Cantharellus lutescens, doftticka Hap-
loporus odorus (VU), kötticka Lepto-
porus mollis (NT), blodticka Meruli-
opsis taxicola.

Lavar: Lunglav Lobaria pulmonaria 
(NT). 

Referenser

Idag är sälgen med dofttickan (VU) sönder-
blåst och svampen är död. För liten skydds-
zon är orsaken.
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Beskrivning
Läge 
Området ligger 4,5 km V om Lud-
vika. Bergsmansgården är belägen in-
till Gonäs by i sydligaste delen av en 
långsträckt sluttning mot Väsman.

Områdets huvuddrag 
Kring gården är det öppna och glest 
trädbevuxen betesmark. I hagarna 
finns stora lövträd och gamla tallar. 
Här och var går berget i dagen. En 
viss areal är naturmark, annars gam-
mal åkermark. Utanför beteshagarna 
finns till stora delar skog av diverse 
uppkomst och slag. 

Geologi
Berggrunden består i västra delen av 
strykgranitoid och ryolit. Jordarten är 
morän.

Landskapsbild 
Områdets öppna betesmarker är na-
turligtvis en välkommen brytning av 
skogskaraktären i landskapet. När-
heten av en så pass stor by förstärker 
värdet.

Vegetation 
I kanterna av hällmarkerna i hagarna 
är det frisk rödventyp och torrare 
fårsvingeltyp. Marken består för öv-
rigt mestadels av igenväxta åkrar som 
betas. De öppnare ytorna har mest 
av tuvtåteläng. De exponerade häl-
larna har en örtrik fårsvingelvariant 
med inslag av gräshed av rödventyp. 
Berghällarna har över sig en bland-
ning av gräs, örter, mossor och lavar. I 

Gonäs Bergsmansgård
Id nr: 148 
Typ: Odlingslandskap, lövrik barr-
skog
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, L, K 
Skydd: Saknas
Areal: 18 ha, inkl 11 ha skogsmark
Nyckelbiotop: xxx % 
Socken: Ludvika
Karta: 66F 6a NO 
Koord.RT90: 6670375/1461026
Koord.Sveref: 6670802/155750
Ägare: Enskild, kommun

Vacker hagmark med gamla lövträd.

1:10 0000 100 200 300 400 500 m
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de något skuggade partierna utbreder 
sig en frisk skogsnäveäng. Degene-
reringen har tyvärr gått långt i växt-
samhällena som länge har befunnits i 
mer eller mindre slutna trädbestånd. 
På de äldre lövträden är rikligt med 
lavar och mossor. Skogen utanför be-
tesmarkerna är äldre lövrik granskog. 
Fältskiktet är av lågörtstyp, som på 
fuktigare mark blandas med spridda 
grupper av ormbunkar.

Flora och funga 
Det finns förutsättningar kring häll-
marken att det kan finnas betesgyn-
nade växter. Betestrycket är mycket 
bra, vilket också gör att växterna får 
det svårt. På gårdsmarken finns två 
askar (VU) och de ser friska ut. Från 
1990-talet finns notering att sandvita 
ska finnas. Ängssvamparna är heller 
inte inventerade, men förutsättning-
arna bör vara goda för en och annan 
sällsynthet.

På en av skogslönnarna vid infar-
ten till Bergsmansgården upptäcktes 
1989 grentaggsvamp (NT) och den 
finns fortfarande kvar. Halva trädet 
är dock borta. En annan skogslönn 
har förekomst av laven Strangospora 
deplanata som är regional hotad art. 
Svampen är en parasit men trädet 
brukar leva länge med angriparen. I 
betesmarkerna finns särskilt i södra 
delen några verkligt stora och vackra 
lövträd. Ett par sälgar är något utöver 
det vanliga. På dem är det rikligt med 
lavar. Bårdlav, filtlav Peltigera canina, 
trevarlav Peltigera polydactylon, färglav 

148. Gonäs Bergsmansgård

Parmelia saxatilis och grynig blåslav är 
några av dem. 

Somliga av dessa arter växer på trä-
dens rötter som ligger ytligt på grund 
av djurens bete och tramp. Ytliga röt-
ter är mycket viktigt substrat för lavar 
och en alltmer sällsynt företeelse. Bar-
ken på asparna, som också är grova, 
är helt överväxta av lavar. Dominerar 
gör allékantlav Lecanora allophana, 
asporangelav Caloplaca flavorubescens 
och asplav Lecidella elaeochroma, 
vilka visar på utmärkta förhållanden 
för ljusälskande lavar. Lite ovanligare 
arter som är funna är orangelavarna 
groporangelav och Athalia pyracea och 
blanklav.

Fauna
I ett så här stort öppet område med 
betesdjur och variationsrik äldre skog 
intill blir antalet fåglar högt. Karak-
tärsfågel är gröngöling (NT). Även 
andra hackspettar trivs här, t.ex. min-
dre hackspett (NT). Tretåig hackspett 
(NT) är också observerad. En och an-
nan stare (VU) bör häcka. Det finns 
hål för hålhäckande fåglar i lövträden. 
Insekter är inte inventerade, men det 
bör kunna finnas en och annan röd-
listad art. Exempelvis ligger det några 
trädstammar på marken som är expo-
nerade för solens värmestrålning.

Friluftsliv 
Något besöksställe för allmänheten 
är ännu inte gården för sina djur och 
natur. Ett önskemål från brukaren är 
att ta emot intresserade och dela med 
sig av naturen och inte minst gårdens 

kulturhistoria.

Natur- och kulturhistoria 
I Gonäs uppfördes en hytta och en 
smedja i slutet av 1500-talet. Hytt-
driften lades ned 1926. Bergsmans-
gården är uppförd cirka 1800. Gården 
har lokalt intresse B för kulturmil-
jövärdet. Den nuvarande ägaren har 
öppnat markerna närmast gården. 
Som betesdjur används får, islands-
hästar och ponnyer. En bra kombina-
tion. Sannolikt finns en obruten hävd 
av markerna närmast gården över par 
hundra år.

Ingrepp och påverkan 
Skogen utanför betesmarkerna har 
under årtionden fått vara orörd från 
skogsbruksåtgärder, vilket ökat na-
turvärdena. Tyvärr har stora delar av 
betesmarken en gång genomgått en 
igenväxningsfas. Restaureringen av 
betesmarkerna har varit ett positivt 
ingrepp. Betestrycket är bra för att 
inte få gödslingseffekt av kvarvarande 
gräs. Gödsling sker enbart från själva 
djuren.

Detta är resultatet av angrepp av grentagg-
svamp (NT), Lönnen dör inte första taget.

Granen i beteshagen är välansad så långt fåren räcker. Glest med gamla lövträd gör hagmarken unik.
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Bedömning
Värdeomdöme 
De restaurerade markerna för bete 
hade i slutet 1980-talet liten areal av 
sammanhängande grässvål och örtve-
getation. Det fanns ändå partier av 
mycket högt värde, de som ligger på 
naturmarken på och intill hällarna i 
den södra delen av fastigheten. De 
gamla träden som står på hällarna 
är mycket värdefulla för lavar, mos-
sor och insekter och bör bevaras så 
länge det är möjligt. Bete på hällmark 
är mycket ovanligt i kommunen och 
hotad biotop. Området har förutsätt-
ningar för att upprätthålla ekologisk 
funktion, men ännu är för få natur-
vårdsarter kända, Påtagligt naturvärde 
(Naturvårdsklass 2).

Hot, skydd och planering 
Gonäs bergsmansgård är medtaget 
i kulturmiljövårdsprogrammet för 
Ludvika kommun, lokalt intresse B.

Rekommendationer 
Det är viktigt att betet fortsätter i 
samma anda. De träd som finns i be-

Det är sällsynt med bete på nästan hällmark och småblockig mark. 

Restaurering av betesmark kan ta lång tid 
att få tillbaka en artrik flora.

tesmarkerna bör inte bli färre. Träd, 
särskilt de gamla grova, som blåser 
omkull bör lämnas kvar som lågor.

Naturvårdsarter 
Växter: Ask Fraxinus excelsior (Starkt 
hotad - EN).

Svampar: Grentaggsvamp Climaco-
don septentrionalis (Nära hotad - NT).

Lavar: Groporangelav Caloplaca 
obscurella, blanklav Eopyrenula leu-
coplaca, bårdlav Nephroma parile. 

Referenser 
Ludvika kommun 1982a. Gunnars-
son 1990.

Den välbetade granen och som ger ett bra 
skydd för djuren.
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Beskrivning
Läge 
Området ligger N om Nyhammar 
och V om fäboden Ekorrbacken efter 
länsväg 247. Naturområdet ligger på 
platån av Smedberget och sträcker sig 
ner i ostsluttningen mot länsvägen.

Områdets huvuddrag 
Smedberget ingår i ett större höjdlä-
gesområde direkt norr om slättbyg-
den kring Bysjön. Sluttningen har 
speciell topografi med många små ra-
viner som går i väst till östlig riktning. 
Skogen är i den brantaste sluttningen 
tydligt influerad av basisk berggrund 
eller jordmån. Tidigare bete i skogen 
har medverkat att forma den örtrika 
vegetationen, artrikedomen av svam-
par och förekomsten av gamla grova 
lövträd. Hela området ligger över 
högsta kustlinjen. 

Geologi
Berggrunden består av urgranit (fält-
spatsporfyrisk). Jordarten domineras 
av tunt ytligt moränlager. Längst ner 
är det isälvssediment. 

Landskapsbild 
Den skogsklädda bergssluttningen 
har ett viss värde för landskapsbilden 
efter länsvägen. 

Vegetation 
Skogen är variationsrik. Biotop-
skyddsområdet i ostsluttningen har 
en fuktig örtrik granskog som följer 
liten en bäck i södra delen. Man kan 
tydligt se att det är en kalkbarrskog. 

Smedberget

Där det är kalkbarrskog växer granen sig grov och hög.    

Id nr: 149 
Typ: Näringsrik granskog, lövrik 
barrskog
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, K 
Skydd: Biotopskydd 19 %
Areal: 27 ha 
Nyckelbiotop: 76 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 8j NO 
Koord.RT90: 6688847/1451710
Koord.Sveref: 6689157/146205
Ägare: Staten, enskild, bolag

1:20 0000 250 500 750 1000 1250 m
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Övrig del av reservatet liknar den 
del som är ovanför sluttningen. Där 
är skogen luckig och består av lövrik 
granskog. Gamla lövträd, som sälg, 
rönn och asp vittnar om en tidigare 
öppnare skog. 

De äldsta granarna är nog lika 
gamla som lövträden, men generellt 
är granen yngre. Fältskiktet är blå-
bärsris och gräs. Stora ytor saknar 
fältskikt, istället är det bottenskiktets 
mossor som bildar golv. På ett ställe 
i sluttningen finns sparsamt med blå-
sippa, vilket tyder på rikare markför-
hållanden. Bördigheten gör att träden 
är grova och granen frodvuxen. På 
hygget är det rikligt med uppväxande 
björk och sälg.

Flora och funga 
Fältskiktet är i merparten av områ-
det som i en normal skog där kron-
verket är slutet, en mix av blåbärsris, 
lågört och bara mossa. Blåsippa finns 
här och var. I den flacka ravinen, 
mitt i området står ett bestånd av 
torta. I biotopskyddets södra del och 
en bit upp i sluttningen är det rikligt 
med blåsippa och typisk kalkinfluerad 
vegetation. Svamparna visar också 
att denna del är mycket värdefull för 
kalkmarkens skull. 

En grupp brödtaggsvamp (VU) 
finns intill en liten bäck som rinner 
nedför sluttningen. Svampen är bland 
de mest hotade arterna vi har i kom-
munen och i landet. Bredvid bröd-
taggsvampen finns fingersvampen Ra-

maria schildii (VU), som är den enda 
säkra kända stället för arten i Sverige. 
Närmare fäboden finns även gultop-
pig fingersvamp (NT), dofttaggsvamp 
(NT), gul taggsvamp (VU) och en 
obestämd intressant spindelskivling. 
Upp på berget och norr om hygget 
visar växterna inga tecken på kalkrik 
mark. 

Ett besök vid ett bra svampår skul-
le kunna visa på något bättre om mar-
kens egenskaper. Trädlevande lavar, 
svampar och mossor har bra förut-
sättningar genom att det finns många 
trädarter och åldrar. På granarna skul-
le man kunna förvänta sig rikligt med 
hänglavar, men det finns mycket lite 
av skägg- och tagellavar. Lövträdens 
stammar är också sparsamt på växta 

En spindelskivling som ännu inte är artbe-
stämd, men som är en stor raritet.    

Gul taggsvamp (VU) trivs bäst i kalkbarr-
skog. Den väljer ofta ställen med lite förna, 
t.ex. stenblock i bäckar.   

Grupper av aspar börjar få konkurrens av uppväxande granar. Asparna på bilden klarar sig ett tag 
till mot granen. 



585

av lavar och mossor. En förklaring är 
att många av träden skuggas av gra-
nen. 

De träd som står i luckor har ändå 
sparsamt med lavar och mossor, och 
finns det påväxta är det av vanliga ar-
ter. Blad- och busklavar är få. Undan-
tag finns och det är de allra äldsta löv-
träden som står halvöppet. På rönn, 
sälg och asp finns stuplav, bårdlav, 
fjällig filtlav Peltigera praetextata och 
tunn filtlav Peltigera membrancea. Det 
finns också skorplavar som är sällsyn-
ta. Överraskande finns dvärggytterlav 
på en grov rönn. Arten är mycket 
sällsynt i skogslandskapet, annars 
en fjällart. Den grövsta sälgen är rik 
på blåsvart knopplav och solfjäderlav 

149. Smedberget

(NT). Lågor av lövträd finns och det 
har tillkommit granlågor i hyggeskan-
terna, men några speciella vedlevande 
svampar har inte konstaterats.

Fauna 
Variationsrik skog, med stort löv-
trädsinslag är positivt för fågelfaunan. 
Några bohål i asparna har inte hittats, 
men det borde finnas något träd som 
passar för spillkråka och andra bohål-
häckare. 

Friluftsliv 
Området är så pass stort och intres-
sant att det bör vara attraktavit för be-
sök för den som är intresserad av skog 
som uppvisar stor variation. I områ-
det finns trevliga ställen att slå sig ned 
med en fikakorg.

Natur- och kulturhistoria 
Närheten till fäbodar gör att man kan 
anta att bakgrunden till skogen är att 
den har varit betydligt glesare under 
en period när boskapen gick på sko-
gen. I sluttningen låg Frötjärnbergets 
fäbod, som är belagd från 1663. To-
talt anges att det har funnits ett 70-tal 
byggnader kring Smedberget (RAÄ 
Grangärde 562:3). Förutom de gamla 
lövträden finns det inga tydliga spår 
från betestiden. Naturligtvis har sko-
gen ett visst kulturhistoriskt värde. 

Ingrepp och påverkan 
Någon avverkning har inte skett i den 
slutna skogen i modern tid. Eftersom 
det finns få liggande, gamla murkna 
träd, särskilt av gran, tyder det på att 
ett visst tillvaratagande av fallna träd 
har gjorts. Det kan vara så att granen 
är så pass ung att inga träd ännu har 
dött i större antal. I området får ung-
skogen ingå och dess bakgrund är att 
det är resultat av skogsbruk. Den ytan 
är cirka 2,5 hektar.

Bedömning
Värdeomdöme 
Smedbergets ostsluttning och tillhö-
rande platå har mycket höga natur-
värden. Skogen är naturskog även 
om den har en bakgrund som gles 
betespåverkad skog. Granen tar allt-
mer över, men det finns vackra öpp-
ningar med gamla lövträd. På dessa 
lövträd finns sällsynta lavar. Skogen i 
sluttningen är en tydlig kalkbarrskog, 
i vilken det finns brödtaggsvamp (VU) 
och Sveriges enda kända växtsplats 
för fingersvampen Ramaria schildii. 
Bedömningen blir Högre Naturärde 
(Naturvärdeklass 1b). För marksvam-
parna har området förutsättningar att 
upprätthålla kontinuerlig ekologisk 
funktion. Artrikedomen bör vara 
ännu högre för högre naturvärdeklass.

Hot, skydd och planering 
Av området är 5,1 hektar långsiktigt 
skyddat som biotopskyddsreservat 
under namnet Ekorrbacken. Det  bil-
dades 2001 (objektnummer SK 367-
2001). Biotoptypen är lövrik barr-
naturskog. På storskogsbrukets mark 
finns en nyckelbiotop på 15,5 hektar 
”aspskog”. Resterande är likvärdig 
skog och hygget med mycket kom-

Bästa ställena för de sällsynta svamparna är ofta där marken störs av någon process. Vanligt är nära 
bäckar i sluttningar som gör att det blir översvämningar.     



586

149. Smedberget

På rönnen till höger i bilden finns den sällsynta laven Arctomia delicatula.   

mande lövträd bör ingå för framtida 
lövskog. Risken finns att granen på 
lång sikt kommer att kväva de gamla 
lövträden. Idealet vore ett enda stort 
reservat. 

Rekommendationer 
Det finns ingen anledning att göra 
något i den slutna skogen, men ring-
barkning av gran vid de största löv-
träden bör göras omgående. På sikt 
kanske granen måste avverkas där 

lövträden finns. Hygget med ungskog 
bör stängslas för att undvika älgbete 
för att få en lövrik skog i framtiden. 

Naturvårdsarter 
Svampar: Blå spindling Cortinarius 
salor, gul taggsvamp Hydnellum geog-
enium (Sårbar - VU), dofttaggsvamp 
Hydnellum suaveolens (Nära hotad 
- NT), gulporing Junghuhnia luteo-
alba, Ramaria schildii (Sårbar - VU), 
gultoppig fingersvamp Ramaria testa-

ceoflava (Nära hotad - NT), bröd-
taggsvamp Sarcodon versipellis (Sårbar 
- VU).

Lavar: Dvärggytterlav Arctomia 
delicatula, blåsvart knopplav Biatora 
ocelliformis, solfjäderlav Cheiromy-
cina flabelliformis (Nära hotad - NT), 
stuplav Nephroma bellum, bårdlav 
Nephroma parile.

Referenser

Citronfingersvamp Ramaria schildii har sin enda kända växtplats i Sverige intill bäcken.

Brödtaggsvamp (VU) visar på att det är 
kalkmarksgranskog..   
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Beskrivning
Läge
Danielsbäcken ligger S om vägen till 
Kullen från länsväg 247.

Områdets huvuddrag 
I den flacka nordostsluttningen av 
Kullen ligger ett nästan plant parti 
längs med Danielsbäcken. Grundvatt-
net går högt upp och skapar i varie-
rande grad sumpskog. Danielsbäcken 
är en ovanligt lång bäck som rinner 
upp på Storslättberget och rinner ut 
i Malingarna. Området följer bäcken 
knappt 2 kilometer och på hälften av 
den sträckan är marken i det närmaste 
plan. Sumpskogen breder ut sig långt 
ifrån bäcken och det förstärks av ett 
antal myrar i skogen. Innan bäcken 
når vägen blir fallhöjden flera meter 
och det uppstår en kort forssträcka.

Geologi
Berggrunden består av granit (kalifält-
spatporfyrisk) och jordarten är morän.

Vegetation 
Området består av ett antal olika ty-
per av sumpskog. Dominerar gör 
sumpgranskog. Den största arealen 
äldre granskog ligger i den flacka 
nordostsluttningen och den har en 
stor variation av vitmossor och andra 
sumpmossor i bottenskiktet. Ställvis 
förekommer det asp, klibbal, björk, 
gråal och sälg. Inslaget av tall är mått-
ligt. 

Efter Danielsbäcken står de äldsta 
träden, bl.a. några gamla grova granar. 

Danielsbäcken
Id nr: 150 
Typ: Sumpbarrskog, tallmosse 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Saknas
Areal: 106 ha, inkl 57 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 3 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66 8j NV 
Koord.RT90: 6689490/1449245
Koord.Sveref: 6689771/143734
Ägare: Bolag

Spår efter brand hittar man även i sumpskog.

1:27 5000 500 1000 1500 2000 m
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Där finns det också äldre klibbalar. In-
till bäcken står också ett tätt granbe-
stånd med aspar som är rikligt på väx-
ta av mossor. Den delen har den mest 
varierande skiktningen. Väster om 
den sammanhängande sumpgransko-
gen finns ett antal glesare sumpskogar 
och där björken dominerar. Inslag av 
riktigt gamla granar och tallar finns 
också. En större tallmosse i övre delen 
av den flacka sluttningen. I Vålbergets 
sluttning förekommer det spridda 
granlågor - vindfällen i den för övrigt 
likåldriga skogen. En viss kontinuitet 
på lågorna finns inom hela området, 
men antalet är måttligt.

Flora och funga 
En indikation på att skogen och om-

rådet som sådant är avvikande från 
det övriga skogslandskapet är att det 
finns arter som kräver hög och jämn 
luftfuktighet och mycket nederbörd. 
En typisk sådan art är vågig siden-
mossa. På några ställen finns stjärn-
tagging (NT), på klena lågor av såväl 
barr- som lövträd. Det är inte vanligt 
att stjärntagging finns på så många 
ställen inom ett område som här. 

För övrigt har få anmärkningsvär-
da vedsvampar påträffats. Under ett 
gammalt tallvrak efter tillvaratagande 
av vindfälle hittades den ovanliga pul-
verticka Oligoporus pulvinatum och 
den något vanligare grå fingersvamp 
Clavulinopsis cinerea. 

Hänglavsförekomsten är generellt 
tämligen rik, framför allt i luckig 
sumpskog, med ställvis rikligt av 
skägglavar Usnea och en och annan 
garnlav (NT). På flera klena gamla 
högre stubbar av gran förekommer 
brunpudrad nållav (NT) och gulnål. 
Intill bäckens övre del står ett luck-
igt bestånd med äldre granar och as-
par. På en asp finns ett litet exemplar 
av västlig njurlav (NT), som namnet 
säger är arten knuten till nederbörds-
rika områden. På samma ställe finns 
ett par granar med violettgrå tagellav 
(NT), som också finns på ytterligare 
något ställe. En annan asp har rikligt 
med skorpgelélav (NT). Efter Daniels-
bäcken finns flera grova granar med 
rika knappnålslavsamhällen, bl.a. vit-
grynig nållav (NT). På en gran som 
hänger ut över bäcken sitter små ex-Danielsbäcken är orörd på lång sträcka, men inte hela sträckan.

Barrsumpskogen är bland de störssta i kommunen. Här och var rinner det små bäckar genom dem.
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emplar av skuggblåslav. I en sluttande 
sumpgranskog med inslag av klibbal, 
mot vägen, är granarna och klibbalar-
na rikligt på växta av gammelgranslav 
och kattfotslav. De äldsta klibbalarna 
har även liten rostfläck Arthonia di-
dyma. På sälgar som står efter bäcken 
finns solfjäderlav (NT) och blåsvart 
knopplav. 

Fauna 
Här finns mycket bra förutsättningar 
för tretåig hackspett (NT) och rikligt 
med spår efter hack i granarna tyder 
på att den finns  regelbundet i områ-
det. Tjäder har setts vid varje besök 
och det kan finnas en lekplats. I om-
rådet upphåller sig tidvis den flock av 
kronhjort (NT) som rör sig i trakterna 
kring Kullen.

Friluftsliv 
Området uppmanar väl inte direkt 
till besök, men skogens storlek gör att 
man kan få en bild av när skogsland-
skapet en gång såg ut. Det finns en 
stig, sannolikt en gammal sådan, som 
troligen går till Kullen.

Natur- och kulturhistoria 
Ett fåtal gamla stubbar är ned-
brunna och har spår av kolad ved. 
Närheten till Kullen och Nyham-
mars bruk har gjort att skogen har 
nyttjas för olika ändamål, vid olika
tider. Nyhammars bruks behov av trä-
kol gjorde att man kolade i skogarna 
vida omkring. Kullen med förhål-
landevis stor bosättning krävde stora 
arealer ängs- och betesmark. En del 

150. Danielsbäcken

av Kullens nötkreatur kan ha gått ”på 
skogen” i området, men samtidigt 
blev skogsbetet tidigt reglerat. Bak-
omvarande historia kan vara en myck-
et gles skog efter att träd har kolats 
och därefter har skogen lämnats för fri 
föryngring utan hjälp av plantering. 
Skogen har på det sättet mist en del av 
naturskogens  karaktär, med rikligt av 
död ved och stort inslag av gamla träd. 
Är det ändå en naturskog?

Ingrepp och påverkan 
Det moderna skogsbruket har både 
skadat området och räddat det. 
En kalavverkning skedde kring 
2010, av vad som många ”natur-
vårdare” ansåg vara en klar nyckelbio-
top. I stort sett den skog som finns 
kvar i området, och det är merpar-
ten, ligger inom en så kallad ”korri-
dor” efter bäcken och ingår i bolagets 
landskapsekologiska planering. Sedan 
finns några gamla synder, som några 
diken i försök att torrlägga sumpsko-
gen. Påverkan av dikning är mycket 
liten.

Bedömning
Värdeomdöme 
Ett unikt sumpskogsområde genom 
den stora sammanhängande arealen. 
Skogsbruksåtgärder torde vara mycket 
problematiska att genomföra. Den 
höga luftfuktigheten i området ger 
väldigt bra förhållanden för kryptoga-
mer. Trädkontinuiteten är bruten men 
en viss sådan finns ändå inom områ- Gammal björkeldticka på gammal björk.

I sumpskogen står det här och var gamla aspar.

Gammal tall, som är betad av tjäder.
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det intill Danielsbäcken. På sikt kom-
mer området att få stor betydelse för 
arter som är knutna till speciella bio-
top- och substratkrav t.ex. sumpskog, 
lövträd och lågor. I området finns 
minst 7 rödlistade och 7 signalarter. 
Sannolikt finns fler naturvårdsarter än 
så. Klassicifiseringen av naturvärdet 
bedöms vara Högre naturvärde (Na-
turvärdesklass 1b) utfrån stor areal är 
nyckelbiotop. Utifrån andra kriterier 
vore Påtagligt naturvärde (Naturvär-
deklass 2) vara mer realistiskt.

Hot, skydd och planering 
Området ingår till stor del som en så 
kallad ”korridor” i ekologiska land-
skapsplanen som markägaren upprät-
tat i samband med miljöcertifiering-
en. Med ”korridor” menas ett område 
kring vattendrag som ska binda ihop 
värdefulla skogsområden med varan-
dra, vilket ska underlätta spridningen 
för hotade arter. ”Korridoren” efter 
Danielsbäcken är bredare än normalt, 
på grund av att den omges av mycket 
sumpskog. En enda nyckelbiotop 
är utpekad och den är på 2,9 hektar 
”gransumpskog” och från sumpskogs-

inventeringen 20,4 hektar.

Rekommendationer 
Det är oerhört viktigt och värdefullt 
för den biologiska mångfalden att ett 
sådant här område får vara kvar lång-
siktigt och fritt utveckla naturskogs-
kvalitéer.

Rödlistade arter 
Mossor: Vågig sidenmossa Plagiothe-
cium undulatum.

Svampar: Stjärntagging Astero-
don ferruginosus (Nära hotad - NT), 
vedticka Phellinus viticola. 

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), kattfotslav Artho-
nia leucopallaea, blåsvart knopplav 
Biatora ocelliformis, violettgrå tagellav 
Bryoria nadvornikiana (Nära hotad - 
NT), gulnål Chaenotheca brachypoda, 
brunpudrad nållav Chaenotheca gra-
cillima (Nära hotad - NT), vitgrynig 
nållav Chaenotheca subroscida, (Nära 
hotad - NT), solfjäderlav Cheiromy-
cina flabelliformis (Nära hotad - NT),   
skuggblåslav Hypogymnia vittata, 
gammelgranslav Lecanactis abietina, 
västlig njurlav Nephroma laevigatum 

Rikligt med liggande stammar och döda träd håller på att produceras av en självgående process.

(Nära hotad - NT), skorpgelélav 
Rostania occultatum (Nära hotad - 
NT).

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

Fåglar: Tretåig hackspett Picoides 
tridactylus* (Nära hotad - NT), tjäder 
Tetrao urogallus*.

Referenser
Hermansson & m.fl. 2008.
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B e s k r i v n i n g
Läge 
Området ligger cirka 14 km NO om 
Grangärde och intill Tuna-Hästberg. 

Områdets huvuddrag 
Kalkbarrskog i närheten av hyttom-
råde på hög bergsrygg. Det åsliknande 
berget sluttar brant åt både väster och 
öster. Merparten av skogen är natur-
skogsartad och man har funnit en 
mängd rödlistade svampar i området. 
Även ovanliga kärlväxter förekommer. 
En del av området i öster kan liknas 
med ett gammal brandfält, där den 
unga lövskogen är den brunna area-
len.

Geologi
Berggrunden består av leptit i norr 
och urgranit i söder. Det går en smal 
karbonstensgång över området strax 
söder om högsta höjden. I västbran-
ten finns begränsad areal av grönsten.  
Jordarten domineras av tunt ytmorän-
lager.

Landskapsbild 
Ifrån Rämen sett är Limberget en 
skogsbevuxen bergsrygg med en profil 
typisk för gammelskog. En del av den 
yngre skogen är lövskog och den bry-
ter barrskogens mörgröna färg med 
sitt ljusare bladverk.

Vegetation 
Kalkbarrskogens vegetation varierar 
med åldern, tätheten, lövträdsinsla-
get och jordlagrets djup. I tät gam-
mal granskog blir det knappt något 

Limberget  i  Rämshyttan

På Limberget är det ställvis typisk kalkbarrskog. På kalkrik skogsmark finns många sällsynta och 
rödlistade marksvampar.   

Id nr: 151 
Typ: Kalkmarksbarrskog, kalk-
klipppor, lövskog 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: B, G, L, K, F 
Skydd: Saknas
Areal: 46 ha 
Nyckelbiotop: 52 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66F 8b NV 
Koord.RT90: 6689902/1466189
Koord.Sveref: 6690389/160674
Ägare: Bolag

kj

Gruvområde

F.d. stenbrott

Gruvområden

Rämshyttebruk

Bockmossen

Skjutbana Fotbollsplan

Nordviken

Hamptjärnen

mbränd-Viludden

Limberget

Brotjärnen

0 0,55 1,10,275 Kilometer

§ Skala: 1:12 500
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fältskikt alls, bara mossor. Där ljus når 
marken eller där fuktstråken går fram 
kan det bli frodig lågörts-vegetation, 
t.ex. vitsippa, blåsippa och bredbladi-
ga gräs. För mycket ljus betyder högre 
och tätare med gräs och artfattigare 
flora. Ostsidan av bergryggen är mera 
tvär än västsidan. Här och var går 
berget i dagen och bildar hällar och 
klippor. Bergsbruket har också format 
vegetationen, genom t.ex. dagbrott, 
varphögar och industrier. Ungskogen 
i västsluttningen består mest av björk-
skog, med måttligt inslag av gran, vil-
ket är ovanligt att finna. Gamla träd 
finns i hela området, särskilt påtagliga 
är de gamla tallarna. En poäng faktiskt 
att ta med mellanliggande ungskog Lövskog som uppkommit efter avverkning är ovanligt och bilden visar sluttningen mot Rämen. 

Lövskogen är naturligt uppkommen och därmed är det en naturskog som efterliknar ”lövbränna”.  

bort till och med klibbal-tallkärret 
uppe på berget. 

Flora och funga 
Förr fanns det en torrbacke vid ett av 
linbanefästena på berget och där var 
det en rik flora, med bl.a. rutlåsbräken 
(EN) och månlåsbräken (NT). Idag är 
det igenväxt av ungskog. Myskmåra 
(NT) påträffades i bergsbranten på 
östra sidan av berget 1942, och den 
är fortfarande kvar. Myskmadra sågs i 
dess närhet 1952, men har inte åter-
funnits. 

Det är svamparna som står för den 
stora artrikedomen i området. På den 
västra sidan av berget är det blandbarr-
skog med många gamla träd. Fynden 
av rödlistade och sällsynta marksvam-
par är utspridda inom hela området. 
Bland de svampar som är påträffade 
kan nämnas granrotspindling (VU), 
Cortinarius niveoglobosus (DD), svart-
vit taggsvamp (NT), kryddspindling, 
druvfingersvamp s. lat. (NT), zonflug-
svamp, diskvaxsivling och Cortinarius 
aureopulverulentus. Ansamlingar av 
liggande granar har börjat få vedle-
vande svampar som rynkskinn (NT), 
ullticka (NT) och på den ulltickepo-
ring (VU). 

På östra sidan finns också  många 
rara marksvampar, t.ex. Lyophyllum 
gangraenosum, fyrflikig jordstjärna 
(NT), Cortinarius talus och brun 
klibbskivling. I ängsartad kalkbarr-
skog har även hittats följande ängs-
svampar; Entoloma cyanulum (enda 
lokalen i Dalarna), backnopping (NT), 

I den branta ostsidan finns en klippvägg som ännu inte skuggas av gran. Här finns ovanliga växter 
och antagligen även mossor och lavar.  Klippväggen kan vara ett gammalt dagbrott för kalksten.   
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ängsnopping Entoloma poliopus, 
naggnopping Entoloma serrulatum, 
Entoloma formosum, blodvaxskivling 
Hygrocybe coccinea, småvaxskivling 
Hygrocybe inspidia, honungsvaxing 
Hygrocybe reidii och vit vaxskivling 
Hygrocybe virginea. På östra sidan av 
berget har också fagerhätta (VU) på-
träffats.

 Alla de här är allra minst signalarter 
Lavar och mossor är inte inventerade, 
men det är sannolikt mest intressant 
att göra det i den östra branten. 

Fauna 
Ett så pass stort skogsområde med 
gammal skog har goda förutsättningar 
att härbärgera många fågelarter. Nå-
gon fågelinventering är inte gjord, 
men fågelkunniga har vistats i områ-
det och funnit bl.a. tretåig hackspett 
(NT).

Friluftsliv 
Närheten till Tuna-Hästberg och 
Rämshyttan gör att detta område be-
söks regelbundet av de närboende. På 
udden låg en turistanläggning, till och 
kulturhistoriskt intressant, men som 
tyvärr brann ned till grunden 2014.  
Byborna har anordnat en vandrings-
led och som är skyltad. Naturvärdena 
och gamla industrispår borde kunna 
vara besöksmål för allmänheten.

Natur- och kulturhistoria 
Inom området har det varit lång tids 
industriell verksamhet. I och nedan-
för ostbranten kan man ännu se fun-
dament efter nyare tids små industrier 
inom gruvnäringen (RAÄ Grangärde 
603:1). Ett stort anrikningsverk med 
unik konstruktion som var i drift mel-
lan 1920 och 1956. Det byggdes i den 
tvära sluttningen så att berget som 
processades till stor del förflyttades 
med hjälp av tyngdkraften. Betydligt 
äldre spår efter brytning är de min-
dre gruvhålen på västsidan. Det finns 
även gamla sten- och kalkbrott finns 
på berget. Spår av den gamla linbanan 
från Tuna-Hästbergs gruva till anrik-
ningsverket är väl synliga.

Ingrepp och påverkan 
Skogsbrukets ingrepp på den gamla 
skogen på östra sidan var fundamen-
talt felaktig, eftersom detta också var 
kalkbarrskog med rödlistade svampar. 
Ovanliga arter som bl.a. onyxmus-

seron Calocybe onychina, gränsticka 
(NT), lutvaxskivling Hygrocybe nitrata 
(NT) och droppklibbskivling Lima-
cella guttata fanns där. 

Bedömning
Värdeomdöme 
Området har mycket höga natur-
värden, med många hotade svampar 
i kalkbarrskog. Tidigare fanns flera 
sällsynta växter som idag är hotade. 
Stora delar är nyckelbiotop, men för 
ovanligheten är även ungskogen efter 
avverkning intressant i framtiden, ef-
tersom det har kommit upp nästan 
ren lövskog. Området innehåller skog 
som är i olika åldersstadier, succes-
sioner och dessutom är av olika typer. 

151. Limberget i Rämshyttan

Även västra sidan har kalkmarksgranskog, men som var ytterst nära att avverkas till fullo. /AJ

Klippbräcka är en stor sällsynthet. /AJ
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151. Limberget i Rämshyttan

Området har Högre naturvärde (Na-
turvärdeklass 1b).

Hot, skydd och planering 
I området finns nyckelbiotoper på 
8,4, 5,9 och 4,3 hektar ”barrskog”, 
1,2 hektar ”kalkbarrskog”, 2,8 hektar 
”skogsbryn”. En stor del av västslutt-
ningen, utanför nyckelbiotopen, har 
markägaren i sin landskapsekologiska 
plan gjort till förstärkningsområde 
med syfte på lövskog. 

Rekommendationer 
Den skog som avverkades på 1960-ta-
let har börjat gå från hyggessuccession 
till att likna skog, vilket märks av att 
fältskiktet förändras med mindre ljus 
till marken. I det avverkade området 
finns också kvar ett smärre område 
med ursprunglig skog. Allt detta bör 
inventeras för att se om någon av de 
arter som tidigare fanns, ändå kan ha 
överlevt hyggesfasen. Dessutom är det 
värdefullt att identifiera kalkmarks-
skogens utbredning och status. Däref-
ter bör ett långsiktigt skydd och åtgär-
der upprättas för ett utökat område.

Rödlistade arter 
Växter: Månlåsbräken Botrychium  
lunaria (Nära hotad - NT), rutlås-
bräken Botrychium matricariifolium 
(EN), myskmadra Galium odoratum, 
myskmåra Galium triflorum (Nära ho-
tad - NT), backvial Lathyrus sylvestris, 
nattviol Platanthera bifolia, getrams 
Polygonatum odoratum.

Svampar: Zonflugsvamp Ama-
nita battarae, stjärntagging Astero-
don ferruginosus (Nära hotad - NT), 
grangråticka Boletopsis leucomella-
ena (Sårbar - VU), puderspindling 
Cortinarius aureopulverulentus (Sår-
bar - VU), blekspindling Cortinarius 
caesiostramineus (Nära hotad - NT), 
granrotspindling Cortinarius fraudo-
losus (Sårbar - VU), barrviolspindling 
Cortinarius harcynicus (Nära hotad - 
NT), rovspindling Cortinarius napus 
(Nära hotad - NT), snöbollsspind-
ling Cortinarius niveoglobosus (Kun-
skapsbrist - DD), kryddspindling 
Cortinarius percomis, Entoloma for-
mosum, fyrflikig jordstjärna Geastrum 
quadrifidum (Nära hotad - NT), dis-
kvaxsivlingen Hygrophorus discoideus, 
kötticka Leptoporus mollis (Nära ho-
tad - NT), brun klibbskivling Lima-

cella glioderma, ullticka Phellinus 
ferrugineofuscus (Nära hotad - NT), 
fagerhätta Mycena oregonensis (Sårbar 
- VU), gränsticka Phellinus nigrolimi-
tatus (Nära hotad - NT), svartvit tagg-
svamp Phellidon connatus (Nära hotad 
- NT), svart taggsvamp Phellidon niger 
(Nära hotad - NT), rynkskinn Phlebia 
centrifuga (Nära hotad - NT), druv-
fingersvamp Ramaria botrytis s. lat. 
(Nära hotad - NT), gultoppig fing-
ersvamp Ramaria testeoceflava (Nära 
hotad - NT), onyxmusseron Rugoso-
myces onychinus (Nära hotad - NT), 
ulltickeporing Skeletocutis brevispora 
(Sårbar - VU).

Referenser 
Almqvist 1949. Svartbräken förekommer där klipporna be-

står av diabas, grön- eller kalksten. /AJ

Grön äggkremla.

Blek fransriska.
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Beskrivning
Läge 
Området ligger nästan 14 km O om 
Säfsbyn, strax SO om Ulriksberg.

Områdets huvuddrag 
Skogsområde som domineras av tall-
skog på sandigt grusigt material i ett 
kulligt landskap. Skogen är till stora 
delar orörd av rationellt skogsbruk. 
Gallringar som är gjorda för länge se-
dan, har gjort vissa delar mer enhetli-
ga än de orörda. Skogens höga ålder är 
en tillgång för biologiska mångfalden. 
Storsjöån, som vindlar fram i myrar 
mellan kullarna, har på långa sträckor 
bred öppen våtmark. Ungefär knappt 
hälften av området utgörs av våtmark.

Geologi
Berggrunden består av urgranit med 
pegmatitgångar. Området ligger inom 
ett stort område med isälvssediment. 
Kullarna består av morän. De lägre 
delarna är lager av sand eller grus. 

Landskapsbild 
Skogen är ett landskap och om man 
kommer till detta skogsområde från 
omgivande skog, bryts bilden av barr-
skogsplantage av gammelskog och 
det är som att komma till en annan 
”skogsvärld”.

Vegetation 
Tallskogen på moränåsarna har hu-
vudsakligen ris-typer i fältskiktet, här 
och var med större partier av renlavs-
typ. Fuktiga svackor blir sumpskogs-
artade med starr, gräs och dvärgbjörk, 

Storsjöån ”Sandsjöheden”
Id nr: 152 
Typ: Sandtallskog, sumpskog, sand-
fält 
Klass: Regionalt (II)
N2000: Nej 
Naturvärde: B, G, L 
Skydd: Saknas
Areal: 111 ha, inkl 72 ha skogsmark
Nyckelbiotop:  % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 8i NV 
Koord.RT90: 6671548/1437302
Koord.Sweref: 6671686/132011
Ägare: Enskilda, bolag

Tallskog som inte brinner får en allt tätare vegetation av ris. Men här finns fortfarande fläckar med 
marklavar, vilket det ska vara i en naturlig tallskog.    

1:20 0000 250 500 750 1000 m
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och med inslag av gran. I tallskogen 
är det lite kommande gran, däremot 
finns det glest av äldre granar. På ett 
ställe finns riktigt gamla granar mot 
myren. Där finns också riktigt gamla 
aspar. Annars är lövträden få, men de 
björkar som står i tallskogen är vårt-
björkar som är synnerligen gamla, 
kanske ett par hundra år. Många tal-
lar, även i de tidigare gallrade delarna, 
börjar att dö och står bruna i väntan 
på att falla till marken. Det finns en 
viss andel tallar som har angrepp av 
törskate, vilket är positivt för den 
biologiska mångfalden. Lågor finns i 
onormalt liten mängd, men mycket 
gamla lågor finns spridda i skogen, 
varav många är helt överväxta av fält-
skiktet. Enstaka riktigt gamla och gro-

152. Storsjöån

va högstubbar finns. Gamla avverk-
ningsstubbar (?) med kolad ved är inte 
rikligt förekommande, men de finns.

Flora och funga 
Några anmärkningsvärda växter kan 
man inte förvänta sig i sådana här 
magra skogsmiljöer. Det är bland 
svampar och lavar som det kan finnas 
intressanta och skyddsvärda arter. De 
mycket gamla björkarna i tallskogen 
har rikligt med hänglavar på stammar-
na, förutom bägarlavar och skorplavar. 
Mest hänger det skägglav Usnea dasy-
poga, men bland dem finns också vio-
lettgrå tagellav (NT), garnlav (NT) och 
den ovanliga spretig skägglav. Det finns 
sparsamt med garnlav (NT), men den 
är spridd i hela området, främst på tall. 

På ovanligt många tallar ser man 
tallticka (NT), vilket är ett bra tecken 
på att skogen håller på att utveck-
las att bli naturskogsliknande. På de 
kolade stubbarna finns kolflarnlav 
(NT) och mörk kolflarnlav (NT), 
tillsammans med vanligare skorpla-
var. Dvärgbägarlav (NT), är mycket 
ovanlig i kommunen, som normalt 
påträffas på gamla tallågor, men här är 
det rikligt på veden av en ihopfallen 
timmerbyggnad, troligen ängslada, i 
myrkanten. 

Många av de ”halvgamla” tallarna 
har på barken, den tidigare rödlis-
tade liten spiklav. Där gammal asp 
förekommer, finns också lunglav 
(NT) och barkkornlav. Även om det 
finns lite lågor som är ”halvgamla”, 
så kan man förvänta att någon av de 
rödlistade vedsvamparna finns under 
de gamla lågorna. Under en gammal 
tallåga har smalfotad taggsvamp (EN) 
påträffats. 

Anmärkningsvärt är ett fynd av 
Cryptodiscus tabularum på en häng-
ande tallåga. En liten svamp som san-
nolikt mest finns i gammal tallskog. 
Marksvamparna inventerades vid ett 
tillfälle och gav enstaka mycel av svart 
taggsvamp (NT), orange taggsvamp 
(NT) och massor av dropptaggsvamp. 
I närheten av trädet med lunglav har 
rotfingersvamp (VU) påträffats intill 
tallar vid den sandiga skogsvägen. Där 
finns också kråsmusseron.

Fauna 
Här finns bra förutsättningar för tjä-

En gammal vårtbjörk i gammal tallskog indikerar på att det har varit skogsbrand och att skoglig 
kontinuitet råder. En sådan här björk är mycket värdefull för artmångfalden.   

Här finns lunglav (NT) på ett par aspar. 
Bålarna är stora och välmående.   



597

der, orre, järpe och hackspettar. Spår 
efter tretåig hackspett (NT) finns i de 
gamla granarna. Trädpiplärka sjunger 
fortfarande från talltopparna. Typisk 
fågel är rödstjärt. I de mer granrika 
delarna har kungsfågel (NT) troligen 
häckat. I de öppna myrarna intill 
Storsjöån finns i alla ett par grönbena. 
Området är inte inventerat på vedle-
vande insekter. 

Friluftsliv 
Området har sannolikt ingen större 
dragning av besökare som det ser ut 
idag. Däremot skulle det kunna bli ett 
fantastiskt fint och vackert besöksmål.

Natur- och kulturhistoria 
Skogstypen tallskog av lavtyp på mo-
rän, är brandpräglad skogstyp. Här ska 
det brinna ofta, medan svackor med 
sumpskog och myrkantskog inte lika 
ofta. Skogsbruk har bedrivits, men det 
ser ut som att inga kalavverkningar har 
gjorts på över hundra år. Bakgrunden 
till skogen är sannolikt att den varit 
betydligt glesare och att mycket äldre 
träd har stått kvar. Den senaste bran-
den kan vara långt tillbaka i tiden. 
Fältskiktet är tjockt av ris, vilket visar 
på att det var länge sedan den brann. 
Ägandet har sannolikt gjort att skogen 
huvudtaget står kvar och att så lite har 
påverkat den i modern tid. Länge var 
skogen allmänning till Västansjö by i 
Grangärde socken.

Ingrepp och påverkan 
Gallringar som har genomförts på de-
lar av tallskogen har påverkat skogens 

152. Storsjöån

utseende, i alla fall om man inte har 
en brand på länge. Det saknas varia-
tion i åldrarna på tallarna och det sak-
nas ”halvgamla” lågor som skulle ha 
tillkommit om man inte gallrade och 
istället fått ”självgallring”. Skogsgöds-
ling kan ha skett på statens och bola-
gets delar av skogen.

Bedömning
Värdeomdöme 
Äldre tallskog på sandig grusig mark 
har speciella förutsättningar för stort 
antal mark- och vedsvampar. Även 
detta område har bra förutsättningar 
att bli mycket värdefullt område för 
hotade arter. De mycket gamla björ-
karna är unika och visar på att skogen 
är naturskog, så som det ska vara i en 
gammal skog mellan bränder. Antalet 
träd med tallticka är ovanligt stort och 
visar på att tallarna har hög ålder samt 
att de kommer att få ett långt liv, be-
tydelsfulla för många skogsarter. Att 
det finns smalfotad taggsvamp (EN) på 
flera ställen visar på att skogen har de 
förutsättningar som krävs för stor art-
rikedom. Storsjöån och myrarna bör 
vara ett attraktivt besöksmål. I kom-
munen finns få områden av denna 
typ som är skyddsvärda. Gammal 
sandtallskog har minskat kraftigt och 
denna har Högre naturvärde (Natur-
värdeklass 1b).

Hot, skydd och planering 
Hotet kommer från skogsbruket. 
En liten del är officiell nyckelbiotop, 

men kan inte redovisas i detaljkar-
tan. Kommunen har väckt ärende hos 
länsstyrelsen att bilda naturreservat, 
vilket är accepterat.

Rekommendationer 
Att skydda området som naturreservat 
är mycket angeläget. 

Rödlistade arter 
Svampar: Talltaggsvamp Bankera fu-
ligineoalba (Nära hotad - NT), orange 
taggsvamp Hydnellum aurantiacum 
(Nära hotad - NT), blå taggsvamp 
Hydnellum caeruleum (Nära hotad - 
NT), dropptaggsvamp Hydnellum fer-
ruginosum, smalfotad taggsvamp Hyd-
nellum gracipiles (Starkt hotad - EN), 
tallticka Phellinus pini (Nära hotad - 
NT), svart taggsvamp Phellodon niger 
(Nära hotad - NT), rotfingersvamp 
Ramaria magnipes (Sårbar - VU), 
skrovlig taggsvamp Sarcodon scabro-
sus (Nära hotad - NT), motaggsvamp 
Sarcodon squamosus (Nära hotad - 
NT), kråsmusseron Tricholoma focale. 

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 kolflarnlav 
Carbonicola myrmecina (Nära hotad - 
NT), dvärgbägarlav Cladonia parasiti-
ca (Nära hotad - NT), vedskivlav Her-
telidea botryosa (Nära hotad - NT),  
lunglav Lobaria pulmonaria (Nära 
hotad - NT), barkkornlav Lopadium 
disciforme, kortskaftad ärgspik Micro-
calicium ahlneri (Nära hotad - NT), 
spretig skägglav Usnea glabrescens.

Fåglar: Trädpiplärka Anthus tri-
vialis, järpe Bonasa bonasia*, tretåig 
hackspett Picoides tridactylus* (Nära 
hotad - NT), rödstjärt Phoenicurus 
phoenicurus, tjäder Tetrao urogallus*, 
grönbena Tringa glareola*.

Referenser

Tallticka (NT) orsakar kärnröta i gamla tallar. Oftast är talltickeröta i en tall förutsättning för att 
trädet ska kunna bli flera hundra år gammalt. 
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Beskrivning
Läge 
Gården ligger cirka 6,5 km NNV om 
Ludvika.

Områdets huvuddrag 
Storgården ligger i inre viken av 
Brunnsviken i Väsman. En bäck rinner 
genom området och ut i Brunnsviken. 
Marken är flack nedanför sluttningen 
av de högre höjderna i nordost. Od-
lingsmarken är belägen från gården 
och norrut. Söder om gården har det 
varit industriområde. Åker och öppen 
betesmark på f d lindor är vad som 
huvudsakligen brukas kring gården. 
Närmast banvallens gång- och cykel-
väg fanns länge ett parti hagmark på 
en blockig, fuktig naturmark. Tidi-
gare fick kreaturen också beta i löv-
skogen, som än idag är tydligt formad 
av hävden. Något strandbete existerar 
inte längre. 

Geologi
Berggrunden består av urgranit. Själva 
gården står på en liten höjd av morän, 
medan resten är lera-silt.

Landskapsbild 
De ålderdomliga byggnaderna och 
den öppna marken har ett högt värde 
för landskapet. 

Vegetation 
Den blockrika, fuktiga björkhagen 
mot vägen och banvallen har mosaik-
artad variation. De fuktigaste delarna 
består av gräs-lågstarr-typ eller högört-
typ. För övrigt är det frisk rödventyp, 

Storgården i  Brunnsvik
Id nr: 153 
Typ: Oldingslandskap, betesmark
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, L, K 
Skydd: Saknas
Areal: 7 ha 
Nyckelbiotop: - 
Socken: Ludvika
Karta: 66F 7a SO 
Koord.RT90: 6676229/1462219
Koord.Sveref: 6676670/156869
Ägare: Enskilda

1:10 0000 250 500 750 m
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som är välbetad på stora arealer. Den 
öppna betesmarken på före detta lin-
dor har en ensidig tuvtåtelvegetation 
och rödvenstyp förekommer bara del-
vis. Närmast Storgården finns en stör-
re hage som ett antal hästar får vara 
i. Den hagens vegetation är mycket 
hårt sliten. I den trädbärande hagen 
tillkommer också en frisk skogsnäve-
äng i gläntorna. Trädvegetationen är 
av blandskog till lövskog i den ena av 
hagarna. För övrigt står det grupper 
av träd emot sjön. En björkallé löper 
utefter vägen. De svagt betade delarna 
eller effekter av tidvis upphörd hävd, 
har rikligt uppslag av Salix (på f d 
åker).

153. Storgården

Flora och funga 
Den intressantaste vegetationen fanns 
i björkhagen, men numera är den un-
der igenväxning. De fuktiga partierna 
var rika på starrarter, t.ex. hirsstarr, 
hundstarr och harstarr. Från Storg-
ården finns uppgifter från början av 
1900-talet om den sällsynta loppstarr. 
Den skulle kunna ha funnits i björk-
hagen men återfanns aldrig. På gamla 
björkar växer grågrön hagelporlav Per-
tusaria coronata. Höstskallra och skogs-
klocka (NT) är andra hävdegynnade 
arter som tidigare är funna vid Stor-
gården. Skogsklocka (NT) finns kvar 
efter gång- och cykelvägen på f d ban-
vallen. Intill gödselhögarna på Storg-
ården fanns tidigare paddfot (NT) och 
rödlånke (NT). På Storgårdens gård 

står det ett antal ädellövträd, sanno-
likt planterade när gården byggdes. 
Träden är inte tillräckligt gamla för 
att man ska räkna med några speciella 
lavar och mossor på stammar och gre-
nar. En raritet är dock funnen och det 
är Arthopyrenia grisea.

Fauna 
Öppna vallar och ängsmarker får 
mycket sol och värme, som gör att fjä-
rilar, men också många andra insekter 
trivs. Många fjärilar är beroende av en 
specifik eller flera specifika växter, vil-
ket i så fall också måste finnas. Vallar-
na vid Storgården betas eller slåttras, 
men vissa partier i norra delen har på 
senare tid börjat växa igen med högre 
örter och aspsly. 

I början har fjärilsfaunan gynnats 
och fått en mångfald intressanta ar-
ter. De allra värdefullaste arterna är 
brun gräsfjäril (NT), sotnätfjäril (NT), 
ängsmetallvinge (NT) och klöverblå-
vinge. Vissa år det rikligt av de vanliga 
dagfjärilarterna, skogsnätfjäril, olika 
gräsfjärilar, blåvingar, skogsvitvinge, 
pärlemorfjärilar bl.a. silverstreckad 
pärlemofjäril. Mindre igelkottsspinnare 
är en vacker ”nattfjäril” som kan ses 
på dagen. Vid ett tillfälle har man sett 
gråbandad getingbock i massor på lig-
gande aspstockar. Från 1920-talet 
uppger Karl-Herman Forsslund att 
det fanns smalsprötad bastardsvärmare. 
Han fångade en skalbagge som nume-
ra är utdöd i Sverige, blodbock (RE). 
Detta var 1950. 

Vid Storgården går det ännu att 
se och höra rosenfink (VU). Vid ett 
tillfälle har en flodsångare (NT) hörts 
från buskagen. En miljö med trädgård 
med gamla lövträd, betesmarker och 
igenväxningsmark, bör gynna fågel-
faunan, vilket göktyta (NT) kan indi-
kera.

Friluftsliv 
Storgården drar till sig turister under 
sommarsäsongen. Bland fjärilsfoto-
grafer har området blivit attraktivt för 
att det går att se en mångfald av arter.

Natur- och kulturhistoria 
I början och mitten av 1600-talet an-
lades en masugn, men den lades ned 
tidigt. I början av 1900-talet åter-
upptogs gruvdriften samtidigt som 
Karl-Erik Forsslund flyttade till den 

Skogsklocka, som finns efter gc-vägen i Brunnsvik.       /HE
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gamla bergsmansgården Storgården. 
Jordbrukets anor är okända men sä-
kerligen har det brukats på markerna 
före sekelskiftet. Fortfarande finns en 
djurbesättning på Storgården.

Ingrepp och påverkan 
Konstgödsel sprids på den öppna betes-
marken men den är inte alltför kraftig.

Bedömning
Värdeomdöme 
Odlingslandskapet kring Storgården 
har mycket stor betydelse för gårdens 
karaktär. Trots att det saknas välut-
vecklade vegetationstyper formad av 
hävd, måste det anses som mycket 
värdefullt från landskapssynpunkt att 
området brukas. Fjärilsfaunan, som 
innehåller flera rödlistade arter, är 
synnerligen skyddsvärd, i en tid när 
fjärilar minskar allmänt i antal. Floran 
utefter gång- och cykelvägen är myck-
et viktig för insektslivet. Området bör 
ha kontinuerlig ekologisk funktion så 
länge den pågående markanvändning-
en fortsätter, vilket tillsammans med 
de rödlistade arterna bedöms ha Hö-
gre naturvärde (Naturvärdeklass 1b).

Hot, skydd och planering 
Storgården - Brunnsvik är riksintresse 
för kulturmiljövården (MB 3:6). I 
Länsstyrelsens rapport från 1994 var 
ett område på 8 hektar även riksin-
tresse för naturvården (NRL 2:6), 
men som inte gäller idag. Tillsammans 
med kulturminnesvården borde det 
vara möjligt att stödja odlingslandska-

153. Storgården

pet kring gården och på så sätt säker-
ställa artrikedomen av dagfjärilar. Den 
lövrika skogen i nordväst är utpekad 
av länsstyrelsen som ett lämpligt res-
taureringsområde för att gynna livs-
miljö för vitryggig hackspett.

Kommunen har tagit fram en sköt-
selplan för vägkanterna till gång- och 
cykelvägen för att bevara och gynna 
rik blomstermångfald. 

Rekommendationer 
Så fort det är möjligt bör aspslyet som 
kommer upp i norra delen av den 
öppna marken röjas. Blodbock som 
är utdöd i Sverige, bör eftersökas. För 
kanterna till gång- och cykelvägen bör 
skötselplanen följas.

Rödlistade arter 
Växter: Paddfot Asperugo procumbens 
(Nära hotad - NT), skogsklocka Cam-
panula cervicaria (Nära hotad - NT),  
rödlånke Lythrum portula (Nära hotad 
- NT). 

Fåglar: Rosenfink Carpodacus er-
ythrynis (Sårbar - VU), göktyta Jynx 
torquilla (Nära hotad - NT), rödstjärt 
Phoenicurus phoenicurus. 

Fjärilar: Ängsmetallvinge Adscita 
statices (Nära hotad - NT), brun gräs-
fjäril Coenonympha hero (Nära hotad 
- NT), klöverblåvinge Glaucopsyche 
alexis sotnätfjäril Melitaea diamina 
(Nära hotad - NT). 

Skalbaggar: Blodbock Nivellia 
sanguinosa (Nationellt utdöd - RE).

Referenser 
Ludvika kommun 1982a. Länsstyrel-
sen 1994. Gunnarsson 1990.

Klöverblåvinge.        /TJ

Brun gräsfjäril (NT), är speciell art för Bergslagen. Den vackra dagfjärilen är fridlyst inom hela EU.     /SN
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Beskrivning
Läge 
Byn ligger cirka 8 km NV om Lud-
vika och N om Norrviken i Väsman.

Områdets huvuddrag 
Norrviks odlingsmark ligger i en gan-
ska flack terräng. En successiv igen-
växning av naturbetesmarken kan ses. 
Igenväxningen pågår och de återstå-
ende hagarna består av en blandning 
av lindor och blandlövträddungar på 
blockrik mark.

Geologi
Berggrunden är huvudsak av leptit 
som den östra delen är kvartporfyrisk 
och i väster är det urgranit. Jordarten 
är tunt lager av isälvsediment.

Landskapsbild 
Det lilla öppna landskapet i anslut-
ning till bebyggelse är värdefullt för 
sin skönhet. 

Vegetation 
Naturbetesmarken i hagen har troli-
gen tidigare haft en igenväxningsfas 
före dagens beteshävd. Fläckvis består 
vegetationen av en tydligt betesgyn-
nad frisk rödventyp. I svackorna är 
det fuktig högörtängsvariant och på 
lindorna rödven-tuvtåteltyp.

Flora och funga 
1989 fanns det rikliga bestånd av näs-
selsnärja i ett nässelbestånd. Om näs-
selsnärja finns kvar är oklart. På en 
gammal timmerlada som står uti ha-
gen finns sotlav.

Norrv ik
Id nr: 154 
Typ: Oldingslandskap, betesmark
Klass: Lokalt (II)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, L 
Skydd: Saknas
Areal: 27 ha, inkl 10 ha skogsmark
Nyckelbiotop: - 
Socken: Ludvika
Karta: 66F 7a SO 
Koord.RT90: 6676997/1461082
Koord.Sveref: 6677424/155722
Ägare: Enskilda, bolag

Fortfarande hålls åkrarna öppna av vallodling och betesmark.   

1:10 0000 250 500 750 m
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Fauna
Ett litet öppet odlingslandskap har 
små utsikter att hysa många arter. När 
det gäller småfåglar bör det finnas ett 
antal intressanta arter, helst sådana 
som är knutna till äldre byggnader 
och ett lagomt igenväxande utkanter. 
Trädpiplärka kan höras här från kant-
zonerna. 

Natur- och kulturhistoria 
Norrvik är en bergsmansby, som ut-
formades i slutet av 1800-talet och se-
nare. Redan under slutet av 1400-talet 
finns det uppgifter om boende och en 
hytta anlades på 1500-talet. Fortfa-
rande har byn en karaktär av äldre by. 
Kring hagen står det rester efter sten- 
och trägärdsgårdar. Djurhållningen 
har säkerligen lång tradition. Norrvik 
är av lokalt intresse B för kulturmiljö-
vården. Ett par gamla timmerbyggna-
der står bland bebyggelsen.

Ingrepp och påverkan 
Betesmarken (lindan) närmast gården 
gödslas. Det står en hel del gårds-
skräppa och brännässla i den delen av 
hagen.

Bedömning
Värdeomdöme 
Hagen är vacker och betyder mycket 
för byns karaktär. Området har vissa 
förekomster av naturvårdsarter och 
har vissa ekologiska förutsättningar, 
vilket gör att det finns ett Visst natur-
värde (Naturvärdesklass 3),

Hot, skydd och planering 
För varje år som går, går tacksamheten 
till brukaren som vill ha kreatur inom 
området. 

Rekommendationer 
Fortsatt betesdrift är idealet för att 
hålla Norrviks betesmark fri från sly. 

Naturvårdsarter
Växter: Nässelsnärja Cuscuta europaea, 
backruta Thalictrum simplex (Nära ho-
tad - NT).

Lavar: Sotlav Cyphelium inquinans.
Fåglar: Trädpiplärka Anthus trivialis.

Referenser 
Gunnarsson 1990. Ljung 1998. Her-
mansson & m.fl. 2008.

154. Norrvik
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Beskrivning
Läge 
Området ligger 7,6 km N om Gran-
gärde. Fänntjärnen ligger i lågt parti 
mellan några höjder av Mellanberget 
och Torsktjärnberget. Det gäller två 
delområden. Det ena ligger O om 
tjärnen och kallas Fänntjärnsbodarna. 
Det andra ligger SV om tjärnen i brant 
sluttning ner mot en kraftledning. 
Den delen kallas Fänntjärnsskären. 

Områdets huvuddrag  
Söder om tjärnen är det en brantare 
sluttning och den brantaste delen 
går ner i en ravinliknande formation. 
Klippor finns i övre delen. Skogen är 
här mycket blockrik, varav de stora 
stenblocken är jättelika flyttblock. 
Nederstadelen flackar ut, men block-
igheten består. Undantaget är små 
höjdryggar   och sumpskog som också 
förekommer. Vid Fänntjärnsbodarna 
råder motsatta förhållanden, nästan 
inga stenar och ovanligt platt. Sko-
garna på båda ställena är lövrika.

Geologi 
Berggrunden består av kalifältspat-
porfyrisk granit. Sluttningen ligger 
till största delen på ett tunt jordtäcke. 
I ravinen är det en tydlig blocksänka 
som längre ner övergår i ett min-
dre blockfält. Där ligger också några 
enstaka större block. Ovanför slutt-
ningen är det vanlig morän. Jordarten 
i östra delområdet består sannolikt av 
finkornigare morän. Nedanför kraft-

Fänntjärnen
Id nr: 155 
Typ: Naturbarrskog 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, G 
Skydd: Saknas
Areal: 18 ha 
Nyckelbiotop: 75 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 8j NO
Koord.RT90: 6690481/1453858
Koord.Sveref: 66/14 
Ägare: Bolag

Den otroligt blockrika ravinen med en underjordisk bäck. Här finns flera stora aspar.     

1:20 0000 250 500 750 1000 1250 m
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ledningen kommer högsta kustlinjen 
och där ligger det djupt isälvssediment 
med sand. 

Vegetation  
Förutom markegenskaperna är sko-
gen ganska lika i delområdena. Det 
är grandominerad skog med inslag 
gamla tallar, vilket tyder på att det ti-
digare var mer talldominerade skogar. 
I branten söder om Fänntjärnen finns 
några gamla tallar minst 250 år gam-
la. På samma ställe finns även torra-
kor och  högstubbar. Där finns även 
några lika gamla granar. Fältskiktet är 
med eller utan blåbärsris.  Lövinslaget 
är stort, även om det varierar en del. 
Där asp och björk dominerar pågår 
självgallring, vilket har gjort att det 

155. Fänntjärnen

Blockigheten är stor ända ner till att sediment från inlandsisen tar över.      

Hällmarkstallskogen på Fänntjärnsskären.    

förekommer rikligt med klena lågor.  
I skogen vid Fänntjärnsbodarna ligger 
det ovanligt många grova granlågor. 
Mossor finns rikligt på stenblocken 
och lodytor av klippor.

Flora och funga  
Kärlväxterna som finns är typiska för 
barrskog. Gamla sälgar finns. Det är 
bland lavarna och svamparna man fin-
ner några intressanta arter. Hänglavar 
förekommer fläckvis rikligt. Spridda 
och enstaka garnlav (NT) finns på 
gran i sluttningen. Den saknas i östra 
delområdet. Det mesta av hänglavarna 
är skägglav Usnea. I sluttningen finns 
på några ställen sparsamt med violett-
grå tagellav (NT). Lunglav (NT) finns 
på enstaka aspar i båda områdena. 
Där asp förekommer ligger det en del 
asplågor och på en murken sådan är 
kandelabersvamp (NT) funnen. I den 
brantaste sluttningen finns tallticka 
(NT) på flera av de gamla tallarna. 
På en fläck i en fuktiga skogsmarken 
finns bollvitmossa, en ganska ovan-
lig vitmossa. Fänntjärnsskärens häll-
markstallskog är vacker lavtyp. Vid 
en tall har blomkålssvamp setts ett år. 
I området nedanför Fänntjärnsskären 
bör det gå att finna ytterligare natur-
vårdsarter, kring Fänntjärnsbodarna 
är förutsättningarna inte lika bra. De 
ovanligt grova granlågorna kan nog 
gömma en och annan skyddsvärd art. 
På sådan låga har ullticka (NT) setts 
en gång. 

Fauna
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Vid Fänntjärnsbodarna har skogen gallrats på gran för att gynna lövträd och tallar.   

155. Fänntjärnen

I och med att det finns rikligt med 
äldre lövträd, särskilt asp, är skogen 
attraktiv för många fåglar. Att det 
finns nötväcka i skogen är ett resultat 
av lövrikedomen. Andra fåglar som 
också väljer blandskog bör finnas här. 
Skogen vid Fänntjärnsbodarna har 
och kommer än mer att bli isolerad av 
att all omkringliggande skog avverkas. 
Redan nu ligger mängder av vindfäl-
len i kanterna och barkborrar har gyn-
nats. Man får hoppas att en och an-
nan barkborreart tillhör de ovanliga 
arterna.

Friluftsliv 
Området består av gammal skog, 
delvis av naturskogskaraktär. Slutt-
ningens otroliga blockighet begränsar 
möjligheterna för besök för alla. Om 
man är försiktig kan blockigheten var 
en utmaning och upplevelse. Skogen 
vid Fänntjärnsbodarna var mycket lätt 
att gå i och en vacker skog med rikligt 
av matsvamp. Nyligen blev skogen 
gallrad på granar och allt kvarlämnad 
ris och traktorspår gör att det inte är 
lika trevligt som tidigare. Med tiden 
läker väl såren. 

Natur--kulturhistoria 
Den branta och blockiga sluttningen 
har varit utsatt för ett antal skogs-
bränder. En tall har ett sår efter blixt- 
nedsag. Terrängens ogästvänlighet 
har sannolikt bidragit till att indu-
striskogsbruket har undvikit det. Ti-
digare skogsbruk har nog mest varit 
huggningar för träkol. Påverkan på 

En asp med lunglav. Trädet står där man 
nyligen gallrade. Kanske har detta gjort att 
lunglaven mår bättre?     

skogen pågår till början av 1900-talet, 
då det låg en fäbod där, Skogen vid 
Fänntjärnsbodarna har varit fäbod-
mark till början av 1900-talet (RAÄ 
Grangärde 310:1). 

Ingrepp och påverkan 
Nyligen avverkades skog omkring del-
områdena. En del av det som avver-
kades var förstärkningszon och syftet 
med det är att förbättra möjligheterna 
för arter att överleva inne skogen. 
Nyligen har man också gjort så kall-
lad ”naturvårdsavverkning” för att 
gynna enskilda lövträd och tallar vid 
Fänntjärnsbodarna. Negativ påverkan 
har då skett på många av de grova 
granlågorna eftersom man har krossat 
delar av dem vid fällningen. 

Bedömning
Värdeomdöme  
Sammanhängande, gammal barrskog 
på finmorän som vid Fänntjärnsbo-
darna är ovanligt i dessa trakter. Na-
turvärderna är höga då vissa delar är 
naturskog. Inslaget av gamla tallar och 
lövträd är viktigt för biologisk mång-
fald. Antalet rödlistade arter är lågt, 
men området är ofullständigt inven-
terat. Avverkningen av gran i ett av 
delområdena kan vara gynnsamt för 
ljuskrävande arter, t.ex. lunglaven. 
Eftersomstor del är nyckelbiotop blir 
det Högre naturvärde (Naturvärde-
klass 1b).

Risken är stor när det saknas skyddszoner mot små nyckelbiotoper att skogen blåser ner.   
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Hot, skydd och planering 
Trots att skogen vid Fänntjärnsbo-
darna är nyckelbiotop avverkades stor 
del av granarna i den. Syftet var san-
nolikt att gynna arter på gamla aspar 
och ge bättre livsmiljö för de gamla 
tallarna. Avverkningen borde ha gjorts 
mer skonsamt mot andra naturvärden 
och markytan. Området är till stora 
delar nyckelbiotop, 7,2 hektar ”lövrik 
barrskog”. En av nyckelbiotoperna i 
sluttningen är på 6,5 hektar ”lövrik 
barrskog” och den andra på 4 hektar 
”barrnaturskog”.

Rekommendationer 
Den skog som står kvar i båda delom-
rådena bör inte avverkas ytterligare. 
Skillnaden mellan nyckelbiotopernas 
skogar och ”normalskog” är inte sär-
skilt tydlig. Bättre inventering behö-
ver göras.

Naturvårdsarter 
Mossor: Bollvitmossa Sphagnum wul-
fianum. 

Svampar: Kandelabersvamp Art-
homyce pyxidatus (Nära hotad - NT), 
stjärntagging Asterodon ferruginosus 
(Nära hotad - NT), skuggblåslav Hy-
pogymnia vittata, rävticka Inonotus 
rheades, tallticka Phellinus pini (Nära 
hotad - NT), vedticka Phellinus viti-
cola, blomkålssvamp Sparassis crispa.

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), violettgrå tagellav 
Bryoria nadvornikiana (Nära hotad - 
NT), aspgelélav Collema subnigrescens 
(Nära hotad - NT), skinnlav Leptogi-

155. Fänntjärnen

um saturninum, lunglav Lobaria pul-
monaria (Nära hotad - NT), stuplav 
Nephroma bellum, bårdlav Nephroma 
parile, gammelgranslav Lecanactis 
abietina.

Referenser 
Hermansson & m.fl. 2008.

Bollvitmossa är ovanlig. Här finns den i den blockrika ravinen.   

Nedanför västbranten är det ett blockfält med klena gamla träd.

Bollvitmossa är en få lättkända vitmossor. Den är en intressant signalart som föredrar äldre sumpskog.
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Beskrivning
Läge 
Området ligger 9,5 km NO om Gran-
gärde. Det ligger N om Storslätten 
och N om en kraftledningsgata. 

Områdets huvuddrag 
Flatenberget är ett större höjdom-
råde som ligger sydväst om sjöstemet 
Laxsjö- och Hästbergs-Flatnan. Det 
är mot nord som bergets sluttning 
är som brantas, även om sluttnings-
graden är måttlig. Högsta höjden är 
kring 350 meter över havet.

Geologi
Berggrunden är av leptit. En diabas-
gång genomskär området. Jordarten 
är tunt ytlager av morän.

Vegetation 
Området består av barrskog och små 
kärr och omfattar östra delen av ber-
get. Granskog dominerar, men insla-
get av tall ökar med höjden och på 
bergets höjdplatå. Marken är varieran-
de fuktig och på många ställen finns 
stråk av örtrikare vegetation. Ställvis 
finns det blåsippa och vitsippa, vil-
ket indikerar kalk- eller grönstensrik 
mark. I nordsluttningen finns mindre 
rikkärr. Här och var bryts skogen av 
mindre, glest trädbevuxna myrar. 

Det stora antalet enar, varav flera är 
trädformade, visar på att det är bör-
digt, men också rest av brukningshis-
toria. Antalet lövträd är förhållandevis 
litet, men de flesta björkar är vårtbjörk 
och de är grova och gamla. Efter ett 

Flatenberget
Id nr: 156 
Typ: Näringsrik granskog 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Saknas
Areal: 37 ha 
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66F 8a NO 
Koord.RT90: 6688758/1461902
Koord.Sveref: 6689193/156400
Ägare: Enskild

Död ved i skogen har kontinuerligt tagits bort, men det finns partier i fuktiga delar med en del lågor. 
Skogen är skiktad med gamla granar. 

1:20 0000 250 500 750 1000 1250 m
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156. Flatenberget

par surdråg står det klibb- och gråal. 
Anledningen till att det är få björkar 
kan vara brukandet av skogen. Att det 
är få liggande och döda träd och en-
skiktat får också tillföras till brukan-
det.

Flora och funga 
Fältskiktet är artfattigt och på stora 
ytor obefintligt på grund av tät skog. 
Undantaget är gläntor och fuktigare 
mark och då förekommer det harsyra, 
björkpyrola, blåsippa, vitsippa, gullris 
och andra kalkgynnade växter. Det är 
förekomsterna av sällsynta marksvam-
par som gör skogsområdet biologiskt 
värdefullt. Inga artinventeringar har 
gjorts i södra delen, men allt tyder 
på att det är lika intressant som norra 
hälften. 

Man kan förvänta finna fler säll-
synta spindlingar än vad som hitin-
tills gjorts och bland de funna finns 
barrviolspindling (NT). Svampar som 
påvisar att det är kalkbarrskog är brun 
klibbskivling och alabasterriska. Dess-
utom tillkommer backnopping (NT) 
och bitter taggsvamp (VU). Rik ve-
getation i fuktiga källdråg är mycket 
värdefull miljö för mossor och svam-
par, och här har bl.a. stålblå spindling 
Cortinarius emunctus, rodnande spind-
ling och anisfingersvamp Ramaria gra-
cilis påträffats. Alla arterna indikerar 
kalkrik mark. 

Trots att det finns få lågor finns 
ullticka (NT). På träden är det spar-
samt med hänglavar. Granarna är inte 
tillräckligt gamla för att vara intres-

santa för sällsynta lavar. Däremot är 
enarna gamla och på dem finns många 
lavarter, bl.a. solfjäderlav (NT).

Fauna 
Spår av spelplats för tjäder syntes vid 
ett besök på våren. Skogen bör vara 
mycket lämplig för rik fauna, inte 
minst markfaunan med inte alltför 
sur jord.

Friluftsliv 
Gamla skogen på Flatenberget bör 
vara intressant för dem som vill vand-
ra en längre tid i skog. Om man är 
intresserad av matsvamp bör skogen 
bjuda på en hel del arter. 

Natur- och kulturhistoria 
Skogen har under lång tid tillhört 
byarna runt om berget och med stor 
sannolikhet har boskapen vistats i 
skogen. Betespåverkan syns ännu 
på markvegetationen och de många 
enarna. Enarna tyder på att skogen 
förut var mer luckig. Skogsbruk be-
drivs i området, men skogen står ännu 
kvar trots att den är omkring hundra 
år. Vedhuggning bedrivs, vilket går ut 
över mängden död ved och levande 
lövträd. 

Ingrepp och påverkan 
Den försiktiga plockhuggningen av 
virke och vedhuggningen har sanno-
likt ingen negativ påverkan på mark-
svamparna. 

Bedömning
Värdeomdöme 
Skogen på Flatenberget är av ovanligt 
stor areal och börjar bli så gammal att 
naturvärdena ökar med ytterligare ål-
der. Äldre kalkbarrskog av denna stora 
areal är ytterst sällsynt, även i ett läns-
perspektiv. Tjäderspel och sällsynta 
svampar gör området skyddsvärt. 
Området har särskild betydelse för 
biologisk mångfald och förutsättning-
ar för att upprätthålla en kontinuerlig 
ekologisk funktion. Påtagligt natur-
värde (Naturvärdeklass 2).

Hot, skydd och planering 
Hotet kommer av att skogen är i en 
ålder som gör den intressant för slut-
avverkning. Ingen del av skogen är 
klassad som nyckelbiotop. Egentligen 
borde större delen av området vara 
nyckelbiotop. Något planerat skydd 
finns heller inte. 

Rekommendationer 
För det första bör skogsområdet in-
venteras på marksvampar under ett 
par gynnsamma säsonger. Därefter 
bör en plan upprättas för att bevara 
skogen långsiktigt, eftersom Flaten-
bergets skog är bland de sista större 
sammanhängande skogarna nära Lud-
vika.

Naturvårdsarter 
Svampar: Stjärntagging Asterodon 
ferruginosus (Nära hotad - NT), rod-
nande spindling Cortinarius cyanites, 
backnopping Entoloma atrocoeruleum 
(Nära hotad - NT), blå taggsvamp 
Hydnellum caeruleum (Nära hotad - 
NT), alabasterriska Lactarius resimus, 
brun klibbskivling Limacella glioder-
ma, Ullticka Phellinus ferrugineofuscus 
(Nära hotad - NT), bitter taggsvamp 
Sarcodon fennicus (Sårbar - VU). 

Lavar: Violettgrå tagellav Bryoria 
nadvornikiana (Nära hotad - NT), 
Solfjäderslav Cheiromycina flabellifor-
mis (Nära hotad - NT).

Fåglar: Tjäder Tetrao urogallus*.

Referenser

Gammal stubbe efter tall visar på att skogen har tagits över av gran när man har bara plockhuggit.
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Beskrivning
Läge 
Området ligger NO om torpet Stora 
Sandsjöhöjden, vilket ligger cirka 
2 km N om Ulriksberg. Det går att 
ta sig till området via torpet eller ny 
skogsbilväg O om området.

Områdets huvuddrag 
I stort sett är hela området kulturpå-
verkat av tidigare hävd. En liten del 
består av åkrar som är igenplanterade 
med gran. Runt några åkrar finns 
breda, vackra stenmurar. Området 
domineras av före detta hagmark som 
var tämligen glest trädbevuxen av alla 
trädslag man kan tänka sig. Nu är 
mycket igenväxt av gran, men ännu 
finns gläntor och gott om levande gro-
va träd. Terrängen sluttar jämnt från 
torpet i väster mot öster. Marken är 
bördig, sannolikt på grönstensgrund. 
I östra delen finns mindre kärrdråg 
med rik växtlighet. Mängden lågor 
är ganska stor, särskilt mot planterad 
gran, där vinden en gång fällde många 
träd.

Geologi
Berggrunden består i huvudsak av ur-
granit. Jordarten är morän.

Karaktär och vegetation 
De stora och grova träden sätter prägel på 
området. Det gäller både asp, gran och 
sälg, men de flesta grova träden är as-
par. Ovanligt är att det finns så pass 
många skogslönnar i området. Träden 
är ganska klena och många klarar an-

Hanshöjden
Id nr: 157 
Typ: Näringsrik granskog, lövrik 
barrskog
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, K 
Skydd: Saknas
Areal: 16 ha 
Nyckelbiotop: 95 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 7h SO 
Koord.RT90: 6674486/1432907
Koord.Sveref: 6674568/127581
Ägare: Bolag

Bevis på att skogen en gång var glesare och mer öppen är de grova gamla asparna.

1:15 0000 250 500 750 1000 m
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tagligen inte snötrycket och de går lätt 
av några meter upp. Dr grövsta lön-
narna, cirka 25 cm i diametern är ock-
så utsatta för fnöskticka. Äldre tallar 
finns också, medan rönnen inte är lika 
påtagligt vanliga som de andra lövträ-
den. Fältskiktet är rikt, med mycket 
gräs och örter. 

Flora och funga 
På våren är det rikligt med blåsippor, 
utspridda över stort område. Vårärt 
och torta ska också finnas, liksom kärr-
fibbla, svart trolldruva och ormbär. De 
flesta av de gamla lövträden är påväxta 
av mossor. Lavarna är inte så många, 
oftast står träden lite för skuggigt för 
att det ska bli rikt med lavarter. 

Nedanför torpet står grupper eller 
enstaka grova aspar i nästan parklik-
nande skog. Där ljuset når trädbaserna 
går det finna korallblylav, filtlavar  och 
bårdlav. Fynd finns av lunglav (NT) 
på två grova sälgar och på asp aspge-
lélav (NT). Skogslönnarna borde vara 
ett bra substrat för lavar, men inga in-
tressanta arter är påträffade, förutom 
dvärgtufs på en av lönnarna. 

Garnlav (NT) förekommer spridd 

157.  Hanshöjden

De stora asparna börjar falla för åldersgränsen. Då blir de istället mat för otaliga arter av svampar och insekter. 

på de undertryckta granarna. På soli-
tärt träd på torpets gård finns ett träd 
med skorpgelélav (NT). Vedlevande 
svampar, särskilt tickor, bör finnas på 
de grova lövträdslågor som har legat 
längst. En jätteasp ligger ner och på 
den finns jättestora fruktkroppar av 
platticka Ganoderma lipsiense. På sam-
ma asp finns en fläck med dvärgtufs. 

Mängden granlågor skulle även 
kunna gynna tickor på barrträd, men 
bara citronticka Antrodia xantha och 
vedticka är funna. I området ska stor 
aspticka (NT) ha påträffats. Misstanke 
att området kan ha värdefulla marks-
vampar, besannades med fynd av två 
tidiga svampar, vårrödskivling Entolo-
ma turbidum och gurkrödhätting En-
toloma hirtipes, under en dags inven-
tering tidigt på en svampsäsong. De 
arter som också påträffades då var bl.a. 
flattoppad klubbsvamp (NT), gultoppig 
fingersvamp (NT) och krusbärskremla. 
Samtliga av dessa arter visar också att 
det är kalkrik mark, vilket också blå-
sippa visar, samt att skogslönn kan gro.

Fauna
Kännedomen om fågelfaunan är då-

lig. Skogens karaktär och närheten till 
torp bör vara positivt för många fåg-
lar. Sparvuggla har konstaterats häcka.

Friluftsliv 
Skogsområdet bör vara ett intressant 
att besöka. Dels för skogen som så-
dan, växterna och svamparna. Men 
också för de kulturspår som finns, en 
del svårtolkade andra mycket tydliga. 

Natur- och kulturhistoria 
Sannolikt är torpet gammalt och sko-
gen, f d hagmarken, har under lång tid 
använts som betesmark. Åkrarna som 
ligger överst i sluttningen är granplan-
terade och omgärdade av breda sten-
murar. Ytterligare en liten åker finns 
längre ned i sluttningen. 

Ingrepp och påverkan 
Sannolikt är den glest trädbevuxna 
hagmarken aktivt granplanterad, nå-
gon gång på 1950- eller 1960-talet. 
Lövträden fick stå kvar, vilket inte all-
tid var fallet på den tiden. Åtminstone 
de senaste femtio åren har inget gjorts 
i skogen.



611

157.  Hanshöjden

Bedömning
Värdeomdöme 
Den stora mängd grova och gamla 
lövträd är mycket värdefullt för många 
organismer. De träd som faller får 
mycket högt värde som grova lågor, 
vilket är sällsynthet i naturen. Mar-
ken är bördig och inte speciellt stenig, 
vilket passar marksvampar. Gamla 
hagmarker är kända för att kunna ha 
många marksvampsarter. Svamparna 
och blåsipporna indikerar att det rör 
sig om kalkbarrskog. Kalkskog i Säfs-
näs socken är mycket ovanligt. Skogen 
vid Stora Sandsjöhöjden är unik för 
den stora arealen och att de flesta löv-
träden ändå lever. Eftersom området 
är till stor del nyckelbiotop, särskild 
betydelse för biologisk mångfald på 
lokalnivå och har förutsättningar att 
kontinuerlig ekologisk funktion efter  
vissa naturvårdsåtgärder. Hanshöjden 
får därmed ett Högre naturvärde (Na-
turvärdeklass 1b). 

Hot, skydd och planering 
Hanshöjdens kalkmarkskog är nyck-
elbiotop under namnet Stora Sand-
sjöhöjden och den nämns som ”löv-
skogslund”. I markägarens plan ingår 
det att plockhugga gran och plantera 
in ytterligare lövträd. 

Rekommendationer 
Innan man ska göra något åt områ-
dets alla granar, bör marksvamparna 
inventeras under några bra svamp-
säsonger. Därefter kan man bedöma 
mängden och vilka granar som kan 
plockhuggas. Snarast kan man manu-
ellt fälla och ringbarka granar som står 
tätt intill de gamla lövträden.

Rödlistade arter 
Växter: Torta Cicerbita alpina, blåsip-
pa Hepatica nobilis. 

Svampar: Flattoppad klubbsvamp 
Clavariadelphus truncatus (Nära ho-
tad - NT), barrviolspindling Corti-
narius harcynicus (Nära hotad - NT), 
sotriska Lactarius lygniotus, stor asp-
ticka Phellinus populicola vedticka 
Phellinus viticola, (Nära hotad - NT), 
svart taggsvamp Phellodon niger (Nära 
hotad - NT), gultoppig fingersvamp 
Ramaria testeoceoflava (Nära hotad - 
NT), krusbärskremla Russula queletii.

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), aspgelélav Col-

I den bördiga delen finns många unga och äldre skogslönnar. Den grövsta är död och på stammen 
har fnöskticka bildat många fruktkroppar.

lema subnigrescens (Nära hotad - NT), 
dvärgtufs Leptogium teretiusculum, 
lunglav Lobaria pulmonaria (Nära ho-
tad - NT), bårdlav Nephroma bellum, 
korallblylav Parmeliella triptophylla, 
skorpgelélav Rostania occultatum 
(Nära hotad - NT).

Fåglar: Sparvuggla Glaucidium pas-
serinum*.

Referenser
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Beskrivning
Läge 
Byn ligger 3,5 km NNV om Ludvika.

Områdets huvuddrag 
Gårdarna ligger tätt samlade i nord-
sluttningen mot Burtjärnen. Längs 
med vägen finns spridda gårdar till 
Ickorrbotten. Burens kan ha lång tra-
dition som odlingsbygd. Betesmar-
kerna ligger huvudsakligen ned mot 
tjärnen.

Landskapsbild 
En del av Burens by är synlig när man 
kommer länsväg 245/247. Det man 
ser är betesmarker och mindre od-
lingstegar i sluttningen mot Burtjär-
nen. En av de allra vackraste vyerna i 
kommunen, när allt speglar sig i vatt-
net, en vacker höstdag. 

Geologi
Berggrunden består av leptit med 
pegmatitgångar i väster och urgranit i 
öster. I söder finns ett grönstensparti 
som gränsar till området. Övre delen 
av byn har tunt lager av morän medan 
den nedre delen mot Burtjärnen är 
morän.

Vegetation 
Förvånansvärt få typer av vegetation 
är representerade p.g.a betesmarken. 
På naturmarken är det rödvenäng som 
dominerar. Den verkar övergå i en to-
tal piprörsdominans vid upphörandet 
av hävden. I svackor som är fuktiga är 
det högörtstyp. Markerna har bördiga 
förhållanden vilket även uppslaget av 

Burens
Id nr: 158 
Typ: Oldingslandskap 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: L, K 
Skydd: Saknas
Areal: 16 ha 
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Ludvika
Karta: 66F 7a SO 
Koord.RT90: 6673451/1464437
Koord.Sveref: 6673918/159121
Ägare: Enskilda

1:10 0000 100 200 300 400 500 600 700 m
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gråal här och där visar. Trädskiktet i 
de träd- och buskbärande hagarna är 
blandat. På de flesta ställena är det 
lövträd, som björk, rönn och sälg som 
dominerar, men barrträdsinslaget va-
rierar en hel del.

Flora och funga 
Några anmärkningsvärda arter påträf-
fas inte på Burens hagmarker. Tyvärr 
var betet hårt vid besöket och de na-
turliga hagmarkerna, som är trädbä-
rande, är ganska beskuggade. Det bör 
finnas goda förutsättningar för någon 
sällsyntare betesgynnad art.

Fauna
Man ser ofta storlom i tjärnen. Om de 
häcker är osäkert. 

Friluftsliv 
Intresset för hästar i byn är stort, och 
naturligtvis en del i det rörliga frilufts-
livet, samt en förutsättning för att be-
vara det öppna landskapet.

Natur- och kulturhistoria 
Burens är ett mycket gammalt bo-
ställe. Uppgifter finns från 1500-talet, 
antagligen är det äldre ändå. Under 

158. Burens

gruvepoken uppförde Ickorrbottens 
gruvor bergsmansgårdar på platsen. 
Vid Burtjärnen ligger det rester av en 
kalkhytta. Kalken kom från Limber-
get. 

Ingrepp och påverkan 
I dag återstår hagmarkerna av de tidi-
gare omfattande fodermarkerna. Hag-
markerna ligger ned mot Burtjärnen. 
De betas av hästar, getter och tidigare 
av får. Tyvärr har marginalmarkerna 
tagits ur bruk som betesmark, vilket 
har lett till en igenväxning av de na-
turliga markytorna. I dag används de 
tidigare åkrarna som lindor, d v s de 
plöjs och gödslas med tre till fyra års 
mellanrum.

Bedömning
Värdeomdöme 
Trots att en mycket begränsad del 
av hagmarkerna består av naturmark 
med hävdgynnad vegetation har Bu-
rens ett visst naturvärde.  Det finns 
förutsättningar för sällsyntare hävd-
gynnade arter. Området kan även vara 
av intresse för ängssvampar. Gårdar-

nas fodermarker ger byn ett pittoreskt 
utseende.

Hot, skydd och planering 
Upphörandet av betet i de vackra ha-
garna vore ett hot mot byns karaktär. 

Rekommendationer 
Utökning av de öppnare hagmarkerna 
genom urglesning av trädskiktet vore 
en bra åtgärd för floran. Att inte göds-
la de öppna naturmarkerna som betas 
mot tjärnen vore en annan åtgärd med 
positiva effekter på vegetationen. Det 
kommer dock att ta lång tid innan det 
sker en utmagring.

Naturvårdsarter
Fåglar: Storlom Gavia arctica.

Referenser 
Ljung 1998.

Den här landskapsbilden vid Burtjärnen bör vara mycket uppskattad alla tider på året.
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Beskrivning
Läge 
Vattendraget är cirka 8,5 km NV om 
Grangärde, mellan sjöarna Frötjärnen 
och Bysjön.

Områdets huvuddrag 
Norrboån har Norrström som huvud-
avrinningsområde som i sin tur myn-
nar ut i Norra Östersjön. Norrboån 
rinner upp i Tyren i Gagnef kommun. 
Sträckan som här beskrivs är cirka 4 
kilometer av ån. Norrboån tillhör 
”Norrlands inland, under högsta träd-
gränsen över högsta kustlinjen”. Ån är 
naturlig, då den idag inte bedöms vara 
kraftigt modifierad eller konstgjord. 
Andelen artificiell mark i närmiljön, 
50 meter på var sida, är 12??? (40) 
procent. Avrinningsområdet är stort. 
Dammen i södra änden av Frötjärnen 
förstör förutsättningarna för naturliga 
vattenståndsfluktuationer, samt är ett 
allvarligt vandringshinder. Sträckan 
från Frötjärnarna till Nyhammar går 
huvudsakligen genom skogsmark. 
Därefter är det mer artificiell mark, 
mest åkermark. Ån mynnar ut i By-
sjön som ett deltaland. Nedre delen 
påminner mer om en å i södra Sveri-
ges slättbyggder.

Geologi
Berggrunden är av leptit, men ån pas-
serar på en kort sträcka en bred gång 
av en sedimentär bergart. Omedelbart 
öster om finns en gång av kristallin 
karbonatsten (kalk). Ån ligger i ett 
mäktigt område av isälvsediment. Vid 

Norrboån

Norrboån rinner i den nedre delen genom ett sediment område och meandrar fram i lungt. Ån får 
då en karaktär som är vanlig längre söderut.  

Id nr: 159 
Typ: Vattendrag, näringsrik gran-
skog, sandbarrskog, alkärr 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: B, Z, L, F 
Skydd: Saknas
Areal: 103 ha, inkl 38 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66F 8j SO 
Koord.RT90: 6685187/1453188
Koord.Sveref: 6685514/147728
Ägare: Enskilda, bolag

1:40 0000 500 1000 1500 2000 2500 m
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159. Norrboån

Stakheden blir det istället älvsediment 
av sand och som fortsätter ända till 
mynningen. Ån passerar på en kort 
sträcka med lera-silt före deltat.

Landskapsbild 
Norrboån har stor betydelse för land-
skapsbilden i det öppna jordbruks-
landskapet.

Vegetation 
Som tidigare nämnts är det huvudsak-
ligen skog från Frötjärnen till Nyham-
mar. Mesta delen av skogen är tallskog 
på sandig mark. Vegetationen intill ån 
är uppströms stenig. Där ån planar ut 
i landskapet och kommer i kontakt 
med sanddynfältet, blir bottnarna och 
stränderna sandiga och vegatationen 
lätt störd vid högvatten. Längs med 

ån är det kring 
Mångdala vackra åsryggar med 

tallskog av ris- och lav-typ. Söder om 
Mångdala meandrar ån och bildar 
sandbankar med videbuskage. När ån 
når jordbruksområdet har buskvege-
tationen blivit lövskog av al, asp och 
sälg. Skiktet under består av täta hägg-
buskage. I deltat fortsätter lövskogen, 
men där får man en bredare zon när-
mast vattnet av gräs, starr och örter.

Flora och funga 
Getrams på sanden i mynningen av ån. 
Ganska nära mynningen finns också 
sanddraba (EN) på grusmark vid en 
liten båthamn. På en gammal sälg är 
skorpgelélav (NT) påträffad.

Fauna 

Faunan i vattnet påverkas mycket 
dåligt av vandringshinder och rens-
ning. Det är endast från Bysjön och 
cirka 1,5 kilometer uppströms det är 
vandringsfritt. Vissa delsträckor kan 
också vara möjliga för vandring. Vat-
tenregleringen kan periodvis vara så 
hänsynslös att vattendraget torrläggs i 
övre delen. Kring nedre delen av ån 
ökar arealen lövskog. Igenväxnings-
mark får skiktad skog av gråal och 
hägg, medan kantzoner blir buskigare. 
Små ruggar av vass och busk gör att 
svävsparv (VU) ännu finns kvar. Min-
dre hackspett (NT) trivs och häckar i 
nedre delen efter ån.

Friluftsliv
I nedre delen finns det möjlighet att 
passera ån över en gångbro. Sand-
stranden vid mynningen används som 
badplats.

Natur- och kulturhistoria 
Historiskt är Norrboån en del av för-
utsättningen för tidig kolonisering 
av trakten. Vid ån finns rester efter 
kvarn, RÄA xxx och gårdar. 

Ingrepp och påverkan 
Vattnet och den ekologiska statusen 
påverkas av vattenreglering, rens-
ning och artificiella vandringshinder, 
särskilt gäller detta i den övre delen. 
Nyligen har gran huggits bort i den 
fuktiga strandnära björkskogen. Om 
ett större antal björkar får stå kvar är 
detta en bra åtgärd.  

Bedömning
Värdeomdöme
Norrboån är ett naturligt vatten som 
enligt sammantagna bedömningar har 
måttlig ekologisk status. De morfo-
logiska förändringarna är dåliga för 
den ekologiska statusen i vattnet. Åns 
närmiljö, inte minst barrskog på sand, 
är däremot mycket värdefull för den 
biologiska artmångfalden. Videbus-
kage, lövskog och ett visst inflytande 
vid översvämningar som för med sig 
död ved och ett öppet odlingsland-
skap omkring ger förutsättningar som 
nästan inte finns på något annat ställe 
i kommunen. Underlaget för värde-
omdömningen kunde vara bättre. 
Åtminstone bör Påtagligt naturvärde 
(Naturvärdeklass 2), uppnås,. Samti-
digt  är det en unik naturtyp i kom-

Vid dammbrottet spolades stora mängder sand och grus in i skogen samtidigt som träd föll - helt 
naturlig process.

Vid dammbrottet spolades stora mängder av träd iväg och samlades i bråtar. Tyvärr fick de inte ligga 
kvar. Brötarna kunde ha blivit mycket värdefulla gör hotade arter.
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2012 brast dammen i Frötjärnen och lång 
sträcka av Norrboån spolades sönder och 
skog vräktes omkull. Plötsligt hade närmil-
jön till ån fått en naturlig störningssucce-
sion som ökade naturvärdena. Tyvärr hade 
markägararna andra intressen, så mycket av 
de unika naturvärdena försvann med ”åter-
ställning” . 

159. Norrboån

munen.

Hot, skydd och planering
Att dammen i Frötjärnen släpper mi-
nimalt med vatten när det inte är hög-
vatten försämrar möjligheten för fisk 
och andra vattenlevande djur. Efter 
uppbyggnad av dammen saknas även 
vandringstrappa för fisk. 

Rekommendation 
Ett minimiflöde i från Frötjärnen 
skulle öka möjligheterna att nå god 
ekologisk status i vattnet. Delar av löv-
skogen i deltat vid Bysjön bör skyddas 
från skogsavverkning eller vedhugg-
ning, allt för att bevara möjligheter för 
ett rikt fågelliv och alla arter knutna 
till död lövved. Kalavverkning och 
markberedning bör undvikas. Äldre 
barrträd bör vara kvar för att gynna 
svampar.

Naturvårdsarter 
Växter: Sanddraba Draba nemorosa 
(Starkt hotad - EN), getrams Polygo-
natum odoratum.

Lavar: Skorpgelélav Rostania occul-
tatum (Nära hotad - NT). 

Fåglar: Mindre hackspett Dendroco-
pos minor (Nära hotad - NT), sävsparv 
Emberica schoeniclus (Sårbar - VU).

Referenser
Rydberg Hedén & Ohlson 2007.

Norrboån blev naturligt restaurerad till naturlig å i och med dammbrottet.

Norrboån fick inte vara ”naturlig” särskilt länge. Schaktningarna gjorde ån mer onaturlig än före 
dammbrottet. Hur kunde detta tillåtas?

På vissa platser ligger det kvar ett lager av grus och sand. Det blir intressant att följa vilka arter kom-
mer att finns där i framtiden.
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Beskrivning
Läge 
Området ligger drygt 1 km S om Sax-
dalen. Ett skogsområde som ligger i 
ost- till nordostsluttningen av Saxber-
get. Området är lätt att komma till 
genom en välskött och markerad stig 
och som utgår från Saxdalen.

Områdets huvuddrag 
Skogen är till mesta delen brukad och 
består av ett antal bestånd i varierande 
åldrar. Marken är ställvis bördig och 
berggrunden har inslag av grönsten 
eller diabas, vilket på vissa ställen ger 
en speciell flora och vegetation. I den 
branta sluttningen finns ännu branta-
re partier, men ingenstädes går berget 
i dagen som klippor. Ovanligt mycket 
av asp och björk finns i sluttningen. 
Från stigen har man på sina ställen en 
vid utsikt över flera sjöar. 

Geologi
Berggrunden är i huvudsak av yngre 
granit som gränsar till urgranit i de 
östra delarna. På höjderna och i slutt-
ningarna är det tunt moränlager.

Landskapsbild
Berget Saxberget betyder mycket för 
landskapet. Det är en ovanlig brant 
stigning från dalgången till bergets 
topp. Nivåskillnaden är xxxx meter. 
De små branterna med gammal skog 
är de sista resterna i ett annars ung-
skogsdominerat skogslandskap.

Vegetation 
En stor del av området är ytor som 

Saxberget
Id nr: 160 
Typ: Näringsrik granskog, lövrik 
barrskog 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, F 
Skydd: Saknas
Areal: 17 ha 
Nyckelbiotop: 4 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 6j NO 
Koord.RT90: 6668468/1454572
Koord.Sveref: 6668817/149318
Ägare: Enskilda

I området finns en liten nyckelbiotop med hassel i en brant med naturskog.

1:15 0000 250 500 750 1000 m
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är planterad unggranskog, kanske 
någon yta är självföryngrad på gran. 
Sluten skog står för knappt hälften av 
arealen inom naturområdet och det 
är bördig granskog. En del av den är 
före detta betesskog eller till och med 
slåttermark. De glest växande gamla 
lövträden håller på att konkurreras ut 
av granen. Lövträdsinslaget är ganska 
stort av sälg, rönn och asp. På ett ställe 
finns en liten areal luckig gammelskog 
nedanför en brant och  där finns gam-
la lövträd och buskar av hassel.  

Flora och funga 
Området har länge varit känt för stora 
samlingar av finnklint (EN). Länge 
växte den i luckig skog, men efter av-
verkning har en del av populationen 

160. Saxberget

hamnat på hygge. Finnklinten ser ut 
att vara i god form och en viss ök-
ning kan skönjas. Hassel finns  i brant 
sluttning, där det sannolikt är särskilt 
varmt. Där intill finns också skogslönn 
och skogslind. På lönn hittar man lavar 
som också visar på gynnsamt mikro-
klimat, dvärgtufs och lönnlav Bacidia 
rubella. 

Läget för området, i ostsluttning 
som har hög och jämn luftfuktighet, 
gynnar mossor och lavar som är ut-
torkningskänsliga. Det finns ovanligt 
många lövträd, asp och rönn, med 
lunglav (NT) i området. På något 
av träden mår lunglaven mycket bra 
och är till och med fertil. Många as-
par, troligen alla, lämnades kvar på 
hygget efter en avverkning. Redan då 
fanns aspgelélav (NT), korallblylav och 
skinnlav på träden. Åtminstone aspge-
lélav verkar ha ökat på träden, genom 
att det har blivit ljusare och varmare 
på stammarna. Korallblylav verkar där 
emot missgynnas. En annan ovanlig 
lav som gynnas av mer ljus är blek örn-
lav. Den uppväxande granen kommer 
att minska på ljuset för lavar och mos-
sor på lövträden och med tiden utgöra 
ett allvarligt hot. 

Fauna
Vid besök har gröngöling (NT) alltid 
observerats. De grova asparna är per-
fekta boträd för den stora hackspet-
ten. Vid ett tillfälle satt en mindre flug-
snappare (NT) och sjöng intill leden. 
Kunskapen om områdets fauna är inte 

Även utanför nyckelbiotopen finns skog med höga naturvärden, men bara där det är brant.

Där det är brant har man inte brukat skogen på länge och där trivs lunglav och där ligger många 
trädstammar.
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160. Saxberget

Finnklint (EN) har sin enda kända lokal i kommunen på Saxberget. Växten är införd av finnarna på 1600-talet, sannolikt spontant med hö.
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160. Saxberget

tillräckligt bra. Igenväxningen av gran 
ger inga möjligheter för örter att över-
leva efter en gynnsam tid under hyg-
gesfasen, vilket i sin tur borde gynnat 
fjärilar.

Friluftsliv 
Områdets passeras av folk som går 
den markerade stigen från Saxdalen 
upp till Saxberget. Det är en populär 
stig att gå och markägaren har marke-
rat stigen och ordnat med viloställen. 

Natur- och kulturhistoria 
Området ägostruktur säger en hel del 
om tidigare markanvändning. I hela 
sluttningen går det skiften som utgår 
från byn Saxdalen. Detta gör att sko-
gen brukas mycket varierat, både i tid 
och metod. Tidigare nyttjades sanno-

likt skogen även för bete av kreatur.

Ingrepp och påverkan 
Det rationella skogsbruket har påver-
kat största delen av arealen på Sax-
berget. Ännu finns det kvar natur-
värden, på den brukade arealen och 
i mycket små orörda partier som har 
varit svåra att komma till med skogs-
maskiner. Att det står kvar mycket 
grov asp får man tacka den enskilda 
markägarens intresse för naturvård.  

Bedömning
Värdeomdöme
Trots att skogen är brukad har hän-
syn tagits till de naturvärden som var 
kända, gamla aspar och den Starkt Där det inte är för blockigt och brant har man brukat skogen, men uppenbarligen har man sparat 

en unik gammal gran, som tyvärr har dött.

Det är mycket ovanligt att lunglav har apothecier. Detta visar på en bra livsmiljö för laven.
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hotade finnklinten (EN). Små area-
ler med gammelskog som innehåller 
unika arter och strukturer har ett visst 
skydd. Det stora värdet med området 
är också dess läge i landskapet som ger 
förutsättningar för uttorkningskäns-
liga arter att överleva. Förekomsten 
av gammal asp med många träd som 
har aspgelélav (NT) är mycket skydds-
värt. Detsamma gäller för lunglav 
(NT). Att laven är fertil visar på bra 
livsmiljö och det är dessutom sällsynt. 
En stor tillgång är också värdet av att 
det är tillgängligt, eftersom det går en 
välplanerad vandringsled genom om-
rådet. Högre naturvärde (Naturvärde-
klass 1b).

Hot, skydd och planering 

160. Saxberget

Skogsbruket har en gång tagit bra na-
turhänsyn, utifrån det underlag som 
då fanns. På enskild mark är en nyck-
elbiotop utpekad på 0,6 hektar ”bergs-
brant med naturskog” och ett natur-
värdesområde på 1 hektar ”lövträdsrik 
barrskog”. Det är i naturvärdesområ-
det som den starkt hotade finnklinten 
finns. Vandringsleden hotas ständigt 
av körning med fyrhjulningar och ter-
ränggående motorcyklar. Skador har 
redan skett.

Rekommendationer 
För aspgelélav och andra arter som 
finns på de gamla asparna finns ett 
hot när den uppväxande granen skug-
gar trädstammarna för mycket. Redan 

nu finns den risken. En långsiktig 
skötselplan behöver tas fram och med 
det snaraste bör göras vissa skogliga 
åtgärder.

Rödlistade arter 
Växter: Finnklint Centaurea phrygia 
(Starkt hotad - EN). 

Lavar: Aspgelélav Collema sub-
nigrescens (Nära hotad - NT), skinnlav 
Leptogium saturninum, dvärgtufs Lep-
togium teretiusculum, lunglav Lobaria 
pulmonaria (Nära hotad - NT), blek 
örnlav Ochrolechia pallescens, korall-
blylav Parmeliella triptophylla.

Fåglar: Gröngöling Pinus viridis 
(Nära hotad - NT).

Referenser
Hermansson & m.fl. 2008. 

För cirka 20 år sedan avverkades skog med gamla aspar, men asparna lämnades för lavar och mossors 
skull. Nu börjar den uppväxande granen hota lavarna och mossorna genom att de skuggar.

En rönn med lunglav. En av de rikaste fö-
rekomssterna av lunglav i kommunen.
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Beskrivning
Läge 
Vattendraget ligger cirka 5,5 km NO 
om Ludvika.

Områdets huvuddrag 
Från riksväg 60 till Övre Hillen har 
Malån en ganska liten påverkad miljö 
den senaste tiden. Kring ån står äldre 
skog och buskmarker av varierande 
slag och bakgrund. Kring ån är det 
större öppna åkermarker som bryts 
av några lövskogsdungar. Gruvan har 
haft ett viss inflytande på områdets 
karaktär.

Geologi
Berggrunden består av leptit. En 
diabasgång skär genom området i 
nordväst. Jordarten är i norr är isälvs-
sediment av sand, nedanför en kort 
sträcka med lera-silt. Resterande och 
merparten är torv.

Landskapsbild 
Malån slingrar sig fram intill åker-
marken och på det viset bidrar den 
mycket till att göra landskapsbilden 
variationsrik.

Vegetation 
Längs upp mot riksväg 60 rinner 
Malån i en ravinliknande formation 
som är trädbevuxen av gråal, björk 
och hägg. Rikligt med lågor ligger 
kors och tvärs. I bäcken en del min-
dre stenblock som verkar vara basiska. 
Sedan följer en lång sträcka där gråa-
len dominerar, ibland med inslag av 
gran, däribland gamla grova granar, 

Malån
 
Id nr: 161 
Typ: Alkärr, sumplövskog, sväm-
skog 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, L, K 
Skydd: Saknas
Areal: 30 ha, inkl 4 ha skogsmark
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Ludvika
Karta: 66F 7b SV  
Koord.RT90: 6675408/1467508
Koord.Sveref: 6675913/162168 
Ägare: Enskilda

Bäck som går över till kanal eller dike genom f d slåtterängar.

1:20 0000 250 500 750 1000 1250 m
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eller skogslönn. På sträckan finns tyd-
liga spår efter industriverksamhet. 

Överallt finns lågor och högstub-
bar, t.o.m. en grov tallåga. Bäcken 
meandrar fram med mer eller mindre 
branta slänter. Den längsta sträckan 
är mycket flack och där breder en 
zon av busk- och sumpskogsmark 
ut sig mot åkrar. Buskmarken består 
mest av äldre vide, med stort inslag 
av gamla jolstrar och sälgar. Fältskik-
tet består av starr och högörtsvegeta-
tion. Mindre öppningar är så våta
att de domineras av kaveldun. Innan 
ån når Övre Hillen finns en sträcka 
där granen har kommit kraftigt, men 
fortfarande står det grov gråal närmast 
vattnet. Slutsträckan är åter öppen 
mark, dominerad av vass och enstaka 
videbuskar. Intill vassen är det sump-
lövskog. När det är högvatten kan 
vattnet nå 0,5-0,75 meter upp på trä-
den.

Flora och funga 
I den gräsrika strandmaden finns 
bl.a. mannagräs och gul svärdslilja. I 
bäcken är långnate vanlig. Där ån går 
närmast gårdarna klänger det rikligt 
av humle i träd och buskar. De flesta 
gamla sälgar och jolstrar i buskvåt-
markerna har stora fruktkroppar av 
björkeldticka Phellinus lundellii. På de 
äldsta träden finns rikligt av slånlav, 
mjölig brosklav, skägglav och narrtagel. 
En gammal björk har nästlav på stam-
men. Ett par gamla sälgar har rikt lav-
samhälle med gulkantad dagglav, fin-
lav, Arthonia mediella och skrynkellav. 

Gammal jolster och sälg har rik påväxt av mossor och lavar. Översvämning sker då och då, vilket 
skapar unik miljö för arter som är uttorkningskänsliga.  

Tidvis är buskmarkerna översväm-
made på våren, vilket gör att trädens 
stambaser kan ha svämarter, och dit 
kan räknas trädbaslav Anisomeridium 
polypori. Där ån rinner mer i fastmark 
blir det också dominans av gråal och 
hägg. Gråalarna är grova och förhål-
landevis gamla, en hel del döende och 
liggande. På några av gråalarna finns 
det rikligt av skriftlav Graphis scripta, 
en sydlig och vacker skorplav. Det 
finns några gamla grova granar och 
miljön kring dem skulle vara bra för 
en och annan marksvamp.

Fauna 
Ett sådant här lövskogsrikt område 
med stora buskmarker och med omgi-
vande lågintensivt brukade åkermar-

ker skapar utmärkta förutsättningar 
för ett rikt fågelliv. I nedre delens vass-
rika område har fågelarter typiska för 
slättsjö påträffats, t.ex. brun kärrhök. 
Buskmarkerna kring Malån är en av 
de sista platserna för rosenfink (VU) i 
kommunen. Miljön passar sävsångare  
och sävsparv (VU), eftersom det är en 
lagom blandning av vass och buskage. 
Ett år när det var mycket sork, häck-
ade troligen ett par jorduggla (NT). 
Sångsvan kanske häckar vid mynning-
en av ån.

Däremot är arter som flodsångare 
(NT), gräshoppsångare (NT) och kärr-
sångare mer oregelbundna gäster. Men 
förekomsten av dessa arter visar på vil-
ken värdefull miljö det är kring Malån. 
2012 fanns vaktel (NT) på åkern intill 
ån. Kornknarr (NT) har hörts från åk-
rarna vid några tillfällen under årens 
lopp. Hela områdets lövträdsrikedom 
är förnämligt för hackspettar och det 
bör finnas minst ett par mindre hack-
spett (NT). Bäver finns och som fäller 
främst stora björkar närmast ån, men 
ännu inga omfattande fällningar. En 
stor hydda finns i nedersta delen.

Kultur-naturhistoria 
Malåns sträckning från Persbo till 
Övre Hillen har varit ett kulturom-
råde under lång tid. Det är inte förrän 
efter bergsbrukets tidsepok som sko-
gen har fått utvecklas fritt. Buskmar-
kerna närmst åkermarken har också 
varit öppen mark, som slåttermark 
och mindre åkrar. Igenväxningen har 
alltså format detta område till att få 

Sträckan där Malån rinner genom kärr, har tidigare varit slåttermark och små åkrar. Nu har det växt 
igen med buskar och blivit ett värdefullt område för fåglar.    

161. Malån
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biologiska värden istället.

Ingrepp och påverkan 
I Persbo fanns ett större hyttområde 
och ån var viktig för energiförsörj-
ningen till verksamheten. Man finner 
hyttlämningar i övre delen av detta 
område, bl.a. överväxta slagghögar. 
Åns stäckning har påverkats starkt på 
vissa ställen av rensning, kanske också 
rätning. I nedre delen finns också ett 
par djupa diken som har bidragit till 
att granen har växt upp bland lövträ-
den.

BEDÖMNING
Värdeomdöme 
Malåns omgivning har en variations-

161. Malån

rik vegetation, med äldre lövskog som 
dessutom omgärdas av extensivt bru-
kad åkermark. Igenväxningen från 
förra sekelskiftet har format områ-
det till att vara unikt och värdefullt, 
framför allt för fågellivet. Det finns 
få liknande områden i kommunen. 
Översvämningar skapar också mycket 
speciell livsmiljö för mossor och lavar, 
sannolikt också olika insektsgrupper. 
Malån anses ha god ekologisk status, 
utan att biologiska undersökningar 
av bottenfauna och fisk har gjorts. 
Området har betydelse för variation 
av biotoper på lokal nivå och speciella 
ekologiska förutsättningar för hög art-
rikedom. Påtagligt naturvärde (Natur-
värdeklass 2).

Hot, skydd och planering 
Malån kommer att påverkas av even-
tuellt öppnande av gruvverksamhet i 
Håksberg. Vatten från gruvan kom-
mer att gå i Malån. Konsekvenserna 
av detta är oklart, men högre vatten-
flöden kan vara på både gott och ont 
för vegetationen kring ån. Alla skogs-
bruksåtgärder och avverkningar ska-
dar naturvärdena. Området är med i 
länsstyrelsens inventering över lövrika 
skogar som är lämpliga att restaurera 
som livsmiljö för vitryggig hackspett.

Rekommendationer 
En fri utveckling av området är den 
mest önskvärda åtgärden, förutom 
slyröjning mot åkerkanten och den 
öppna maden mitt emot Näs gård, är 
positiva åtgärder.

Naturvårdsarter 
Lavar: Nästlav Bryoria furcellata. 

Däggdjur: Bäver Castor fiber. 
Fåglar: Rosenfink Carpodacus er-

ythrinus (Sårbar - VU), vaktel Co-
turnix coturnix (Nära hotad - NT), 
mindre hackspett Dendrocopos minor 
(NT), sävsparv Emberica schoeniclus 
(Sårbar - VU), göktyta Jynx torquilla 
(Nära hotad - NT), flodsångare Lo-
custella fluviatilis (Nära hotad - NT), 
gräshoppsångare Locustella naevia 
(Nära hotad - NT), gröngöling Picus 
viridis (Nära hotad - NT).

Referenser 
Rydberg Hedén & Ohlson 2007. 
Granér & Runesson 2011.

Gråal är oftast första trädslag på bördig, lite fuktigare mark. Övre delen av Malån rinner genom 
gammal industrimark, men som nu är värdefull för alla liggande lövträd som skapar artrikedom.                                                      
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Beskrivning
Läge 
Sävälven inom Ludvika kommun lig-
ger cirka 15 km SO om Säfsbyn. 

Områdets huvuddrag 
Sävälvens källsjö är Skärsjön vid Gra-
vendal. Ån mynnar i huvudavrin-
ningsområdet Göta älv som i sin tur 
mynnar ut i Västerhavet. Sävälven 
tillhör den limniska ekologiska re-
gion ”Norrlands inland, under högsta 
trädgränsen över högsta kustlinjen”. 
Sträcken inom Ludvika kommun är 
cirka 5 kilometer från Skärsjön, men 
denna beskrivning gäller cirka 4 ki-
lometer. Sävälven är naturlig och rin-
ner huvudsakligen ganska lugnt fram, 
men det finns kortare strömsträckor. 

Geologi
Berggrunden är av granit. Ån rinner 
genom isälvssediment. På vissa sträck-
or är lagret tunt och har formen av is-
älvseroderat område.

Landskapsbild 
En viss del i landskapet har Sävälven, 
i och med att den kommer från Skär-
sjön och rinner genom Gravendal. 
Ån berikar byns landskapsbild. När 
ån rinner från byn, så har man ändå 
kontakt med vattnet på några ställen 
utmed vägar. En viss meandring före-
kommer.

Vegetation 
Någon fördjupad inventering av när-
miljön, 50 meter på var sida om ån, 
är inte gjord. Översiktligt rinner Sä-

Sävälven
Id nr: 162 
Typ: Vattendrag, sumpskog 
Klass: Regionalt (II)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, L 
Skydd: Saknas
Areal: 51 ha, inkl 30 ha skogsmark
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 5h SV, NV 
Koord.RT90: 6657480/1429175
Koord.Sveref: 6657519/124058
Ägare: Bolag

Sävälven flyter långa sträckor lugnt fram.                                            

1:25 0000 500 1000 1500 m
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välven i skogsmark. Andelen myr som 
ån passerar är förhållandevis litet, där-
emot är långa sträckor olika typer av 
våtmark mot vattnet. Ovanligt långa 
sträckor är det breda sidor av starrräng 
efter ån, vilket inte är vanligt för dessa 
trakter. Mesta delen av skogen är av-
verkad och består nu mest av yngre 
plantageskog. Lämnade kantzoner 
med äldre träd är oftast mycket smala 
ridåer. Många lämnade träd faller för 
vinden. Närmiljön har utökats för 
området med myrar och holmar med 
barrskog. Några av dessa ”holmar” är 
gammelskog. 

Flora och funga 
Starrängarna längs med Sävälven ver-
kar vara tämligen artfattiga. Endast 
korta sträckor är besökta för under-
sökning av arter. Nära Gravendal 
flyter ån synnerligen lugnt och på ett 
av få flacka block finns Placynthium 
asperellum, trådlav Ephebe lanata och 
sjökantslav Ionaspis lacustris. De två 
först nämnda visar på bra vattenkvalité 
och att det förekommer vattenstånds-
fluktationer. I ett av de gamla skogs-
bestånd som finns kvar efter ån är det 
mycket blockigt. På ett av blocken 
finns många bålar av skuggblåslav. På 
granarna hänger det enstaka bålar av 
garnlav (NT). 

Fauna 
Det verkar som det saknas analy-
ser av fiskfaunan och framför allt av 
öringbeståndet. Effekter av vandrings-
hinder och barriäreffekter bedöms 

utifrån indikativ modell som måttlig 
till otillfredsställande. Inga uppgifter 
finns om bottenfaunan. Vattendraget 
är bra jaktmarker för fladdermöss och 
nordfladdermus och en Myotis-art har 
konstaterats. Den gamla banvallen har 
sandig mark och ställvis blomrik ve-
getation, vilket gynnar insektsfaunan. 
Sotnätfjäril (NT) är sedd efter banval-
len.

Friluftsliv 
Sävälvens betydelse för friluftslivet och 
fisket är sannolikt relativt blygsam. 

Natur- och kulturhistoria 
Gravendal blev redan på 1600-talet en 
betydande industriort med en större 
hytta. Hyttan behövde vattenkraft, 
vilket påverkade Sävälvens naturliga 
lopp och ekologi. Vattnet har nyttjats 
för flottning. Nedströms Gravendal 
och till kommungränsen saknas, en-
ligt riksantikvarieämbetets fornmin-
neskarta rester av dammvallar och dy-
likt.  

Ingrepp och påverkan  
Sävälven är reglerad vid utloppet från 
Skärsjön. I Gravendal finns en damm. 
Vattnet omfattas av kalkningsverk-
samhet. Det finns inga indikationer 
på någon tydlig påverkan till följd av 
miljögifter, exklusive kvicksilver. Där 
närmiljön till Sävälven är skog, finns 
påverkan i varierande grad av mo-
dernt skogsbruk. Nya avverkningar 
tar mycket lite naturhänsyn mot vatt-
net, även om detta innebär försämring 
av livsmiljö för många hotade arter.

Bedömning
Värdeomdöme 
Sävälven har regional status för att käl-
lan till vattnet ligger i länet och att det 
är ett naturligt vatten med god ekolo-
gisk och kemisk status.  Försurnings- 
och näringsförhållanden för vattnet 
bedöms som goda. Sammantagen 
bedömning är att det finns risk att 
ekologisk status inte uppnås till 2015. 
Närmiljön har skiftande kvarvarande 
naturvärden. Starrängarna som tidvis 
översvämmas är ovanliga i den här 
omfattningen för kommunen.

Hot, skydd och planering 
Närmiljön består mest av myr. Äldre 
skog finner man huvudsakligen på 
myrholmar och mellan myr och ån. 
Nya som gamla avverkningar har i all-
mänhet bara lämnat en smal trädbård 
eller inget mot ån. Det finns alltid en 
risk att slutavverkning inte tar den 
naturhänsyn som krävs för att bevara 
viktig livsmiljö, samt näringsläckage 
och skydd för faunan i vattnet. Läns-
styrelsen bedömer behovet av åter-
ställning av Sävälven inte är högprio-
riterat. 

Rekommendationer 
Någon besiktning av artificiella vand-
ringshinder har inte gjorts i fält, vilket 
bör göras. Detsamma gäller att inten-
sifiera rensning i samband med flott-
ning. Inventering av närmiljöns bio-
logiska värden är mycket angelägen. 
Det finns långa sträckor som har myr 
och delvis skog som kan ha betydelse 
för biologisk mångfald. Länsstyrelsen 
anser att det är önskvärt med restaure-
ring på en sträcka av 850 meter.

Naturvårdsarter
Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), skuggblåslav Hy-
pogymnia vittata, Placynthium asperel-
lum.

Fjärilar: Sotnätfjäril Melitaea dia-
mina (Nära hotad - NT).

Referenser 
Melin, Edman & Danielsson 2012. 

Skogsbruket bryr sig inte alltid om att skydda ån med en bred kantzon med skog.                                    

162. Sävälven
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Beskrivning
Läge 
Byn ligger 13 km NO om Grangärde  
och 5 km N om Laxsjön. Därifrån vi-
sar skyltar vägen.

Områdets huvuddrag 
Långmyran ligger högt i ett bergsom-
råde som gränsar mot Gyllbergen och 
Tansväggen. I byn är det en variation 
av gamla åkrar, bebyggelse och vägar, 
vid utsikt mot norr och nordväst från 
högsta delen av byns läge. Odlings-
marken ligger huvudsakligen på hög-
sta delen, men även mot norr i den 
allt tvärare sluttningen. Sluttningen 
blir i det närmaste brant i nedre delen 
av området. En anledning till att den 
ursprungliga finnma´nen här anlades i 
en nordsluttning är de lämpliga mark-
betingelserna - stenfattig morän med 
frisk jord. Den här finnma´nen är 
unik genom sin nordliga orientering.

Geologi
Berggrunden består i huvudsak av le-
ptit med granit i den nordöstra delen. 
Jordarten är morän.

Landskapsbild 
Byns läge i skogslandskapet gör att 
när man är väl framme i byn har od-
lingslandskapet en stor betydelse för 
landskapsbilden. Från byns utsikt har 
landskapet runt om också betydelse.

Vegetation 
Stora förändringar har skett med ve-
getationen i byn genom århundra-
dena. De naturliga fodermarkerna 

Långmyran by
Id nr: 163 
Typ: Odlingslandskap, ängsmark
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, L, K, F 
Skydd: Saknas
Areal: 7 ha 
Nyckelbiotop: - 
Socken: Grangärde
Karta: 66F 9a SV 
Koord.RT90: 6694947/1459051
Koord.Sveref: 6695347/153472
Ägare: Enskilda

Så här kan en lieslåttrad vägkant se ut och det är stor sällsynthet idag att träffa på sådana vägkanter. 
Förr fanns det hundra tals mil med sådant. Inte undra på att ängssvampar och hävdgynnade växter 
försvinner.  

1:12 5000 250 500 750 m



628

omfattade förr betydligt större areal  
än idag. Särskilt när det i självhushål-
let ingick bl.a. kreatur, häst, svin och 
höns för att få mat för dagen. Krea-
turen gick på skogen, slåttermarkerna 
omfattade stora arealer och ett aktivt 
åkerbruk formade landskapet och dess 
vegetation. Kvarvarande ängsmarker 
är  friskängar av skogsnäve- och örtrik 
typ. Lite fuktigare mark och torrare 
ris-typ finns som inslag och i vägkan-
terna. I byn finns också några av de 
grövsta sälgar som huvudtaget finns i 
kommunen. Omkretsen bör vara om-
kring 4 meter. Bara grannbyn har en 
grövre sälg. 

Flora och funga 
Antalet växter är sannolikt högt, men 
man kan inte förvänta sig att kalk-
gynnade blomster och gräs ska fin-
nas. Växterna är inte inventerade. 
När nationella ängs- och hagmarks-
inventeringen genomfördes hade byns 
fodermarker inte varit i hävd, eller 
hävdad med negativa metoder och 
därmed var floran utarmad på arter. 
Nu har hävden återupptagits och det 
är betydligt bättre förutsättningar för 
hävdgynnade växter. Ängssvamparna 
har däremot inventerats 2008-2010. 
Antalet arter är lågt, men allt tyder på 
att det kan bli artrikare med tiden. 

Att vegetation inte är kalkinfluerad, 
betyder generellt lägre antal arter. De 
ängssvampar som hitintills är funna 
är grå vaxskivling Hygrocybe irrigata, 
lutvaxskivling, scharlakansvaxskivling 
(NT), toppvaxskivling Hygrocybe co-
nica och vit vaxskivling Hygrocybe vir-
ginea. På de grova sälgarna skulle man 
kunna förvänta sig ovanliga mossor 
och lavar. Bland de ovanligare arterna 
som har påträffats på träden är skorp-
lavar, t.ex. Lecidella flavosorediata och 
blanklav.

Fauna 
Det saknas inventering av fjärilsfaunan 
knuten till ängsmarkernas flora. Man 
kan anta att slåttern och det öppna 
odlingslandskapet gynnar mångfalden 
av arter och individer. Grå flugsnap-
pare häckar i byn.

Friluftsliv 
Om sommaren är kanske aktivite-
ten låg bland besökare i byn, även 
om byns invånare alltid idkar ett fri-

163. Långmyran by

luftsliv. På vintern är det däremot ett 
utgångsställe för ett antal skidspår. 
Något skidspår går till Gyllbergens 
spårsystem. Skidspårinformation kan 
man få via kommunens hemsida.

Natur- och kulturhistoria 
Långmyran är en liten finnby som är 
minst 350 år gammal. Ända sedan 
uppförandet har slåttermarken betytt 
mycket. Efter slåtter var det alltid ef-
terbete av kreatur, tills boskapen för-
svann på slutet av 1970-talet.  Däref-
ter har de gamla åkrarna hållits öppna 
med slåtteraggregat och naturmarkens 
ängar med röjsåg och snöre. Lieslåt-
tern har återupptagits på en liten del 
av byns fodermarker.

Ingrepp och påverkan 
Trots att man använt röjsåg och snöre 
har den hävdgynnade vegetationen 
inte försvunnit. Anledningen till det 
är att man har hela tiden tagit till vara 
det slagna höet. 

Bedömning
Värdeomdöme 
Idag är det rester kvar av alla foder-
marker som en gång fanns, men desto 
värdefullare är det som är kvar. Otro-
ligt vacker liten by med en vacker ut-
sikt över skogslandskapet. Ängsmar-
kerna håller mycket hög klass och har 
successivt blivit värdefullare för flora 
och funga sedan några år av svag sköt-
sel på 1970- och 1980-talet. Lågt an-

Små partier med slåttrad naturmark , t.ex. intill en stenmur, kan vara artrika på svampar.    /AJ

Ängsmark som är typisk för våra trakter och kallas nordlig variant av örtrik friskäng. Bergen i bak-
grunden är mot Västerdalälven.    /AJ
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tal arter av ängssvampar kan bero på 
våta somrar, som höjt fukthalten och 
gett mindre syre i marken. Långmy-
rans ängsmarker är sannolikt viktiga 
även för spridning av svampar mellan 
ett antal ängar nära byn. Området har  
förutsättningar för att upprätthålla 
en kontinuerlig ekologisk funktion 
som livsmiljö för naturvårdsarter. Det 
finns Natura 2000-naturtyper. Sam-
mantaget har området Påtagligt na-
turvärde (Naturvärdeklass 2).

inte skadar grässvålen. 

Naturvårdsarter 
Svampar: Lutvaxskivling Hygrocybe 
nitrata, scharlakansvaxskivling Hygro-
cybe punicea (Nära hotad - NT).

Lavar: Blanklav Eopyrenula leu-
coplaca.

Fåglar: Grå flugsnappare Muscicapa 
striata.

Referenser 
Janols 2012.

Hot, skydd och planering 
Som i många andra byar där aktiv 
slåtter bedrivs, börjar medelåldern på 
brukarna närma sig gränsen för vad de 
kan orka med. Rekryteringen av ”slåt-
terkarlar” är nödvändig för att lång-
siktigt säkerställa Långmyrans vackra 
odlingslandskap.

Rekommendationer 
Fortsatt slåtter på samma sätt, även 
om det sker med röjsåg och snöre, så 
länge man kan göra det på ett sätt som 

Det finns tre jättestora sälgar i byn. Träden har varit hamlade, vilket har gjort att stammen blivit grov och kort. På träden är det rikligt med mossor och 
lavar. Sälgen är cirka fyra meter i omkrets.
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Beskrivning
Läge 
Byn ligger 14 km VNV om Gran-
gärde.

Områdets huvuddrag 
På västra sidan av sjön Gänsen ligger 
f d finnbosättningar, bildande en liten 
by. Närmast sjön ligger numera ett an-
tal sommarboställen medan gårdarna 
är belägna på krönet av sluttningen 
mot sjön på en svagt välvd platå. Intill 
gårdarna ligger åkrarna. Markförhål-
landena är magra, vilket de trädbä-
rande hagarnas blockrikedom siar om.

Geologi
Berggrunden består av yngre granit 
och jordarten är morän.

Landskapsbild 
Byn ligger nära genomfartsväg och de 
som far på vägen får en blick av hur 
en finnmarksby en gång kunde se ut. 

Vegetation 
Skogsnäveängen är utbredd på flerta-
let av de hävdade delområdena. Här 
och där i betesmarken står det fuktig 
tuvtåteläng. Lieslåtter bedrivs i liten 
omfattning och betesdriften är åter-
upptagen. På hackslogen intill en av 
gårdarna, nästan som gårdsplan, är 
det skogsnäveäng, fläckvis med örtrik 
stagghed och blåbär-lingonhed. 

Nyröjda partier har högörtskarak-
tär i skogsnäveängen. De örtrika par-
tierna är främst vägrenen av en åker-
väg. Övriga slåttermarker är inte lika 
välhävdade och befinner sig därmed 

Gänsen
Id nr: 164 
Typ: Oldingslandskap 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, L, K 
Skydd: Saknas
Areal: 55 ha, inkl 33 ha skogsmark
Nyckelbiotop: - 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 8i SV, SO 
Koord.RT90: 6683952/1440503
Koord.Sveref: 6684126/135061
Ägare: Enskilda

1:17 5000 250 500 750 m
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i en degenererad fas. I slåttermarken 
står det mer eller mindre tätt av löv-
träd. Hagmarkernas vegetation är på 
sina håll tämligen rik och av välut-
vecklad hävdkaraktär.

Flora och funga 
Någon anmärkningsvärd art är inte 
funnen under inventeringen i slutet 
av 1980-talet. På hackslogen vid går-
den finns det sparsamt med darrgräs 
Briza media. Hagmarken har en ordi-
när skogsmarksvegetation. Under en 
lång tid har skogen tillåtits växa upp 
på de före detta hackslogarna. Det är 
inte bara på marken och träden som 
man finner skyddsvärda arter. I byn 
finns ett antal gamla timmerbyggna-
der. Somliga av dem är rödfärgade, 
nån har varit och nån är ofärgad. 1998 
gjordes anmärkningsvärda fynd på en 
större timmerbyggnad på en finngård. 
Timmerbyggnaden var redan då i då-
ligt skick. 

På en gavel fanns vid det tillfälle 
ladparasitspik (EN). Det fanns mas-
sor av den. Ladparasitspik parasiterar 
på lavar och i detta fall var det Proto-
parmeliella hypotremella, vilket var en 
ny art för landet. Efter ett par år var 
värdarten död och ladparasitspiken 
utrotade kanske sig själv. Andra lador 
har också en del lavar på väggarna, 
bl.a. sotlav och brun nållav, som i stort 
sett är försvunna från skogslandskapet 
på grund av att lämpliga torrakor är 
borta. Inne i byn står en del asp och 
på några av dem trivs aspgelélav (NT) 

Den kulturhistorika värdfulla gården i Gänsen. Trots detta får timmerlador stå och förfalla. På en av ladorna fanns en period ladparasitspik (EN).         

och blanklav.

Fauna
Flockar av orre ses ofta i björkarna. 
Miljön bör göra att det finns en artrik 
småfågelfauna. När det är sorkår hör 
man ofta pärluggla från byn. 

Friluftsliv 
Ett antal av fastigheterna är sommar-
boställen.

Natur- och kulturhistoria 
1622 nyupptogs ett ödetorp och 1726 
uppges 1/4 hemman i Gänsen. Vid 
nyupptaget medföljde kolningsskyl-
dighet till Ludvika bruk. Gänsen är en 
av finnmarkens äldsta byar.

Ingrepp och påverkan 
Lieslåtter bedrivs på ett par ställen, 
mestadels för att hålla öppet närmast 
gårdarna. Slåttermarken har säker-
ligen haft lång tradition som sådan. 
Vid en gård är den välhävdad. Hag-
markerna är nyligen röjda/gallrade 
och det har återupptagits bete i dessa 
efter många års övergivande. Betet 
sker med får, av två ägare. Den ena 
markägaren flyttar fåren så att det inte 
sker något överbete, vilket är viktigt 
för floran. Ett alltför hårt betestryck 
av får skapar artfattigare växtsamhäl-
len. Betesmarken omfattas till största 
delen av f d lindor.

Bedömning
Värdeomdöme 
Det är ett mycket förtjänstfullt mål 
att återuppta betesdriften i byn, för 

att åter öppna jordbrukslandskapet. 
Tyvärr är lieslåttermarken av mycket 
litet omfattning. F.d. hackslogarna är 
idag skogsbevuxna. Betesdriften kom-
mer att gynna floran. Byn har ett högt 
kulturhistoriskt värde. 

Hot, skydd och planering 
Gänsen är medtaget i inventeringar av 
kulturområden i kommunen. 

Rekommendationer 
En fortsatt betesdrift och gallring av 
skogsmarken mot sjön kommer att 
höja byns bevarandevärde. En inven-
tering av lavar på de gamla timmer-
byggnaderna kommer att genomföras 
senast 2015.

Naturvårdsarter 
Lavar: Vedspik Calicium abietinum 
(Sårbar - VU), brun nållav Chaen-
otheca phaeocephala, sotlav Cyphelium 
inquinans, aspgelélav Collema sub-
nigrescens (Nära hotad - NT), blank-
lav Eopyrenula leucoplaca, ladparasit-
spik Sphinctrina anglica (Starkt hotad 
- EN).

Fåglar: Pärluggla Aegolius funereus*.

Referenser 
Ludvika kommun 1982a. Gunnars-
son 1990. Ljung 1998. Hermansson 
& m.fl. 2008.

164. Gänsen
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Beskrivning
Läge 
Området ligger cirka 2,5 km S om 
Sunnansjö, längst ut på Ullnäset. 

Områdets huvuddrag 
Längst ut på Ullnäset reser sig en liten 
bergknalle över den för övrigt flacka 
halvön i sjön Väsman. På toppen av 
bergknallen kan man se ner i ett an-
tal dagbrott från kvartsstensbrytning. 
Kring höjden är det yngre barrskog 
med stort inslag av lövträd. Från höj-
den skulle man kunna ha en mycket 
bra utsikt över Väsman och dess om-
nejd om inte granarna börjar växa sig 
höga.

Landskapsbild 
Bergshöjden har sannolikt en viss be-
tydelse för landskapsbilden utifrån 
Väsman. I landskapet är den stora 
mängden lövträd av ekologisk bety-
delse.

Geologi 
Berggrunden utgörs av Malingsbogra-
nit. Jordarten på berget är tunt ytlager 
av morän.

Vegetation 
Det som är intressant är vegetationen 
på hällmarkerna, i dagbrotten och 
på varphögarna. Vegetationen visar 
på att det är silikat i stenblock och i 
berget. Växterna är inte inventerade 
och det finns inga kända uppgifter på 
några sällsyntare växter. Direkt på ste-
nen växer det lavar och mossor i stora 
mängder, vilka är typisk för hällmark. 

Fl intberget
Id nr: 165 
Typ: Stenbrott, lövrik barrskog 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, G, K 
Skydd: Saknas
Areal: 4 ha 
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 7j SO 
Koord.RT90: 6675345/1454509
Koord.Sveref: 6675692/149171
Ägare: 

På sikt kan de gamla brotten bli intressanta för stenlevande mossor och lavar.

1:10 0000 250 500 750 m
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Lav- och moss-samhällen är beroende 
av mycket solljus och även vindutsätt-
ning för att det inte ska bli alltför fuk-
tigt. I brottet är vegetationen generellt 
sparsam på lodytorna. Några ytor är 
mossbevuxna.

Flora och funga
I brottet står det hel del träd som har 
kommit upp sedan brytningen slu-
tade. Några gamla sälgar och rönnar 
bör vara äldre än så. Sådana finns även 
utanför brotten. En riktigt gammal 
tall står på hällmarken. I brottet är 
det sparsamt med växter. Stensöta har 
dock etablerat sig väl. Mossor finns 
rikligt på några lodytor. 

Man kan nog inte förvänta sig nå-
gon naturvårdsart. Trots stora ytor 
som skulle passa lavar är det ett få-
tal arter som dominerar stort och av 
dessa är det mest mjöllavar. Här och 
var finns en vanligare art av blocklav 
Porpidia. Ovanligt rikligt med filt-
lav Peltigera membranacea och tre-
varlav Peltigera polydactylon finns på 
blocken. Intill och väster om brotten 
är det gammal mark som tidigare var 
naturlig betes- och slåttermark. Det är 
ganska örtrikt under granar. Även här 
står många aspar och en och annan 
riktigt gammal tall. Asparna är ännu 
för frodigt växta och unga för att vara 
intressanta för lavar och mossor. Natt-
viol finns på en plats. 

Fauna
Vid besök har gröngöling (NT) hörts. 
Här har den en bra miljö att vara i. 

165. Flintberget

Det största brottet har en bred mittengång. Lodytorna har bara börjat invaderas av mossor och lavar och det går långsamt. 

Kring brotten finns det rikligt av lövträd. Bland varphögar och sprängsten är det mest björk. 
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165. Flintberget

Några studier av fåglar har inte gjorts, 
men man kan anta att det är ett bra 
område för dess lövrikedom.

Friluftsliv
Kvartsgruvan bör vara av visst intresse 
att besöka. Utsikten har dock blivit 
sämre.

Natur- och kulturhistoria 
Kvartsbrotten är från nyare tid, sann-
olikt slutet av 1800-talet????? Brotten 
omfattar sju kvartsbrott och två större 
varphögar.

Ingrepp och påverkan 
Några ingrepp eller påverkan, mer 
än granplatering på gammal åker-
mark finns inte. Brotten omfattar sju 
kvartsbrott och två större varphögar. 

Bedömning
Värdeomdöme 
Området borde vara intressant för la-
var och mossor. Även om berget består 
av vanlig silikatsten. Men antalet arter 
i brotten är lågt, även om ingen regel-
rätt inventering har gjorts. Lövrike-
domen kring brotten har och på sikt 
ökat värde för fauna och flora. Kan-
ske delar av den lågörtrika barrskogen 
kan hysa en och annan naturvårdsart. 
Den fina utsikten från bergshöjden är 
tyvärr liten numera. Området är av 
betydelse för variation av biotoper på 
lokal nivå. Visst naturvärde (Natur-
värdeklass 3).

Hot, skydd och planering 
Något hot bör inte föreligga. Om 

det blir aktuellt att ta vara på varpen, 
måste detta föregås av en naturvärdes-
bedömning. Lövträden kring brotten 
bör lämnas orörda för framtida miljö 
för arter som är beroende av gamla 
lövträd. 

Rekommendationer 
För att få Flintberget till ett besöksmål 
bör man skylta och vägleda.

Naturvårdsarter
Växter: Nattviol Plantathera bifolia.

Fåglar: Gröngöling Picus viridis 
(Nära hotad - NT).

Referenser

Aspen finner man i f d hagmark. 

En riktigt gammal tall står på hällmarken mellan brotten. Stammen är full av hål, ett riktigt höghus. 
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Beskrivning
Läge 
Cirka 19 km VSV om Grangärde.

Områdets huvuddrag 
Finnby på en typisk mán som sluttar 
mot söder. Mánen är uppodlad, men 
idag betas de gamla åkrarna. På ett par 
åkerholmar  står det gamla timmer-
byggnader. Kring den öppna marken 
finns det många gamla rönnar och säl-
gar. Tre samlade gårdsmiljöer bildar 
byn.

Geologi
Berggrunden är av yngre granit. 
Jordarten domineras av morän, men 
på höjderna är ytlagret tunt. En drum-
lin finns på var sida av vägen.

Vegetation 
Redan i slutet av 1980-talet fanns det 
nästan inga slåttermarker kvar, förut-
om en slänt mellan väg och åker som 
slogs med lie. Där var det friskäng  som 
dominerade. Idag har man åter uppta-
git en liten del av naturbetesmarken för 
några hästar och får, men största delen 
av året går de på de gamla åkrarna. 

Flora och funga 
Floran saknar rödlistade och sällsynta 
arter. I hagarna som har mycket lång 
tradition, borde det finnas en och 
annan ängssvampsart, men någon 
inventering är inte genomförd. De 
gamla timmerbyggnaderna har för-
utsättningar för lavar. På en gammal 
timmerlada finns varglav (NT). Ända 
sedan 1960 har den varit känd på la-

Hoberg
Id nr: 166 
Typ: Odlingslandskap 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, L, K 
Skydd: Saknas
Areal: 13 ha 
Nyckelbiotop: - 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 7i NV 
Koord.RT90: 6680577/1435642
Koord.Sveref: 6680693/130241
Ägare: Enskilda

Dan gamla ladan med varglav är akut hotad av förfall.

1:15 0000 250 500 750 1000 m



636

dan. Idag täcker bålar av varglav flera 
kvadratmetrar på den sydvända väg-
gen. Även på östra sidan finns många 
bålar. Små bålar finns även på övriga 
sidorna. Ytterligare en timmerbyggnad 
har varglav, men på den byggnaden är 
det betydligt mindre. Uppskattningsvis 
ett 20-tal bålar, samt många nyetable-
rade bålfragment på östra väggen. På 
båda dessa byggnader finns också sot-
lav. Ladan med den stora mängden 
av varglav håller på att förfalla, särskilt 
den norra väggen är angripen av ved-
svampar, bl.a. gränsticka (NT). 

Fauna 
Inga översiktliga inventeringar är gjor-
da på fåglar eller insekter, även om det 
skulle vara av intresse att få ökad kun-
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skap. Däremot har man letat hotade 
skalbaggar på rönn och man fann då 
gnag efter Choragus horni (NT).

Natur- och kulturhistoria 
Hoberg har haft förbindelse med 
Skattlösberg under lång tid. Vand-
ringen och finnhässjan i Skattlösbergs 
hembygdsgård kommer här ifrån. 

Ingrepp och påverkan 
Helheten av Hoberg är att inga stora 
ingrepp som påverkar byns karaktär 
har gjort under de senaste årtioendena.

Bedömning
Värdeomdöme 
Hobergs bykaraktär är välbehållen 
finnbosättning. Det öppna, småskaliga 

odlingslandskapet som är förknippat 
med att finnar en till början fick bo-
sätta sig där, är utomordentligt vackert. 
Mánens åkrar hålls öppen av kreatur. 
Omgivande gårdar och timmerlador 
förstärker landskapet. Förekomsten av 
varglav på två av timmerbyggnaderna 
är unik för finnmarken och det enda 
stället som varglav kan vara säkerställd 
i framtiden i kommunen.

Hot, skydd och planering 
Så länge byns fodermarker hävdas ge-
nom betesdrift, kommer det vackra 
landskapet att bestå. Den timmerlada 
som har rikligt med varglav hotas all-
varligt av förfall på grund av att en del 
av taket saknas. Ladan måste renove-
ras om varglaven ska finnas kvar lika 
länge som den hittentills har funnits 
där. Finnbyar ska prioriteras i kom-
munens och länets miljökvalitetsmål.

Rekommendationer 
Så fort som möjligt bör timmerbygg-
naderna med varglav renoveras, sär-
skilt den som står på åkerholmen. 
Kommunen bör vara initiativtagare 
för genomförandet.

Hotade arter 
Svampar: Gränsticka Phellinus nigroli-
mitatus (Nära hotad - NT). 

Lavar: sotlav Cyphelium inquinans, 
varglav Letharia vulpina (Nära hotad 
- NT). 

Skalbaggar: Choragus horni (Nära 
hotad - NT).

Referenser
Hermansson & m.fl. 2008.

Varglav (NT) är en exklusiv lav som har ett kultuhistoriskt intresse och som är synnerligen hotad i framtiden. Laven växer bara på hård och torr tallved, t.ex. 
gamla torrakor. Ladan i Hoberg är det ställe i kommunen som har flest antal bålar. Förekomsten är också en av de sydligaste i landet.                                 

Mánen i Hoberg ligger på en drumlin.
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Beskrivning
Läge 
Kojsberget och Barkberget ligger cirka 
7 km NV om Säfsnäs kyrka. För att ta 
sig dit åker man vägen från Fredriks-
berg norrut förbi skjutbanan. 

Områdets huvuddrag 
Gammal höjdlägesskog i småkuperad 
terräng och med branter i sydväst och 
i öster. Skogen på toppen har ett litet 
inslag av små myrar. Bergen delas av 
en större myr. Branterna är mycket 
småblockiga, med få riktiga klippväg-
gar, i alla fall i den långa västbranten. 
Mindre hällar sticker upp och ger en 
viss utblick över skogen. Inslaget av 
äldre lövträd är huvudsakligen knutna 
till branterna. Ovanligt stor areal är 
naturskog och vissa skogsbestånd till-
hör de äldsta i kommunen.  

Geologi
Berggrunden består av urgranit, förut-
om leptit i den sydligaste delen. Hela 
området har tunt ytlager av morän 
och med berg i dagen här och var.

Landskapsbild
Höga berg, strax under 500 meter över 
havet, som Kojsberget och Barkberget 
har betydelse för den landskapsbild 
som dominerar och sätter prägel på 
skogsområdet norr om Fredriksberg.

Vegetation 
På Kojsberget är det höjdlägesskog 
som är tämligen luckig, eftersom sko-
gen bryts på många ställen av små my-
rar. Öppningar i skogen är sannolikt 

Kojsberget  -  Barkberget
Id nr: 167 
Typ: Naturbarrskog, bergbrant 
Klass: Lokalt (III) 
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, L 
Skydd: Saknas
Areal: 115 ha, inkl 96 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 62 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 7g SV 
Koord.RT90: 6674803/1418338
Koord.Sveref: 6674707/113010
Ägare: Bolag

Uppe på berget är det myr och hällmarker. På åsarna är det förnämliga gamla tallar.  

1:25 0000 500 1000 1500 m
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också ett resultat av tidigare plock-
huggning. Skogen varierar mellan tall, 
gran- och en blandning av dem. Den 
högst belägna skogen får oftast ett 
fältskikt av tätt och hög ljung och blå-
bärsris. Hällarna är lavtäckta. Ett par 
små hällar är igenplanterade av berg-
tall för hundra år sedan. Snötrycket 
på träden är hårt och svårt, särskilt på 
granarna som gör att de flesta blir be-
gränsade i höjd. Många granar liknar 
mycket en nordlig variant av vanlig 
gran. Kojsbergets västbrant domineras 
av granskog. Inslaget av gamla tallar 
och lövträd är påtagligt. Branten på 
Barkberget är brantare, men ändå har 
skogsbruk bedrivits högt upp. Men 
det som har fått stå kvar har mycket 
hög ålder. Aspar finner man i den 
sydvästra delen av området och de är 
urgamla. Ett imponerade antal lågor 
finns i skogen, med ansamlingar av 
grova lågor i naturskogarna. 

Flora och funga 
Floran är synnerligen artfattig, men 
den skulle ändå behövas undersökas 
bättre. Höjdlägesskog och branter har 
i allmänhet kvar strukturer av natur-
skog och dessutom hög och jämn luft-
fuktighet, som gynnar mossor och la-
var. Skuggblåslav,  broktagel (VU) och 
norsk näverlav (VU), är arter som gyn-
nas av hög nederbördsmängd. Skugg-
blåslav finns här och var på stenblock 
och träd. En lång rad mindre klip-
por finns ovanför västbranten. Där är 
det mycket av skuggblåslav och andra 
skuggälskande lavar och mossor. Intill 

klipporna står det riktigt gamla gra-
nar. Skogen på höjden är tillräckligt 
gammal för att det ska finns rikligt av 
garnlav (NT). På några ställen drape-
rar hänglavarna garnlav och skägglav 
Usnea dasypoga granarna. Som i så 
många andra skogar i Bergslagen är 
det glest av hänglavar. 

En typisk art för gammal skog på 
höga berg är grynig blåslav och den 
finns här och var på tall och gran. Det 
finns få stubbar med kolad ved efter 
skogsbrand. Åtminstone på en stubbe 
i västbranten hittades kolspecialisten 
mörk kolflarnlav (NT). Tillsammans 
med den växte den märkliga varianten 
av grynig skivlav Trapeliopsis granulosa 
och som kommer att beskrivas som ny 
art. Ett annat märkligt fynd är gam-

melgranslav som hittades på en enda 
gran intill sumpskog. Man förknippar 
inte gammelgranslav med denna typ 
av skogsmiljöer. På gamla aspar, sälgar 
och rönnar i västbranten finns lunglav 
(NT) på träden. Lunglaven verkar må 
bra. 

Doftskinn (NT) påträffas på topp-
brutna granar som har dött och ligger 
ner. Arten är en karaktärsart i gammal 
höjdlägesskog. Barkbergets brant har 
en förnämlig gammelskog med mas-
sor av gamla granlågor. På flera av 
dem finns gränsticka (NT). Där hittar 
man också riktigt murkna granlågor. 
Mossor gillar fuktig och murken ved. 
Efter lite letande kan man se de små 
arterna liten hornflikmossa (VU) och 
skogstrappmossa (NT). Även om de är 
små bildar de mattor på veden, i den 
mån det finns plats.

Fauna 
Vid besök har det alltid setts tjäder, 
vilket tyder på att det kan finnas spel-
plats i området. Av hackspettarna har 
spillkråka och tretåig hackspett (NT) 
setts. Skogsområdet bör vara mycket 
lämplig häckningsmiljö för tretåig 
hackspett. 

Friluftsliv 
Liksom grannbergen Lejberget och 
Kullerbergen är detta område intres-
sant att besöka. Här kan man gå en 
dag utan träffa på några hyggen eller 
plantage. Det finns tidigt snö på höj-
den. Myrarna kan nog vissa år ge en 
del hjortron.

Spår efter skogsbränder finner man i de kvarvarande gamla tallstubbarna i naturskogen. 

Det är stor kontrast mellan höjden och sluttningarna. Bördig granskog med många lågor är rena 
rama naturskogen.
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Natur- och kulturhistoria 
Skogen på höjden har lång skoglig 
kontinuitet. Här finns bland de äldsta 
och minst rörda skogarna i kommu-
nen. Kanske kan man säga att tallarna 
är kring 300 år och granarna cirka 200 
år. Spår efter skogsbränder går att fin-
na i gamla stubbar. I Kojsbergets väst-
sluttning är spåren flest och tydligast. 
Höga stubbar som har kvar kol och 
som är ordentligt ur- och nedbrända. 
På andra ställen ser man brandspår 
i tallstubbar avverkade för mer än 
hundra år sedan. Ingen av stubbarna 
visar mer än en till tre bränder, vilket 
är ovanligt litet antal skogsbränder för 
så stort skogsområde. 

Förvånandsvärt få rester efter kol-
milor har setts vid besöken. Men det 
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är inte långt till torp och området 
måste ha nyttjats på olika sätt. Efter 
att man kolat skogen blev den gles och 
för att få ny skog snabbt sådde man 
gran och tall. På sina ställen hade man 
också lärkfrön. Resultatet syns även 
i detta område. Arealen är dock inte 
stor som på många andra håll. Inget 
har gjorts efter att skogen har växt upp. 
Skogen blir här tät och ”mager”, för-
utom lärkträden som kan bli mäktiga. 
I den sådda skogen ligger det massor av 
klena döda träd. Mycket av det liggan-
de virket är sönderbrutna trädtoppar.

Ingrepp och påverkan 
Några ingrepp och påverkan har inte 
skett i området från industriskogsbru-
ket. Dimensionsavverkning, plock- 

Skogen på Kojsberget är gles och formad av mycket snö och vind. Toppbrott är vanliga. Smala 
granar tyder på att det kan finnas den nordliga underarten Picea abies ssp. obevata.                                                       

och luckhuggning har skett. Alla ”ur-
träd” är borta, men det är vanligen en 
regel.

Bedömning
Värdeomdöme 
Ett höjdlägesskogsområde som är 
tillräckligt stort för att det ska kunna 
hysa en stort antal fåglar, särskilt såda-
na som kräver orördhet och gammal 
skog, t.ex. lavskrika och tjäder. För 
att vara i Bergslagen är det ovanligt 
stor areal naturskog på höjden och i 
sluttningarna. Arterna och deras livs-
miljöer visar att området har Högre 
naturvärde (Naturvärdeklass 1b). 

Skogsbestånd som är gamla sådder 
har även de naturvärden. Kojsberget 
- Barkberget bör vara mycket attrak-
tivt skogsområde för besök genom 
variation av gammelskog och myrar. 
Mycket värdefullt område för framti-
den, där arter kan finna lämplig barr-
skogsmiljö när klimatuppvärmningen 
missgynnar barrskog. Dessutom är 
det ett ”tyst område”.

Hot, skydd och planering
I området finns en nyckelbiotop på 
63,1 hektar ”barrskog”, 1,1 hektar 
”gransumpskog” och 9,7 hektar ”barr-
skog” på Barkberget. Mellanliggande 
skog är till största delen lågproduktiv 
och impediment. 

Rekommendationer
Hela skogsområdet som är avgränsat, 
i detta sammanhang, bör bevaras in-
takt. Skulle ett hot i form av skogs-

Förr gjorde man en katning och slog in en 
stämpel som visade vilken skogsbolag som 
ägde skogen.
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Lunglav Lobaria pulmonaria (NT) på en gammal rönn. 

Skuggblåslav växer på gamla granar och är en utmärkt signalart för skyddsvärd skog.

bruk komma och som skulle splittra 
området, bör naturreservat bildas. 
Vindkraftsanläggningar är helt oför-
enligt med de höga naturvärdena. Ett 
önskemål vore att där asp och rönn 
står trängda av gran, bör granen fällas 
för att bringa mer ljus till lövträden. 

Naturvårdsarter
Mossor: Skogstrappmossa Anastrop-
hyllum michauxii (Nära hotad - NT), 
liten hornflikmossa Lophozia ascen-
dens (Sårbar - VU). 

Svampar: Trådticka Climacocystis 
borealis, doftskinn Cystostereum mur-
rayi (Nära hotad - NT), gränsticka 
Phellinus nigrolimitatus (Nära hotad - 
NT), vedticka Phellinus viticola.

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), broktagel Bryoria 
bicolor (VU),  Carbonicola myrmecina 
(Nära hotad - NT), grynig blåslav 
Hypogymnia farinacea, skuggblåslav 
Hypogymnia vittata, gammelgranslav 
Lecanactis abietina, lunglav Lobaria 
pulmonaria (Nära hotad - NT), bård-
lav Nephroma parile, korallblylav Par-
meliella triptophylla, norsk näverlav 
Platismatia norvegica (Sårbar - VU). 

Fåglar: Tretåig hackspett Picoides 
tridactylus* (Nära hotad - NT), tjäder 
Tetrao urogallus*.

Referenser
Hermansson & m.fl. 2008.

Många gamla tallar är förvånandsvärt 
klena. Det är glest med barr i kronorna på 
grund av tjädern äter upp dem.
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B e s k r i v n i n g
Läge 
Vattendraget ligger cirka 4,5 km V 
om Ludvika.

Områdets huvuddrag 
Gonäsån tillhör avrinningsområdet 
som rinner ut i Väsman och vidare till 
Kolbäcksån och ut i Östersjön. Källan 
till Gonäsån är i trakten av Blötberget 
och huvudfåran är cirka 1,6 kilometer 
lång. Ån är naturlig på de flesta håll 
och meandrar fram i terrängen. Unge-
fär 20 procent av närmiljön, 50 meter 
på var sida, består av artificiell mark. 
Den anses tillhöra den limniska eko-
logiska regionen ”Norrländska kus-
ten, under högsta kustlinjen”. Närmil-
jön består av skog av olika typer, men 
även öppen brukad mark. 

Geologi
Berggrunden består av urgranit. Un-
gefär vid Hagalund sträcker sig ett 
stort lager av glacial grovsilt-finsand 
ut sig längsmed ån. Vid Gonäsheden 
är det svämsediment av sand som tar 
över.

Landskapsbild 
En viss betydelse för landskapsbilden 
har Gonäsån, eftersom den trafikerade 
vägen mellan Ludvika och Gonäs går 
över ån. Ingen som passerar ån kan 
undgå det strömmande vattendraget.

Vegetation 
Efter Gonäsån är variationen stor, be-
roende på graden av kulturpåverkan. 
Förhållandevis stor andel är barrskog, 

Gonäsån
Id nr: 168 
Typ: Vattendrag, svämskog, alskog, 
svämäng 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: B, F, L, K 
Skydd: Saknas
Areal: 42 ha, inkl 38 ha skogsmark
Nyckelbiotop:  % 
Socken: Ludvika
Karta: 66F 6a NV, NO 
Koord.RT90: 6669217/1460447
Koord.Sveref: 6669636/155183
Ägare: Enskilda, kommun

Där Gonäsån rinner lugnt fram får den en naturlig svämzon som är fri från träd och som blir svä-
mäng. Detta är mycket ovanligt i hårt reglerade åar.

1:30 0000 500 1000 1500 m
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naturlig och planterad granskog. Den 
naturliga granskogen är närmast ån 
oftast fuktig till sumpig. Unikt är ett 
par ställen med igenväxta korvsjöar 
och en naturlig svämgödslad ängs-
artad lågörts- och högörtsvegetation 
närmast ån. Gråal och björk växer 
naturligt på före detta åkermark. Här 
och var finns också rester av gårds-
träd och buskar. Rikligt med lågor av 
björk, gråal och asp. En del av dem är 
fällda av bäver. 

Flora och funga 
Efter ån, speciellt den areal som regel-
bundet översvämmas, är det en frodig 
högörtsvegetation med bl.a. videört, 
olvon och svarta vinbär. På ett ställe 
finns ett stort bestånd av bäckbräsma. 
I öppningar med stillastående vatten 
finns alltid kärrfibbla. Vitsippa och lil-
jekonvalj trivs bra i gläntor. 

De flesta lövträden är gråal och de 
är de yngsta träden och på dem finns 
en sparsam vanlig flora av lavar. Intres-
sant är en gammal skogslönn och gam-
la buskar av syrén, av vilken lönnen 
har hela stambasen klädd med fjällig 
filtlav och högre upp med dvärgtufs. 
På syrénen finns Japewia tornoënsis, 
en vanlig skorplav i helt annan miljö. 
På en torrgren av syrénen finns också 
lavsvampen Tremella lichenicola på bå-
len av Mycoblastus fucatus. Detta är i 
den gamla granskogen och speciellt 
de träd som regelbundet översvämmas 
intill ån. 

En gammal klibbal vars stam då 
och då ligger under vatten har rik-

ligt med slät fjällav (NT) och högre 
upp på stammen den ytterst sällsynta 
barkkryptolav Absconditella pauxilla. 
Arten är mycket liten, men ändå lätt 
att upptäcka. Kring den ena avsnörda 
korvsjön står riktigt gamla granar och 
lövträd, varav det finns ett par hög-
stubbar som är fulla med knappnålsla-
var, bl.a. kornig nållav. På bålen av en 
skägglav finns lavsvampen Biatoriopsis 
usnealum. En björklåga efter ån har 
barkticka lyckats etablera sig på. Björk 
är ett ovanligt trädslag för tickan. I 
den gamla granskogen, som är nyck-
elbiotop, finns en gammal grov tallåga 
och på den finns mycket av gulporing.

Fauna 
Analys av fisksamhället visar på mått-

lig status. Orsaken är att vattnet på-
verkas kemiskt av näringsämnen. 
Den längsta vandringsbara sträckan 
för vuxen bäcköring bedöms vara 5,9 
kilometer eller 39 procent av åns to-
tala längd. Närmiljön bör vara ställvis 
mycket attraktiv för ett rikt fågelliv. 
Bäver förekommer efter hela åsträck-

Även igenväxta korvsjöar är ovanligt efter vattendrag i kommunen. Här finns med andra ord en 
unik livsmiljö.  

Särskilt nerströms har ån mycket block och små forsar.

Den här korvsjön går man inte över!
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an, och dess trädfällningar är omfat-
tande. Någon hydda är inte funnen.

Friluftsliv
Gonäsån skulle kunna vara en attrak-
tiv å för fiske.

Natur- och kulturhistoria 
Kulturens påverkan på ån och dess 
närmiljö går tillbaka till slutet av 
1500-talet. Vid slutet av 1800-talet 
fanns ett par jordbruk. Vatten leds in 
i Hyttdammen och därifrån finns en 
byggd kanal, Woxbergs kanal, som går 
parallellt med Gonäsån till Väsman. 

Ingrepp och påverkan 
Vattnet har bedömts ej uppnå god 
status på grund av tydlig kemisk på-
verkan av metallerna kvicksilver och 
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krom. Näringsförhållandena bedöms 
vara dåliga men vattnet är inte längre 
försurat. Vandringshinder förekom-
mer och de bedöms vara minst tre 
stycken artificiella. Den ekologiska 
statusen i ytvattenförekomsten är
måttlig. Närmiljön kan delas in i två 
zoner. Den närmast ån är mycket lite 
påverkad i modern tid, medan övrig 
delar på långa sträckor är påverkad 
av tidigare markanvändning, så som 
jordbruk och industri. Vissa åsträckor 
är rätade mellan meanderslingorna.

Bedömning
Värdeomdöme 
Gonäsån är ett naturligt vatten som 
har en stor andel naturmark i sin när-

Översvämningar göder vegetationen. I luckor i skogen växer sig gräset högt. 

miljö. Närmiljön har dessutom höga 
och unika naturvärden för att vara i 
kommunen. På en sträcka påmin-
ner miljön om sydsveriges älvmiljöer 
med regelbundna översvämningar. Ån 
meandrar och på några ställen finns 
avsnörda korvsjöar, vilket är sällsynt 
i våra trakter. Intill ån finns också ett 
antal gamla löv- och barrträd, samt 
frodig lövskog som håller på att bio-
logiskt utvecklas. Området har för-
utsättningar för att upprätthålla en 
ekologisk funktion som livsmiljö för 
naturvårdsarter. Påtagligt naturvärde 
(Naturvärdeklass 2). Naturvärdena 
kan öka med bättre kunskap om arter.

Hot, skydd och planering 
God ekologisk status i ytvattnet kan 
endast nås om alla möjliga och rim-
liga åtgärder vidtas. Övergödningen 
är tekniskt omöjlig att åtgärda inom 
rimlig tid. Kemisk status för ytvattnet 
är redan acceptabelt. Nyckelbiotop 
0,6 hektar ”barrskog”. På kommunens 
skogsmark finns ytterligare en nyckel-
biotop ”sumpgranskog”. Skogsavverk-
ning av äldre barrskog intill ån är ett 
allvarligt hot mot artmångfalden i och 
kring Gonäsån. Återupptagandet av 
gruvdriften i Blötberget kan komma 
att påverka Gonäsån.

Rekommendationer 
För fiskfaunan och speciellt öring, bör 
vandringshindren avlägsnas. Närmil-
jön som den ser ut idag bör bevaras 
genom kontinuerligt trädskikt som 
komplement till nyckelbiotopernas 
orördhet. 

Naturvårdsarter
Växter: Bäckbrässma Cardamine ama-
ra.

Svampar: Barkticka Oxyporus popu-
licola, gulporing Junghuhnia luteoalba.

Lavar: Slät fjälllav Agonimia alloba-
ta (Nära hotad - NT), violettgrå tagel-
lav Bryoria nadvornikiana (NT), kor-
nig nållav Chaenotheca chlorella, fjällig 
filtlav Peltigera praetextata, dvärgtufs 
Leptogium teretiusculum.

Däggdjur: Bäver Castor fiber.
Fiskar: Bäcköring Salmo trutta.

Referenser
Billing 2002. 

Svämskog ned lite högre stränder blir näringsrika av översvämningar och på våren blommar det 
rikligt med vitsippor.
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Beskrivning
Läge 
Området ligger 2,7 km OSO om 
Grangärde. Kalkbrottet ligger strax 
S om Östanbjörka by och går under 
namnet Limgruvorna. I den flacka 
nordsluttningen av Stensboberget, i 
kanten av den öppna odlingsmarken 
i Östanbjörka, ligger i skogen ett antal 
mindre kalkbrott.

Områdets huvuddrag 
Brotten är många och små. Ett par 
av dem är djupare än de övriga. De 
är vattenfyllda. Brotten ligger i äldre 
granskog med stort inslag av lövträd. 
Många av träden har fallit. En äldre 
tallskog finns i anslutning till kalk-
brotten.

Geologi
Berggrunden består i stort av urgranit 
med grönstensgångar i norr och leptit 
med pegmatitgångar i söder. Jordarten 
är morän som form av backmorän-
landskap.

Vegetation 
Trots att urbergskalken ligger i ytan är 
inte vegetationen påtagligt påverkad 
av detta. Visserligen är bottenskiktet 
av mossor rikt och de låga örterna vi-
sar en näringsrikare skogstyp. Berg i 
dagen är bara i form av småytor. Träd-
skiktet är slutet av grov, äldre gran, 
men i brotten eller på kanten växer 
det några grövre aspar, sälgar, gråalar 
och rönnar. Tämligen rikligt av gran-
lågor över hela området, men det sak-

Östanbjörka kalkbrott
Id nr: 169 
Typ: Kalkmarksbarrskog, kalkbrott
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: B, G, K 
Skydd: Saknas
Areal: 2 ha 
Nyckelbiotop: 100 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66F 7a NV 
Koord.RT90: 6682229/1457016
Koord.Sveref: 6682605/151593
Ägare: Bolag, enskilda

Cirka sex meter djupt är det största brottet och det är vattenfyllt. Detta innbär att det är svårt att 
inventera mossor och lavar i brottet. Även nere i brottet ligger det träd.  

1:10 0000 250 500 750 m
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nas kontinuitet på död ved. I södra 
änden av området är skogen helt an-
norlunda, där dominerar tallskog. På 
en mindre höjd är det skiktad tallskog 
av lav- och blåbärstyp med granar. 
Många av barrträden är gamla.

Flora och funga 
Av de kalkgynnade arterna som finns 
är blåsippa vanligast. Skuggigheten 
gör att fältskiktet är mer eller mindre 
obefintligt. I luckor får växterna chan-
sen, t.ex. harsyra och svart trolldruva. 
Det borde vara ett ställe där kalkgyn-
nade marksvampar ska finnas. Ännu 
har ingen inventering under ett bra 
svampår gjorts. Att det finns rikligt 
med fjällig taggsvamp visar att det bör 
finns fler intressanta svampar. I tall- Brotten är många och grunda och med träd. Granarna börjar falla och det ligger stora mängder 

lågor på sina ställen. 

169. Östanbjörka kalkbrott

skogen gäller liknande förhållande, 
trots utmärkt livsmiljö har det inte 
setts några svampar utöver de allmän-
na. Däremot finns tallticka (NT) på 
ett par av de gamla tallarna. På mar-
granar under de gamla tallarna hänger 
det rikligt med lavar.

Fauna
Någon studie av faunan är inte gjord. 
Man kan förvänta att tätheten av små-
fåglar är högre än omgivande yngre 
skog. 

Friluftsliv 
Ett besök i skogen vid kalkbrottet kan 
vara intressant eftersom det är en vack-
er skog och kanske går det att finna en 
och annan matsvamp. Framkomlighe-
ten i och mellan brotten är svår. Det 
går dock en bra stig från Östanbjörka 
by förbi och genom området.

Natur- och kulturhistoria 
Kalkbrottet har ett visst kulturhisto-
riskt värde. Inget djupare brott, men 
många små utspridda täktgropar av 
varierande storlek. Att man använt 
tillmakning syns i det största brottet. 
Ett flertal skrotstenshögar finns också. 
Tyvärr har det största brottet använts 
som soptipp för bl.a. bilar och trak-
torer.

Ingrepp och påverkan 
Avverkningarna har på senare tid 
kommit helt nära kalkbrottet, men 
har nog inte betytt något annat än att 
en del träd i kanterna har blåst om-
kull. Detta bidrar till ökat antal arter.Tallskogen ser kanske inte så märkvärdig ut på bild, men den är gammal och har trögväxande granar 

fulla med hänglavar.  
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Bedömning
Värdeomdöme 
Skogen börjar bli gammal och dess 
värde och betydelse ökar för vedle-
vande svampar och insekter genom 
att det har bildats en hel del lågor. En 
frodig granskog med inslag av gamla 
lövträd på kalkgrund är intressant uti-
från de unika och speciella egenska-
perna. Gammal tallskog som under 
lång tid inte påverkats börjar bli en 
stor sällsynthet. För närvarande be-
döms området i alla fall ha Påtagliga 
naturvärden (Naturvärdeklass 2), för 
att det finns förutsättningar upprätt-
hålla ekologiska funktioner och att 
området har betydelse för variationen 
av biotoper på lokal nivå. Detta kan 
förändras till högre naturvärde om fler 
naturvårdsarter påträffas.

Hot, skydd och planering 
Skogsbruksåtgärder är ett hot. Själva 
kalkbrottsområdet ägs av enskilda 
markägarna som samfällighet. Tall-
skogen ligger på bolagsmark. Bådas 
skog är nyckelbiotoper. 

Rekommendationer 
Eftersom de värdefullaste delarna är 
nyckelbiotoper bör detta göra att ing-
et hotar naturvärdena den närmaste 
tiden. Man bör se över gränserna för 
nyckelbiotopen på bolagsmarken.

Naturvårdsarter 
Svampar: Tallticka Phellinus pini 
(Nära hotad - NT), fjällig taggsvamp 
Sarcodon imbricatus.

Littaratur 
Nyström 1974.

169. Östanbjörka kalkbrott

På marken mellan brotten är vegetationen örtrik och kan vara hemvist för sällsamma svampar.
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Beskrivning
Läge 
Naturreservatet Olkosröjningen ligger 
nära gränsen till Örebro län. Man tas 
sig dit söderifrån via Grängesberg och 
Örtjärn eller norrifrån från Saxdalen, 
men vägarna går ihop.

Områdets huvuddrag 
Olkostorp, är egentligen ett f.d. torp-
ställe, men dess namn används i detta 
sammanhang för ett skogsområde i en 
västsluttning, vars fot mynnar ut i en 
myr, Lortmossen och med en större 
tjärn, Lorttjärnen. En bäck från Stor-
stensberget bildar i sluttningen en 
sumpskog och på flera ställen i slutt-
ningen rinner källor upp och skapar 
blöta markförhållanden. Några smär-
re berghällar öppnar upp den slutna 
skogen. Skogsområdet omgärdas, 
förutom av myr, av ungskog och nya 
hyggen. I området finns en myr på 
cirka 18 hektar.

Geologi
Berggrunden är av leptit med grön-
stensgångar. I övre delen är jordarten 
morän med tunt ytlager. I sluttningen 
finns också ett stor areal av isälvssedi-
ment som har form av eroderat om-
råde.

Vegetation 
Namnet Olkosröjningen syftar på 
svedjebruk tillhörande torpet. Att gra-
nen på frisk mark står högvuxen, och 
den har verkligen en imponerande 
höjd, kan bero på svedjandet. Mycket 

Olkosröjningen
Id nr: 170 
Typ: Naturbarrskog, alkärr, brand-
fält, rikkärr 
Klass: Nationellt (I)
N2000: Ja 
Naturvärde: Bi, F 
Skydd: Naturreservat
Areal: 58 ha 
Nyckelbiotop: - 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 6j SV 
Koord.RT90: 6664808/1447503
Koord.Sveref: 6665069/142293
Ägare: Staten

Det är variationsrikt i reservatet. Hängmyrarna i sluttningen är unika för att vara i kommunen.

1:20 0000 250 500 750 1000 1250 m



648

tyder på att de gamla granar är kvar-
lämnade träd från äldre brukande av 
skogen. Skogens skiktning kan även 
vara resultatet av  tidigt skogsbruk och 
kolvedshuggning. 

Skogen på fastmarken innehåller 
få lövträd, men det finns grupper av 
både björk och asp och enstaka rön-
nar. Sumpskogen däremot har en an-
norlunda sammansättning, med en 
betydligt större andel lövträd, som 
björk, al och sälg. I sumpskogen finns 
även tämligen grova, trädliknande 
enar. Antalet torrträd och liggande 
lågor är sparsamt inom hela skogen. 
Det finns dock några grövre lågor. Ve-
getationen förändrades drastiskt, även 
om ovan beskrivning inte motsätter 
den succession som vegetationen nu 
genomgår, på de ytor som en brann 
2009. 

Fauna 
Olkosröjningens skog torde vara 
mycket intressant både för den lägre 
faunan och fågellivet. Tretåig hackspett 
(NT) och pärluggla häckar i skogen. 
Vid ett besök har gråspett, göktyta 
(NT) och duvhök observerats. 

Flora och funga 
Kärlväxtfloran är torftig i den friska 
granskogen. Sumpskogen, som ställ-
vis är öppen, med frodig vegetation 
av högväxande gräs. Vegetationen går 
mot intermediärt kärr eller rikkärr. 
Ovanligt rikligt med jungfrulin och 
orkidéer. Det är svårt att skilja mel-
lan olika nycklar. Branden gjorde att 

Sluttningen med trädbärande hängmyrar är nå-
got av det unika i naturreservatet.  /JHn

den brända marken startade om med 
örter, gräs och kommande blåbärsris.

Den epifytiska floran är intressant, 
dels på de gamla enarna i den öppna 
sumpskogen och dels på de äldsta 
granarna. Anmärkningsvärda arter på 
gran är bl.a. gammelgranslav, kattfot-
slav och grynig blåslav. På lövträden, 
asp, sälg och rönn förekommer ovan-
liga arter som t.ex. blanklav, brunpud-
rad nållav (NT), solfjäderlav (NT) och 
korallblylav. Det allra värdefullaste är 
att både lunglav (NT) och skrovellav 
(NT) finns på lövtäd i den sluttande 
sumpskogen. Antalet barrträdslågor är 
lågt till antalet, men ändock börjar de 
utgöra växtplats för ovanliga arter som 
ullticka (NT) och stjärntagging (NT).

Friluftsliv 
Skogen har stort värde för friluftslivet 
på grund av att en del av området har 
brunnit och här syns tydligt elden po-
sitiva verkan på vegetationen.  Ett be-
sök även för att uppleva den högvuxna 
skogen är värt besväret. Dessutom lig-
ger området granne med Brännjärns-
torpet.

Natur- och kulturhistoria 
En karta från mitten av 1800-talet vi-
sar att det var skog i området. På den 
tiden fanns torpen kvar. En större stig 
passerar sannolikt genom skogsområ-
det (Finnmarken förr och nu 2003).

Bedömning
Värdeomdöme 
Den här typen av bördig, högvuxen 
granskog är alltid viktig för de skogs-
levande arterna. Den sluttande sump-
skogen är unik för kommunens natur. 
Närheten till myr och sumpskog torde 
göra skogen attraktiv för tjädern. An-
talet rödlistade arter är högt i förhål-
lande till områdets areal. Inte mindre 
än 12 arter bland lavar och vedsvam-
par som rödlistade eller signalarter 
har påträffats utan någon fördjupad 
inventering. 

På sikt kommer skogens värde för 
arter som är missgynnade i ett brukat 
skogslandskap att öka. Mycket tyder 
på att många av de gamla granarna re-
dan är angripna av rotticka, vilket är 
positivt för utvecklingen mot större 

170. Olkosröjningen

Stigen till Bränntjärnstorpet efter branden 2009.

I den långa smala myren finns partier som är nära rikkärr, vilket indikeras av stort antal av orkidéer.
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170. Olkosröjningen

mängd liggande träd. Här har tretåig 
hackspett (NT) ännu en möjlighet 
att häcka, för i det omkringliggande 
skogslandskapet består av omfattande 
ungskogar. Skogsområdet Olkosröj-
ningen har en ovanligt hög potential 
att hysa många rödlistade arter genom 
att träden är både grova, höga och 
gamla, samt att lokalklimatet är gynn-
samt fuktigt.

Hot, skydd och planering 
Skogsområdet Olkosröjningen blev 
naturreservat 2006. Det finns en skylt 
i närheten av Bränntjärnstorpet. 

Rekommendationer 
Det börjar bli svårt att hitta skog av 
detta slag, bördig granskog i ett läge 
med hög och jämn fuktighet, som 
börjar komma in i ett stadium som 
gynnar arter beroende av död ved. 
Bördiga granskogar som får utvecklas 
fritt, skyddade från skogsbruk, utgör 
en mycket liten areal av skogsland-
skapet. Efter branden kan lövträd, 
åtminstone i kanterna, växa upp. Äl-
gen utgör ett hinder för dess aptit på 
lövsly. Kanske det behöver kontrol-
leras om lövskog kan komma upp på 
det brunna kalhygget. 

Naturvårdsarter 
Växter: Mossnycklar Dactylorhiza  
sphagnicola, jungfrulin Polygala vul-
garis.

Svampar: stjärntagging Asterodon 
ferruginosus (Nära hotad - NT), ro-
senticka Fomitopsis rosea (Nära hotad 
- NT), ullticka Phellinus ferrugineofus-
cus (Nära hotad - NT).

Lavar: Kattfotslav Arthonia leuco-
pellaea, brunpudrad nållav Chaen-
otheca gracillima (Nära hotad - NT), 
solfjäderlav Cheiromycina flabellifor-
mis (Nära hotad - NT), blanklav Eo-
pyrenula leucoplaca, grynig blåslav Hy-
pogymnia farinacea, gammelgranslav 
Lecanactis abietina, lunglav Lobaria 
pulmonaria (Nära hotad - NT), skro-
vellav Lobaria scrobiculata (Nära ho-
tad - NT), korallblylav Parmeliella 
triptophylla. 

Fåglar: Göktyta Jynx torquilla (Nära 
hotad - NT), gråspett Picus canus, 
tretåig hackspett Picoides tridactylus 
(Nära hotad - NT). 

Referenser
Hermansson & m.fl. 2008. Efter branden blottläggs rotbenen på granarna och den här granen har nog klarat sig.

Blommorna av nycklarna har fantasirika mönster. 
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Beskrivning
Läge 
Kommunens sträcka av Nittälven lig-
ger mellan Nittkvarn och länsgränsen. 
Man kommer till området om man 
tar sig till Nittkvarn och söderut i fyr-
vägskorsningen. 

Områdets huvuddrag 
Nittälven rinner upp från Stora Nit-
ten och sjöar och tjärnar som ligger 
som på ett pärlband. Först rinner den 
lugnt, meandrande i omgivande myr-
mark. Sedan i en allt djupare dalgång 
med dramatiska fall och forsar. Sista 
sträckan i kommunen och länet rin-
ner Nittälven åter lugnt fram till Lilla 
Nitten. I dalgången är klippigt och 
blockigt. Nittälven har delavrinnings-
området ovan Nordtjärnsälven och 
huvudavrinningsområdet är Norr-
ström som mynnar ut i vattendistrik-
tet Norra Östersjön. Vattnet tillhör 
den limniska ekologiska regionen 
Norrlands inland, under högsta träd-
gränsen och över högsta kustlinjen. 
Avrinningsområdet är litet. Längden 
på vattendraget i kommunen är unge-
fär 1,5 kilometer.

Geologi
Berggrunden är av leptit. Ungefär 
hälften av ytan är berget i dagen. Res-
terande är isälvssedient som tunt och 
formad erosion.

Vegetation 
Förutom i den nordligaste sträckan, 
som domineras av myr och bebyg-

Nittälven
Id nr: 171 
Typ: Vattendrag, naturbarrskog, 
strandhällar, strömmande vatten
Klass: Nationellt (I)
N2000: Nej 
Naturvärde: B, G, K, F, L 
Skydd: Naturreservat
Areal: 29 ha 
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 5i NO 
Koord.RT90: 6658175/1440752
Koord.Sveref: 6658356/135625
Ägare: Staten
 

Nittkvarn
Skjutbana

Lövtjärnsbäcken

Nittälven

Nittälvens naturreservat

0 0,65 1,30,325 Kilometer

§ Skala: 1:15 000

Geonom reservatet rinner Nittälven dramatiskt mellan klippor och hällar.
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171. Nittälven

Vattnet har slipat ur kanaler i berget eller är de människoskapade?
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171. Nittälven

gelse, är det skog som dominerar. I 
sluttningarna är det granskog och 
blandbarrskog, men med större inslag 
av tall i den västra sluttningen. Västra 
sidan har yngre kulturskog än östra si-
dan. I botten av dalgången är det mest 
tallskog på hällmarken, men gran och 
med tämligen stort inslag av björk i 
fuktigare delar - en mosaikartad skog. 
Mellan fastmarken finns små kärr som 
är medelrikkärr och av blåtåtel-typ.

Flora och funga 
Floran är medelrik, men det finns 
några arter knutna till våtmarken och 
strömmande vatten som är särskilt 
intressanta. Bland kärlväxterna är fö-
rekomsten av kärrspira ovanligt rik-
lig. Det finns även enstaka plantor av 
Kung Karls spira. Floran av kärlväxter 
har inte inventerats, men stenlevande 
lavar är någorlunda väl inventerade. 
Strömmande vatten och vattenstånds-
fluktationer gynnar skorplavar på sten 
som lever i vattenlinjen. Efter Nittäl-
ven är det artrikt och mycket tyder på 
att stenen är basisk (grönsten). An-
märkningsvärda arter är labyrintlav 
(NT), praktmandellav Amygdalaria 
elegantior, dvärghedlav Cetraria odon-
tella och skuggvårtlav Pseudosagedia 
chlorotica.

Fauna 
Det omväxlande strömmande och 
lugnt flytande vattnet är attraktivt för 
forsärla och strömstare. Bland små-
fåglarna märks bl.a. trädpiplärka. Ett 
år fanns gransångare, men den skulle 

kunna vara regelbunden. Bäver har va-
rit och fällt en del lövträd, men ingen 
hydda har hittats. Bottenfaunan har 
översiktligt inventerats och då påträf-
fades försurningskänsliga arter, bl.a. 
Nigrobaetis niger, Chimarra marginata 
och skalbaggen Normandia nitens. 
Den sistnämnda var tidigare rödlis-
tad. Vattendraget bedöms ha måttlig 
status när det gäller fisksamhället.

Friluftsliv 
Spår efter fiskeaktiviteter. Det finns 
stigar efter vattendraget och en plats 
som används som eldstad. Förutsätt-
ningar bör vara stora för att få fler ut 
till området då det är en fascinerade 
natur som man kommer till.

Natur- och kulturhistoria 
Utan djupare efterforskning ser man 
spår efter äldre tidens byggnationer. 
Klart är att det har funnits någon typ 
av kvarn i ån. Fortfarande finns tim-
merstockar och mindre rester av tim-
merväggar kvar. Som flottningsled 
bör denna sträcka av Nittälven vara 
ett besvärligt hinder.

Ingrepp och påverkan 
Flottning bör ha skett, men någon 
stor upprensning av stenar och block 
syns inte till. Skogen är inte natur-
skog, mer än efter Nittälven. För öv-
rigt är det kulturskog med karaktär 
av naturskog. Vattenprover visar på 
måttlig försurning, samtidigt som 
försurningskänsliga insekter är funna 

i vattnet. Det finns en oro att tillrin-
ningsbäckarna från gruvområdet kan 
tillföra Nittälven tungmetaller. Det 
saknas analysresultat, men de indika-
tioner som finns är att avrinningsom-
rådet är relativt opåverkat av de gamla 
gruvorna vid xxxxxxxxxx.

Bedömning
Värdeomdöme 
Denna sträcka av den naturliga Nittäl-
ven har ett mycket vackert läge i en 
dalgång och med variationsrik omgiv-
ning. Vattnet ömsom strömmar, faller 
och bildar lugnvattengrytor. Lavfloran 
är artrik därför att det finns grönsten 
i somliga klippor och block. Skogen 
omkring har en viss naturskogskarak-
tär, men kommer inom snar framtid 
att få mer substrat för t.ex. vedlevande 
svampar. Det är värdefullt att det inte 
finns några artificiella vandringshin-
der. Försurningen gör att den sam-
mantagna bedömningen är att vattnet 
har otillfredsställande ekologisk status 
2009.

Hot, skydd och planering 
Hotet har varit skogsavverkning men 
har med ett kommande skydd avfär-
dats och istället blev det naturreservat 
2013. Området ingick i Sveaskogs 
markinnehav med höga naturvärden 
som omvandlades till naturreservat. 
Försurade vatten tar lång tid att åtgär-
da. Planering och genomförande för 
att åtgärda försurningen är påbörjad.

Rekommendationer 
I och med att området är naturreser-
vat kommer skogen att få fri utveck-
ling. Området ska kunna bli attraktivt 
besöksmål och kommunen bör med-
verka till att göra området känt.

Naturvårdsarter 
Växter: Kung Karls spira Pedicularis 
sceptrum-carolineum. 

Lavar: Garnlav Alectoria sarmen-
tosa (Nära hotad - NT), labyrintlav 
Claurouxia chalybeioides (Nära hotad 
- NT).

Fåglar: Trädpiplärka Anthus trivia-
lis, gransångare Phylloscopus collybita, 
järnsparv Prunella modularis. 

Referenser
Hermansson & m.fl. 2008.

Strömmande vatten över hällar skapar förutsättningar för speciella arter av lavar och mossor
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Beskrivning
Läge 
Området ligger väster om sjön Rämen 
och SV om Tuna-Hästberg. Det är 
beläget kring Abborrtjärnen och ef-
ter bäcken som rinner från tjärnen till 
Rämen.

Områdets huvuddrag 
Terrängen kring Abborrtjärnen är 
ovanligt flack. Skogen är en riktigt 
sumpig granskog och det är ingen 
tillfällighet när den nästan ligger på 
samma nivå som tjärnen. Gransump-
skogen har rikligt med död ved och 
gamla träd. Gamla dikningar korsar 
skogen.

Geologi
Berggrunden består av leptit och 
jordarten är morän.

Landskapsbild
Området har inget med landskapsbil-
den att göra, men för landskapet har 
den stor betydelse för den stora mäng-
den död ved.

Vegetation 
Norr om Abborrtjärnen står skogen 
fortfarande kvar. Det är sumpgran-
skog med inslag av tall. Inslaget av 
lövträd är sparsamt, men det finns 
spridda gamla lövträd. Barrträden 
står på socklar vilket är ett resultat av 
varierande vattennivåer och kanske ti-
digare våtare förhållanden. Det finns 
ovanligt rikligt med lågor och där det 
är som mest är skogen luckig och med 

Abborr t järnen
Id nr: 172 
Typ: Sumpgranskog 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Saknas
Areal: 13 ha, inkl 9 ha skogsmark
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66F 8a NO 
Koord.RT90: 6689347/1464132
Koord.Sveref: 6689810/158622
Ägare: Bolag

Nästan djungelliknande skog är det i de centrala delarna av sumpskogen. 
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en kraftig föryngring av gran. 
Överallt är det högörter och orm-

bunkar. Närmast tjärnen är det ört- 
och gräsrikt. Vegetationen har blivit 
mer fastmarkstypisk i och med dik-
ningarna.

Östra delen mot vägen utgörs av en 
tydligt kalkpåverkad barrskog på frisk 
till fuktig grund. Här växer rikligt 
med skogsnycklar. Vägen som gränsar 
till skogen i öst och norr kallas av orts-
borna för ”orkidévägen” på grund av 
rikedomen på storvuxna skogsnycklar, 
vita, skära och violetta. Även i övrigt 
är vägkantsfloran artrik här. Ängsgen-
tiana förekommer ymnigt liksom bl a 
vildlin, jungfrulin och dvärglummer. 
Även fältgentiana (EN) kan ses.

172. Abborrtjärnen

Flora och funga
Fältskiktet är inte artrikt, men när-
mast tjärn finns det blåtåtel, en och 
gråal. På ett par ställen finns orkidé-
en knärot (NT). Mycket tyder på att 
det kan finnas intressanta arter bland 
marksvampar, vilket fynd av fjällig 
taggsvamp och svavelriska visar. Efter-
som det finns rikligt med död ved i 
olika nedbrytningsstadium bör det 
finnas skyddsvärda vedlevande svam-
par. Vanligast att påträffa är de van-
liga tickorna. Klibbticka Fomitotopsis 
pinicola är den viktigaste arten som 
knäcker granarna. En viss roll har sä-
kert rotticka Heterobasidion annosum 
och granticka (NT). Sannolikt går det 
att finna intressanta skinnsvampar un-
der de murkna lågorna. På en gammal 
murken låga har den ovanliga laven 
Trapeliopsis glaucolepidea påträffats.

Fauna
Sumpgranskogen vid Abborrtjärnen 
är idealiskt område för tretåig hack-
spett (NT). Det bör även vara lämplig 
biotop för andra hackspettar. Även för 
många tättingar, särskilt stannfåglar. 
Eftersom det finns stor mängd död 
ved i olika former och nedbrytnings-
stadium bör insektsfaunan vara artrik. 
En del granar dör av barkborrean-
grepp, vilket drar till sig andra insek-
ter.

Friluftsliv
Detta är ingen skog man går i för 
nöjes skull. Det är blött och tätt med 
unggran. Men för den som är biolo-

Ormbunksrikedomen ger en nästan tropisk vegetation.

Många granar dör och så småningom faller till lågor. Det är en naturlig dynamik i en sumpgranskog.
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giskt och skogligt intresserad är det är 
pärla. När det är myggfritt kan man 
njuta av det myller av liv som finns i 
den osynliga världen.

Natur- och kulturhistoria
Skogen är gammal och har stått orörd 
länge. Detta bör vara en typisk skog 
som inte ska brinna i första taget. Här 
och var står det riktigt gamla tallar. Ett 
par står ända ute vid vägen. Mycket 
imponerande träd.

Ingrepp och påverkan 
Dikningen av sumpskogen är ett stort 
ingrepp, men effekten är tydligast 
närmast dikerna. Dikerna håller på att 
växa igen och med tiden bör skogen 
bli våtare. Den upprätade bäcken från 
Abborrtjärnen kanske avvattnar mer 
än dikerna.

Bedömning
Värdeomdöme 
Sumpgranskogen vid Abborrtjärnen 
är av ovanligt stor areal. Trots att 
skogen är dikad finns sumpskogska-
raktären kvar och skogen är tillräck-
ligt gammal för att det ska bildas nya 
lågor. Den stora mängden död ved i 
form av lågor, och att träd dör, gör att 
området kommer att få ännu högre 
naturvärde i framtiden. Arealen och 
antalet sumpskogar som är opåver-
kade av dikning är mycket litet och 
därför är måttligt dikade sumpskogar 
skyddsvärda. Om man gjorde en bred 
inventering av organismer skulle nog 
artantalet öka stort. Högre Natur-
värde i naturvärdeklass 1b är nog inte 
svårt att nå.

Hot, skydd och planering 
Hotet kan vara slutavverkning, men 
eftersom skogen nyligen avverkats i 
omgivningen kanske sumpskogen är 
medvetet sparad. 

Rekommendationer 
Sumpskogen vid Abborrtjärnen bör 
klassas som nyckelbiotop. Om dikena 
behöver läggas igen för att få blötare 
skog är tveksamt. Vägkanterna norr 
och öster om skogen borde slås på 
skonsammast möjliga sätt med några 
års intervaller. De störningar som 
uppstår i samband med virkesupplägg 
inträffar alltför sällan för att denna 
tillfälligt uppkomna artrikedom ska 

Den här sumpskogen kommer att vara mycket värdefull för arter knutna till död ved i fuktig 
skog. 

172. Abborrtjärnen

kunna fortleva långsiktigt.

Naturvårdsarter 
Växter: Knärot Goodyera repens (Nära 
hotad - NT), skogsnycklar, ängsgenti-
ana, fältgentiana (Starkt hotad - EN), 
vildlin, jungfrulin, dvärglummer Se-
laginella selaginoides. 

Svampar: Svavelriska Lactarius scro-
biculatus, granticka Phellinus chryso-
loma (Nära hotad - NT), fjällig tagg-
svamp Sarcodon imbricatus.

Referenser

Linnea är liten men doftar gudomligt. Här 
finns den i massor.   /UR
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Beskrivning
Läge 
Området ligger 27 km NNV om 
Grangärde kyrka och O om Skallber-
get. För komma till Skallklack åker 
man in vägen mot Skallberget vid Ma-
lingarna och tar vägen parallellt O om 
vägen till Skallberg. Vägen slutar vid 
en vändplan och området börjar där, 
V om Sågmossen.

Områdets huvuddrag 
Brant ostluttning som till stora de-
lar har oregelbundna klippor. Längst 
i söder är det mest i brant sluttning 
och några större stenblock, men klip-
porna börjar ganska tidigt norrut. Till 
början är de låga, men höjden ökar till 
tiotalet meter, för att åter minska och 
upphöra i norr. På ett par ställen är 
rasbranten utvecklad. I hela sluttning-
en är det skog, blandning av granskog 
med inslag av tall. Ovanför klipporna 
är det tallskog. En sumpskog mot öp-
pen myr och en bäck som rinner söde-
rut från myren ökar variationen.

Geologi
Berggrunden är av urgranit med in-
slag av pegmatit. Sluttningen har mo-
rän som består av tunt ytlager. Efter 
bäcken är det torv.

Vegetation 
Skogen på Skallklack är avverkad, kvar 
är ostssidan och rester av skog på häll-
mark ovanför branten. Klipporna och 
rasmarken formar områdets karaktär. 
En vägg bryter av de annars oformliga 

Skal lklack
Id nr: 173 
Typ: Naturskogsartad barrskog, 
sumpgranskog, myr
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Saknas
Areal: 10 ha, inkl 7 ha skogsmark
Nyckelbiotop: x % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 9j SV 
Koord.RT90: 6695347/1449225
Koord.Sveref: 6695627/143641
Ägare: Bolag, enskilda?

Trots att området på Skallklack är litet, finns det klippor med välutvecklad lavsamhällen. Skogen är 
brandpräglad och kommer att utvecklas fort till naturskogartad karaktär.  

1:10 0000 100 200 300 400 500 m
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klipporna som har flera djupa utrym-
men under överhäng. Skogen är gam-
mal, men det finns ett yngre skikt och 
även ung granskog. Få träd är riktigt 
gamla, enstaka granar men fler tallar. 
Lövträden är få. I den tätare skogen 
finns gamla björkar, i närheten av klip-
porna står det klena, senväxande aspar. 
Fältskiktet är normalt för blåbärsris-
skog. Inte ens de fuktiga kanterna mot 
bäcken visar någon rik vegetation.

Flora och funga  
Markförhållandena som är ordinär 
skogsmark, uppvisar ingen speciell 
flora. På klipporna finns här och var 
stensöta, som enda ormbunke. Klip-
porna är rikt påväxta av mossor. Det 
ser ut som en tämligen artfattig moss-
flora, men utan inventering av specia-
list kan man egentligen inte bedöma 
artrikedomen. Utbredningen av mos-
sor tyder på ganska stabila förhållan-
den. Mossorna konkurrerar ut lavar-
na, som får små ytor att växa på. 

På ett par nordvända lodytor finns 
dock skuggblåslav. På den ena lodytan 
förekommer den rikligt. Det sura ber-
get inbjuder inte på någon artrikare 
lavflora. I hela branten finns på gra-
narna och någon enstaka tall, ovanligt 
rikligt med garnlav (NT). Även olika 
skägglavar och tagellavar förekommer 
rikligt. En tagellavart var fertil, vilket är 
mycket ovanligt. I bäcken som rinner 
genom sumpskogen finns rikligt med 
lågor och på dem finns bäckdynlav. 

Fauna 
Klipporna är för små för att vara intres-
santa för större rovfåglar att häcka vid. 

Friluftsliv 
Området är litet men intressant för dess 
topografi och geologiska formationer.

Natur- och kulturhistoria 
Det finns i hela området spridda 
gamla tallstubbar efter avverkningar 
på 1800-talet. Några andra spår efter 
gallringar eller röjningar finns inte 
i den gamla skogen. I området finns 
även en liten andel ung granskog som 
är uppkommen efter avverkning för 
cirka femtio år sedan. De allra äldsta 
av de gamla stubbarna är sådana som 
brunnit mycket hårt, vilket kolrester 
bevisar.

Ingrepp och påverkan 
Påverkan från skogsbruk i modern tid 
syns inte till, mer än den ungskog som 
ingår i området.

Bedömning
Värdeomdöme 
I skogen vid Skallklack är det ovanligt 
mycket av garnlav (NT) på träden i 
branten. Även andra hänglavar före-
kommer rikligt. Klipporna i skogen 
har förekomst av skuggblåslav, vilket 
indikerar att förhållandena är ganska 
gynnsamma för uttorkningskänsliga 
arter. De djupa, grottliknande utrym-
men under överhäng skulle kunna 
hysa någon liten lav- och mossraritet. 
Området har vissa förekomster av na-

173. Skallklack

turvårdsarter och det finns förutsätt-
ningar för att upprätthålla ekologisk 
funktion. Påtagligt naturvärde (Na-
turvärdeklass 2).

Hot, skydd och planering 
Största delen av området är nyckelbio-
top, som är en frivillig avsättning.

Rekommendationer 
Nyckelbiotop ska bestå och fri utveck-
ling gälla.

Naturvårdsarter 
Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), skuggblåslav Hy-
pogymnia vittata, bäckdynlav Micarea 
vulpinaris.

Referenser
Hermansson & m.fl. 2008.

I branten står en hel del klena senväxande aspar som har uppkommit efter störning av marken.

Sumpskogen följer bäcken nedanför branten.
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Beskrivning
Läge 
Området ligger cirka 13,7 km SO om 
Fredriksberg och strax S om Graven-
dal.

Områdets huvuddrag
 Lövrik blandbarrskog som till stora 
delar har varit hagmark eller annan 
kulturbärande mark tillhörande herr-
gården i Gravendal. Spår av olika 
mänskliga aktiviteter är det gott om, 
särskilt närmast byn. Söder om skogs-
bilvägen är det en mindre höjd som 
har ett tämligen plant skogsgolv. De 
flesta asparna står i nordsluttningen 
mot vägen.

Geologi
Berggrunden består av yngre granit-
bergarter, felsisk plutonit och monzo-
nit i den östra delen. Jordarten är mo-
rän som är som ett tunt ytlager över 
berget.

Landskapsbild
Området har inget inflytande på land-
skapsbilden.

Vegetation
Skogen är blandbarrskog, kanske do-
minerad av gran. Ställvis, särskilt på 
höjden finns gamla tallar. I hela sko-
gen går det att finna äldre björkar och 
aspar och en och annan rönn och sälg. 
Norr om vägen finner man de gröv-
sta asparna, av vilka några når över 
80 centimeter i diameter. Annars är 
det mest senväxande klenare aspar. 
På höjden kan skogen vara formad av 

Herrgårdshagen
Id nr: 174 
Typ: Lövrik barrskog 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, F, K 
Skydd: Saknas
Areal: 10 ha 
Nyckelbiotop: 36 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 5h SV 
Koord.RT90: 6658296/1427835
Koord.Sveref: 6658320/122708
Ägare: Bolag

På höjden har det stått en herrgård och resterna finns kvar. Asparna är många i granskogen.
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skogsbete, eftersom det är en tämligen 
luckig skog och med ett ovanligt tunt 
humusskift. Närmast Gravendal är 
det mer störd mark på sina ställen och 
även fuktig mark.

Flora och funga 
Floran är oinventerad, men man kan 
inte förvänta sig någon anmärknings-
värd flora. Det är naturvårdsarter 
bland lavar och sällsynta lavar på as-
parna som gör området speciellt. As-
par som står halvskuggigt skapar för-
utsättningar för uttorkningskänsliga 
arter. Dit måste man räkna den ytterst 
sällsynta barkkryptolav Absconditella 
pauxilla. En mycket liten skorplav 
som fanns i slutet av 1990-talet på fle-
ra aspar, på ett par ställen. Idag är den 
mer sparsamt förekommande på ett 
par aspar, men laven är lätt att förbise. 

Tidigare fanns även blek örnlav på 
en asp, men den verkar vara försvun-
nen. Det förekommer hela tiden en 
konkurrens mellan arterna. Mycket 
mer rikligt förekommer idag mjölig 
skivlav Buellia griseovirens på de mest 
ljust stående asparna. 

Lavarter som finns här och som 
trivs bäst i lagom skugga och ljus är 
blanklav, Mycobilimbia tetramera, 
gytterlav, aspgelélav (NT) och läder-
lappslav (NT). Förekomsten av lä-
derlappslav har varit konstant de se-
naste tjugo åren. Det finns ett ställe 
med ovanligt grova aspar och där är 
det också ganska blockigt på marken. 
Trädbaserna och blocken är överväxta 
av fjällig filtlav Peltigera praetextata, 

Några aspar intill vägen i nordvänt läge har den ytterst sällsynta laven barkkryptolav. Den finns även på aspar i skogen.                                  

174. Herrgårdshagen

filtlav Peltigera membranacea och den 
ovanligare sköldfiltlav. Arter som al-
lélav Anapthychia ciliaris och aspo-
rangelav Caloplaca flavorubescens visar 
på att asparna står tillräckligt ljust för 
att det ska bli ett artrikt lavsamhälle 
på träden.

Fauna
Gröngöling (NT) trivs i området.

Friluftsliv
Genom området går en större stig och 
närheten till byn, borde göra att om-
rådet besöks av ortsboende.

Natur- och kulturhistoria 
Närheten till Gravendal och dess 
långa industriella historia måste göra 
att området inte alltid varit vad det är 

idag. Några gamla träd som kan härle-
das till före industrialismen finns inte. 
De äldsta träden i området kanske 
kommer från tiden när Gravendals 
industri inte längre tog stor areal i an-
språk. Bruket lades ned 1909, men de 
äldsta träden är äldre än så. En vacker 
stensatt trappa finns upp till kullens 
platå. Har det legat någon byggnad på 
kullen?

Ingrepp och påverkan
I stort sett har inget gjort i skogsom-
rådet det senaste halvseklet. Närmast 
byn är den tidigare trädbärande hag- 
och slåttermarken planterad med 
gran.

Gytterlav signalerar att det är ett mycket värdefull skog för uttorkningskänsliga lavar och mossor.  
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Bedömning
Värdeomdöme
Den lövrika barrskogen med rödlista-
de och sällsynta lavar gör att området 
får Påtagligt naturvärde (Naturvärde-
klass 2). Trots att nästan hälften av 
skogen är också nyckelbiotop bedöms 
området inte nå högre naturvärde. 
Men området har vissa naturvårdsar-
ter, men speciella sådana, och förut-
sättningar att upprätthålla ekologisk 
funktion som livsmiljö för dem.

Hot, skydd och planering 
Hotet kommer från skogsbruket, även 
om 3,6 hektar är nyckelbiotop ”barr-
skog”. Även skogen utanför nyck-
elbiotopen håller högt naturvärde. 
Barrskogen på höjden som delvis har 
färre äldre aspar, bör kunna tillåtas få 
fri utveckling och kan då få en bättre 
ekologisk funktionalitet. 

Rekommendationer
Nyckelbiotopen bör utökas, men även 
dess gränser mot byn bör revideras.

Naturvårdsarter 
Lavar: Läderlappslav Collema nigres-
cens (Nära hotad - NT), aspgelélav 
Collema subnigrescens (Nära hotad - 
NT), blanklav Eopyrenula leucoplaca, 
bårdlav Nephroma parilé, blek örnlav 
Ochrolechia pallescens, skinnlav Lepto-
gium saturninum, fjällig filtlav Pelti-
gera praetextata, sköldfiltlav Peltigera 
horizontalis och gytterlav Protopanna-
ria pezizioides.

Fåglar: Gröngöling Picus viridis 
(Nära hotad - NT).

Referenser
Hermansson & m.fl. 2008. http://
www.gravendalsbyalag.se/

174. Herrgårdshagen

Det ssom finns kvar av gamla herrgrden är trappan.
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Beskrivning
Läge
Skogsområdet ligger cirka 10 km S 
om Fredriksberg och V om Graven-
dal. Lättaste vägen in i området bör 
vara från östra sidan, där ett nytt 
hygge finns. Där kan man lätt följa 
en traktorväg uppför den branta slutt-
ningen.

Områdets huvuddrag
Harkullhöjden ligger i ett bergigt och 
kuperat skogsområde i gränstrakterna 
till Västmanland. Berget består av ett 
antal mindre toppar på en platålik-
nande höjdrygg. Högsta punkten är 
450 meter över havet. Berget sluttar 
brant åt nästan alla väderstreck. Även 
uppe på berget är det flera långa dal-
gångar med klippor och i granskog. 
Längst upp på berget är det häll-
marksbarrskog. 

Geologi
Hela berget består av dalagranit. Ber-
get går i dagen på flera ställen och 
bildar till och med smala kala ryggar 
uppe på berget. Jordarten är morän 
som är tunt och ytligt över berget. 
Inte på något ställe har någon bördi-
gare jordmån kunnat konstateras. 

Landskapsbild
Harkullhöjden och dess omgivande 
berg sätter karaktär på landskapet, 
inte minst de långa och höga slutt-
ningarna. Här finns en koncentration 
av gammelskog som har stor betydelse 
för faunan. Även för mossor, lavar och 

Harkul lhöjden

I två dalbottnar finns långsträckta klippor med lodytor åt alla möjliga håll. De lodytor som inte får 
is på vintern är moss- och lavrika. 

Id nr: 175 
Typ: Naturskogsartad skog, berg-
brant
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, G, L, F 
Skydd: Saknas
Areal: 62 ha, inkl 56 ha skogsmark
Nyckelbiotop: 63 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 5g NO 
Koord.RT90: 6660195/1421400
Koord.Sveref: 6660139/116250
Ägare: Bolag
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175. Harkullshöjden

svampar som kräver hög och jämn 
luftfuktighet i gammal skog. De gyn-
nas av höjdläget och de trånga dal-
gångarna och branterna på berget.

Vegetation
Skogen har mager jordmån. På berget 
är det även tunt jordlager på urberget. 
Växtligheten på skogen varierar stort 
mellan hällmarkerna, sluttningarna 
och dalgångarna. Uppe på berget är 
det gles tallskog med trädlösa hällar. 
Inslaget av gran i tallskogen varierar, 
men alltid förekommande. Granen är 
på vissa ställen riktigt gammal. Träden 
växer långsamt och förblir klena. Stora 
tallar finns här och var och de bedöms 
kunna vara omkring 250 år gamla. 

På marken kan ljung och blåbär 
växa sig tät och hög. I sluttningarna 
är det mest granskog med varierande 
stort inslag av lövträd, särskilt björk. 
Asp, gråal, rönn och sälg är få till an-
tal. Sälgarna är döda eller döende. 
Granskogen står tät och hög i slutt-
ningarna. Längst ner i svackorna är 
det på några ställen sumpgranskog ef-
ter mindre bäckar eller myrar. 

På ett par ställen finns en liten areal 
lågörtsvegetation. Man finner lågörter 
intill en hög klippbrant och i en slutt-
ning som kan ha varit kulturmark. 
Där finns också de grövsta granarna. 
Annars är det bara blåbär eller mossa 
på marken. I området finns bestånd 
med inslag av grov lärk. De har sitt 
ursprung i sådd. Vanligtvis sådde man 
även gran, men här står lärkarna i na-
turgranskog. Sådd granskog som ut-

Skogen varierar stort mellan höjder och dalbottnar. I sluttningarna ligger det på många ställen 
rikligt med granlågor.  

veckats till ”stavagranskog” finns i de 
branta sluttningarna. Mängden död 
ved i form av lågor finns i stort an-
tal och varierande nedbrytning. På ett 
ställe ligger grova lågor av lärk.

Flora och funga
På grund av den magra jordmånen i 
skogen är det bara typiska växter för 
gran- och tallskog som går att finna. 
På ett fåtal ställen finns skogsbräken, 
vilket är anmärkningsvärt lite i sådant 
stort skogsområde. De många sten-
blocken och klipporna är på många 
ställen täckta av mossor. Även om 
många av de höga klipporna är i det 
närmaste kala eftersom is bildas vin-
tertid på ytorna. Förutsättningarna att 
finna naturvärdesarter bland mossor 

Den mesta av skogen är naturskog, men på sina ställen finns gamla lärkar. Lärkarna kommer av 
sådd på 1800-talet. Lärk är ett inhemskt trädslag, de försämrar inte naturvärdena. Många tickor 
trivs på lärk.
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på klippor och block är dåliga efter-
som berget är sur silikat. Men ingen 
mossexpert har besökt området. En 
inventering bör dock ge någon rödlis-
tad art från de mossrikaste klipporna. 
Västlig hakmossa växer rikligt på ett 
stenblock vid en brant. 

En av klipporna är särskilt intres-
sant för att där finns enorma mäng-
der av korallav. En del är även fertila. 
Laven indikerar ovanligt goda förut-
sättningar för sällsynta mossor och la-
var. Detta befästs av att norsk näverlav 
(VU) förekommer på flera ställen. Det 
finns både äldre och yngre bålar, till 
och med nyetableringar. Som vanligt 
finns skuggblåslav tillsammans med 
den. På de fuktiga lodytorna är det 
rikligt av rödfläckig knotterlav Trap-

175. Harkullshöjden

eliopsis pseudogranulosa och Porpidia 
rugulosa. Alla dessa arter finns på yt-
terligare en klippvägg, i annan ravin-
liknande formation. Förekomsterna är 
dock betydligt mindre. 

Mängden hänglavar brukar vara 
ett mått på orördhet. Här och var kan 
man se riktigt mycket skägglav Usnea 
dasypoga på granar. Även lärk är rikligt 
påväxta. Garnlav (NT) finns spridd i 
alla typer av skog, på somliga ställen 
hänger mycket långa bålar. Lunglav 
(NT) var påträffad på 1990-talet, men 
har inte återfunnits. Mängden lågor är 
stor och de varierar i storlek och ålder, 
vilket  främjar artrikedomen bland 
tickor och skinn. Någon fördjupad 
inventering har inte gjorts. Doftskinn 
(NT) är en typisk art på gamla gran-

lågor i skog på hög höjd. Rynkskinn 
(NT) och gränsticka (NT), visar på 
att det finns bra förutsättningar för 
fler rödlistade vedsvampar. En ovan-
lig ticka, Antrodiella romellii som bara 
bryter ner lövved, är funnen på en 
murken björklåga. 

Fauna
Ett så här stort skogsområde med va-
rierande terräng och typer av skog har 
bra förutsättningar för typiska skogs-
arter bland fåglar och insekter. Tjä-
der har konstateras häcka. Spår efter 
tretåig hackspett (NT) finns i granar, 
men antalet träd är förvånandsvärt li-
tet. Vid ett besök spelade en nattskärra 
från en torraka.

Den här klippan är en av de mest intressanta i hela kommunen. Stora mängder korallav, som dess-
utom är feril hör till sällsyntheterna. Norsk näverlav trivs bra på klipporna.

Övre bilden visar korallav. På spetsarna 
av grenarna sitter de runda apothecierna. 
Undre bilden visar örnlav med apothecier. 
Det är nästan bara i höjdernas gammelskog 
som örnlaven blir fertil. 
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Här och var träffar man på riktigt gamla tallar. Ofta är tallarna hårt betade av tjäder.    

Friluftsliv
Harkullhöjden är ett stort variations-
rikt skogsområde som lämpar sig för 
den som är intresserad av att vistas i 
mer eller mindre orörd skog. Det är 
förhållandevis lätt att nå området från 
någon av de intilliggande skogsbilvä-
garna. Först måste man dock passera 
granplantager och somliga av dem är 
mycket besvärliga att ta sig igenom. 

Natur- och kulturhistoria
Skogen har en ovanligt lång kontinui-
tet för att vara en bergslagsskog. Inte 
all skog har undgått hård utglesning 
av kolningshuggningar på 1800-talet 
eller tidigare. Få kolbottnar har setts 
vid besöken. Öster om Torrberget 
finns ett parti skog som verkar vara 

uppkommet efter att man har idkat 
svedjning eller betning. Gamla avver-
kade tallstubbar är inte vanliga men 
det finns ansamlingar på några ställen. 
Ingen av dessa visar spår efter skogs-
brand. En enda vrakad talltopp efter 
avverkad tall har hittats i hällmark-
stallskog. I Bergslagen är det ovanligt 
att se vrakade stockar. Det  här vraket 
är 25 cm i diameter nära toppen! Tal-
len har varit ett jätteträd!

Ingrepp och påverkan
Som i de flesta skogsområden på höj-
derna har skogsbruk bedrivits förr och 
nu. Harkullhöjden har dock en ovan-
ligt stor areal orörd skog under de se-
naste hundra åren. Under 1970-talet 
gjordes en större avverkning på berget. 

Skogen i sluttningarna består mest av 
sådd och planterad barrskog, till och 
med lite contortatall.

Bedömning
Värdeomdöme
Harkullhöjdens skog har stor varia-
tion i ålder och typer. Stor del av sko-
gen är naturskog och innehåller rikligt 
av gamla träd. Andelen sådd orörd 
skog är litet och även den har högt 
naturvärde. Den stora variationen 
mellan höjder och dalgångar skapar 
mycket bra förutsättningar för mossor 
och lavar som behöver hög luftfuktig-
het och nederbörd. Förekomsterna av 
norsk näverlav ser ut att vara livskraf-
tiga. Antalet naturvårdsarter är högt, 
utan att någon fördjupad inventering 
har skett.  Skogsområdet bedöms ha 
Högre naturvärde (Naturvärdesklass 
1b). Man kan även bedöma området 
som att det är svårt att finna högre na-
turvärde i bergslagsskogarna.

Hot, skydd och planering
För närvarande finns inget hot mot 
skogsområdet eftersom stor areal är 
nyckelbioper. Nyckelbiotoperna på 
16,2 hektar ”barrnaturskog” på Torr-
berget och 19 hektar ”barrskog” på 
Harkullhöjden. Skogsägaren är miljö-
certifierad. Även den mellanliggande 
skogen bör klassas som nyckelbiotop. 
Skulle hot uppstå från skogsbruket 
bör hela området bli naturreservat. 

Det är stor variation på skogen. Här fuktig granskog i sluttning mellan klippor.

Det är bara i gammal skog med mycket ne-
derbörd man kan få se fertil grynig örnlav.
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Rekommendationer
Den skog som ligger utanför nyckel-
biotoperna bör också bedömas som 
nyckelbiotop. Om området inte kan 
hållas ihop genom frivillig avsättning 
som ett område bör naturreservat 
komma ifråga.

Naturvårdsarter
Mossor: Västlig hakmossa Rhytidiadel-
phus loreus. 

Svampar: Doftskinn Cystostereum 
murrayi (Nära hotad - NT), dropp-
taggsvamp Hydnellum ferruginum, 
gränsticka Phellinus nigrolimitatus 
(Nära hotad - NT), vedticka Phellinus 
viticola, rynkskinn Phlebia centrifuga 
(Nära hotad - NT).

Lavar: Garnlav Alectroria sarmen-

tosa (Nära hotad - NT), violettgrå 
tagellav Bryoria nadvornikiana (Nära 
hotad - NT), brunpudrad nållav Cha-
enotheca gracillima (Nära hotad - NT), 
grynig blåslav Hypogymnia farina-
cea, skuggblåslav Hypogymnia vittata, 
vitmosslav Icmadophila ericetorum, 
gammelgranslav Lecanactis abietina, 
lunglav Lobaria pulmonaria (Nära ho-
tad - NT), norsk näverlav Platismatia 
norvegica (Sårbar - VU).

Fåglar: Nattskärra Caprimulgens 
europaeus (Nära hotad - NT), tretåig 
hackspett Picoides tridactylus (Nära 
hotad - NT), tjäder Tetrao urogallus.

Referenser
Hermansson & m.fl. 2008. 

På toppen av berget är det hällmarksmosaik. På sina håll branta hällar. Här och var står det gamla 
tallar och som ofta är tjäderbetade.

I ostsluttningen är nästan bara hällmarker.

Den här granen har slagit knut på sig själv.

Gammal björk med lunglav (NT).
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Beskrivning
Läge 
Vattendraget ligger cirka 11 km NV 
om Fredriksberg. Röälven mynnar i 
delavrinningsområdet Gullspångsäl-
ven, som i sin tur tillhör huvudavrin-
ningsområdet Göta älv och som till 
slut rinner ut i Västerhavet. Röälven 
rinner från Rösjön i norr och till Svar-
tälven i sydväst.

Områdets huvuddrag 
Röälven anses tillhöra den limniska 
ekologiska regionen ”Norrländska 
kusten, under högsta kustlinjen”. 
Sträckan av ån är drygt en mil. Ån är 
naturlig och dess huvudfåra saknar 
artificiella närmiljöer efter att dam-
marna är rivna. Avrinningsområdet är 
litet. Röälven blev restaurerad till sto-
ra delar under 2004. Ett av de bättre 
öringsvattnen i kommunen.

Geologi
Berggrunden består mest av kvartspor-
fyr men även porfyrit och längst i sö-
der kvartsit. Ån är lång och den rinner 
mest i morän och torv. I Tyfors rin-
ner ån genom isälvssediment och sista 
sträckan är det sand-

Landskapsbild 
Röälven har en viss betydelse för land-
skapsbilden eftersom man kommer i 
kontakt med vattendraget efter vägen 
som går öster om. 

Vegetation
Vattendraget är långt och därmed 
är strandzonen och närmiljön va-

Röälven
Id nr: 176 
Typ: Vattendrag, svämskog, alkärr
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: B, F, L, G 
Skydd: Saknas
Areal: 200 ha, inkl 129 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: xx % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 6f NO, 7f SO, 7f NO 
Koord.RT90: 6675897/1412450
Koord.Sveref: 6675729/107111
Ägare: Bolag

Vattnet växlar med snälla forsar och lugna vatten. Här är det nära från utloppet i Rösjön.  

1:75 0000 1000 2000 3000 4000 5000 m
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rierande. Strandvegetationen be-
ror på Röälvens fall eller om den 
meandrar lugnt. Efter stränderna, 
där det blir en viss svämzon är det 
hög- och lågörter. Där det är steniga 
sluttande stränder blir det mest ris. En 
lång sträcka rinner ån lugnt genom en 
myr med huvudsakligen trådstarr. När-
mare utloppet finns en vacker häng-
myr och en bredare källrik sumpskog 
med inslag av äldre klibbal. I nedre 
delen av ån finns på vissa ställen ”hyl
lor” som tidvis översvämmas och 
gör att vegetationen blir granskog av 
lågörts-typ. Skogen omkring är an-
nars hårt brukad. Ända sedan skogen 
fick ett ekonomiskt värde har skog 
avverkats och träd flottats i ån. I dag 
finns dock smärre partier gammelskog 

176. Röälven

En längre sträcka rinner Röälven genom en myr som tidigare var dämnd, Hökmossdammen.      

i anslutning till ån. Ett sådant är vid 
Björnhöjden. Där är det en bland-
barrskog med många stora stenblock 
vid ån och uppför sluttningen öster 
om vägen. 

Flora och funga 
En översiktlig inventering av lavar 
på block i vattnet är gjord på korta 
sträckor i den övre delen. Den visar 
på att vattnet har en hög halt av kalk, 
som i sin tur påverkar ytan på de sura 
stenarna. Lavsamhället är ett som kan 
kallas Ionaspis lacustris-samhälle. Frå-
gan är om det är ett artificiellt sam-
hälle eller inte. Har kalkningen varit 
negativt för lavar som är kalkskyende? 

Många rödlistade svampar har när-
miljön till vattendrag som viktigaste 
livsmiljö, men detta är inte undersökt 
efter Röälven. I gammelskogen vid 
Björnhöjden finns spridda bålar av 
garnlav (NT). Sumpskogen, som lig-
ger nerströms och norr om Tyberget, 
med klibbal är en ovanlig typ i dessa 
trakter. Där finns också en högre 
sluttning med lövrik granskog. Gamla 
stockar eller lågor i vattnet är viktiga 
för artmångfalden. Naturliga lågor är 
få, men vid de rivna dammarna finns 
det många gamla stockar som delvis 
ligger i vatten. Vid en dammruin har 
lavar på stockarna eftersökts. Rikligt 
förekommande är den sällsynta bäck-
dynlav och den vanliga stubbdynlav 
Micarea melanea. På fuktiga ytor finns 
den lilla, men vackra Thelocarpon epi-
bolum. 

Det unika klibbalkärret håller på att växa igen med granar, men ännu finns alar som står öppet.



668

176. Röälven

Fauna 
Fisksamhället bedöms vara i god sta-
tus. Resultaten av analyser visar på att 
det inte föreligger någon betydande 
påverkan av beståndet av bäcköring, 
då dess täthet och reproduktion är 
på normala nivåer. Effekter av vand-
ringshinder och barriäreffekter på fisk 
och bottenfauna är oklar. Det finns en 
starkt hotad art i Röälven.

Friluftsliv
Fisket är viktig och populär aktivitet. 

Natur- och kulturhistoria 
Röälven har rensats från sten för att 
underlätta flottning. Kanske också 
sprängning av hällar har skett på ett 
ställe. På en lång sträcka har man byggt 
forsränna, som fortfarande finns kvar 

som ett minne från flottningstiden. 
De gamla dammarna är rivna i ån och 
stockarna ligger kvar.

Ingrepp och påverkan 
Förutom rensning, påverkas vattnet 
av vattenreglering. I Rösjön finns en 
damm som reglerar vattnet i Röäl-
ven. Därför bedöms att vattnet inte 
kan uppnå god status. Vattnet kal-
kas med kalkautomat. Den samlade 
bedömningen utifrån närings- och 
försurningspåverkan tyder på mått-
lig till god status. Den kemiska 
statusen är god, inget visar på tyd-
lig påverkan på vattnet. Närområ-
det, som är 50 meter på var sida, är
kraftigt påverkad av skogsbruk. Näs-
tan ingen äldre skog finns kvar intill 
ån. Naturhänsynen mot Röälven vid 
nyare avverkningar är av skiftande 
nivå. 

Bedömning
Värdeomdöme 
Röälven är ett naturligt vatten som 
har en god status som vatten för bl.a. 
öring. Sådana vatten måste anses vara 
betydelsefulla för dess biologiska och 
friluftsvärden. Närområdets naturvär-
den är däremot lågt på merparten av 
sträckan. Alkärret i södra delen har 
ovanlig struktur och all lågörtsgran-
skog är bevarandevärd. Skogen i när-
miljön, men skulle kunna restaureras. 

Hot, skydd och planering 
God ekologisk status i ytvattnet är 
ett kvalitetskrav som bör uppfyllas 

till 2021 enligt WISS. För de hydro-
morfologiska förutsättningarna för att 
uppnå god ekologisk status kan man 
nå detta om alla möjliga och rimliga 
åtgärder vidtas, men för flödesregle-
ringen är det tekniskt omöjligt. Unge-
fär 3 kilometer bedöms behövas åter-
ställas från rensningen. Åtgärden anses 
ha måttlig prioritering. Skogsbruket 
har på bolagsmark gjort nyckelbiotop 
???? av Röälvens närområde????

Rekommendationer 
Inventering av vandringshinder och 
barriärer bör inventeras noggrannare. 
Även källor till eventuella kemiska ut-
släpp behöver utredas. Inventering av 
vegetation och arter i närområdet bör 
göras, för att få en bättre kunskap om 
förbättrad naturhänsyn mot vattnet. 
De kvarvarande äldre skogsbestånden 
bör inte avverkas. Skogen i närmiljön 
bör också kunna restaureras genom fri 
utveckling eller viss skötsel.

Naturvårdsarter
Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), bäckdynlav Mica-
rea vulpinaris. 

Fiskar: Bäcköring Salmo trutta.

Referenser 
Melin, Edman & Danielsson 2012.

På många ställen efter Röälvens nedre del 
är det örtrikt, troligen orsakad av över-
svämningar.
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Beskrivning
Läge 
Området ligger 12,4 km nästan rakt V 
om Grangärde och V om Gänsberget. 
Det saknas ett bra namn på området 
utifrån terrängkartan.

Områdets huvuddrag 
I den långsluttande västsluttning mot 
sjön Gänsen ligger ett kuperat terräng-
parti med en serie av böljande raviner. 
Området gränsar mot gamla åkrar i 
övre delen av sluttningen. Området 
är idag skogsbevuxet. Gamla lövträd 
vittnar om att landskapet var mer öp-
pet. Tidigare gick kreatur i skogen.

Geologi 
Berggrunden är av leptit. Ravinerna 
har sin bakgrund i att de är isälvsrän-
nor. De bildades mellan iskanten och 
moränsluttningen. Vid isälvsrännor-
nas mynningar har små isälvsavlag-
ringar bildats. Det är ett isälvseroderat 
område med grus.

Vegetation 
Fältskiktet i området är förhållande-
vis rikt på gräs. På många ställen visar 
vegetationen att marken är kalkrik. 
Granen har växt upp på senare tid i 
ravinerna, men det finns sluttningar 
där granen är betydligt äldre. Rik-
ligt med äldre lövträd, särskilt säl-
gar, aspar och rönnar, måste ha växt 
upp när det inte fanns någon gran i 
dessa delar av området. Detsamma 
kan gälla de äldre tallar som finns. 
Ett skogsparti som avviker från resten 

Gänsberget  väst
Id nr: 177 
Typ: Kalkmarksgranskog, raviner
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Saknas
Areal: 29 ha 
Nyckelbiotop: 50 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 8i SO 
Koord.RT90: 6684158/1442180
Koord.Sveref: 6684353/136736
Ägare: Bolag

Här undervisar Anders Janols Thorild Jonson om vilket högt naturvärde kalkmarksskog har.

1:15 0000 250 500 750 1000 m
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är en liten areal hällmarksskog. Res-
ter av vegetationen visar att det kan 
ha varit både slåtter och bete i ravin-
erna. Mängden död ved är stort, både 
av löv- och barrträd. 

Flora och funga 
Växter är inte inventerade i området, 
det bör finnas ett antal orkidéer efter-
som det ställvis är tydlig kalkinfluens. 
Åtminstone skogsnycklar är funna. 
Knärot (NT) är bara funnen på ett 
ställe. I de bördigaste partierna finns 
trolldruva och stinksyska. En under-
tryckt stor skogslind finns i sluttningen 
av mindre ravin. Det är sällsynt med 
spontan etablerad lind i våra trakter. 

Många av de äldre lövträden bör-
jar bli för beskuggade av uppväxande 
gran för att det ska finnas artrika lav-
samhällen på stammarna. Det finns 
ändå många träd som får ljus genom 
att de står i ravinslänter eller på krö-
net. Åtminstone på en sälg finns lung-
lav (NT). På en gammal grov tallhög-
stubbe är kortskaftad ärgspik (NT) 
påträffad. I den mer öppna hällmarks-
skogen finns på de gamla margranarna 
violettgrå tagellav (NT), garnlav (NT) 
och nästlav. 

Markförhållandena är goda för att 
det ska finnas en artrikedom bland 
marksvampar, men tyvärr är goda 
svampsäsonger sällsynta. Anmärk-
ningsvärt är att det finns mängder av 
dofttaggsvamp (NT). På ett ställe är 
svampen till och med parasitisk på en 
gran, vilket händer ibland. Att det har 
funnit granlågor under lång tid visar 
förekomsterna av gränsticka (NT) och 
ullticka (NT). En av de gamla tallarna 
har infekterats av tallticka (NT). Vid 
ett hyfsat svampår hittades ett 100-tal 
svamparter. De flesta var arter som är 
typiska i örtrik blandbarrskog. Många 
arter av riskor och kremlor indikerar 
artrikedom. På ett ställe fanns stora 
fruktkroppar av fjällig taggsvamp. 
Ovanligaste fyndet hitintills är oli-
vinkremla (VU). 

Fauna
Ovanligt många myrstackar är tom-
ma. Kan det bero på att björn har rivit 
ut många av dem?  Här bör det finnas 
ett rikt fågelliv, då skogen varierar och 
är ganska luckig. Även finns möjlighe-
ter för en del naturvårdsarter, bland 
annat för skalbaggar. 

På flera ställen i skogen är örtrikt och det kan bero på kalkrik jordmån och tidigare bete. Svamparna 
indikerar höga naturvärden.  

Så här stora häxringar av dofttaggsvamp (NT) finns det bara om skogen är orörd lång tid.
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Föremost av lind i våra barrskogarär mycket ovanligt. I området finns också många gamla granlågot.    
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Friluftsliv 
Det är ett område som är värt ett be-
sök för de vackra geogologiska forma-
tionerna. Ut i plantageskogen är det 
inte lätt att komma fram, men forma-
tionerna finns även i den äldre skogen.

Natur- och kulturhistoria 
Närheten till finnbosättningarna 
Gänsberget och närliggande gårdar, 
gör att man tydligt ser spår av att om-
rådet ingick i fodermarkerna. Frodiga 
raviner är ofta goda betes- och slåtter-
marker. De gamla lövträdens lövverk, 
genom hamling, ingick sannolikt 
också i foderintäkterna. Fortfarande 
finns det kvar rester av trådstängsel, 
djupt inväxt i granar. Skogen har ock-
så brunnit. En stubbe med kolad ved 

177. Gänsberget väst

är hittad. Rikligt med lövträd kan vara 
effekten av skogsbrand. 

Ingrepp och påverkan 
Skogsbruket har gjort att området är 
mindre än vad det borde. Före mil-
jöcertifieringen togs inga hänsyn, om 
de inte var särskilt värdefulla på natio-
nell nivå. Några ingrepp som påverkat 
området negativt har inte gjorts sedan 
dess. 

Bedömning
Värdeomdöme 
Området i västsluttningen av Gäns-
berget har länge varit ”okänt”, vilket 
gör att kunskapen om områdets höga 
naturvärde inte är tillfredsställande. 

Men det råder inget tvivel att områ-
det har höga biologiska värden och 
är betydelsefullt för vissa arter. De 
geologiska kvaliteerna har länge varit 
kända. Artrikedomen är hög och det 
finns förutsättningar för att upprätt-
hålla en kontinuerlig ekologisk funk-
tion som livsmiljö för naturvårdsarter. 
Området bedöms ha Högre Natur-
värde (Naturvärdeklass 1b).

Hot, skydd och planering 
Ungefär hälften av området är av 
markägaren bedömt som nyckelbio-
top. Resten av arealen bör också un-
dantas från skogsbruk för att förstärka 
nyckelbiotopernas biologiska innehåll 
och funktionallitet.

Rekommendationer 
De gamla lövträden som håller på 
att bli inväxta i en alltmer tät yngre 
granskog bör friställas genom att ring-
barka och fälla granar. Vid ett mycket 
bra svampår bör inventering av mark-
svampar genomföras, så att man ökar 
ytterligare kunskapen om områdets 
naturvärde. Gammal skog utanför 
nyckelbiotoperna bör också bevaras 
intakt.

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

Svampar: dofttaggsvamp Hydnel-
lum suaveolens (Nära hotad - NT), 
ullticka Phellinus ferrugineofuscus 
(Nära hotad - NT), gränsticka Phelli-
nus nigrolimitatus (Nära hotad - NT), 
tallticka Phellinus pini (Nära hotad 
- NT), olivinkremla Russula olivina 
(Sårbar - VU), fjällig taggsvamp Sar-
codon imbricatus.

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), nästlav Bryoria 
furcellata, violettgrå tagellav Bryoria 
nadvornikiana (Nära hotad - NT), 
lunglav Lobaria pulmonaria (Nära ho-
tad - NT), kortskaftad ärgspik Mico-
calicium ahlneri (Nära hotad - NT). 

Referenser
Magnusson 2011.

Variationerna mellan skogstyperna är stor i området. Detta skapar mångfald och hög artrikedom.  

Stora knippen av sälg finns i kanten av gamla åkrar ovanför ravinerna och skogen.
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Beskrivning
Läge 
Sörberget ligger 14 km SV om Gran-
gärde. För att hit tar man vägen från 
Saxdalen mot Olsjön. Efter man pas-
serat Olsjön tar man skogsbilväg norr-
ut och sedan andra vägen mot väster.

Områdets huvuddrag 
Ett ovanligt varierande skogsområde 
som ligger i en mindre dalgång eller 
en flack bäckravin. Området ligger 
mestadels på norra sidan av bäcken i 
en ganska tvär sluttning. I sluttningen 
i sin tur finns ett antal hyllor och ännu 
brantare partier. Frodig skog i nedre 
delen, hällmarksskog på höjden. Efter 
bäcken är det en smal bård av örtrik 
fuktig granskog. Inslaget av lövträd är 
ställvis stort.

Geologi
Berggrunden är i norra delen leptit, 
resten är urgranit. I hela området 
förekommer det pegmatitgångar. På 
höjden är det tunt ytlager av morän 
över berget och här och var är berget 
i dagen. Sluttningens nedre del är is-
älvseroderat område. I östra delen är 
det storblockigt. Bäcken rinner i en 
isälvsränna, fär det är isälvssediment 
av grus. 

Vegetation 
Sluttningarna med granskog och löv-
träd har typiska drag av kalkbarrskog. 
Det är lågörtsvegetation med inslag av 
blåsippa och där ljus tränger ner blir 
det glest med piprör. Små grupper av 

Sörberget
Id nr: 178 
Typ: Naturskogsartad barrskog, nä-
ringsrik granskog, lövrik barrskog
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Saknas
Areal: 18 ha 
Nyckelbiotop: 90 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 6j NV 
Koord.RT90: 6671505/1446467
Koord.Sveref: 6671753/141176
Ägare: Bolag

Gammal tallskog är det på hällmarkerna i övre delen av sluttningen. Tallarna har tydliga spår efter 
skogsbrand. 

1:15 0000 250 500 750 1000 m
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gråal finns också. I buskskiktet finner 
man skogstry, olvon och måbär. Ef-
ter bäcken är det grov granskog och 
fältskiktet består av starr, harsyra och 
andra låga örter. När man kommer 
upp mot höjden övergår den ganska 
blockfria marken till storblockighet 
och hällar. Tallen blir dominerande 
och på hällarna är det välutvecklade 
renlavsmattor. Mängden död ved är 
för liten för vara normalt.

Flora och funga 
För att vara ett skogsområde är väx-
terna väl representerade genom att 
de variationsrika markförhållandena. 
Blåsippa är spridd i sluttningen, det 
finns höga kvastfibblor och tvåblad. På 
granarna är det lite hänglavar, vilket 

178. Sörberget

är typiskt ”Bergslagsskogarna”. Efter 
bäcken är det i alla några margranar 
med små tussar av violettgrå tagellav 
(NT). Trots att det finns lite granlå-
gor har mycket anmärkningsvärda 
fynd av tickor gjorts, vilket visar på att 
det finns en viss kontinuitet av lågor. 
På gamla lågor har gräddticka (NT), 
gränsticka (NT) och sprickporing 
(VU). Det finns bara enstaka fynd av 
dessa arter i kommunen. Miljön kring 
bäcken är onekligen mycket intressant 
och på marken finns flera taggsvamps-
arter, bl.a gul taggsvamp (VU), orange 
taggsvamp (NT) och svartvit taggsvamp 
(NT). Även granriska och svavelriska 
är funnen efter bäcken. Alla dessa 
arter indikerar kalkrik mark. På häll-
marken, tillsammans med tall kan det 

bra svampår vara många fruktkroppar 
av motaggsvamp (NT). 

Fauna 
Skogsområdet är inte stort, men spår 
efter tretåig hackspett (NT) kan man 
finna på de gamla granarna.

Friluftsliv 
Det finns ett arrangemang som drar 
mycket folk några dagar på hösten 
och det är kolmilan som ligger nästan 
mitt i skogen. Folk kommer dit för 
underhållningen, men fler bör besöka 
den vackra skogen vid andra tillfällen.

Natur- och kulturhistoria 
Merparten av skogen har sannolikt 
klarat sig från att bli  kolningshuggen. 
Några studier av naturhistorien är inte 
gjord, för vad vi vet saknas spår efter 
bränder i den bördiga sluttningen.

Ingrepp och påverkan 
Några stora ingrepp och påverkan 
i modern tid i skogen kan man inte 
finna, men det borde vara något mer 
av färskare död ved. Sörbergets skog 
utgör dock inget undantag.

Bedömning
Värdeomdöme 
Detta är en av kommunens mest vär-
defulla skogar, även om arealen är 
liten. Variationen av skogstyper och 
vegetation är unik. Att ett sådant litet 
område även har så många rödlistade 
och sällsynta arter är sällsynt. Med an-
dra ord ett litet ”hotspot”. Området 
hr med andra ord särskilt stor betydel-

Grantaggsvamp (NT) förekommer på sten-
blocken i bäcken.  

Bäcken som rinner genom området har de goda egenskaper som behövs för att många sällsynta 
svampar ska trivas. 
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178. Sörberget

se för att upprätthålla biologisk mång-
fald på lokal och regional nivå. Högre 
naturvärde (Naturvårdsklass 1b).

Hot, skydd och planering 
Markägaren har pekat ut nästan hela 
området som nyckelbiotop. Hällmar-
kerna med tall är undantaget, vilket 
är tveksamt när det finns rödlistade 
svampar.

Önskade åtgärder 
Ett önskemål för området vore att 
göra det mer känt, även om skogen av 
den typen kan vara känslig för slitage 
av många besökare.

Naturvårdsarter 
Svampar: Sprickporing Diplomito-
porus crustulinus (VU), orange tagg-
svamp Hydnellum aurantiacum (Nära 
hotad - NT), zontaggsvamp Hyd-
nellum concrescens, gul taggsvamp 
Hydnellum geogenium (VU), skarp 
dropptaggsvamp Hydnellum peckii, 
granriska Lactarius zonarioides, svavel-
riska Lactarius scrobiculatus, gropticka 
Oligoporus guttulatus (Sårbar - VU), 
gräddticka Perenniporia subacida 
(Nära hotad - NT), gränsticka Phelli-
nus nigrolimitatus (Nära hotad - NT), 
svartvit taggsvamp Phellodon connatus 
(Nära hotad - NT), svart taggsvamp 
Phellodon niger (Nära hotad - NT), 
motaggsvamp Sarcodon squamosum 
(Nära hotad - NT).

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), violettgrå tagellav 
Bryoria nadvornikiana (Nära hotad - 
NT), 

Sörberget är kontrasternas skog. Bördig granskog med mycket örtrik mark. Det börjar bildas många 
lågor.  

Svart trolldruva är ett bevis på rikmark.

På stubbe efter fallan gran har gropticka (NT) bildat fruktkroppar.

Kragskivling
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Beskrivning
Läge
Ett skogsområde som ligger cirka 19 
km V om Grangärde. För att ta sig 
hit tar man sig genom att följa vä-
gen från Norhyttan till Gänsen och 
därefter mot Hörkna, Mörtsågen och 
Gruvstugan. Före Gruvstugan tar 
man vägen norrut och efter flera avtag 
hamnar man nordväst om området. 
Därefter får man lov att gå över hyg-
ge/ungskog. Området är med andra 
ord inte lättillgängligt.

Områdets huvuddrag
Skogen ligger i en väst- till nordväst-
sluttning som småningom planar ut 
mot mindre myrstråk. Skogen i slutt-
ningen är märklig på det sätt att den 
är tät, lövrik och har rikligt med lågor. 
Det mesta som ligger är klena träd. 
Blockigheten är måttlig och den är 
aldrig besvärande för att ta sig fram. 
Och de stora blocken får man leta ef-
ter. I nedre delen av sluttningen blir 
skogen grövre, mer grandominerad 
och övergår alltmer i sumpskog med 
flera källdråg. Åldern på skogen upp-
skattas till omkring 125 år. Här och 
var går det nog att finna äldre träd. 
Om skogen är uppkommen efter 
skogsbrand eller restskog efter kol-
ningshuggning är svårt att avgöra.

Geologi
Berggrunden är i västra delen leptit 
och yngre granit i den östra. På höj-
den är det tunt ytlager av morän med 
berg i dagen på sina håll.

Kalohäl len
Id nr: 179 
Typ: Naturskogsartad barrskog, 
sumpskog
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: B, L 
Skydd: Saknas
Areal: 22 ha 
Nyckelbiotop: 75 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 7i NV 
Koord.RT90: 6682420/1435769
Koord.Sveref: 6682537/130346
Ägare: Bolag

I den övre delen av sluttningen är det kolosala mängder med björk och nästan lika mycket på 
marken. 

1:15 0000 250 500 750 1000 m
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Landskapsbild
Skogsområdet har ingen betydelse för 
landskapsbilden.

Vegetation
Skogen är granskog med många löv-
träd, mest björk. Man skulle kunna 
nämna den som lövrik granskog. Mar-
kens växter domineras av blåbär. På 
stora delar saknas riset och istället är 
skogsgolvet grönt och mjukt av mos-
sor. Nere i sumpskogen är det vitmos-
sor som dominerar. I sumpskogen står 
troligen de äldsta granarna, åtmins-
tone de grövsta. En och annan klibbal 
står där det är som blötast. På sina håll 
ligger det grova lågor och då får man 
känslan av riktig naturskog. Där det är 
rikligt med björkar finns det även rön-

nar och sälgar. De flesta av sälgarna är 
döda eller i dålig kondition och de 
väntar bara på nästa skogseld. 

Flora och funga
Av växter som är värt att nämna, bör 
en och annan orkidé finnas i källdrå-
gen. Som vanligt är det bland krypto-
gamerna man ska leta intressanta arter. 
Kunskapen om mossor är synnerligen 
sparsam. Om någon specialist besöker 
skogen skulle säkert någon av de ho-
tade mossorna påträffas på murkna lå-
gor. I sumpskogen finns den ovanliga 
och källberoende bollvitmossa. 

När det finns så här mycket gamla 
lövträd är det lavar som är mest vär-
da att söka efter. De flesta lövträden 
står i tät granskog och då blir de arter 

som  mest tål skugga som finns kvar. 
Sämst är det för sälgarna, de dör efter 
en tid och därmed även alla lavar på 
dess stammar och grenar. Den enda 
sälgen med lunglav (NT) har nyligen 
dött. Samma öde gäller för den stup-
lav som är funnen. En påtaglig art på 
många barr- och lövträd är skorplaven 
Loxospora elatina. Laven signalerar 
hög och jämn luftfuktighet, vilket är 
bra för många lavar och mossor. Stam-
basdynlav växer längst ned på några 
gamla björkar och granar. 

Garnlav (NT) finns spridd i hela 
skogen, men mest av den finns i 
sumpskogen. Gransumpskogens 
gamla granar är rikligt påväxta av 
kattfotslav. Men den mer förväntade 
gammelgranslav finns på ett helt an-
nat ställe och bara på en gran. På de 
gamla granarna i sumpskogen växer 
grynig blåslav på trädens grova grenar. 
Där är den tillsammans med arter som 
bitterlav Pertusaria amara och färglav 
Parmelia saxatilis, vanliga arter som 
signalerar att man är i naturskog. 

Om man kryper riktigt nära stam-
men på granarna ser man att barken 
är full av knappnålslavar, mest är det 
vanlig grynig nållav Chaenotheca chry-
socephala. När det finns så här mycket 
gamla lågor av gran, borde det finnas 
ett antal intressanta vedlevande svam-
par. Men tyvärr är det med stor möda 
man finner ullticka (NT) och doft-
skinn (NT). Doftskinn är intressant 
då den mest hittas på granlågor med 
avbrutna toppar. 

Fauna
Vid besök kan man räkna med att 
stöta upp en och annan tjäder. Här 
finns tretåig hackspett (NT). En pas-
sande vårkväll går det att få höra alla 
våra skogslevande trastar sjunga. Vilka 
insekter som man kan förvänta sig är 
höjt i dunkel. Mindre märgborre är här 
ännu vanlig med alla dessa klena och 
döende granar. 

Friluftsliv
Kalohällens kvarvarande skog är så 
pass stor att det går att vistas i den en 
halvdag. Om man, med viss möda, 
tar sig hit går det att uppleva en va-
riationsrik och märklig skog. När man 
väl kommer in i skogen är den relativt 
lättframkomlig, förutom där träden 
bildar täta palissadverk. 

179. Kalohällen

Nedre delen av sluttningen har en mosaik av frisk och blöt granskog med många källor. Mycket 
värdefull miljö för många arter. I förgrunden även blåsippor.
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Natur- och kulturhistoria
Här går skogens och kulturens histo-
ria samman till en osäker uppkomst. 
Helt klart är att skogen har nyttjas för 
träkol. Ett par kolbottnar vittnar om 
detta. Spåren efter milorna är svåra 
att tyda. Frågan kvarstår om det är 
ligg- eller resmilor. Att det är så tätt 
med björk och andra lövträd kan även 
vara effekten av skogsbrand. Spår efter 
skogsbrand i stubbar efter yxavverka-
de tallar är svåra att hitta.

Ingrepp och påverkan
Nyligen har skogen kring den stora 
nyckelbiotopen avverkats. Sedan finns 
tidigare avverkningar också kant i kant 
med gammelskogen. I kanten av sump-
skogen nedanför sluttningen har man 
gjort ett dike för att säkerställa produk-
tionen i en planterad tallskog. Diket 
påverkar naturområdet marginellt. 

Bedömning
Värdeomdöme
Kalohällens kvarvarande gammelskog 
är så nära naturskog man komma i 
Bergslagens historiskt hårt nyttjade 
skogar. Gamla lövträd i mängd är 
unikt. Tyvärr håller sälgen på att dö 
bort i den täta skogen. Självgallring av 
björk och barrträd pågår, vilket generar 
en ofantlig mängd klena lågor. Grova 
gamla granlågor ligger kors och tvärs 
i sumpskogen och kring källorna. Art-
rikedomen är typisk för gammelskog i 
Bergslagen. Med tiden bör ytterligare 
arter komma till. Området har Högre 

179. Kalohällen

naturvärde, till stora delar Högre na-
turvärde (Naturvärdesklass 1b). 

Hot, skydd och planering
Den avgränsning som är gjord bör 
inte vara hotad av skogsbruk. Markä-
garen är miljöcertifierad och de har 
avgränsat en nyckelbiotop är på 12,8 
hektar ”barrskog”. 

Rekommendationer
Kalohällens kvarvarande skog bör få 
utvecklas fritt inom avgränsningen.

Naturvårdsarter
Svampar: Doftskinn Cystostereum 
murrayi (Nära hotad - NT), ullticka 
Phellinus ferrugineofuscus (Nära hotad 
- NT), vedticka Phellinus viticola. 

Lavar: Garnlav Alectoria sarmen-

Klibbticka är i Kalohällen är vikitg art när granar dör-

tosa (Nära hotad - NT), kattfotslav 
Arthonia leucopellaea, vedskivlav Her-
telidea botryosa (Nära hotad - NT),  
grynig blåslav Hypogymnia farinacea, 
gammelgranslav, skuggblåslav Hypo-
gymnia vittata, Lecanactis abietina, 
Lunglav Lobaria pulmonaria (Nära 
hotad - NT), Stambasdynlav Micarea 
globulosella, stuplav Nephroma bellum, 
bårdlav Nephroma parile. 

Fåglar: Tretåig hackspett Picoides 
tridactylus (Nära hotad - NT), tjäder 
Tetrao urogallus.

Skalbaggar: Mindre märgborre To-
micus minor.

Referenser
Hermansson & m.fl. 2008. 

Under den grova granlågan växer det doftskinn (NT), en typisk art i gamla höjdlägesgranskogar.

Ullticka (NT) är bra signalart att det kan 
finnas flera rödlistade arter.
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Beskrivning
Läge
Området ligger cirka 17,5 km V om 
Grangärde.

Områdets huvuddrag
En av de högre bergshöjderna i trakten 
som är skogsklädd, mest med gam-
mal skog. Dessutom finns det några 
mindre myrar. I väster sträcker sig en 
lång bergsbrant med mindre klippor 
och stora stenblock. Där är skogen så 
naturskogsartad man kan komma för 
att vara i Bergslagen. Nordsluttningen 
är betydligt flackare och har en unik 
karaktär av tät klenskog med en ofant-
lig mängd lågor. Där finns också grov 
granskog med stor mängd liggande 
och stående döda träd. Karaktäris-
tisk för nordsluttningens granskog 
är att den är hårt utsatt för snöbrott. 
Emellan sluttningarna ligger toppen 
av berget som har en typisk skog för 
höjdlägen.

Landskapsbild
Området har liten betydelse för 
landskapsbilden. Från berget finns 
en vacker utsikt över lägre liggande 
skogslandskap.

Geologi
Berggrunden är av yngre granit. På 
höjden är det tunt ytlager av morän 
och på sina håll blottat berg. I sydväst-
sluttningen finns det en storblockig 
yta.

Vegetation 
I bergsbranten i väster är det mesta-

Djupdalsberget
Id nr: 180 
Typ: Naturbarrskog 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Saknas
Areal: 56 ha, inkl 54 ha skogsmark
Nyckelbiotop: 26 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 7i NV  
Koord.RT90: 6681644/1436804
Koord.Sveref: 6681774/131388
Ägare: Bolag

Skogen på Djupdalsberget kan till synes vara ordinär, men skenet bedrar. Skogen är variationsrik 
med fuktiga, örtrika och gamla bestånd.

1:22 5000 250 500 750 1000 1250 1500 m
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180. Djupdalsberget

dels granskog men inslaget av tall och 
lövträd ökar i södra delen av branten. 
Bland lövträden finns flera aspar och 
sälgar. I nedre delen av branten är det 
mycket blockigt och på vissa delar är 
marken täckta av renlavar-fönsterlav. 
Många av tallarna är så gamla att deras 
höjdtillväxt har avslutats, och börjar 
utveckla tillplattade trädkronor. Det 
ligger en hel del lågor på marken. På 
bergets höjd är det glest med gammal 
tall, men granen kommer mer och 
mer att ta över med tiden. Fältskiktet 
är mest av ris-typ och där ljus når mar-
ken är det högt av ljung. I nordslutt-
ningen, kallat Jansfallet, är det mycket 
speciell skog. Det är en mycket löv-
trädrik skog, som påminner om en 
igenväxande lövbränna. Många gamla 
sälgar och rönnar vittnar om en öpp-
nare skog en gång i tiden. 

Granen börjar stå tät och många av 
lövträden dör eller har redan gjort det. 
Även granarna håller på att självgallra 
sig. Otroligt stor mängd klena lågor. 
Högre upp i sluttningen blir gransko-
gen grov och den är mycket kraftigt 
rötangripen, vilket leder till en mängd 
grova granlågor och stående döda 
träd. Den ”kulturskapade” gransko-
gen, sådd eller självsådd, är trögväx-
ande och lågvuxen. I området upptar 
denna typ av liten areal.

Flora och funga
Nordsluttningens lövträdsrika skog, 
med gamla lövträd, är naturligtvis 
värdefull för alla arter som lever på 
lövträd, särskilt lavar och mossor som 

På höjden står det en märklig skog som kanske har en bakgrund som kolhuggen skog och sedan fri utveckling. 

Ett fenomen som nästan bara uppstår i naturskog är att vissa träd får en egen karaktär. Här en 
kandelaberstammig gran. 
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gynnas av halvsluten skog. På några 
rönnar finns korallblylav och lunglav 
(NT). Förvånandsvärt få rönnar har 
njurlavarna bårdlav och stuplav. Van-
lig på rönnarna är blåsvart knopplav, 
som tidigare var en rödlistad art, men 
får anses vara lokalt hotad. På ett par 
av sälgarna finns solfjäderlav (NT). 

Om skogen hade varit ännu mer 
gles hade förutsättningarna varit ännu 
bättre för rödlistade mossor och lavar. 
I bergsbranten i väster finns också 
lunglav (NT) på några rönnar i den 
luckiga granskogen. På gamla gra-
nars stambaser finns stambasdynlav. 
Lavar på stenblock och klippor har 
inte inventerats och inte heller svam-
par. Trots stor mängd grova granlågor 
i nordsluttningen har hitintills inga 
naturvårdsarter bland vedlevande 
svampar kunnat hittats. Skogen i 
nordsluttningen har sannolikt goda 
förutsättningar för ovanliga mark- 
och mykorrhiza svampar.

Fauna
Skogsområdet är inte inventerat på 
fåglar, men det bör finnas bra förut-
sättningar för olika hackspettsarter 
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och tjäder. Många av de gamla tallar-
na på höjden är hårt betade av tjäder.

Friluftsliv
Här finns ett område som är tillräck-
ligt stort och variationsrikt för att det 
bör vara attraktivt för besök. Det är 
inget lätt område att vistas i, men den 
som tar terrängen som en utmaning 
får en fin naturupplevelse. 

Natur- och kulturhistoria
Skogen kan till stora delar vara natur-
ligt uppkommen, vilket betyder lång 
skoglig kontinuitet. För den skull är 
den inte orörd, men aldrig avverkad 
eller åtminstone för mycket länge se-
dan påverkad av avverkningar. Nord-
sluttningen är däremot en skog som är 
mycket influerad av människan. Även 
om skogen ser ut som en lövbränna, är 
sannolikt bakgrunden något annat än 
en naturlig skogsbrand, även om det 
inte kan helt uteslutas. 

Namnet Jans-fallet bör överbevisa 
detta. Skogsbete och svedjande för-
bjöds ganska tidigt i finnmarkerna, 
men levde kvar ändå, olagligt och 
lagligt. Vissa skogsmarker undantogs 

från skogsbruk eller nyttjande för 
bergsbruket, i stället fick någon fort-
sätta att ha kreatur på skogen. Den 
lövrika skogen har sannolikt denna 
bakgrund. Toppen av bergets skog 
skiftar mellan gran- och tallskog. 
Granskogen verkar ha den typiska 
bakgrunden av kolhuggning och se-
dan fri utveckling. Kolbottnar hittar 
man inom hela området, utom i den 
branta västsluttningen.

Ingrepp och påverkan
För inte så länge sedan var det en av 
de största sammanhängade arealen 
gammelskog i kommunen. Stora ka-
lavverkningar i söder och norr har 
splittrat skogsområdet. På berget är 
det tallskog som saknar de uråldriga 
träden, vilket egentligen gäller hela 
Bergslagen, vilket visar på att de är av-
verkade vid något tillfäller före indu-
strialiseringen av skogsbruket. 

Bedömning
Värdeomdöme: 
Ett förhållandevis stort skogsområde 
med branter och höjdläge med varia-

Jansfallet, syftar på svedjefall, men kan också ha varit betesmark. De många gamla lövträden visar på annan bakgrund än skogsbruk. Tyvärr börjar granen 
att ta överhand.  
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tionsrik skog, med olika natur- och 
kulturbakgrunder. I området har få 
rödlistade arter påträffats, men det 
beror mer på att inte tillräcklig tid 
lagt på artinventeringar. Området bör 
vara mycket attraktivt för det rörliga 
friluftslivet. Området i sin helhet har 
särskild betydelse för biologisk mång-
fald och har vissa förutsättningar att 
upprätthåla en ekologisk funktion 
som livsmiljö för naturvårdsarter. 
Klassningen bedöms vara Högre na-
turvärde (Naturvärdeklass 1b).

Hot, skydd och planering: 
I området finns en nyckelbiotop på 
8,2 hektar ”barrskog” och Jansfallet, 
som är på 6 hektar ”barrnaturskog”. 
Där emellan är det höjdlägesbarrskog, 

som delvis är så lågproduktiv att den 
bedöms vara impediment. Det före-
slagna området bör få ett långsiktigt 
skydd om hot uppkommer mot sko-
gen mellan nyckelbiotoperna.

Rekommendationer: 
 Hela området bör lämnas för fri ut-
veckling. Den lövrika skogen i nord-
sluttningen, kallad Jansfallet, bör få 
ha kvar en buffertzon med granskog 
för att undvika mer vindfälld skog. 
De gamla lövträden, mest rönnar, 
missgynnas av att den delen av skogen 
blir allt tätare av gran. Granarna in-
till levande gamla lövträd bör kanske 
ringbarkas eller fällas. Möjligheter att 
restaurera lövskog av de ny upptagna 
hyggena?

Naturvårdsarter: 
Mossor: Vedsäckmossa Anastrophyl-
lum hellerianum (Nära hotad - NT). 

Svampar: Tallticka Phellinus pini 
(Nära hotad - NT), vedticka Phellinus 
viticola.

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), blågrå knopplav 
Biatora ocelliformis, violettgrå tagellav 
Bryoria nadvornikiana (Nära hotad - 
NT), gulnål Chaenotheca brachypoda, 
solfjäderlav Cheiromycina flabellifor-
mis (Nära hotad - NT), skuggblåslav 
Hypogymnia vittata, lunglav Lobaria 
pulmonaria (Nära hotad - NT), stam-
basdynlav Micarea globulosella, stup-
lav Nephroma bellum, bårdlav Neph-
roma parilé, korallblylav Parmeliella 
triptophylla. 

Fåglar: Tjäder Tetrao urogallus.

Referenser
Hermansson & m.fl. 2008. 

Jansfallet har imponerande mängd lågor och döda lövträd. Där ljus når stammarna kan blemlav 
göra rönnar vita.

Mosskudden på högstubben visar att det är 
hög luftfuktighet i luften.
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Beskrivning
Läge
Området ligger på gränsen till Vans-
bro kommun, cirka 19 km VNV om 
Grangärde. För att ta sig dit går det 
lätt via Gänsen och Hörkan - Mörtså-
gen och skogsbilväg norrut.

Områdets huvuddrag
Området omfattar södra delen av Ör-
laxberget, norra delen av Grävlings-
åsen och där emellan. Det är barrskog 
som är synnerligen blockig. Återkom-
mande bränder har gjort att det finns 
rikligt med asp på några ställen. Min-
dre svackor bryter blockigheten och i 
sådana svackor finns ett par vätar. Stor 
artrikedom av lavar på gamla träd och 
högstubbar som varit med om ett an-
tal skogsbränder. Mindre myrar ingår 
i skogsområdet.

Geologi
Berggrunden är av yngre granit, i söd-
ra delen är den fältspatporfyrisk. Om-
rådet ligger i ett backmoränlandskap 
med storblockig yta.

Landskapsbild
Skogsområdet saknar betydelse för 
landskapsbilden.

Vegetation
Blandbarrskogens fältskikt är domi-
nerat av blåbärsris. På grund av sluten 
skog och att det är blockrikt saknar 
stor areal blåbärsris och där blir bot-
tetskiktets mossor synliga. Sänkor 
som är fuktigare eller till och med 
fyllda med vatten, har ett antal örter  

Örlaxberget
Id nr: 181 
Typ: Skog 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Saknas
Areal: 36 ha, inkl 34 ha skogsmark
Nyckelbiotop: 47 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 8i SV
Koord.RT90: 6684527/1435751
Koord.Sveref: 6684645/130301
Ägare: Bolag

Kärnområdet består av ett par vätar med gamla aspar. Här finns också ”moderträdet” för alla andra 
aspar kvar.   

1:15 0000 250 500 750 1000 m



684

181. Örlaxberget

starr och gräs. Där det är tallskog är 
det fläckvis enbart renlavar. Myrarna 
är av hjortrontyp och trädbärande. 
Kärren har en intermediär till fat-
tig vegetation och det finns mindre 
öppna vattenytor. Bäcken som rinner 
genom området har en örtrik lågörts-
flora. Efter bäcken finns spridda klib-
balar. Här och var finns riktigt gamla 
granar. I gränsgatan mellan kommu-
nerna står de äldsta tallarna, varav 
några är mycket vackra och sevärda.

Flora och funga
Trots blockigheten finns en och an-
nan planta av knärot (NT). Annars 
är det magert med intressanta växter, 
förutom efter bäcken. Där finner man 
ormbär, kärrvioler, liljekonvalj och rik-
ligt av harsyra och skogstjärna. Annat 
är det med lavar, som har utmärkta 
förhållanden med hög och jämn luft-
fuktighet i skogen och ett stort antal 
gamla träd. Asp och sälg har växt upp 
för länge sedan och på dessa gamla 
träd finns ovanligt rikligt av lunglav 
(NT). Dessutom är den vital och har 
positiv framtidsutsikt. 

Vid en vät står en riktigt gammal 
asp. Ytterligare en gammal asp står i 
gränsgatan och på aspen finns rikligt 
av den ovanliga skorplaven Lecanora 
hypopta. På samma träd finns ofta 
korallblylav och på långt fler aspar bit-
terlav Pertusaria amara. Bitterlav är en 
förhållandevis allmän art, men så här 
många träd med laven är ovanligt. På 
en död asps bark hittades Lecidella 
euphoria, som ska vara allmän, men 

Storblockigt är det till stora delar i denna skog. Så blockigt att det finns ställen som är svårfram-
komliga. Bilden under är från ett del som är gallrad för länge sedan. Där är det inte så blockigt. Det 
börjar bildas lågor även här.   

som inte är det. Samma träd har också 
Ochrolechia szatalaënsis. Granen är ge-
nerellt ganska likåldrig, men gammal 
och trögväxande. Det är de allra äldsta 
granarna som hyser de allra intressan-
taste lavarna. Kommunen första fynd 
av vitskaftad svartspik (NT) påträffades 
intill bäcken. Efter bäcken är gammel-
granslav vanlig på de gamla granarna. 
Mitt i området står en grov krokig 
gran, på dess grenar är det rikligt med 
färglav Parmelia saxatilis. Färglav växer 
vanligtvis på sten. Aspar och sälgar som 
står intill vätar har särskilt gynnsamma 
förhållanden för lavar och mossor som 
växer på trädens stammar. Mycket 
ovanligt fynd är den trådliknande la-
ven Cystocoleus ebeus på asp. Arten 
finns vanligtvis bara på stenblock. 

Kolflarnlav (NT) växer bara på träkol som finns på gamla tallstubbar som har varit med om brand.   
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Även för veckticka (NT) är det 
gynnsamt att växa på asplåga vid fuk-
tig vät. På spridda granar finns garn-
lav (NT) sparsamt, men här och var i 
grangrupper. Det finns några mindre 
höjder i området som det står tallskog 
på. I tallskogen finns granar med gry-
nig blåslav, vilket visar på naturvärden. 
Åtminstone en låga har gärdselticka 
Skeletocutis septentrionalis. Gamla ur-
brända tallar, nu stående som högstub-
bar, finns i hela skogen. På några av 
dem växer på kolen kolflarnlav (NT), 
mörk kolflarnlav (NT) och vedskivlav 
(NT). I sprickorna på den obrända 
veden finns kortskaftad ärgspik (NT). 
De stora stenblocken i skogen har ofta 
magert med lav- och mossarter. Orsa-
ken är till stor del att när skog brin-
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ner, brinner även alla lavar och mos-
sor på stenblocken upp. Det tar lång 
tid att få ny vegetation på vertikala 
ytor. Jätteblock med höga lodytor och 
stenblock i skyddade lägen kan klara 
sig från brand. På sådana block finns 
rikligt med skuggblåslav. Lite överras-
kande är att det finns ett par trädfor-
made enar mot ett kärr. Längts ner på 
enstammen går det att finna trädbas-
dynlav Micarea globulosella och bark-
kornlav. Barkkornlav finns också på ett 
par gamla sälgar. Döda lövträd är det 
ont om, men på en gammal björkhög-
stubbe finns den ovanliga laven Ca-
tillaria erysiboides. Antalet granlågor 
är måttligt och det är svårt att finna 
naturvårdsarter bland vedsvamparna, 
men trots allt är doftskinn (NT) fun-

nen, som vanligt på en nedfallen bru-
ten grantopp. Gamla tallågor är få, 
vilket är vanligt i bergslagsskogarna, 
för de andvändes i milorna eller tjärda-
larna. Trots allt hittades två lågor med 
silkesporing. Tickan påträffas på gam-
mal kolad ved på lågornas undersida.

Fauna
När det gäller fågellivet är detta okänt 
i detalj. Bohål efter tretåig hackspett 
(NT) finns i gamla aspar. Vid ett be-
sök sågs ganska färska spår av varg 
(EN), men om den är stationär är 
okänt. Svartvit flugsnappare häckar 
där det finns gamla lövträd.

Friluftsliv
Skogsområdet är vackert och in-
tressant för variationen och för stor 
blockighet. Att vistas bland jätteblock 
och hoppa mellan och på blocken är 
inte lätt, men spännande. Här har 
man en riktig ”trollskog” som dock är 
inte lätt att vistas i. 

Natur- och kulturhistoria
Bakgrunden till skogens utseende är 
sannolikt som vanligt i Bergslagen. 
Kolhuggning har utarmat skogen på 
jätteträd, men inte helt och hållet på 
riktigt gamla träd. Frågan är dock om 
skogen har varit borta vid någon peri-
od. Återkommande bränder, det finns 
spår efter 5-6 bränder i stubbarna, 
måste ha gjort skogen mycket gles. 
De gamla torrakorna har nog gått till 
träkol, men ändå finns många kvar att 
beskåda och för att läsa av skogshisto-
rien. Skogen har sannolikt bevarats på 
grund av den enorma blockigheten.

Ingrepp och påverkan
Som på så många andra ställen är den-
na skog en rest av en betydligt större 
areal liknande skog som avverkades 
innan skogsbolagen tog naturhän-
syn. Även därefter har angränsande 
skog avverkats. En väg drogs igenom 
skogsområdet, vilket delade det. Även 
en traktorväg drogs genom östra de-
len för att få ut virket från den intil-
liggande skogen. Det ingreppet hade 
liten påverkan.

Bedömning
Värdeomdöme
Ett skogsområde som är synnerligen 
blockigt. Skogen är generellt gammal, 

Konkurransen är hård mellan träden i den blockiga terrängen. De stora fläckarna på aspen är bit-
terlav. Undre bilden visar en talltorraka som har brunnit 
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även om det saknas ”urträd”. Trots 
kolhuggning och tack vare bränder 
har naturvärdena bestått. Ovanligt 
många gamla aspar med lunglav och 
tillhörande arter gör att skogen är 
mycket bevarandevärd. Skogsområdet 
har en artrik flora av lavar som är ka-
raktärsarter för barrnaturskog. Högre 
naturvärde (Naturvärdeklass 1b).

Hot, skydd och planering
Två nyckelbioper, varav den ena är 
på 10,9 hektar och den andra på 6,1 
hektar ”barrskog”. Mindre områden 
däremellan kan hotas av avverkning. 
Dessa är avvikande på det sätt att det 
är tallskog med Visst och Högre na-
turvärde. 

Rekommendationer
Förhoppningsvis bör mellanliggande 
skog som inte är nyckelbiotop ingå i 
området för att öka områdets ekolo-
giska funktion.

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

Svampar: Veckticka Antrodia pul-
vinascens (Nära hotad - NT), doft-
skinn Cystostereum murrayi (Nära ho-
tad - NT), rävticka Inonotus rheades, 
vedticka Phellinus viticola, silkespo-
ring Oligoporus sericeomollis.

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), kolflarnlav Car-
bonicola anthracophila (Nära hotad 
- NT), mörk kolflarnlav Carbonicola 
myrmecina (Nära hotad - NT), vit-
grynig nållav Chaenotheca subroscida, 
(Nära hotad - NT), vitpudrad svart-
spik Chaenothecopsis viridialba (Nära 
hotad - NT), vedskivlav Hertelidea 
botryosa (Nära hotad - NT), grynig 
blåslav Hypogymnia farinacea, skugg-
blåslav Hypogymnia vittata, gammel-
granslav Lecanactis abietina, skinnlav 
Leptogium saturninum, Lunglav Lo-
baria pulmonaria (Nära hotad - NT), 
skrovellav Lobaria scrobiculata (Nära 
hotad - NT), barkkornlav Lopadium 
disciforme, kortskaftad ärgspik Micro-
calicium ahlneri (Nära hotad - NT), 
bårdlav Nephroma parilé, korallblylav 
Parmeliella triptophylla, gytterlav Pro-
topannaria pezizioides. 

Fåglar: Tretåig hackspett Picoides 
tridactylus (Nära hotad - NT).

Referenser
Hermansson & m.fl. 2008. 

Tallskogen börjar få lågor och döda träd. Stubbar efter tidigare naturskog står kvar.

Täta bestånd börjar bli glesare för att träd klara inte konkurresen.

En del av de gamla granarna börjar dö och falla till lågor.
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Beskrivning
Läge 
Öarna ligger cirka 12 km NO om 
Grangärde. 

Områdets huvuddrag 
Tre öar i Rämen som är ganska olika, 
trots närheten av varandra. Hällön 
(7,1 ha) har hög klippa ut mot sjön 
och där är det hällmarker, längre in 
på ön mer ordinär terräng. Den östra 
ön av Lars-Jönsholmarna, i äldre tid 
kallad Skogsö, är ganska hög på de 
centrala delarna och där dominerar 
tallskog. Västra ön är nästan plan i det 
stora hela och har mycket större an-
del granskog, som på sina ställen blir 
sumpig.

Geologi
Berggrunden är av urgranit och 
jordarten morän.

Landskapsbild 
De här öarna har stor betydelse för 
landskapsbilden i de västra och norra 
delarna av sjön Rämen.

Vegetation 
På Hällön är det en magnifik häll-
marktallskog på klipporna mot vatt-
net på öns västra sida. Karaktäristisk 
tallskog av lav-typ på hällarna, för öv-
rigt är det på ön mer tallskog av ristyp. 
Även på västra ön av Lars-Jönshol-
marna dominerar tallskog, men gran-
en kommer mer och mer. Närmast 
stranden är det på några ställen ren 
tallskog. Åtminstone på en begränsad 
del är det ganska hårt slitet av besök 

Lars-Jönsholmarna -  Häl lön
Id nr: 182 
Typ: Gammelskog 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, F, L 
Skydd: Saknas
Areal: 32 ha 
Nyckelbiotop: 19 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66F 8a SO, 8b NV 
Koord.RT90: 66/14 xxx
Koord.Sveref: 66/1 xxx 
Ägare: Bolag

Det är inte svårt att förstå vad Hällön fått sitt namn av. På hällarna står det en förnämlig gammal 
tallskog. 

1:25 0000 500 1000 1500 m
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vid en eldstad. På sina håll ligger det 
gamla vindfällen och står även en del 
död tall. Den västra ön är mer kom-
plex och har till stor del i de centrala 
delarna örtrik granskog som i fuktiga 
delar endast får mossa på marken. 
Ovanligt många gamla tallar kan man 
se på alla öarna.

Flora och funga 
Floran är inte inventerad, men på den 
östra ön har det noterats flera bestånd 
av knärot (NT).  I hällmarkstallskogen 
på Hällön har många intressanta svam-
par påträffats. Den mest spektakulära 
svampen är luddticka (NT) som växte 
tillsammans med tall. Normalt växer 
luddtickan med gran i frodig gran-
skog. Men även förekomsten av Lyo-
phyllum shimeij är anmärkningsvärd. 
Detta är den enda kända förekomsten 
i Dalarna. Svamp-en är exklusiv mat-
svamp. När det är ett bra svampår kan 
man få se flera taggsvampsarter, som 
t.ex. ruttaggsvamp (VU), skrovlig tagg-
svamp (NT) och svart taggsvamp (NT) 
som finns på flera ställen. Laxticka 
(VU) är påträffad på en tallåga.

Östra ön av Lars-Jönsholmarna 
är också talldominerad, vilket också 
svampfynden visar. På ett ställe på 
nordsidan av ön ligger många vind-
fällen och på stammar av tall finns 
gullgröppa och gulporing. Gullgröppa 
och lakritsmusseron (VU) finns på öns 
högsta punkt, där hällmark förekom-
mer. På flera ställen, särskilt vid ett bra 
svampår, är motaggsvamp (NT) ganska 
vanlig bland tall och lav. Lakritsmus-
seron (VU) finns också på ett ställe 
nära stranden där det blir mest lav och 
mossa på grund av att vårisen skaver 
på vegetationen. 

Även på den västra ön blir svamp-
fynden många, men här finns garnlav 
(NT) på ett par ställen och det är på 
senvuxna granar i gles sumpskog. Öns 
centrala, låga delar är grandomine-
rade och det är en tydlig indikation 
på rikare mark. Fynd av gul taggsvamp 
(VU) bekräftar detta. Här och var lig-
ger det gamla gran- och tallågor. Lå-
gor skapas av att öns skog är utsatt 
för stormbyar vid oväder, men också 
ett smärre granbarkborreangrepp på 
1970-talet. På lågor är ullticka (NT) 
och kötticka (NT) funna. På några av På Lars-Jönsholmarna finns gamla tallar som lämnats kvar efter avverkning för mycket länge sedan. 

Tallen på bilden har spår efter skogsbrand, s.k. brandljud. På den här tallen har veden redan blivit 
överväxt.      

På den östra ön av Lars-Jönsholmarna är det en variationsrik blandbarrskog.

Gamla grova granar med utvecklad barrmatta kan man se på östra ön av Lars-Jönsholmarna..
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de gamla tallarna kan man se tallticka 
(NT). Det största sammanhängande 
tallområdet är på norra delen av ön. 
Där har mjölsvärting Lyophyllum se-
mitale (NT) påträffats, vilket är ett 
utav de få fynd av arten i södra hälften 
av Dalarna.

Fauna 
Ibland finns fiskgjuse på någon av öar-
na.

Friluftsliv 
Öarna är viktiga för friluftslivet, sär-
skilt gäller detta Hällön. På Hällön so-
lar och badar ortsboende på de vackra 
och behagliga hällarna. På Lars-Jöns-
holmarna ser man inte mycket av be-
sök inne på öarna.

Natur- och kulturhistoria 
Öarna har sannolikt varit viktiga 
under självhushållningstiderna. På 
Lars-Jönsholmarna hade byborna i 
Rämsbyn och Morberget periodvis 
sina djur. Man kan anta att vid något 
tillfälle högg man skogen för kolning. 
Vedhuggning förekom säkert, efter-
som inslaget av lövträd är litet. Ganska 
typiskt för att skogen har den struktur 
som den har. Gamla träd finns kvar, 
partier med lång skoglig kontinuitet 
och en hel del yngre skiktad tallskog. 
Spår efter skogsbrand har inte kunnat 
konstateras, men det beror mer på att 
liten tid har lagts på detta vid besöken 
på öarna.

Ingrepp och påverkan 
Slitage på grund av mycket besök un-

182. Lars-Jönsholmarna och Hällön

der sommaren på Hällöns hällmarker 
är påtagligt, men om det är negativt 
eller inte för svampar och andra orga-
nismer är svårt att avgöra. Nedskräp-
ning förekommer dock.

Bedömning
Värdeomdöme 
Öarna Hällön och de två Lars-Jöns-
holmarna i Rämen är mycket intres-
santa och värdefulla för de höga bio-
logiska värdena. Lars-Jönsholmarnas 
mångformighet bidrar till att det 
finns ovanligt många arter på sådan 
liten yta. Att det inte heller har bedri-
vits skogsbruk i modern tid är mycket 
förvånande, men mycket värdefullt 
för framtidens utveckling av biologisk 

mångfald. Högre naturvärde (Natur-
värdeklass 1b).

Hot, skydd och planering 
På Lars-Jönsholmarnas västra ö finns 
en större nyckelbiotop på 4,7 hektar 
”barrskog”. I och med att markägaren 
pekar ut en nyckelbiotop anses skogen 
på öarna var brukningsbar. Hällön är 
inte nyckelbiotop, men förstärknings-
område, vilket betyder att man vill 
förstärka naturvärdena genom skötsel. 
Om skogsbruket hotar öarnas skog 
bör dessa skyddas långsiktigt genom 
reservat. 

Rekommendationer 
Önskvärt vore någon mycket lågin-
tensiv bränning av risvegetationen 
där det är mycket tall som missgynnas 
av uppväxande gran. I samband med 
bränningen bör man ringbarka gran 
eller helt enkelt röja ner den. Största 
behovet finns sannolikt på Lars-Jöns-
holmarnas östra ö.

Naturvårdsarter 
Växter: Knärot Goodyera repens (Nära 
hotad - NT).
Svampar: Grantaggsvamp Bankera 
violascens (Nära hotad - NT), laxticka 
Hapalopilus aurantiacus (VU), gul 
taggsvamp Hydnellum geogenium (Sår-
bar - VU), dofttaggsvamp Hydnellum 
suaveolens (Nära hotad - NT), gulpo-
ring Junghuhnia luteoalba, kötticka 
Leptoporus mollis (Nära hotad - NT), 
mjölsvärting Lyophyllum semitale 
(Nära hotad - NT), luddticka Onnia 
tomentosa (Nära hotad - NT), ullticka 

Där finns också flera hotade marksvampar, som t.ex. luddticka (NT).

Man får huka sig djupt när man letar efter tickor under grova granlågor.
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Phellinus ferrugineofuscus (Nära hotad 
- NT), tallticka Phellinus pini (Nära 
hotad - NT), svart taggsvamp Phel-
lodon niger (Nära hotad - NT), gull-
gröppa Pseudomerulius aureus, rut-
taggsvamp Sarcodon pseudoglaucopus 
(Sårbar - VU), skrovlig taggsvamp 
Sarcodon scabrosus (Nära hotad - NT), 
motaggsvamp Sarcodon squamosus 
(Nära hotad - NT), lakritsmusseron 
Tricholoma apium (Sårbar - VU).

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT). 

Referenser

182. Lars-Jönsholmarna och Hällön

En riktigt gammal tall finns på den västra Lars-Jönsholmarna. Tre liknande tallar finns levande på 
ön. För övrigt är sådana här gamla tallar mycket sällsynta idag. 

Här och var går hällmarkerna ända ut isjön.
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Beskrivning
Läge
Området ligger cirka 8,2 km OSO om 
Säfsbyn. Man åker dit genom att ta 
någon av skogsbilvägarna söderut från 
länsväg 245. Skogsbilvägen väster om 
området är ofta dålig den sista sträckan.

Områdets huvuddrag
Kring en slingrande bäck och små 
myrar står en blockig grandominerad 
skog. Inslaget av äldre tallar och björ-
kar är ifrån tiden när skogen var mer 
öppen. Kring myrarna finns de äldsta 
tallarna. Där kan man se bland de 
äldsta torrakorna i kommunen. I en 
skog på en åsrygg finns många gamla 
lärkar och tillika lågor. Utanför nyck-
elbiotopen är det mycket blockigt 
med en skog som är gles och eländig. 

Geologi
Berggrunden är i huvudsak av yngre 
granit med urgranit i den östra delen. 
Området ligger inom ett backmorän-
landskap som är storblockigt.

Landskapsbild
Skogsområdet har ingen betydelse för 
vyn. Ett så pass stort skogsområde av 
gammelskog är viktig i ett område 
som på senare tid har avverkats på sto-
ra arealer. Skogslandskapet tenderar 
här att få några större sammanhäng-
ande skogar i ett hav av plantageskog.

Vegetation
I skogen finner man stora kontraster i 
vegetationen mellan fuktig sump- och 
myrskog och den blockiga fastmarks-

Palmossen
Id nr: 183 
Typ: Naturskogsartad barrskog, 
sumpskog, bäckdråg 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, L 
Skydd: Saknas
Areal: 55 ha, inkl 39 ha skogsmark
Nyckelbiotop: 31 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 6h NO 
Koord.RT90: 6668633/1431101
Koord.Sveref: 6668695/125847
Ägare: Bolag

Gamla trädstammar i vatten är ett bristsubstrat idag. Otroligt viktigt för både djur i vatten och för 
mossor, lavar och svampar. 

1:20 0000 500 1000 1500 m
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skogen. De små myrarna är ganska 
öppna och har oftast hjortron, odon 
och blåbär. Tät skog mister blåbärri-
set på grund av skuggigheten. Skogen 
har en typisk vegetation för att vara på 
ordinär mark. Lärkarna som särskilt 
finns inom ett par delområden, är på 
väg att falla. Många lärkar har redan 
gjort det. Lågor finns över hela skogs-
området, även i bäcken.

Flora och funga
Antalet växter är lågt eftersom det är 
så fattiga markförhållanden. Det är 
bland lavar, svampar och mossor man 
finner arter som är knutna till gam-
melskog.  Bland lågorna är det många 
som är så pass murkna att det passar 
bra för små konkurrenssvaga mossor. 
Något systematiskt letande efter säll-
synta arter har inte gjorts. Ändå har 
vedsäckmossa (VU) hittats på en låga. 
Detsamma gäller för den sällsynta 
bägarlaven Cladonia norvegica. Av de 
funna lavarna är den sirliga brunpud-
rad nållav (NT) spridd på flera höga 
och gamla björkstubbar. Vilket indi-
kerar att det har funnits lämplig livs-
miljö för arten under lång tid. 

Garnlav (NT) är en hänglav som 
brukar öka i mängd med skogens ål-
der. Här finns den spridd på flera stäl-
len och på några träd hänger många 
exemplar. Betydligt vanligare och rika-
re förekommer vanlig skägglav Usnea 
dasypoga. Intressant är att skägglaven 
är vanlig även på de gamla lärkarna. 
En annan hänglav som är funnen är 
violettgrå tagellav (NT). Den finns 

183. Palmossen

Skiktad gammal barrskog.

dock bara på ett ställe och på en gran 
i en gles sumpskog. Exemplaren är 
stora och välmående. Som i många 
andra gamla granskogar i västra de-
len av kommunen är grynig blåslav en 
tämligen vanlig art på grenar av gamla 
granar. I en liten myr i skogen står det 
gamla tallar och ett tiotal gamla torr-
rakor. Torrakorna är av hög kvalité, 
vilket vittnar om att det en gång var 
riktigt gamla tallar. På torrakorna är 
det mörkbrunt av en skorplav, san-
nolikt Lecidea hypotella. En skorplav 
som är mycket ovanlig i Bergslags-
skogarna. I den fuktiga skogsmarken 
faller träd med roten uppåt, så kallad 
rotvälta. Efter en längre tid blir rot-
vältans ”baksida” invaderad av mossor 
och lavar. Bland lavarna finns två arter 

Här och var stannar bäcken upp och bildar små lugnvatten.  
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som inte förekommer på andra ställen 
i skog, ärgnål Chaenotheca furfuracea 
och Trapeliopsis gelatinosa. 

Bäcken som rinner genom skogen 
är intressant därför att det ligger min-
dre stenblock på ställen där den bildar 
små forsar. På stenen och på trädröt-
terna finns det rikligt av långsporig 
porina Pseudosagedia guentheri. Bara på 
trädrötterna finns en annan sällsynthet 
stiftdynlav Micarea botryoides. Trots 
många lämpliga liggande trädstammar 
för vedlevande svampar som bryter ned 
veden har det varit svårt att finna na-
turvårdsarter. Vedticka är dock vanlig. 
Bara på en grov granlåga har gränsticka 
(NT) hittats. Tickan är dock svår att 
hitta då den ofta döljer sig under lågor-
na. Besök i skogen på senhösten skulle 
kanske ge ytterligare någon intressant 
art. Skogen har naturskogskvalitéer 
som gör att ju mer man söker desto 
mer finner man.

Fauna
Man se här och var spår efter tretåig 
hackspett (NT) på de gamla granarna. 
Ett par bergfink varnade vid ett besök. 

Friluftsliv
För friluftsliv är skogen tillräckligt stor 
för att man kan vistsas i den en längre 
tid. Man kan också lätt blir osäker 
på var man befinner sig. Markförhål-
landen är dock besvärliga genom den 
myckna blockigheten. Man behöver 
vara van skogsvandrare. Området är 
förhållandevis lätt att nå via åtmins-
tone den östra skogsbilvägen. 

183. Palmossen

Natur- och kulturhistoria
Några tydliga brandspår i de fåtaliga 
avverkade stubbarna under 1800-talet 
har inte gått att finna. Man kan anta 
att skogen brunnit någon gång. Ande-
len sumpskog och myr är ganska stor, 
vilket brukar minska risken för skogs-
brand, men samtidigt brinner torr myr 
lika bra som skog. Inte heller någon 
kolbotten har setts vid besök, men de 
finns säkert. Skogens ålder uppskattas 
till en bit över hundra år. Detta är inte 
sant. På flera ställen är skogen äldre och 
särskilt enstaka träd är riktigt gamla. 

Utanför nyckelbiotopen är dock 
skogen drygt hundra år, eftersom den 
sannolikt huvudsakligen är uppkom-
men genom sådd. Där är det också 
extremt blockigt på sina håll, vilket 
förstärker att skogen är i dåligt skick. 
Särskilt på en åsrygg är det avvikande 
skog. Där står många gamla lärkar, 
varav många håller på att falla för det 
kraftiga angreppet av klibbticka Phel-
linus pinicola. Skogen är på detta ställe 
också sådd och ogallrad. Vilket medför 
tät granskog med stora mängder döda 
klena träd.

Ingrepp och påverkan
Några större ingrepp och påverkan 
från skogsbruket under de senaste 
hundra åren kan inte ses. 

Bedömning
Värdeomdöme
Skogen vid Palmossen är unik i sitt 
slag. Det är en mycket variationsrik 

skog som ligger nästan plant i ter-
rängen, vilket leder till sumpskog 
och små öppna myrar. Bäcken är 
orörd och i den ligger många grova 
träd, vilket främjar livet i vattnet. 
Skogen utanför nyckelbiotopen är 
mer ”kulturskog”, men orörd. Den 
är viktig för att få så stort ”natur-
skogsområde” som möjligt. Cent-
rala delarna har Högre naturvärde i 
naturvärdesklass 1b. Övriga delar har 
Påtagligt naturvärde, men en bättre 
artinventering kan höja naturvärdet.

Hot, skydd och planering
Skogsbruk utanför nyckelbiotopen 
som markägaren klassar 17 hektar 
”skogsbäck” är ett rejält hot. En gall-
ring kommer att försämra ”natur-
skogskvalitéerna”. 

Rekommendationer
Frågan är om inte detta skogsområde 
bör få ett starkare skydd i framtiden, 
förutsatt att arealen skyddsvärd skog 
innefattar ett så stort område som 
möjligt.

Naturvårdsarter
Mossor: Vedsäckmossa Calypogeia su-
ecica (Sårbar - VU). 

Svampar: gränsticka Phellinus 
nigrolimitatus (Nära hotad - NT), 
vedticka Phellinus viticola. 

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), violettgrå tagellav 
Bryoria nadvornikiana (Nära hotad - 
NT), grynig blåslav Hypogymnia fa-
rinacea. 

Fåglar: Tretåig hackspett Picoides 
tridactylus (Nära hotad - NT).

Referenser

På sina håll är det otroligt blockigt. Här kanske det rinner en underjordisk bäck. 

Sådana här grupper av granar tyder på att 
skogen är sådd för länge sedan. Gammel-
skog är det i alla fall.
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Beskrivning
Läge
Området ligger cirka 11,7 km SO om 
Fredriksberg. Man kommer lättas dit 
om man tar vägen mellan Ulriksberg 
och Äckerhöjden.

Områdets huvuddrag
En lång böljande brant sluttning som 
vetter mot öster med granskog. På 
toppen är det gles lågvuxen granskog 
med inslag av tall. Nedanför branter-
na är det långa smala myrar och efter 
små bäckar och kring tjärnar. Mes-
tadelen av skogen är orörd, även om 
vissa delar av granskogen är uppkom-
men genom sådd. Mindre klippor och 
enstaka större stenblock förekommer. 
Marken i skogen är ovanligt fri från 
ytliga stenblock i sluttningarna.

Landskapsbild
Om man står vid skogbilvägens slut 
och ser över myrarna ger Korsåhöj-
dens granskogsbevuxna sluttningar ett 
vilt intryck. Mosaiken med gammel-
skog och myr är viktig för landskapets 
mångfald.

Geologi
Berggrunden är i den centrala delen 
utgörs av leptit som är omgiven av 
urgranit. Pegmatitgångar förekommer 
rikligt och i öster förekommer grön-
sten. På höjderna är det tunt ytlager 
av morän över berget. Nämnas kan att 
vid vändplanen i nordost finns frams-
krapade hällar av gabbro. Kan den yt-
liga berggrunden bidra till medelrik-

Korsåhöjden
Id nr: 184 
Typ: Gammelbarrskog, sumpskog, 
rikkärr, kalkstenshäll 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: B, G 
Skydd: Saknas
Areal: 34 ha, inkl 25 ha skogsmark
Nyckelbiotop: 58 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 6h SO 
Koord.RT90: 6665119/1434115
Koord.Sveref: 6665218/128904
Ägare: Bolag

I norra delen av sluttningen har skogens många träd en bakgrund av att blivit sådda för länge sedan. 
Inget har gjorts sedan dess och nu börjar det bli som naturen vill.  

1:20 0000 500 1000 1500 m
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kärrens vegetation? I sydsluttningen 
går tre bredare drumliner.

Vegetation
Barrskogens vegetation består enbart 
av blåbärsristyp. Där skogen är slu-
ten är ljusinflödet till marken så svagt 
att bara mossorna trivs. Särskilt gäller 
detta den en gång i tiden sådda sko-
gen. Små kärr i skogen har en fattig 
starrvegatation. Myrarna omkring 
är också mest fattigmattekärr. Efter 
bäcken mellan Luntitjärnen och Lilla 
Laxtjärnen är det annorlunda. Där 
står vassen hög. Bland vassen går det 
att finna en och annan orkidé och 
slåtterblomma, vilket tyder på bättre 
växtförhållanden. Detsamma kan sä-
gas om hängmyrar i skog väster om 
tjärnen i norr.

Flora och funga
Intressant flora är det i myrarna in-
till bäcken. Förutom vass och jungfru 
Marie nycklar finns gräsull, snip och 
slåtterblomma. Väster om skogen lig-
ger ett långt smal kärr som sluttar och 
på ett ställe finns ett tiotal mossnyck-
lar. Man kan nog kalla sådana kärr för 
medelrika kärr. I kärren finns riktigt 
gamla granar och de är fulla av häng-
lavar. Bland alla vanlig skägglav Usnea 
dasypoga har gropig skägglav (VU) hit-
tats. Grynig blåslav är funnen på en 
riktigt gammal björk i myren.

I skogen är det artfattigt på växter. 
Ett märkligt ställe är en fuktig och gles 
granskog väster om tjärnen i norr. Där 
täcker örnbräken flera hundra kvadrat-
meter skogsmark. Örnbräken är ovan-
lig Säfsnässkogarna. Vid ett besök 
fanns rikligt av brunsopp Xerocomus 
badius. Kanske är det en indikation på 
att det är rikt på svampar. Gransko-
gen som är sådd är tät, men skiktad 
och har rikligt med klena lågor. Ändå 
är den typen av skog fattig på natur-
vårdsarter. 

En och annan garnlav (NT) finns 
även om det är lite med hänglavar. 
När man kommer upp i sluttningen 
tar naturskogen över och genast ökar 
mängden hänglavar och garnlav (NT). 
En bål av violettgrå tagellav (NT) finns 
på grenen av en gammal gran. På en 
annan gammal gran förekommer vid 
basen rikligt av kattfotslav. 

I den lågvuxna granskogen med 
gamla tallar på höjden finner man mer 

184. Korsåhöjden

Nedanför sluttningen sträcker sig en långsmal hängmyr med terrasser av rikkärrs karaktär. Här finns 
många sump/ängsnycklar.

Närmast vägen finns efter bäcken och i sumpskogen massor av vass, vilket visar på rik mark.
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184. Korsåhöjden

av garnlav (NT). Riktigt gamla björ-
kar står här och var. På dem kan man 
finna fertil örnlav Ochrolechia andro-
gyna och skrynkellav Parmelia sulcata. 
Färglav Parmelia saxatilis växer på de 
gamla granarna. På de lodytor som 
förekommer i sluttningen är det mest 
vanliga mossor. Undantaget är större 
lodytor i en rad av klippor med skugg-
blåslav. Trots tämligen många gran-
lågor har bara vedticka och ullticka 
(NT) påträffats hitintills.

Fauna
Skogen bör passa tretåig hackspett 
bra, eftersom det finns många döende 
granar. 

Friluftsliv
Korsåhöjdens skog är lätt att gå i och 
man kan få en fin upplevelse av natur-
skog. Variationen med myr och skog 
är attraktivt.

Natur- och kulturhistoria
Spår efter bränder brukar hittas i 
gamla tallstubbar, men här har ingen 
kolad ved setts på tallstubbarna. Stub-
barna är heller inte många, men de är i 
alla fall från tiden när man plockhögg 
de äldsta träden. Den sådda gran-
skogen med ett litet inslag av lärk är 
omkring hundra år. Endast en liten 
areal är gallrad eller rensad. Annars 
är skogen orörd av industriellt skogs-
bruk. En och annan kolbotten finns, 
men de ligger i nedre delen av slutt-
ningen. I norra delen har skogen en 
modernare bakgrund, men verkar inte 

vara planterad eller sådd. Kanske bara 
en rest efter kolningen. En gammal 
körväg från hästens tid går genom de 
mellersta delarna.

Ingrepp och påverkan
Korsåhöjdens skog och myrar är i 
stort sett opåverkade i modern tid av 
skogsbruk och dikningar.  

Bedömning
Värdeomdöme
Trots att en stor andel av skogen i 
Korsåhöjdens ostsluttning är sådd 
granskog är den orörd och har alla 
förutsättningar att utvecklas till na-
turskog och ökad biologisk mångfald. 
Där naturskog råder är det grova och 

gamla träd. Variationen av kärr och 
gammelskog gynnar artmångfalden. 
Skogsområdet består av partier med 
Visst naturvärde, Påtagligt naturvärde 
och Högre naturvärde. Bedömningen 
blir att hela området är Naturvärde-
klass 1b. Våtmarkerna når upp till Vis-
sa Naturvärden, men de gränsar till att 
vara medelrikkärr.

Hot, skydd och planering
Skogsbruk kan bli ett hot, eftersom 
ungefär hälften bedöms vara nyckel-
biotop. Nyckelbiotoperna är på 10,5 
hektar ”gransumpskog” och ”ras-
brant”.

Rekommendationer
Om skogsområdet får utvecklas fritt, 
som är rekommendationen i markäga-
rens ekologiska plan, kommer natur-
värdena att öka med tiden. 

Naturvårdsarter
Växter: mossnycklar Dactylorhiza 
sphagnicola. 

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

Lavar: Garnlav Alectroria sarmen-
tosa (Nära hotad - NT), kattfotslav 
Arthonia leucopellaea, violettgrå tagel-
lav Bryoria nadvornikiana (Nära ho-
tad - NT), grynig blåslav Hypogymnia 
farinacea, skuggblåslav Hypogymnia 
vittata, gropig skägglav Usnea barbata 
(Sårbar - VU). 

Referenser

Sumpskogen följer bäcken och varierar av gran och tall.

Strandlummer (NT) finns i vägkanten där vatten rinner över vägen från en källa med högt pH.
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Beskrivning
Läge 
Skogsområdet ligger cirka 6,5 km SO 
om Fredriksberg. Området ligger nära 
skogbilvägen som går mot Äckerhöj-
den från vägen mellan Säfsbyn och 
Gravendal.

Områdets huvuddrag 
Högt beläget skogsområde med få 
mindre myrar. Högsta höjderna är 
hällmarkskog. Branta sluttningar på 
Dunderberget mot sydväst. Medan 
Kampberget i sydost är en höjd med 
branta sidor åt både sydväst, norr och 
öster. På höjderna dominerar en gles 
till luckig tallskog med högt ljungris. 
I branterna är det mer gran och här 
och var gamla lövträd. Klippor i da-
gen och stora block finns på många 
ställen. Skogen är en mix av gammal 
sådd granskog med inslag av lärk och 
naturskog. Det har brunnit i stor del 
av skogen. I anslutning till området 
finns magra hällmarker med enbart 
sådd skog med stort inslag av lärk och 
bergtall.

Geologi
Berggrunden är av yngre granit. På 
höjderna är det tunt ytmoränlager 
över berget. Kampbergets sydostslutt-
ning är storblockigt.

Landskapsbild
Dunderberget sätter sin prägel på 
landskapet i denna del av Säfsnäs 
socken. Flera liknande, men mindre 
höjder intill betyder mycket för en 

Dunderberget  -  Kampberget
Id nr: 185 
Typ: Naturskogsartad barrskog, 
källor, sumpskog 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, F, L 
Skydd: Saknas
Areal: 107 ha, inkl 101 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 60 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 6h SV 
Koord.RT90: 6666570/1429095
Koord.Sveref: 6666404/123920
Ägare: Bolag

Lärkträden har växt sig högre än granskogen.

1:25 0000 500 1000 1500 m
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dramatisk landskapsbild. Tillsam-
mans bildar dessa gammelskogar ett 
viktigt ekologiskt landskap.

Vegetation 
På Kampberget är det stor skillnad 
mellan branternas mossiga bland-
barrskog och höjdens ljungristallskog. 
Även mellan östra och västra sidan. 
På västra sidan är det blockigt, brant 
granskog med inslag av björk och en-
staka aspar. Östra sidan är bara brant 
med få lövträd. Nästan alla aspar i 
västbranten är döda. På sina ställen är 
det hällmark med lav-typ. I svackor 
blir inslaget av gran stort. Inslaget av 
lövträd är litet. 

På Dunderberget finns det partier 
med mycket lövträd. I sydost finns en 
sluttning med källor där lövträden står 
tätt. Dunderberget har en ovanligt stor 
areal gammal granskog som sannolikt 
kan benämnas naturskog. Definitivt 
är det naturskog i branterna och på 
höjderna. Ovanligt många gamla tal-
lar finns vart man än kommer. Särskilt 
tätt står de i norra delens trögväxande 
granskog. I höjdernas glesa tallskog 
blir det hög ljung och blåbärsris. Ytor 
med bara renlav är liten. 

I granskogen är det överlag ganska 
måttligt med ytliga stenblock. Mäng-
den död ved i form av lågor varierar 
stort. I de sådda ytorna är självgall-
ringen långt kommen, vilket betyder 
mängder av klena liggande träd. Även 
toppbrotten är omfattande och bidrar 
med död ved. Granskogen är till stora 
delar tämligen enhetlig till ålder, men 
trädens storlek varierar stort. Ställvis 
ligger det samlingar av grova granlå-
gor. I sluttningar och i norra delen är 
det en tydlig luckdynamik. På häll-
markerna är det mindre med lågor 
och stor brist på gamla tallågor. Döda 
granar finns det dock gott om i häll-
markstallskogen.

Flora och funga 
Bland växter är det fattigt. I branterna 
går det att finna en liten tendens till 
mer örtrik flora. Exempelvis finns lil-
jekonvalj, gullris och harsyra på sina 
håll. Förvånansvärt lite hänglavar på 
träden, även om det ställvis tilltar här 
och var i granskogen och i hällmarks-
skogarna. Oftast är det enstaka exem-
plar av garnlav (NT) som påträffas. 
Det finns större ansamlingar här och 

185. Dunderberget - Kampberget

I Dunderbergets sydvästsluttning är det brant och skogen har typisk naturskogsdynamik med luck-
or efter fallna träd. 

Den luckigiga granskogen är på vissa ställen riklig på hänglavar.
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var  inom hela områdets olika skogar. 
Violettgrå tagellav (NT) som brukar 
trivas i höjdlägesskogar har här bara 
enstaka förekomster i sumpskog och 
i hällmarksskogen. På tallarna i häll-
markerna finns också grynig blåslav, 
som är en typisk art för sådana skogar. 

I de brantaste branterna är det mer 
hänglavar och mest av vanlig skägglav 
Usnea dasypoga på garn och lärk. Även 
fertila bålar finns. Samtidigt typiskt 
för ”Bergslagsskog” är att antalet lavar-
ter på granar är litet och övervägande 
är sådana som gynnas av sur bark, t.ex. 
mjöllav Lepraria. Överaskande påträf-
fas gammmelgranslav och färglav Par-
melia saxatilis på gamla granar i lägen 
mot myr. På de små myrarna är det 
få intressanta torrakor men en större 
torraka är mörkbrun av Lecanora hy-
poptella. 

Det är på ett större block och klip-
por som det kan finnas hotade arter, 
ställen som har varit skyddade från 
avverkning och eld. I sydostbranten 
på Kampberget finns ett ganska ex-
ponerat block med skuggblåslav. Den 
finns även på gammal björk på Kamp-
berget. Trots ganska många aspar och 
få gamla sälgar har det bara påträf-
fats korallblylav allmänt. På en riktigt 
gammal björk finns rostfläck. Liten 
rostfläck Arthonia didyma är funnen 
på sälg. De flesta asparna står lite för 
skuggigt för att det ska bli rikt på la-
varter. På ett ställe finns i alla fall bård-
lav och luddlav på några aspar. I den 
norra spetsen av Kampberget är det 
sedan länge känt att det finns norsk 
näverlav (VU). Ett mycket speciellt 
fynd är allémosslav Arthonia musci-
gena, på mossig rönn. 

Kolad ved finns på några tallstub-
bar, hitintills har bara tunn flarnlav 
Xylospora friesii och vedskivlav (NT) 
setts. Ovanför sydvästbranten på 
Kampberget är det partier med häll-
mark och på de finns det motaggsvamp 
(NT) och lakritsriska Lactarius helvus. 
I sydvästsluttningen av Dunderberget 
ligger det tillräckligt med gamla gran-
lågor för att det ska vara bra möjlighe-
ter för ovanliga vedlevande svampar. 
Åtminstone på tre granlågor är gräns-
ticka (NT) funnen. I sydvästbran-
ten påträffades en gammal granlåga 
med stjärntagging (NT) och en med 
kötticka (NT). I norra delen finns ett I sluttningarna kan det bli sådan här vacker granskog. Här syns inga lågor eller döda träd, men de finns!   

185. Dunderberget - Kampberget

Skogen har inte genomgått gallring, men det betyder inte att den är orörd. Stor areal upptas av sådd 
skog. Alla stora lärkar vittnar om detta.. Men även gammal tall stå kvar.  Toppbrotten är många och 
bildar ett viktigt substrat för många vedlevande arter.
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område med grannaturskog och där 
ligger många granlågor, nästan alla 
är toppbrutna. Ovanligt många av 
dem har doftskinn (NT). Trots många 
gamla tallar har bara en tall påträffats 
med tallticka (NT). Asp är ett vik-
tigt trädslag för många svampar och 
särskilt döda sådana träd. Barkticka 
finns på en högstubbe och en låga 
av asp. Karaktärsart på stående döda 
aspar är rävticka och som har hittats 
på ett ställe. Den förhållandevis ovan-
liga och vackra gyttrad taggsvamp 
Creolophus cirrhatus växte på murken 
asplåga i sydöstra Dunderberget och 
en på björkhögstubbe på Kampber-
gets västsida.

Fauna 
Hela området bör vara ett bra ställe för 
tjäder, vilket även bekräftats av olika 
typer av spår. Fågellivet är inte inven-
terat. Spillkråka iakttogs vid ett besök. 
Spår efter tretåig hackspett (NT) finns 
överallt. Intressant är att den verkar 
ha besökt de gamla tallarna lika ofta 
som gran. Intill gårdarna observerades 
järpe i bäckdråget.

Friluftsliv 
Ett sådant stort skogsområde bör vara 
attraktivt för friluftsliv. Området har 
utmanande terräng med flera höjder 
och dalgångar, tjärnar och bäckar och 
en skog som är tämligen lättframkom-
lig.

Natur- och kulturhistoria 
Antalet gamla stubbar med spår efter 
bränder är få, men de finns spridda 

185. Dunderberget - Kampberget

Kampberget från Dunderberget. 

På Kampberget finns en av de märkligare skogarna, ett källflöde i en sluttning. Här är det stora 
mängder av lågor och lövträd.   
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nästan överallt. En typisk ”bergslags-
skog” som har återhämtat sig efter en 
längre tids plockhuggning, kolveds-
huggning och troligen även hygges-
bränning. En viss areal inom området 
är sådd under 1800-talet. Typiskt är 
att där står det gamla lärkar. En ovan-
ligt stor areal gammal granskog på 
Dunderbergets norra del har antagli-
gen en naturlig bakgrund. Annars är 
det bara de svåråtkomliga branterna 
och de magra höjderna som har und-
kommit hårt skogsbruk. Tallstubbar 
efter plockhuggningstid finns överallt. 
Få kolbottnar har hittats.

Ingrepp och påverkan 
Några moderna ingrepp och påverkan 
från skogsbruket går knappast att fin-
na. Däremot är detta ett skogsområde 
som, trots sin storlek, har blivit kvar 
för dess låga ekonomiska värde.

Bedömning
Värdeomdöme 
Stort sammanhängande skogsom-
råde med gammal skog, har ett stort 
värde och i detta fall kommer Dun-
derberget och Kampberget att få mer 
naturskogskaraktär allt mer tiden 
lider. I och med att naturvårdsarter 
förekommer utspridda över stora de-
lar av skogsområdet och att skogen 
är nyckelbiotop kommer området att 
bedömmas ha Högre Naturvärde (Na-
turvärdeklass 1b). Nyckelbiotoperna 
närmast gårdarna når knappt till Visst 
Naturvärde.

Där det finns gamla grova granlågor går det att finna gränsticka (NT). 

Uppe på Dunderberget finns en liten märklig myr. Stora håligheter bildas när vattnet försvinner vid 
uttorkning. Är det myr eller vät?  

185. Dunderberget - Kampberget
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Hot, skydd och planering 
Det industriella skogsbruket har kom-
mit ända fram till gränsen för nyckel-
biotoperna. På Kampberget är nyckel-
biotopen på 22,9 hektar ”rasbrant”och 
en intill gården på 17,8 hektar ”lövrik 
barrskog”. Dunderbergets nyckelbio-
top är på 23,8 hektar ”rasbrant”. Hela 
området bör få ett långsiktigt skydd, 
om det sker genom frivillig avsättning 
eller inte har inte så stor betydelse. 
Uppstyckning av skogen bör undvikas 
om naturvärdena ska bevaras och öka 
i framtiden.

Rekommendationer 
Ett så stort skogsområde med äldre 
skog i kommunen är unikt. Kunska-
pen om arter och livsmiljöer är någor-
lunda tillfredsställande. En fördjupad 
inventering bör genomföras. Om om-
rådet skulle komma att minska genom 
skogsbruk bör naturreservat vara ett 
alternativ för att bevara området.

Naturvårdsarter 
Svampar: Stjärntagging Asterodon fer-
ruginosus (Nära hotad - NT), doft-
skinn Cystostereum murrayi (Nära ho-
tad - NT), rävticka Inonotus rheades, 
kötticka Leptoporus mollis (Nära hotad 
- NT), barkticka Oxoporus corticola, 
gränsticka Phellinus nigrolimitatus 
(Nära hotad - NT), tallticka Phelli-
nus pini (Nära hotad - NT), vedticka 
Phellinus viticola, motaggsvamp Sar-
codon squamosus (Nära hotad - NT).

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), rostfläck Arthonia 

185. Dunderberget - Kampberget

vinosa, violettgrå tagellav Bryoria nad-
vornikiana (Nära hotad - NT), ved-
skivlav Hertelidea botryosa (Nära ho-
tad - NT),  grynig blåslav Hypogymnia 
farinacea, skuggblåslav Hypogymnia 
vittata, gammelgranslav Lecanactis 
abietina, skinnlav Leptogium satur-
ninum, lunglav Lobaria pulmonaria 
(Nära hotad - NT), bårdlav Nephroma 
parile, luddlav Nephroma resupinatum, 
korallblylav Parmeliella triptophylla, 
norsk näverlav Platismatia norvegica 
(Sårbar - VU). 

Fåglar: Tretåig hackspett Picoides 
tridactylus (Nära hotad - NT), tjäder 
Tetrao urogallus.

Referenser
Hermansson & m.fl. 2008. 

I den norra delen av Dunderberget finns en av de mer lågerika partierna. Skogen har naturskogskvalié..  
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Beskrivning
Läge 
Området ligger 8,2 km SO om Säfs-
byn. I ett större kuperat bergsområde 
norr om sjön Gällingen finns ett an-
tal mindre bergshöjder med branter. 
Området ligger nära skogbilvägen 
som går mot Äckerhöjden från vägen 
mellan Säfsbyn och Gravendal. Torpet 
Bråthöjden ligger strax SV om områ-
det.

Områdets huvuddrag 
Bråtbergets ostsluttning är brant på 
två ställen och där emellan ligger en 
liten långsmal myr. Nedanför lig-
ger Bråthöjdtjärnen med omgivande 
sumpskog. I branterna finns äldre 
skog som har både kulturell bakgrund 
och som naturskog. Tät sådd, i det 
närmaste lärkskog finns i branten mot 
tjärnen. Söder om Bråthöjdstjärnen är 
det mindre höjder och svackor med 
små bäckdrag, vätar och sumpskog. 
Marken är där också ganska blockig.

Geologi 
Berggrunden består av urgranit som 
är genomsatt av pegmatiter. Högst 
upp på berget är jordarten tunn mo-
rän över berget. I ostsluttningen är det 
moränbacklandskap.

Vegetation 
Skogen i Bråtbergets sluttningar och 
i dess omgivning består av varierande 
barrskog. Granskog i fuktigare lägen 
och tallskog på bergets höjdryggar. 
Lövträdsinslaget är mycket litet, för-

Bråtberget
Id nr: 186 
Typ: Naturskogsartad barrskog, 
bergbrant 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Saknas
Areal: 37 ha, inkl 31 ha skogsmark
Nyckelbiotop: 40 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 6h SO 
Koord.RT90: 6665987/1430875
Koord.Sveref: 6666046/125654
Ägare: Bolag

I vissa delar av sluttningen är det bördigt och lövrikt.

1:20 0000 500 1000 1500 m
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utom gamla björkar. Eftersom berg-
grunden saknar basiska mineraler do-
mineras fältskiktet av ristyper. Oftast 
är det bara mossa på marken. Mindre 
grupper av asp finns i branterna och 
ännu färre vid vätarna i söder. Nedan-
för branten finns en ovanligt stor källa 
där det finns en vattenväxt.

Flora och funga 
I den nordligaste höjden finns berg-
branter åt öster till nordost, som har 
ett antal klippväggsavsatser. De är till 
större delen skyddade av den nedanför 
stående granskogen. På två lodytor i 
avsatserna uppträder några små exem-
plar av norsk näverlav (VU). Arten är 
känd från ett fåtal växtplatser i kom-
munen. Skuggblåslav förekommer på 
flera av de små avsatsernas lodytor. 
Stora vackra bålar av vitmosslav finns 
där också. En gammal rönn i nord-
branten är klädd med mossor och 
skägglav. På den släta barken finns 
ovanliga skorplavar som hagelporlav 
Pertusaria coccodes och tvåsporig bl-
odlav Mycoblastus affinis. I den täta 
gamla granskogen, som är en mix av 
sådd och naturskog är det massor av 
vanlig skägglav Usnea dasypoga och på 
många ställen garnlav (NT). 

En levande gran är full med frukt-
kroppar av granticka (NT). Bredvid 
växer skuggblåslav på gammal björk. 
På höjdryggen i norr är det gles vacker 
tallskog med margranar och på en död 
sådan finns violettgrå tagellav (NT). 
Åtminstone på en gammal tallstubbe 
finns kolad ved och som passar bra 

186. Bråtberget

för kolflarnlav (NT), mörk kolflarnlav 
(NT) och den märkligt växande gry-
nig skivlav Trapeliopsis granulosa. På 
den sydligare ostbranten, som är både 
längre och högre än den norra, växer 
en intressant skog. En del är sådd med 
gran och lärkfrön, av vilka lärken har 
tagit sig bäst. Stora lärkar varvas med 
täta klena träd, varav många är döda 
eller döende. Några av de stora lärkar-
na ligger redan. På en hängande lärk-
låga växer skuggblåslav över mossor. I 
branten finns ett hyllplan och där är 
det gran. Överallt väldigt mycket av 
skägglav och en och annan garnlav 
(NT). 

Nästa brant har blockiga partier 
där asp, rönn och sälg fått chansen. 
Gamla aspars stammar har korall-
blylav, bårdlav, luddlav, dvärgtufs och 
lunglav (NT). Rönnarnas stammar 
är fullt påväxta av mossor och lavar. 
Av lavarna kan nämnas skorpgelélav 
(NT), bårdlav och färglav. På rötterna 
vid en gammal tall i ostbranten finns 
grovticka. Nere mot Bråthöjdstjärnen 
är det också naturskog och mycket 
storblockigt. På ett utav blocken finns 
det rikligt av korallav Sphaerophorus 
globosus. Det är en indikation på bra 
livsmiljö för mossor och lavar. 

Nedanför tjärnen kommer ett små-
kuperat skogsområde med en bland-
ning av sump- och blockig skog. Intill 
små vätar står det gamla aspar. På en 
av dem lavar som exempelvis blanklav 
och Pertusaria borealis. Det ska också 
finnas några sälgar med lunglav (NT). 

Brunpudrad nållav (NT) är funnen på 
en björkhögstubbe i södra delen. I ost-
branten är blåbärsriset ovanligt grovt 
och gammalt och då kan små lavar, 
som nästan enbart lever på gammalt 
blåbärsris, finnas som Biatora sphaeri-
odiza, Biatora vaccinicola och solfjäder-
lav (NT). Antalet lågor varierar mel-
lan höjderna, men i nyckelbiotoperna 
är det mer lågor än för övrigt, ändå 
är bara allmänna vedlevande svampar 
påträffade, t.ex. borstskinn Hymeno-
chaete fuliginosa. Undantag är dock att 
vedticka finns på många granlågor och 
en granhögstubbe har tickmussling.  

Fauna
Fåglar som fördrar äldre granskog bör 
här finna en bra miljö.

Natur- och kulturhistoria 
En typisk ”bergslagsskog” som i stort 
sett har lämnats orörd under 1900-ta-
let efter brukande på 1800-talet. En 
kolbotten har hittats, men det bör fin-
nas fler. Sådd med lärk betyder i detta 
fall ingen försämring av naturvärdena 
eftersom det är så länge sedan och helt 
opåverkat under lång tid. Spår efter 
bränder finns i ett par av de urbrända 
tallstubbarna i tallskogen i norra de-
len.

Ingrepp och påverkan 
1990 genomfördes en skogsavverk-
ning till branterna i norr. Skogen 
närmast branterna lämnades till stora 
delar kvar som en skyddszon mot 
vind- och ljus exponering av klippväg-
garna. En del av skogen är gallrad på 
1950-1970-talet.

Bedömning
Värdeomdöme  
Laven norska näverlav motiverar det 
höga naturvärdet. Skogen i området 
är varierande, med flera olika skogsty-
per utgående från topografin. Branter-
na och den kuperade terrängen ökar 
möjligheter till artmångfald. Ställvis 
mycket rikligt med hänglavar, vilket 
är ovanligt i kommunen. När det gäl-
ler artmångfalden är den rikare än de 
flesta äldre skogar i Västerbergslagen. 
Fler går också att upptäcka. Naturvär-
det blir Högre Naturvärde (Naturvär-
deklass 1b).

Hot, skydd och planering 

Det finns bara mindre klippor i skogen.
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Området har två nyckelbiotoper, en 
”rasbrant” på 6 hektar i ostbranten 
och en på 6,3 hektar ”barrskog”. I 
markägarens ekologiska plan rekom-
menderas fri utveckling av nyckelbio-
toperna. Om man knyter ihop dessa 
nyckelbiotoper med övrig skog får 
man ett område som är tillräckligt 
stort för att utveckla biologiska mång-
fald och som besöksmål.

Rekommendationer 
Växtplatserna för norsk näverlav ska 
bevaras och det vore värdefullt om re-
gelbunden övervakning av individerna 
sker. Även ostbrantens skog som inte 
är nyckelbiotop är av sådan kvalité.

Naturvårdsarter 
Svampar: Tickmussling Antrodia he-

186. Bråtberget

termorpha, granticka Phellinus chry-
soloma (Nära hotad - NT), vedticka 
Phellinus viticola.

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), violettgrå tagellav 
Bryoria nadvornikiana (Nära hotad - 
NT), kolflarnlav Carbonicola anhtra-
cophila (Nära hotad - NT), mörk 
kolflarnlav Carbonicola myrmecina 
(Nära hotad - NT), solfjäderlav Chei-
romycina flabelliformis (Nära hotad - 
NT), blanklav Eopyrenula leucoplaca, 
vedskivlav Hertelidea botrytis (Nära 
hotad - NT), grynig blåslav Hypogym-
nia farinacea, skuggblåslav Hypogym-
nia vittata, vitmosslav Icmadolphia 
ericetorum, dvärgtufs Leptogium tereti-
usculum, lunglav Lobaria pulmonaria 
(Nära hotad - NT), bårdlav Nephroma 

I den blockiga sluttningen står några riktigt gamla rönnar. På den här rönnen finns skorpgelélav 
(NT).

parile, luddlav Nephroma resupinatum, 
korallblylav Parmeliella triptophylla, 
norsk näverlav Platismatia norvegica 
(Sårbar - VU), skorpgelélav Rostania 
occultatum (Nära hotad - NT).

Referenser
Hermansson & m.fl. 2008. 

Dom här små svarta ”prickarna” är frukt-
kroppar av vedskivlav (NT). 
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Beskrivning
Läge 
Området ligger 16,3 km SSO Säfs-
byn, efter vägen mellan Gravendal 
och Strömsdal.

Områdets huvuddrag 
En liten höjd som är tämligen flack 
mot länsgränsen. Ändå är terrängen 
småkuperad i och med att höjden har 
en antal svackor. Mot Stora Kroktjär-
nen är det mindre branter. Skogen 
närmast tjärnen ligger i nästan samma 
nivå som vattenytan och därmed är det 
sumpskog där. Det är en gammal skog 
med ställvis stort inslag av lövträd.

Geologi
Berggrunden i den centrala delen är 
av mafisk plutonit och som är omgi-
ven av yngre granit. På höjden tunt 
ytmorän lager. Väst och sydost om 
Stora Kroktjärnen är det ett backmo-
ränlandskap.

Vegetation 
Ordinär skogsmarksvegetation i fält- 
och bottenskiktet, tät skog bara mossa, 
i glesare skog blåbärsris och i fuktiga 
delar vitmossa. Där det finns grupper 
av lövträd är det något mer blåbärsris. I 
smärre partier med tall på tunt jordla-
ger blir det i alla fall lite lav-typ.

Flora och funga 
Någon speciella flora är inte att räkna 
med, om man undantar knärot (NT). 
Där emot finns det många intres-
santa fynd av lavar och svampar. Den 
skiktade granskog som förekommer 

Älgt järnshöjden
Id nr: 187 
Typ: Naturskogsartad barrskog, 
lövrik barrskog, vätar 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Saknas
Areal: 18 ha, inkl 15 ha skogsmark
Nyckelbiotop: 41 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 5h SO 
Koord.RT90: 6655866/1431707
Koord:Sveref: 6655937/126609
Ägare: Bolag

Många gamla tallstubbar, avverkade med såg, har spår efter bränder. På den kolade veden finns lavar 
som bara har anpassat sig till den sortens underlag. 

1:15 0000 250 500 750 1000 m
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är mycket rikt påväxt av så kallade 
hänglavar, där ibland även garnlav 
(NT) i stor mängd. Gamla tallstub-
bar visar spår efter flera bränder och 
på den kolade veden finns det två 
lavar som bara växer på kol, kolflarn-
lav (NT) och mörk kolflarnlav (NT). 
Det som gör området speciellt är de 
gamla lövträden, som är ett resultat av 
återkommande skogsbränder. Några 
aspar är moderträd till de andra as-
parna. Mycket imponerade grova träd 
som är på väg att se sina bästa dagar. 
Stammarna på dessa aspar är helt 
täckta av lunglav (NT), varav några 
också är fertila. På samma träd finns 
också skrovellav (NT), Naetrocymbe 
fraxini och skorpgelélav (NT). Andra 
aspar är senväxande och klenare, de 

187. Älgtjärnshöjden

Här bör också de vanliga skogslevande 
mesarna finnas.

Friluftsliv 
Området ligger nära väg och är en fin 
varierande skog som är väl värd ett be-
sök. Här kan man se lite skogshistoria 
också.

Kultur-naturhistoria 
Skogen är typisk gammal ”bergslags-
skog”, vilket betyder att man avverkat 
och kolat i skogen. Sedan har skogen 
fått återhämta sig och får därmed ställ-
vis tätt underskikt av ”marträd”. Spå-
ren av skogseld i kvarvarande stubbar 
finns över hela området. Stubbarna är 
höga och är det som är kvar efter av-
verkning eller skogsbrand. Om man 
beräknar att merparten av asparna är 
mer än hundra år, så kan det inte ha 
brunnit hårt sedan dess. Viktigt är att 
det finns lågor i olika nedbrytnings-
stadier, inga stora mängder men väl 
utspridda i skogen.

Ingrepp och påverkan 
Några påtagliga ingrepp och påverkan 
har inte skett i modern tid.

Bedömning
Värdeomdöme 
Skogen på Älgtjärnshöjden är så nära 
naturskog man komma i våra trakter. 
Bergsbrukets påverkan syns tydligt, 
men ovanligt många arter tillhörande 
gammelskogen finns kvar. Ett omist-
ligt område för dess biologiska värden.

Hot, skydd och planering 
Merparten är nyckelbiotop, 7,3 hek-
tar ”barrskog”. Skogen nära tjärnen är 
helt oskyddad, men består av mest av 
sumpskog av det blötare slaget. För-
hoppningsvis går ingenväxningssuc-
cessionen i skogen långsamt.

Rekommendationer 
Några åtgärder för att förbättra natur-
värdena är svåra att göra. För att få ny 
asp i skogen skulle det behövas avver-
kas, brännas och hägna in området. 
Sådana områden som är mer lämpliga 
finns på andra håll. Önskad åtgärd 
vore i så fall att utöka området med 
lämplig mark med skötselåtgärder 
som gynnar asp och sälg.

Naturvårdsarter 
Växter: Knärot Goodyera repens (Nära 

saknar stora lavar, istället är det skorp-
lavsamhällen som dominerar, men 
när det finns Ochrolechia szatalaënsis, 
solfjäderlav (NT) och korallblylav visar 
de på värdefull skog att bevara. På de 
gamla granlågor som finns har stjärn-
tagging (NT), ullticka (NT) och rynk-
skinn (NT) hittats. Under en tallåga 
finns också hornvaxskinn (NT). Vid 
asparna ligger det också omkullfallna 
träd och ganska snabbt har veckticka 
(NT) hittat dit. Att veckticka finns 
kan vara ett resultat av lång kontinui-
tet av asplågor.

Fauna 
Tretåig hackspett (NT) är sedd i om-
rådet och den kan mycket väl häcka. 

Att skogen har brunnit hårt kan de många gamla lövträden bevisa. Ställvis är det lövbrännelikt.  
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187. Älgtjärnshöjden

hotad - NT).
Svampar: Veckticka Antrodia pulvi-
nascens (Nära hotad - NT), stjärntag-
ging Asterodon ferruginosus (Nära ho-
tad - NT), hornvaxskinn Crustoderma 
corneum (Nära hotad - NT), ullticka 
Phellinus ferrugineofuscus (Nära hotad 
- NT), rynkskinn Phlebia centrifuga 
(Nära hotad - NT).

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), violettgrå tagellav 
Bryoria nadvornikiana (Nära hotad 
- NT), solfjäderlav Cheiromycina fla-
belliformis (Nära hotad - NT), dvärg-
bägarlav Cladonia parasitica (Nära 
hotad - NT), kolflarnlav Carbonicola 
anthracophila (Nära hotad - NT), 
mörk kolflarnlav Carbonicola myrme-
cina (Nära hotad - NT), lunglav Lo-
baria pulmonaria (Nära hotad - NT), 
skrovellav Lobaria scrobiculata (Nära 
hotad - NT), korallblylav Parmeliella 
triptophylla, skorpgelélav Rostania oc-
cultatum (Nära hotad - NT).

Fåglar: Tretåig hackspett Picoides 
tridactylus (Nära hotad - NT).

Referenser
Hermansson & m.fl. 2008. 

Skiktad gammal granskog med många stora myrstackar börjar bli ovanligt i skogslandskapet.

En del av Stora Kroktjärnen. Gammelskogen varierar med jordarten.

Att det finns vätar i skogen höjer naturvärdet betydligt. Vätarna är viktiga för artmångfalden.
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Beskrivning
Läge 
Det lilla området ligger cirka 30 km 
SV om Grangärde och Nittkvarn, vid 
östra sidan av sjön. Från Nittkvarn går 
vägen går till början på f.d. banvallen.

Områdets huvuddrag 
Ett kalkbrott som ligger intill en bäck 
som rinner ut i östra kanten av Östra 
Lövtjärnen. Inte långt därifrån, hög-
re upp i sluttningen, på nästan plan 
mark, har det legat ett torp. Kalkbrot-
tet är till stor del igenväxt av äldre 
skog, mycket av gråal, björk och rönn. 
En mycket speciell miljö har skapats 
av att varpen från gruvan har dumpats 
som en pir ut i sjön, kalkrik sten blan-
dat med vanlig sursten.

Geologi
Berggrunden är av leptit som är gen-
omsatt av grönstensgångar. Jordarten 
är tunt ytlager av morän över berget.

Vegetation 
Det finns nästan ingen ursprunglig 
vegetation, utan allt är kulturskapat. 
Där torpet låg är det igenväxta åkrar 
och ängar på finkornig sediment, som 
ger en speciell vegetation av gräs och 
lågörter. Igenväxningen går natur-
ligt långsamt, men granplanering har 
hjälpt till. Ändå är det luckig ”skog” 
med gamla fristående lövträd. Mellan 
torpet och kalkbrottet är det skog som 
är i ungskogsstadiet, men det finns en 
gammal körväg till kalkbrottet som 
håller igenväxningen stången. I kör-

Östra Lövt järnen
Id nr: 188 
Typ: Kalkbrott, kalkmarksskog 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: B, K, G 
Skydd: Saknas
Areal: 5 ha 
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 5i SV 
Koord.RT90: 6657405/1439452
Koord.Sveref: 6657569/134334
Ägare: Bolag

”Onaturliga” miljöer kan vara ”naturliga” för vissa arter. Varphögen i Östra Lövtjärnen blir för vissa 
mossor och lavar ett litet ”fjäll”.     

1:10 0000 250 500 750 m
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188. Östra Lövtjärnen

vägen är det karaktäristisk kalkgynnad 
vegetation. Kalkbrottet är vattenfyllt. 
Moss- och lavvegationen på kalkste-
nen är sparsam, sannolikt beroende på 
att omgivningen är igenväxt med skog 
som beskuggar för mycket. Varphö-
gen som ligger ut i sjön har glest med 
lavar och mossor som trivs på varma, 
grusiga ställen.

Flora och funga 
Floran är knuten till den mer eller 
mindre öppna marken mellan torpet 
och kalkbrottet. I körvägen finner 
man typiska kalkgynnade växter, av 
vilka ängsgentiana är talrik. Även fält-
gentiana (EN) finns på samma ställe. 
Här och var finns även hårstarr. På 
1950-talet är svinrot känd från denna 
plats. I körvägen växer också månlås-
bräken (NT). I kalkbrottet finner man 
tvåblad. Unikt för kommunen är la-
varna, kanske också mossor, som finns 
bland småsten på piren. Värmen och 
vindexponeringen gör att lavsamhäl-
let liknar det som kan vara på kalkrika 
fjäll. Här är det artfattigare, men ändå. 
Kommunens enda plats och indikator 
för det speciella är Catapyrenium cine-
reum. Tillsammans med den finns fli-
kig skinnlav, också kommunens enda 
kända.

Fauna
Vid besök har drillsnäppa (NT) ob-
serverats i närheten av varphögen. Vid 
annat tillfälle upphölls sig en kull av 
tjäder i strandkanten.

Natur- och kulturhistoria 

Ett välbevarat kalksbrottsområde och 
ett f d torparställe har sin historia. I 
området ska det finnas åtta kalkstens-
brott, en smedjegrund och skrotstens-
upplag. Brotten kan vara från medel-
tid till nyare tid (15xx).

Ingrepp och påverkan 
Här har ingreppen påverkat floran po-
sitivt en period, men nu har det vänt 
och en långsam igenväxning av körväg 
och stig sker.

Bedömning
Värdeomdöme 
Det kan tyckas vara märkligt att ett 
område som är så artificiellt som 
detta kan vara värdefullt för biologisk 

mångfald. Miljön som varphögarna av 
kalksten skapar en liknande naturtyp 
som finns naturligt och tidigare har 
funnits i landskapet. En kulturell ska-
pande miljö, var när odlingslandska-
pet omfattande stora arealer, då även 
det allra magraste var tvunget att häv-
das och röserna var många. De äldre 
körvägarna på kalkmark som det ännu 
växer fältgentiana på utgör ett mycket 
högt bevarandevärde. Exponerade na-
turliga kalkklippor fanns innan järn-
brukens tid. Idag är dessa kalkklippor 
hål i marken efter gruvdrift. 

Hot, skydd och planering 
Hotet för den kalkgynnade floran 
i körväg och stig är den tilltagande 
igenväxningen. Detta är inget ovan-
ligt, men här har skogen inte lång tid 
kvar att sluta sig kring körvägen. Nå-
got måste göras för att hålla tillbaka 
igenväxningen och därmed rädda fält-
gentiana. Några kända hot mot kalk-
brottet och varphögarna finns inte. 

Rekommendationer 
På f.d. torpmarken vore förnämligt 
om de gamla lövträden fick en chans 
att leva längre genom att gran gall-
rades. En dag ska granen gallras och 
då kan det vara för sent. Viktigt när 
skogsskötsel sker på torpmarken är att 
kvarvarande spår efter odlingen inte 
körs sönder. Körvägen önskas brukas 
mer. Var är fyrhjulingarna?

Naturvårdsarter 
Växter: Månlåsbräken Botrychium 
lunaria (NT), darrgräs Briza media, 
hårstarr Carex capillaris, ängsgentia-
na Gentianella amarella, fältgentiana 
Gentianella campestris (Starkt hotad 
- EN), slåtterfibbla Hypochoeris ma-
culata, svinrot Scorzonera humilis. 

Lavar: Flikig skinnlav Leptogium 
gelatinosum.

Fåglar: Drillsnäppa Actitis hypoleu-
cos (Nära hotad - NT).

Referenser 
Nyström 1974. Hermansson & m.fl. 
2008. 

Kalkjordlav påträffas mest i fjällen, men är också sällsynt i Dalarna.

Den ocksrafärgade skorplaven Lecidea silia-
cea visar att stenen innehåller järn.
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Beskrivning
Läge 
Stället ligger 7,7 km NO om Säfsbyn, 
intill nordvästra stranden av sjön.

Områdets huvuddrag 
Kring två gårdar var det en gång i ti-
den öppet landskap, men med upp-
hörandet av självhushållningens tid 
minskade arealen fodermarker. Kring 
största gården Stora Låsen har dock 
markerna brukats genom åren, dock 
med varierande intensitet. Området 
ligger nära sjön Stora Låsen, mellan 
foten av Låshöjden och sjön och uppe 
på en mindre mán. Gamla lövträd 
finns efter sjöstranden och här och var 
inom de tidigare mer utbrett brukade 
markerna. Fodermarkerna är på gan-
ska blockrik morän.

Geologi
Berggrunden är av yngre granit och 
jordarten är morän. En kort drumlin 
går över gården.

Landskapsbild 
Läget intill sjön gör att Stora Låsens 
avvikande öppna landskap är bety-
delsefullt för landskapsbilden, särskilt 
om man är ute på sjön.

Vegetation 
Stora delar av de tidigare öppna bru-
kade fodermarkerna har växt igen med 
varierande bakgrund. En smärre del 
är granplanterat, andra har spontant 
växt igen med gran och lövsly. Många 
av de små lindorna har inte växt igen, 
men omgärdas av fullstor granskog. 

Stora Låsen

Betad naturlig gräsmark med äldre lövträd på tradionell slog.   /AJ

Id nr: 189 
Typ: Ängs- och betesmark, finnby
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, L, K 
Skydd: Saknas
Areal: 33 ha, inkl 26 ha skogsmark
Nyckelbiotop:  % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 7h SV 
Koord.RT90: 6676127/1427749
Koord.Sveref: 6676147/122404
Ägare: Enskild, bolag

1:17 5000 250 500 750 1000 m



712

Markerna som hävdas genom slåtter 
och bete av får, är både gamla lindor 
och stenig naturmark. De marker 
som hävdas väl idag har till stor del 
ett antal olika friskängstyper, t.ex. 
rödven-, skogsnäva- och mindre ytor 
med lågörter. Här och var med inslag 
av fårsvingel-torräng. Hela skalan av 
fuktighetsklasserna förekommer. En 
del av de igenvuxna fodermarkerna 
har restaurerats sedan 2004. Borta är 
granen och istället har det blivit lund-
artad lövskog med äldre björkar och 
hel del grov asp

Flora och funga 
Däremot är ängssvamparna inven-
terade under 2010. Inventeringen 
resulterade i 19 arter ängssvampar. 
Bland de mer interssanta arterna är 
mörk blodvaxskivling Hygrocybe pha-
eococcinea, maskfingersvamp, plattad 
jordtunga, aprikosfingersvamp Clavu-
linopsis luteoalba och Entoloma formo-
sum. Klibbjordtunga (EN) är mycket 
anmärkningsvärd och är den enda 
kända i kommunen. Aspen i området 
är värdefull för de trädlevande lavar 
som tycker om att växa ljust. Efter 
sjön är det en stenig hage med gamla 
aspar, vilka är artrika på lavar. För-
hoppningsvis finns läderlappslav (NT) 
och blek örnlav kvar på träden.

Fauna 
Dagfjärilsfaunan är inte inventerad, 
men bör vara intressant.

Friluftsliv 
Stora Låsen är en populär fiskesjö och 

189. Stora Låsen

en båthamn ligger i anslutning till går-
den.

Natur- och kulturhistoria 
Stora Låsen är en finngård som i sista 
stund räddades från att bli sommar-
ställe????? Gården uppfördes xxxx och 
sedan dess har var det varit mer eller 
mindre brukande av fodermarkerna.

Ingrepp och påverkan 
Naturligtvis är områdets areal av öpp-
na fodermarker en liten del vad det en 
gång var. Stora Låsen är inget undan-
tag, utan det är så generellt vid varje 
finnby och finngård. Under en period 
före 2004 hade hävden upphört av na-
turmarkerna.

Bedömning
Värdeomdöme 
De hävdade markerna är idag i bästa 
möjliga tillstånd sedan restaureringen 
inleddes 2004. Det sker efterbete med 
får. Antalet funna ängssvampar är an-
märkningsvärt stort, vilket visar på att 
fodermarkerna har mycket hög poten-
tial att utveckla de biologiska värdena 
ytterligare. Med välhävdade marker 
blir också Stora Låsen attraktivare 
för besök. De kulturella värdena ökar 
med fortsatt hävd och därmed går det 
att upprätthålla en ekologisk funktion 
som livsmiljö för naturvårdsarter. På-
tagligt naturvärde (Naturvärdeklass 
2).

Hot, skydd och planering 
Som det nu verkar finns ambitioner 

att ytterligare restaurera fodermar-
kerna.

Önskade åtgärder 
Några av de mest värdefulla ytorna 
skuggas från sydost av träd, vilka bör 
utglesas så att ljus når ner på ängsmar-
ken. Den skötsel som har påbörjats 
bör fortsätta. Uppföljande invente-
ring av lavar på asparna bör göras med 
det snaraste för att bedöma det aktu-
ella naturvärdet.

Rödlistade arter 
Svampar: Maskfingersvamp Clava-
ria fragilis, backnopping Entoloma 
atrocoeruleum (Nära hotad - NT), 
klibbjordtunga Geoglossum difforme 
(Starkt hotad - EN), plattad jordtunga 
Geoglossum cookeianum.

Lavar: Läderlappslav Collema 
nigrescens (Nära hotad - NT), blek 
örnlav Ochrolechia pallescens. 

Referenser 
Janols 2012.

Den mycket sällsynta klibbjordtungan (EN) finns här. Bara den arten motiverar att de hävdade fodermarkerna vid Stora Låsen bevaras.   /AJ
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Beskrivning
Läge
Skogsområdet ligger på kommun-
gränsen NV om sjön Lejen. Det är 
12,5 km N om Fredriksberg. Det är 
lite krångligt att komma till området. 
Bäst är från vändplan av skogsbilvägen 
från sydost. 

Områdets huvuddrag
Mesta delen är höjdlägesbarrskog på 
åsar och höjder mellan myrar. Öster 
om Kvarntjärnarna är det dock det 
motsatta, att skogen ligger i sluttning-
en av en höjd. Skogen uppvisar stor 
variation. Hällmarker med gles tall-
skog, bördigare ryggar och sluttningar 
med mer gran och en del gles myrskog. 
Skogen är hårt utsatt av toppbrott. 
Mitt bland den närmaste naturskogs-
artade skogen ligger en plantage av
främmande contortatall. På sina stäl-
len har man en gång i tiden planterat 
lärk, som har hunnit bli grova fullvux-
na träd. Myrarna är magra ristuviga 
mossar. 

Geologi
Berggrunden består av yngre granit. 
På höjden är det tunt ytlager av morän 
över berget.

Landskapsbild
För skogslandskapet är detta skogs-
område med gammal skog viktigt 
när omgivande skog till mycket stora 
delar är omvandlad till plantage och 
till och med av främmande trädslag. 
Närheten till naturreservatet Lejber-

Gräsberget  NV om Lejen
Id nr: 190 
Typ: Naturskogsartad barrskog, 
skog- och myrmosaik 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, L 
Skydd: Saknas
Areal: 58 ha, inkl 34 ha skogsmark
Nyckelbiotop: 43 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 7g NV
Koord.RT90: 6682335/1418720
Koord.Sveref: 6682243/113301
Ägare: Bolag

På hällmarkerna mellan myrarna står det förnämlig gammal tallskog.  

1:20 0000 250 500 750 1000 m
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190. Gräsberget

get gynnar sannolikt möjligheterna 
till invandring av naturvårdsarter.

Vegetation
Barrskog av varierande typer och 
markslag ger ändå en ganska ena-
handa vegetation. Den allra magraste 
marken är hällmarkerna på högsta 
höjderna. Om man ser till blottat berg 
och renlavarna upptar de ändå ganska 
liten areal. Hög ljung och blåbärris i 
gles tallskog på höjderna betyder att 
det inte är långt till berget. Tallskogen 
är alltid skiktad med gammal trögväx-
ande gran. Generellt är skogen en bra 
bit över hundra år. Sluttningar och 
lägre höjder har mer gran, men fort-
farande blåbärsris och ljung. Tätnar 
granskogen försvinner riset och mos-

sor tar över. Överallt är det måttligt 
med ytliga stenblock. I en och annan 
sänka och liten ravinbildning finns 
mindre lodytor. I öster är det mer en-
hetlig granskog. Det är en högvuxen 
granskog som i vissa delar har inslag 
av stora lärkar. Ett område har också 
gamla tallar, riktigt gamla tallar, som 
är så sällsynt. Tallarna är minst 250 
år. På myrarna är det mest intressanta 
hjortron.

Flora och funga
Antalet växter är lågt, som det bru-
kar vara i gammal barrskog på mager 
mark. I kärr i skogen kan det ibland 
dyka upp en och annan orkidé. Och 
det gör det även här, även om det bara 
är jungfru Marie nycklar. Skogen är 

mest intressant för lavar.  Inte på nå-
got ställe finns det rikligt med ”häng-
lavar”. Trots gammal skog och höjd-
läge, vilket är märkligt. Men det finns 
samma iakttagelser i skog på andra 
berg i Säfsnäs. 

Här på Gräsberget är det ovanligt 
lite. Men det finns enstaka vanlig 
skägglav Usnea dasypoga och mer av 
garnlav (NT). Garnlav (NT) hittas 
det nästan bara enstaka av på spridda 
granar och tallar. Violettgrå tagellav 
(NT) är påträffad bara på en gran. 
De tagellavar som finns är grå tagellav 
Bryoria capillaris och manlav Bryoria 
fuscescens, men även de finns bara på 
enstaka granar. Desto mer finns det 
av grynig blåslav. Den vackra laven är 
ovanligt rikligt representerad på gra-
nar och en del tallar. Grynig blåslav är 
en typisk art för gammal skog på höga 
berg. Kanske är detta det ställe som 
den är vanligast på i kommunen. 

Ibland finns även färglav Parmelia 
saxatilis på grenarna av de äldsta gra-
narna. Ovanligt lite torrakor finns i 
skogen och därför saknas många ved-
levande lavar. Åtminstone en gammal 
tallhögstubbe med kolad ved har lite 
kolflarnlav (NT). Trots mängder av 
liggande granstammar i grandomine-
rad skog är det svårt att finna natur-
vårdsarter bland vedsvamparna, till 
och med vedticka. Ett höstbesök kan-
ske skulle ändra på den erfararenhe-
ten. En mångstammig gran, som ser ut 
som en kandelaber, har både vedticka 
och mycket av doftskinn (NT). 

Fauna
Förutsättningarna för ett rikt fågelliv 
är sannolikt begränsad av monoton 
omgivande plantageskog. Mosaik av 
myr och gammal skog bör dock vara 
bra för fåglar som tjäder.

Friluftsliv
Gräsbergets höjder kan vara trevliga 
att vistas i, om man har bra karta och 
är van att lokalisera sig i skog. Ung-
skogarna i anslutning till gammelsko-
gen bör man undvika för att inte gå 
bort sig. För den som vill se typisk 
höjdlägesskog på vintern med stora 
mängder snö på träden, bör detta vara 
ett spännande område.

Natur- och kulturhistoria

I den gamla granskogen pågår den naturliga processen med att träd dör och faller omkull. 
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Naturligtvis har stora delar av den 
hällmarkstallskog som förekommer 
varit med om skogsbrand. Ett par 
gamla tallstubbars kolade ved vittnar 
om detta. I den östra granskogen har 
inga spår efter brand setts. Där finns, 
som över hela området, gamla tall-
stubbar efter avverkningar för bra mer 
än hundra år sedan. Då var det nog 
mest tallskog. Det kan även vara så att 
efter en skogbrand tog man de döda 
träden. Sådd av skog var på 1800-talet 
vanligt. Här är det inte utbrett, utan 
det finns endast tydligt på små area-
ler. Lärk som står i skog brukar vara 
sådd, men här är det osäkert. Det ver-
kar vara så att den är planterad. Ing-
enstädes är det röjt eller gallrat. På ett 
ställe öster om Kvarntjärnarna finns 

190. Gräsberget

en ovanligt stor kolmilebotten. Där 
ifrån går en gammal hästkörväg. Res-
ter av ved huggen för kolmilan ligger 
inte långt därifrån.

Ingrepp och påverkan
Den gamla skogen är opåverkad av 
skogsskötsel. Skogen har nog blivit 
kvar för att hällmarkernas skog är för 
mager och den bördigare granskogen 
för att den inte var mogen för av-
verkning för femtio år sedan när man 
avverkade skogen i trakten. Efter av-
verkningarna har contortatall plan-
terats, förutom på de allra magraste 
hällmarkerna där trögväxande tall står 
glest. Inom området finns små arealer 
av plantage. 

Granskogen har strukturer som närmar sig naturskog. Ändå är det svårt att få ihop många av de 
typiska vedsvamparna. Den märkliga granen har både vedticka och doftskinn på sig..

Bedömning
Värdeomdöme
Höjdlägesbarrskog som till stora de-
lar är naturskog med gamla granar 
och tallar. Den bördiga granskogen 
öster om Kvarntjärnarna med stora 
lärkar har delvis en annan historia. I 
den finns bland de äldsta och största 
tallarna i kommunen. Mycket lågor 
ligger även i denna grova granskog. 
Även en ”barkborrelucka” finns. Trots 
sparsamt med naturvårdsarter är fyra 
rödlistade arter påträffade och som 
har bra förutsättningar att sprida sig. 
Detta gör att området har Högre Na-
turvärde (Naturvärdeklass 1b. Vissa 
delar har dock bara Påtagliga Natur-
värden.

Vacker plats med naturskog och öppen starrmyr.
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Hot, skydd och planering
Något hot bör inte finnas mot skogen 
inom området. Markägerna har frivil-
ligt avsatt nyckelbioper på 13,7 hektar 
”barrskog”, 4,6 hektar ”barrskog och 
sumpbarrskog” och 6,4 hektar ”barr-
skog”.

Rekommendationer
Hela skogsområdet bör inte splittras 
mer än idag. Plantagen av contortatall 
bör med tiden ändras till natur-
lig skog, helst efter hyggesbränning 
och naturlig föryngring. 

Naturvårdsarter
Svampar: Doftskinn Cystostereum 
murrayi (Nära hotad - NT), vedticka 
Phellinus viticola.

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), violettgrå tagellav 
Bryoria nadvornikiana (Nära hotad - 
NT), kolflarnlav Carbonicola anthra-
cophila (Nära hotad - NT), grynig 
blåslav Hypogymnia farinacea. 

Referenser
Hermansson & m.fl. 2008. 

190. Gräsberget

Den mycket gamla tallen har torrtopp efter angrepp av svampen törskate. Kvistarna är nästan utan 
barr, de finns bara kvar dit tjädern inte når. Tjädern har sina favorittallar.
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Beskrivning
Läge 
Området ligger cirka 5,5 km N om 
Ludvika k:a. Trots närheten till sam-
hällen och bebyggelse är det bara en 
väg som når fram till området. Den 
vägen går från skogsbilvägen mellan 
Håksberg och Sörvik. En dålig väg 
som går på slamdammarna och som 
slutar där skogen tar vid.

Områdets huvuddrag 
Hillklinten är det högsta berget i Lud-
vika stads omgivning. Toppen ligger 
375 m ö h. Högsta höjden består av 
en småkuperad hällmarkterräng, där 
urberget ligger idagen som långa ryg-
gar i sydnordlig riktning. I söder bryts 
hällmarken av två raviner som delvis 
består av klyftor. I svackor finns my-
rar, de flesta små, men en är förhållan-
devis stor. Bergssidorna är branta och 
vetter bl.a. mot Hillklinttjärnen och 
mindre tjärn söder därom.

Landskapsbild 
Trots att Hillklinten är ett högt berg 
präglar den inte landskapsbilden. 
Anledningen är att topografin stiger 
ganska fort från dalgången i öster och 
Väsmansbassängen. Från Hillklintens 
topp är utsikten mot sydost impone-
rande. Hela Hillen syns och bebyggel-
sen kring sjön, samt en del av Ludvika 
stad. Kommunens vackraste utsikt-
punkt?

Geologi
Berggrunden består av urgranit och 

Hil lk l inten
Id nr: 191 
Typ: Naturskogsartad barrskog, ra-
viner, utsikt, bergbrant 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: B, F, K 
Skydd: Saknas
Areal: 87 ha, inkl 52 ha skogsmark
Nyckelbiotop: 12 % 
Socken: Ludvika
Karta: 66F 7b SV 
Koord.RT90: 6676692/1465823
Koord.Sveref: 6677175/160467
Ägare: Bolag

Hällmarkerna på Hillklinten är för det mesta lätta att ta sig fram på. Det är även lätt att hitta någon 
stig

1:20 0000 250 500 750 1000 m
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190. Hillklinten

Tallskogen på hällmarkerna på Hillklinten är värdefull för alla arter som behöver gamla senväxande tallar.     
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jordlagret är tunt ytlager av morän 
över berget och berg i dagen.

Vegetation 
Området domineras av skog, men 
med insprängda myrar. Skogen är 
mager på hällmarkerna, men eftersom 
skogen varit orörd under lång tid finns 
det gott om flerhundradeåriga tallar. 
Sluttningarna nedanför hällmarken 
har mest granskog, ställvis med inslag 
av tall, björk och asp. I ravinerna är 
det fuktigt och där står även de äldsta 
granarna, somliga grova och mycket 
gamla. Den grövsta granen är cirka 
70 cm i diameter. Fältskiktet består på 
hällmarken av ljung, lingon och blå-
bär. Renlavar och fönsterlav är vanliga 
på ryggarna. I de bördiga partierna 
är det mossa eller blåbärsris, mindre 
fläckar finns med gles piprörvegeta-
tion.

Flora och funga 
Några speciella kärlväxter är inte kän-
da från området. Mossor på klippväg-
garna i ravinerna är på flera ställen 
rikligt representerade, men stora ytor 
saknar mossor. Bland de kända mos-
sorna finns allémossa och xxxxxx. För-
utsättningarna för att finna sällsynta 
mossor är goda i ravinerna och på de 
fuktiga klippväggarna. Förvånande är 
att det är så lite hänglavar på de gamla 
träden. Skägglav finns och det finns 
exemplar som är maximalt långa. 
Lavar på träd domineras av skorpla-
var och bland dem är det också svårt 
att finna ovanligare arter. Områdets 

190. Hillklinten

på de stigar som finns från både Sör-
viks- och Håksbergshållet.

Natur- och kulturhistoria 
Spår efter skogsbränder finns i ett 
stort antal gamla tallstubbar, särskilt 
på hällmarkerna. De flesta stubbarna 
är små, men det finns även grövre 
stubbar som sannolikt varit med om 
fler bränder. Även levande tallar har 
spår, i form av öppna brandljud, av 
minst två bränder. Närheten till bruk, 
gruvor och hyttor har naturligtvis satt 
sin prägel på skogen. Genomsnittsål-
dern på den gamla skogen bör vara 
minst 120 år. För enstaka spridda träd 
är säkert åldern det dubbla.

Ingrepp och påverkan 
Påverkan på skogen i äldre tider gör 
att det saknas de riktigt gamla tallarna 
på hällmarkerna. I ravinen finns gra-
nar som närmar sig maxåldern. Några 
spår efter modernt skogsbruk finns 
inte.

Bedömning
Värdeomdöme 
Skogsområdets storlek, spännande 
topografi och dess närhet till Ludvika 
stad gör att området måste få ett högt 
betyg. Trots svårigheten att komma 
till berget är besöksfrekvensen förhål-
landevis stort. Detta kan bevisas av 
antalet stigar och slitaget på hällmar-
kerna. För fauna, flora och funga är 
området viktigt och på sikt kommer 
mångfalden av arter att öka, när sko-

största gran har lite gammelgranslav 
på stambasen. På en av de gamla torr-
rakorna i tallskogen påträffades grynig 
blåslav. 

De fuktiga klippväggarna i ravinern 
och i klyftorna saknar i stort sett la-
var på grund av fuktigheten och årlig 
istäckning. På ett fuktigt ställe finns 
förhållandevis mycket av labyrintlav 
(NT) och på ett annat ställe rödfläck-
ig knotterlav Trapeliopsis pseudogranu-
losa. Fuscidea gothoburgensis trivs på 
torra ytor, och den finns åtminstone 
på ett ställe. Vedlevande svampar bör 
gynnas av att det finns gamla som 
nyare lågor av olika trädslag i olika 
biotoper. På en högstubbe av asp finns 
rävticka. Spridda asplågor gör att man 
kan förväntas sig specialister på fuktig 
aspved. Av de rödlistade tickorna har 
ullticka (NT) påträffats. Någon inven-
tering i bästa svamptid har ännu inte 
gjorts. 

Fauna 
Lite är känt om faunan. Tjäder, orre 
och dubbeltrast bör vara karaktärsfåg-
lar, förutom de vanligare fågelarterna. 
Lokalen har sagts hysa nattskärra. Bon 
efter sandbin finns i sydslänten av den 
väg som passerar en av ravinerna.

Friluftsliv 
Områdets storlek och spännande ter-
rängformer bör uppmana till vandring 
och besök i området. Nu är det inte 
helt lätt att ta sig in i området, utan 
att komma via dålig skogsbilväg. Den 
som vill anstränga sig kan promenera 

Många av de gamla tallarna har synliga 
brandljud vid stambasen

Mellan hällmarkerna är det lite ravinliknade formationer, vilket gör att det finns variation av livs-
miljöer
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gen få bilda ytterligare död ved. Påtag-
ligt naturvärde (Naturvärdeklass 2).

Hot, skydd och planering 
Hotet kommer från skogsbruket, men 
just nu finns ingen planering av av-
verkningar inom området. En liten 
areal är nyckelbiotop, 10,1 hektar, 
men den bör kunna utökas. Om av-
verkningshot blir aktuellt bör skogs-
området bevaras genom ett områdes-
skydd.

Rekommendationer 
Åt skogen behöver inget göras just nu. 
Gamla lågor i tallskogen på hällmar-
kerna är för få i jämförelse med na-
turskog. Att skapa döda träd och göra 
lågor kan vara åtgärd för att påskynda 
processen. Underlätta till besök är an-
geläget om man vill öka tillgänglighe-
ten, vilket området förtjänar.

Naturvårdsarter 
Mossor: Allémossa Leucodon sciuroi-
des. 

Svampar: Rävticka Inonotus rhea-
des, ulltick Phellinus ferrugineofuscus 
(NT).

Lavar: Labyrintlav Clauroxia cha-
lybeioides (NT), grynig blåslav Hy-
pogymnia farinacea, gammelgranslav 
Lecanactis abietina. 

Fåglar: Nattskärra Caprimulgus  eu-
ropaeus (Nära hotad - NT), tjäder Te-
trao urogallus.

Referenser
Hermansson & m.fl. 2008. 
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I bördigare sänkor går det finna grova gamla granar. När de dör blir de viktiga för att öka möjlig-
heterna för hotade arter att leva. 

Från Hillklinten är det en bra utsikt över Gårlången och Övre Hillen.
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Beskrivning
Läge 
Vattendraget ligger cirka 14 km NV 
om Fredriksberg och är länsgräns. 
Sträckan går i nord-sydlig riktning 
och området som här beskrivs är upp-
ströms från kommungränsen i norr 
och nedströms till Norra Laggen.

Områdets huvuddrag 
Svartälven mynnar i delavrinnings-
området Gullspångsälven, som tillhör 
Göta älv och som mynnar ut i Väster-
havet. Vattnets limniska ekoregion är 
Norrlands inland, under högsta träd-
gränsen och över högsta kustlinjen. 
Den här delen av Svartälven är natur-
lig och ungefär 14 kilometer lång. Av-
rinningsområdet är stort. Närmiljön, 
50 meter på var sida, och bredare än 
nästan enbart skogsmark. Myrmar-
kerna upptar liten areal. 

Geologi 
Berggrunden i norra delen är grano-
diorit (kvartsmonzodiorit), som är 
enda stället i kommunen. Vid Sanga-
ro är det basalt och söder om detta är 
det ställe med sandsten/lerskiffer och 
sedan sandsten av annat slag. Längs 
Svartälven finns utbredda isälvssedi-
ment. I den södra delen stora flacka 
sandiga fält. Området ligger bara 15 
meter över högsta kustlinjen. Vid Ty-
fors och norr därom finns omväxlande 
ryggar och flackare fält med strömfåror 
i ytan. Man kan se sandursediment av 
grovt skiktat isälvsgrus i en täkt 2 km 
norr om Tyfors. Där är också området 

Svar tälven
Id nr: 192 
Typ: Vattendrag, sandtallskog, 
svämskog 
Klass: Regionalt (II)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, F, L, G 
Skydd: Saknas
Areal: 296 ha, inkl 160 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 6f NO, 7f SV, 7f NV 
Koord.RT90: 6675493/1409556
Koord.Sveref: 6675290/104222
Ägare: Bolag

Svartälven vid Tyfors är ganska bred och flyter lugnt.

1:90 0000 1000 2000 3000 4000 5000 m
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Skog på sandig-grusig mark är mycket värdefull för många marksvampar. Kvar av gammal tallskog 
finns det kring Tyfors Folkets park.

192. Svartälven

Vid Tyfors folkets park finns en skiktad gammal tallskog, men även ung tallskog som gallrad har 
svampar som kräver trädkontinuitet.

påverkat av glacial erosion, moränen 
är ursköljd i ytan. Flera berghällar är 
frameroderade. 

Landskapsbild
Svartälven har stor betydelse i land-
skapet. Vattendraget är ett av de större 
i kommunen. Närmiljön består av 
sandmark och fin morän på långa 
sträckor. Det är otroligt viktig livsmil-
jö för arter som inte finner den natur-
typen för övrigt i landskapet.

Vegetation 
Vegetationen följer jordartsförhållan-
dena och här dominerar tallskog på 
sandig och grusig mark. Vid Tyfors, 
där sandfälten breder ut sig är fältskik-
tet glest, vilket gör att tallskog av lav-
typ förekommer. Kring nöjesparken i 

dem finns ullticka (NT). 
På sandfältet vid Tyfors är tallsko-

gen, eller åtminstone vissa delar gam-
mal skog. Där finns ovanligt mycket 
av garnlav (NT) och skägglav Usnea 
på träden. Där lavtäcket dominerar på 
sandmarken är det rikligt med motagg-
svamp (NT) och dropptaggsvamp, men 
mindre av talltaggsvamp (NT). Under 
ett vindfälle påträffades bomullsporing, 
som tidigare var rödlistad. Under ett 
annat vindfällssstump hittades kom-
munens första smalfotad taggsvamp 
(EN). Arten har en märklig ekologi 
eftersom fruktkropparna kommer helt 
skyddade under liggande trädstamamr 
i äldre tallskogar. Den har mykorrhiza 
med tall. Inom samma område finns 
en tall med tallticka (NT).

Fauna 
Det saknas uppgifter om fiskarter i 
Svartälven. Länge var Svartälven det 
enda stället som det fanns utter (VU) i 
kommunen. Vattnet lockar till sig fåg-
la av olika de slag. Förr var drillsnäppa 
(NT) vanlig, men ännu finns den kvar 
efter ån. Forsärla har ökat i antal och 
trivs bra efter de forsande vattnen. På 
en liten myt vid Tyfors har på senare 
tid noterats enkelbeckasin.

Friluftsliv 
Svartälven lanseras inom ekoturismen 
som ett intressant vatten att paddla 
kanot på. Fisket planeras att restaure-
ras för att öka turistbesök i trakten.

Natur- och kulturhistoria 
Tyfors har lång historia som industri-
ort. Intill skjutbanan i Tyfors finns ett 
fångstgropsystem (RAÄ Säfsnäs 108).

Ingrepp och påverkan 
Det enda stora ingreppet och är tyd-
ligt, är rensning för att lättare trans-
portera timmer på vattnet. Därmed 
har stenblock tagits bort i vattenfåran 
och lagts upp på sidan av vattnet, ib-
land som bankar. Vattenförekomsten 
omfattas av kalkningsverksamhet. 
Påverkan av vandringshinder och bar-
riäreffekter på fiskvandring är san-
nolikt liten. I Svartälvens närområde 
har nästan all gammal skog avverkats 
sedan rationella metoder togs i bruk.

Tyfors finns svackor med mer grando-
minerade skogstappar. Där är skogen 
överlag den äldsta i hela området. Det 
ligger ett antal gamla vindfällen som 
berikar möjligheten till artmångfald.

Flora och funga 
Några anmärkningsvärda växter är 
inte funna i området, men någon 
inventering är inte genomförd. För 
skyddsvärda kryptogamer krävs oftast 
gammal skog med lång skoglig konti-
nuitet och det finns nästan inte alls i 
området.  I en sluttning mot ån finns 
det på ett ställe senväxande aspar och 
på trädens kvistar i kronan är det rik-
ligt av stor kvistspik. I en annan brant 
sluttning, som det står mest tall i, lig-
ger några barrträdslågor och på en av 
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Bedömning
Värdeomdöme 
Den här sträckan av Svartälven är 
ett naturligt vatten med få och små 
vandringshinder, vilket är ovanligt. 
Sämre är att man har rensat noggrant 
på stenblock i vattnet. Försurnings- 
och näringsförhållandena för vattnet 
bedöms som goda. Närmiljön består 
mest av naturlig skogsmark på san-
diga och grusiga sediment. Tallskog 
på sandig mark kan ha mycket höga 
naturvärden, vilket området vid Ty-
fors visar.

Hot, skydd och planering 
Det ligger ett par små nyckelbiotoper 
strax utanför det avgränsade området, 
varav en är tallskog. Markägaren har 
Svartälvens avrinningsområde som 
ekologiskt skogsvattenområde. Det 
pågår undersökningar av problem och 
lösningar på dessa, allt för att restaure-
ra vattnet för ökad biologisk mångfald 
och för att gynna fisk. En fältinvente-
ring ska göras i närmiljön.

Rekommendationer 
Inventering av tallskogarna på san-
dig och grusig mark i närmiljön och 
lite bredare zon än så, vore mycket 
värdefullt för att öka kunskapen om 
områdets naturvärden. Inventering 
av marksvampar ett bra svampår bör 
prioriteras.

Naturvårdsarter 
Svampar: Talltaggsvamp Bankera 
fuligineoalba (Nära hotad - NT), 
strimspindling Cortinarius glaucopus, 
bomullsporing Fibroporia gossypium, 
dropptaggsvamp Hydnellum ferrugino-
sus, smalfotad taggsvamp Hydnellum 
gracipiles (Starkt hotad - EN), ullticka 
Phellinus ferrugineofuscus (Nära hotad 
- NT), tallticka Phellinus pini (Nära 
hotad - NT), motaggsvamp Sarcodon 
squamosus (Nära hotad - NT). 

Lavar: Garnlav Alectroria sarmen-
tosa (Nära hotad - NT), stor kvistspik 
Phaeocalicium praecedens. 

Däggdjur: Utter Lutra lutra (Sårbar 
- VU).

Fåglar: Drillsnäppa Actitis hypoleu-
cos (Nära hotad - NT), enkelbeckasin 
Gallinago gallinago.

Referenser 
Mikko 2009. Grånäs 2010.

Parallellt med Svartälven finns en gammal älvfåra som har näringsrik örtrik äldre granskog, vilket är 
ytterst sällsynt eftersom man oftast avverkar ända fram till ån. Här verkar skogsbolaget har förstått 
det högre naturvärdet och det ska de ha en eloge för. 

Svartälven är reglerad, men vissa sträckor är mer eller mindre påverkad av detta. Här ser det ut som 
nivån kan bli för lågt för faunan i vattnet.

Smalfotad taggsvamp (VU) hittades under ett avverkningsvrak i sandtallskogen, vilket var kommu-
nens första fynd och det sydligaste i landet. Svampens fruktkroppar alltid under liggande tallstam-
mar och för hitta dem måste man lyfta på stammen. 
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Beskrivning
Läge 
Före detta fäboden ligger 5,5 km NV 
om Grangärde, på berget Gasenber-
get.

Områdets huvuddrag 
Efter lång tid av igenväxning, efter att 
betesdriften upphörde på 1940-talet i 
fäboden, har åter en del av markerna 
börjat hävdas, om än inte med opti-
mala metoder. Andra områden hade 
hunnit bliva skog och som kalhöggs 
för att få tillbaka utsikt och en gräs-
rik mark. Det är idag ett sommarstu-
geområde som har ambitionen att få 
tillbaka mer öppna marker. All gräs-
mark idag är på naturmark, även om 
det finns tomter som liknar mer gräs-
matta än äng. Marken är ställvis ste-
nig och blockig i ytan. Runt om och 
emellan stugorna är det skog.

Geologi
Berggrunden består av granit, kalifält-
spatporfyrisk. Jordarten till stor del är 
tunt ytlager med morän över berget.

Vegetation 
Eftersom stora delar av den tidigare 
öppna fodermarken hade växt igen-
och har den åter öppna vegetationen 
återhämtat sig på olika sätt beroende 
på om det var skog, sly eller hela om 
det hela tiden varit öppen mark. En 
del av den mark som aldrig växt igen 
slogs med lie under lång tid. Huvud-
sakligen slås gräsmarken med motor-
gräsklippare eller röjsåg med snöre. 

Gasenbergets fäbod

Efter att den planterade granskogen har tagits bort har det blivit en bedårande utiskt från de häv-
dade gräsmarkerna.   /AJ

Id nr: 193 
Typ: Ängs- och betesmark 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: B, F, L, K 
Skydd: Saknas
Areal: 15 ha 
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 8j NO 
Koord.RT90: 6687485/1451042
Koord.Sveref: 6687787/145556
Ägare: Enskilda

1:15 0000 250 500 750 1000 m
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193. Gasenberget

Viktigast är att det slagna växtligheten 
tas bort. Gräsmarkerna domineras 
av olika slag av friskängstyper, mest 
utbredd är skogsnäve- och rödven-
typerna.

Flora och funga 
I friskängarna går det att finna ar-
ter som är gynnade av hävden, vilka 
jungfrulin, prästkrage och ängsskallra 
vittnar om. Ängssvamparna inven-
terades hösten 2010. Inventeringen 
resulterade i 21 arter ängssvampar 
uppdelade på två ställen. Den artri-
kaste var en gräsmatta som slås med 
motorgräsklippare, dessförinnan med 
lie. Gräsmarken har varierande fuktig-
hetsgrad. Man räfsar fortfarande sam-
man den avslagna växtligheten och tar 
bort den från marken. Detta har gjort 
att gräsmattan utmagras och bibe-
håller vissa ängsegenskaper. De flesta 
allmänna arterna av så kallade ängs-
svampar finns. Anmärkningsvärda 
arter är rökfingersvamp (NT), violett 
fingersvamp (VU), aprikosfingersvamp 
Clavulinopsis luteoalba, rodnande lut-
vaxskivling (VU) och mönjevaxskivling 
Hygrocybe miniata.

På den andra tomten är det mer 
stenigt och under lång tid skuggade 
örnbräken markytan, men redan efter 
sju års slåtter är örnbräken mer eller 
mindre borta. På den här ängen har 
den sällsynta purpurbrun jordtunga 
(VU) påträffats. En annan art som 
inte finns på den andra ängsmarken 
är mörk blodvaxskivling Hygrocybe 

phaeococcinea. Gamla timmerbyggna-
der kan också vara värdefulla för arter 
som lever på gammal ved. Två lavar, 
sotlav och brun nållav påträffas nästan 
enbart i kulturlandskapet, därför att 
skogsbruket har sett till att det sak-
nas gammal ved i stor utsträckning i 
skogen. Båda arterna finns på en tim-
merbyggnad. Dessutom har man sett 
rosenticka (NT) på ett upplag av en 
gammal timmerbyggnad. 

Fauna 
Dagfjärilsfaunan är inte inventerad, 
men bör vara intressant.

Friluftsliv 
Gasenbergets f.d. fäbod är numera 
ett friluftsområde för de som har sina 
sommarstugor. Ibland har man guds-
tjänster i det fria på ängarna.

Natur- och kulturhistoria 
Fäboden tillhörde Norrbo i Gran-
gärde socken. Fäboden var i bruk 
till 1940-talet. För att det inte skulle 
växa igen hölls vissa delar öppna för 
utsiktens skull. Efterhand har fäbo-
den blivit sommarstugeområde. En 
restaurering av de hävdade markerna i 
närheten av några av stugorna började 
komma i gång i början av 2000-talet.

Ingrepp och påverkan 
En längre tids ohävd har vänts i 
positiv utveckling för gräsmar-
kerna. Från 2004 har markägar-
na börjat avverka skog och mest
med röjsåg med snöre hållit tillbaka 
igenväxningen. Så länge höet tas bort 

från gräsmarken är den negativa effek-
ten på ängsvegetationen inte så stor.

Bedömning
Värdeomdöme 
Gräsmarkerna vid Gasenbergets f.d. 
fäbod har en mycket positiv utveck-
ling för biologisk mångfald, även om 
det huvudsakliga syftet har varit att 
åter få den utsikt som tidigare fanns. 
En gräsmattelikande ängsmark har 
mycket lång obruten hävd. Det stora 
antalet påträffade ängssvampar be-
kräftar att det går att restaurera ängs-
marker, om det inte gått för långt med 
beskogningen. Området har särskild 
betydelse för biologisk mångfald och 
är restaureringsbar. Påtagligt natur-
värde (Naturvärdeklass 2).

Hot, skydd och planering 
Det är viktigt för de biologiska vär-
dena att skötseln utvecklas och blir 
bestående. Trots allt används huvud-
sakligen maskiner som brukar vara 
negativa för de hävdgynnade växterna 
och svamparna, men här har det inte 
blivit samma tillbakagång som det 
normalt brukar bli. Ändå kan man 
anta att med en skonsammare slåtter-
metod skulle ängarna utvecklas ännu 
mer.

Rekommendationer 
För att säkerställa god hävd och rik 
biologisk mångfald bör slåtterbalk 
och lie användas istället för röjsåg med 
snöre.

Naturvårdsarter 
Svampar: Rökfingersvamp Clava-
ria fumosa (Nära hotad - NT), vio-
lett fingersvamp Clavaria zollingeri 
(Sårbar - VU), rosenticka Fomitopsis 
rosea (Nära hotad - NT), rodnande 
lutvaxskivling Hygrocybe ingrata (Sår-
bar - VU), scharlakansvaxskivling Hy-
grocybe punicea (Nära hotad - NT), 
purpurbrun jordtunga Microglossum 
atropurpurea (Sårbar - VU).

Lavar: Brun nållav Chaenotheca 
phaeocephala, sotlav Cyphelium inqui-
nans, 

Referenser 
Ljung 1998. Janols 2012.

Trots att här används motorgräsklippare börjar det bli blomrikt, om man inte klipper för ofta.
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Beskrivning
Läge 
Området ligger 10,7 km SO om Säfs-
byn, vid sjön Gällingen. Man kan 
komma dit om man tar skogsbilvägen 
som går norrut från Gravendal.

Områdets huvuddrag 
Två delområden som påminner om 
varandra. Båda är småkuperade häll-
marker med äldre skog och stort inslag 
av lövträd. Ett mindre område som 
ligger närmast väg och f.d. torp är av-
vikande, eftersom det har varit kultur-
mark och nu är igenplanterad med tall. 
Långmossen avskiljer två bergsryggar.

Geologi
Berggunden är av plutonit och jordar-
ten är tunt ytlager av morän.

Vegetation 
Den tidigare hävdade marken, som 
betesmark, är planterad med tall. Ve-
getationen där är gräs- och örtrik och 
här och var står det gamla sälgar som 
börjar bli illa medtagna av skugga från 
skogsträden. Vid f.d. gården står ännu 
ett antal skogslönnar. Bergshöjderna 
domineras av tall, men inslaget av 
gran är stort. Där det än lite fuktigare 
och bördigare står det grövre aspklo-
ner. Det ligger också en hel del grova 
träd på sina ställen. Vissa skogsdelar är 
utsatta för hårda vindar utifrån sjön. 
Förutom den igenplanterade betes-
marken är skogen naturskogsartad.

Flora och funga 
Floran är inte inventerad, men mar-

Långudden -  Långmossen

De centrala delarna har naturskogskaraktär. Men alla gamla tallar är borthuggna för länge sedan.  

Id nr: 194 
Typ: Skog 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Saknas
Areal: 35 ha 
Nyckelbiotop: 65 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 5h NV, NO 
Koord.RT90: 6661823/1429707
Koord.Sveref: 6661870/124536
Ägare: Bolag

1:15 0000 250 500 750 1000 m
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kens egenskaper ger inga förutsätt-
ningar för rikare vegetation och växter 
som kräver kalkrik mark. Det stora 
antalet äldre aspar i branterna runt 
om i skogen ger förutsättningar för 
ljusgynnade lavar och mossor. Aspge-
lélav (NT) och lunglav (NT), är bevis 
nog för detta. En sällsynt lav som är 
både liten och vacker är Strangospora 
microhaema, som förekommer på asp. 

Den allra ovanligaste arten som 
är påträffad är vedspik (VU) och den 
finns på en av de gamla sälgarna i tall-
planteringen. Arten är sannolikt en 
rest från tiden när gården fanns och 
betesmarken var i bruk. Att det också 
ligger en del asplågor berikar mång-
falden och veckticka (NT) är en indi-
kator för att det finns fler vedlevande 
svampar knutna till aspved. Stjärntag-
ging (NT) finns på flera granlågor, där 
det står granskog på fuktigare mark.

Fauna 
Det bör vara ett värdefullt skogsom-
råde för fåglar och insekter. Här finns 
också möjligheter för lo att hitta bra 
ställen att gömma sig på.

Friluftsliv 
Något bra område är inte skogarna 
kring Långmossen och på Långud-
den. Det är bergigt och på sina ställen 
ligger mängder av stammar huller om 
buller. För den som vill se naturskog 
och finna en och annan art, är områ-
dena spännande.

Natur- och kulturhistoria 
Kulturhistorien kan ha sin början när 

Inget har gjorts i skogen på mycket länge. Självgallringen har kommit långt, vilket höjer naturvär-
det. 

194. Långudden - långmossen

finnar bosatte sig i Säfsnäs finnmark. 
Gården låg avlägset men ändå ganska 
nära Strömsdal som nästan samtidigt 
fick en av landets första industriella 
verksamheter inom bergsbruket.

Ingrepp och påverkan 
Den planterade tallskogen är gallrad, 
vilket är positivt för de gamla lövträ-
den som är kvar i f.d. betesmarken. 
För övrigt har påverkan på skogen 
under modern tid sannolikt inte skett.

Bedömning
Värdeomdöme 
Skogsområdena kring Långmossen 
är speciella genom att det är bergigt 
och svackor med fuktigare skog, samt 
många lodytor, blockigt och rikligt 
med äldre lövträd på sina ställen. Lån-
gudden har inte lika varierande skog 
men det finns smärre partier med löv-
träd. Framför allt är klippornas lody-
tor i alla möjliga exponeringsgrader 
intressanta för lavar och mossor.

Hot, skydd och planering 
Markägaren har utpekat två större 
nyckelbiotoper på var sida om Lång-
mossen. Den ena nyckelbiotopen, 
öster om myren, är på 9,6 hektar 
”barrskog” och den väster om my-
ren är på 7 hektar ”lövrik barrskog”. 
Långuddens nyckelbiotop är på 6,2 
hektar ”barrskog”. Det är sannolikt 
rätt bedömning, men skogen har stor 
potential att utvecklas mot naturskog.

Rekommendationer 
Det är viktigt att sammanbinda de 
båda nyckelbiotoperna för att öka 
möjligheten till spridning och inte 
förorsaka risker med ökad vind ge-
nom skogarna. Det skulle kunna gå 
att utöka området norrut om man så 
småningom lät naturvårdsbränna den 
planterade tallskogen på bergsryggen.

Naturvårdsarter 
Svampar: Veckticka Antrodia pulvina-
scens (Nära hotad - NT), stjärntagging 
Asterodon ferruginosus (Nära hotad - 
NT).

Lavar: Vedspik Calicium abietinum 
(Sårbar - VU), aspgelélav Collema sub-
nigrescens (Nära hotad - NT), lunglav 
Lobaria pulmonaria (Nära hotad - 
NT), kortskaftad ärgspik Microcali-
cium ahlneri (Nära hotad - NT). 

Referenser
Hermansson & m.fl. 2008. 

Skogen är luckig och där aspen får tillräck-
ligt med ljus mår den bra. Allt det vita på 
aspen är blämlav. Ett gott tecken! 

De gamla sälgar som har stått i hagmarker-
na håller på att dö efter att granplantaget 
tätnar. 
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Beskrivning
Läge 
Den lilla tjärnen ligger i centrum av 
Ludvika stad.

Områdets huvuddrag 
Kasttjärnen är en liten tjärn som mest 
omges av parkliknande områden och 
järnvägsbank. Tjärnen har en stor 
skrattmåskoloni som sätter karaktä-
ren som fågelsjö.

Geologi
Berggrunden är av leptit. Jordarten är 
lera-silt. 

Landskapsbild 
För staden är Kasttjärnen viktig för 
”landskapsbilden”. Öppen vattenyta 
upplevs oftast som positivt och ger en 
större och variationsrik vy .

Vegetation 
Näringsrikedomen i vattnet gör att 
det växer vass, kaveldun och starrhol-
mar mot stränderna. Längre ut blir 
det en matta av näckrosor. På holmar-
na står det ett antal videbuskar och 
björkar. På senare tid har det kommit 
mer och mer av björksly. 

Flora och funga 
Floran är inte inventerad. En Utri-
cularia-art finns ???????

Fauna 
Som fågelsjö är Kasttjärnen unik 
genom att den ligger i centrum och 
fortfarande har en större koloni av 
skrattmås. Ungefär 180 par häckar 
årligen. Det har varit ett tämligen 

Kastt järnen

Vy över Kasttjärnen från östra sidan.  

Id nr: 195 
Typ: Fågelsjö 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, F, L 
Skydd: Saknas
Areal: 3 ha 
Nyckelbiotop: - 
Socken: Ludvika
Karta: 66F 6b NV 
Koord.RT90: 6669801/1465493
Koord.Sveref: 6670282/160221
Ägare: Kommun

1:5 0000 100 200 300 m
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195. Kasttjärnen

konstant antal, medan de flesta andra 
kolonier har försvunnit. Till skratt-
måsarna kommer andra fåglar för att 
häcka. Skrattmåsarna ger ett skydd för 
änder, doppingar, sothöna m.fl. Svart-
hakedopping (NT) har försökt häcka. 
En annan karaktärsfågel är rörhöna. 
Kasttjärnen är det enda stället i Da-
larna där rörhöna häckar regelbundet. 
Det är en mycket trevlig och vacker 
fågel som ibland visar upp sig på gräs-
mattorna intill tjärnen. Vassen har 
stor betydelse för många fåglar som 
skydd, häckningsmiljö och föda. I för-
sommarnaten sjunger flera rörsångare 
och en eller par sävsångare och säv-
sparv (VU). Genom åren har många 
tillfälliga gäster setts i Kasttjärnen, 
bl.a. snatterand, storskarv, svarttärna, 
trastsångare och grågås. Regelbundna 
gäster är fisktärna, gråtrut (VU) och 
vattenrall. 

Friluftsliv 
Eftersom Kasttjärnen ligger mitt i sta-
den är den viktig som ett rekreations-
område. Många besöker området just 
för att uppleva fågellivet. Kommunen 
har informationsskyltar om fågellivet 
och värdet av att ha en fågelsjö i sta-
den. Skolorna använder Kasttjärnen i 
undervisningen i biologi och ekologi.

Natur- och kulturhistoria
Kasttjärnen har tidigare varit en vik av 
Väsman????? 
När det fanns ett bandylag i Ludvika, 
då spelades matcherna på Kasrtjär-
nens is. 

Rörhöna. I Kasttjärnen finns 2-4 par. Kast-
tjärnen är den enda häckningsplatsen för 
rörhöna i Dalarna.    /PO

Ingrepp och påverkan 
Påverkan på tjärnen är mycket omfat-
tande sedan så långt tillbaka i tiden 
som på 1800-talet. Några allvarliga 
miljögifter finns inte i tjärnen, även 
om näringshalterna är höga, eftersom 
det har skett eller sker ett visst dag-
vattenutsläpp ut i tjärnen. 

Bedömning
Värdeomdöme 
Skrattmåsen har minskat mycket kraf-
tigt i Sverige, vilket också har skett i 
kommunen. Idag är kolonin av skratt-
mås i Kasttjärnen den i särklass största 
i kommunen och egentligen den enda 
”riktiga” kolonin. Till de häckande 
skrattmåsarna kommer flera andra 

fåglar, t.ex. rörhöna. Rörhöna finns 
i flera par och är det enda stället i 
Dalarna som den finns regelbundet. 
Åsikterna och upplevelsen av att ha så 
många skrattmåsar mitt i staden går 
isär. Viktigt är att bevara kolonin så 
länge den kommer att finnas. Ett år 
finns den nog inte. Som besöksmål är 
Kasttjärnen också värdefull, inte minst 
för barn som har möjligheter att kom-
ma fåglarna nära. Eftersom det finns 
rödlistade fågelarter och andra säll-
synheter bedöms naturvärdet till Hö-
gre naturvärde (Naturvärdeklass 1b). 
Dessutom finns goda förutsättningar 
långsiktigt att bevara livsmiljön.

Hot, skydd och planering 
En alltför kraftig igenväxning hotar 
möjligheterna för skrattmåsarna att 
häcka, men samtidigt som nya ”tu-
vor” kan uppstå. Förbuskningen är 
direkt ett hot mot alla fåglar som gyn-
nas av buskfria starrholmar. Kommu-
nen har en skötselplan för Kasttjärnen 
och den syftar till att begränsa ytan 
som skrattmåsarna häckar på, samtid-
igt som kvalitén på de som är kvar ska 
vara hög. Antalet häckande par bör 
inte öka. 

Rekommendationer 
Skötselplanen önskar att röjning av 
sly ska ske varje år före häcknings-
säsongen. Då och då bör rensningar 
ske efter stränderna så att tjärnen inte 
växer igen och undvika att holmarna 
får kontakt med fastmarken. Ibland 
bör även näckrosorna röjas och fraktas 
bort, för de ökar näringshalten samt 
tar syre vid nedbrytningen. Effek-
ten av fontän som syresätter vattnet 
är oklar, men doppingar som ibland 
häckar, tycker inte om krusningar på 
vattnet som en fontän skapar. 

Naturvårdsarter
Fåglar: Skrattmås Chroicocephalus ri-
dibundus, sävsparv Emberica schoenic-
lus (Sårbar - VU), gråtrut Larius ar-
gentatus (Sårbar - VU). 

Referenser 
Ljung 1998.

Vy över Kasttjärnen från västra sidan. Där är det parkmark. 
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Beskrivning
Läge 
Området ligger i Sunnansjö, cirka 5 
km S om Grangärde. 

Områdets huvuddrag 
Mindre höjd med varierande tall-
skog på sandig mark och som skiljer 
ut sig från det platta landskapet runt 
omkring. Området har många stigar 
och en elljusbana. Det gränsar mot ett 
stort före detta grustag.

Landskapsbild
Området ligger mitt i tätorten och 
därmed är den också väsentlig för 
landskapsbilden. 

Geologi 
Berggrunden består av yngre granit. 
Jordarten är isälvssediment av sand. 
Området ligger ovanför högsta kust-
linjen, vilken i Sunnansjö är 185 me-
ter över havet. Höjden låg som en ö i 
inre delen av en havsvik för 10 800 år 
sedan.

Vegetation 
Det finns en vissa indikationer på att 
sanden kan ha ett mått av kalkkorn, 
vilket floran och svamparna visar. 
Fältskiktet varierar med skogens ålder, 
täthet och tidigare markstörningar. 
Överallt kommer ljung och blåbärsris 
att ta över, där tillräckligt med ljus når 
marken. Tätare skog har mer av mossa 
och lavar. På många ställen är mossan 
djup, medan lavtäcket minskar med 
tiden och konkurrens från mossor och 
ris. Lagom med ljus betyder att fält-

Tal lmogården
Id nr: 196 
Typ: Sandtallskog, motionsspår
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: B, F, G 
Skydd: Saknas
Areal: 17 ha, inkl 14 ha skogsmark
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 7j NO
Koord.RT90: 6677839/1453775
Koord.Sveref: 6678175/148407
Ägare: Kommun, enskilda

Tallskogen saknar naturskogens stora mängd av död ved efter upprepande bränder. Det är viktigt 
att behålla skiktning och på något vis undvika hög vegetation av blåbär och ljung, för att inte mo-
sippa och svampar ska konkurreras ut.

1:10 0000 250 500 750 m
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skiktet blir gles gräs- och lågörts-typ. 

Flora och funga 
Historiskt är floran kopplad till tidi-
gare markanvändning.  Det är svårt 
att tro att höjden vid Tallmogården 
har varit skoglös för över hundra år 
sedan. Att det var mycket mer blot-
tad sandig mark är helt klart, när det 
finns uppgifter om rysk drakblomma 
Dracocephalum thymiflorum (EN). 
Även mosippa (EN) förekom då och 
ända in på 1950-talet var den van-
lig. Numera är det enstaka plantor, 
som dessutom är tynande i den täta 
mossan. Någonstans i tallskogen på-
träffades slåttergubbe (NT) 1992, 
vilket är i det närmaste en sensation. 

Tallskogen kanske planterades 

196. Tallmogården

för ungefär hundra år sedan, som på 
många andra sandiga områden, när 
skogen fick ett ekonomiskt värde. 
Idag är det svamparna som visar på att 
området kring Tallmogården är speci-
ellt utifrån förutsättningarna sandtall-
skogen ger. Många av de svampar som 
nämns förekommer, åtminstone bra 
svampår, tämligen rikligt. Vanligast är 
motaggsvamp (NT), men även skrov-
lig taggsvamp (NT) är ganska spridd.
Talltaggsvamp (NT), orange taggsvamp 
(NT) och blå taggsvamp (NT) före-
kommer betydligt sparsammare. Dä-
remot finns många ställen av stora 
gula fingersvampar, av vilken den van-
ligast är Ramaria eosanguinea. På en 
tall finns parasiten grovticka, en ovan-

lig ticka. Många av fruktkropparna 
finner man efter elljusbana och stigar. 
Kommunens enda kända plats för 
tallgråticka (VU) finns här. Den fö-
redrar nästan rena sandytor nära tall. 
Liknade växtsätt har kragmusseron 
Tricholoma robustum. Sannolikt kan 
man finna ytterligare arter av svampar 
om man gjorde en mykologisk inven-
tering vid ett bra svampår.

Fauna
Sandiga marker har sin speciella in-
sektsfauna. Särskilt där det blir varmt 
i solen och är fritt från högre växter. I 
tallskogen är det få passande ställen, 
men de finns. Slänten av sandtaget 
borde vara mycket värdefullt för t.ex. 

Många vältrampade stigar går genom skogen innanför elljusbanan.. Efter stigarna blottas sanden 
och här och var dyker en läcker matsvamp upp.  Det är viktigt att det finns ställen med unga tallar 
under de gamla träden. 

Skrovlig taggsvamp (NT) är en typisk art i 
sandtallskog. 

Ramaria sanguinea är kanske den vanligaste 
fingersvampen och finns även med gran.



732

196. Tallmogården

Efter elljusbanan går det att finna de raraste svamparna som har mykorrhiza med tall.      

solitära bin. 

Friluftsliv 
Tallmogården är värdefull som mo-
tion- och rekreationsområde. Besöks-
frekvensen av närboende måste vara 
stort. Svampplockning är populärt. 
Lite hästsport bedrivs på en sandig 
plan. 

Natur- och kulturhistoria
I slutet av 1800-talet var skogen gles 
och ung. Då fanns det många ställen 
med blottad sand. Uppgifter finns att 
det ända fram till 1950-talet var vitt 
på våren av mosippor. Några spår ef-
ter skogsbrand finns inte, eftersom 
det saknas gamla tallstubbar från na-
turstadiet. Kan skogen ha varit till för 
kreaturen? Sand har sannolikt tagits 
ur åsen under mycket lång tid. 

Ingrepp och påverkan 
Som det har varit fram till nu, har in-
grepp varit mycket blygsamma. Bort-
tagandet av döda och kullfallna träd 
har utarmat skogen på död ved. Igen-
växningen av ljung och högt blåbärs-
ris är en form av negativ påverkan på 
fauna, funga och flora.

Bedömning
Värdeomdöme
Sandtallskogen vid Tallmogården är 
en av få liknande biotoper med rödlis-
tade svampar. Även om mosippa (EN) 
är trängd till gränsen för utdöende, 
finns lämplig miljö kvar. Mycket vär-
defullt är området för de biologiska- 

2013 dök tallgråticka (VU) upp i närheten av elljusbanan. Detta är enda aktuella fyndet i kommunen.   
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och friluftsvärdena. Högre naturvärde 
(Naturvärdeklass 1b).

Hot, skydd och planering 
Hotet mot skogen kommer från 
skogsbruksåtgärder och därmed även 
mot svamparna som har mykorrhiza 
med barrträden. Den igenväxning 
som sker av ljung och blåbärsris, viss 
mån även mossa, hotar marksvampar 
att bilda fruktkroppar och mosippa 
att sprida sig. Skogen är inte med i 
kommunens skogsbruksplan.

Rekommendationer 
Kalhyggesbruk skulle vara förödande 
för mosippa och svamparna. Plock-
huggning skulle kunna fungera, men 
då och nu är det viktigast att begränsa 
ljungens och blåbärsrisets utbredning. 
Rensning från mossa och ris vore 
önskvärt på vissa ytor. Man kan mark-
bränna, men det finns alltid en risk för 
att det man vill gynna brinner upp. 
En harvning och plockning av ris vore 
ett önskvärt försök och som borde 
vara enkelt att genomföra. En plan för 
att bevara artmångfalden borde göras 
tillsammans med berörda markägare. 

Naturvårdsarter 
Växter: Slåttergubbe Arnica montana 
(Nära hotad - NT), mosippa Pulsatilla 
vernalis (Starkt hotad - EN).

Svampar: Talltaggsvamp Bankera 
fuligineoalba (Nära hotad - NT), 
tallgråticka Boletopsis grisea (Sårbar 
- VU), orange taggsvamp Hydnel-
lum aurantiacum (Nära hotad - NT), 
blå taggsvamp Hydnellum caeruleum 
(Nära hotad - NT), grovticka Phaeolus 
schweinitzii, svartvit taggsvamp Phel-
lodon connatus (Nära hotad - NT), 
Ramaria eosanginaria, skrovlig tagg-
svamp Sarcodon scabrosus (Nära hotad 
- NT), motaggsvamp Sarcodon squa-
mosus (Nära hotad - NT).

Referenser 

196. Tallmogården

Röd flugsvamp är både vacker och giftig, men mycket viktig art i ekosystemet.

Mosippa (EN) är på väg att försvinna, men ännu går det att rädda den.
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Beskrivning
Läge
Myrarna ligger på Fjällbergsområdet, 
5,5 km SV om Saxdalen och cirka 17 
km SSV om Grangärde.

Områdets huvuddrag
På ett krön ca 400 meter över havet, 
strax söder om Bobergets topp har 
omfattande myrbildning skett. Myra-
realen är 45 hektar. Norr och öster om 
myren är det gammal barrskog, annars 
är myrholmarna få och små. Öppna 
vattensamlingar finns i Källmossen.

Geologi
Berggrunden är vid Bomossen urgra-
nit, förutom vid Källmossen där det är 
leptit. Jordarten på fastmarken är tunt 
ytlager av morän över berget.

Vegetation:
Källmossen består av dels en sydlig, 
sluttande rismosse med välutveck-
lade strängar, dels en nordlig blötare 
mosse med ett 10-tal höljegölar. Den 
senare har flera lutningsriktningar 
varför strängsystemen får en oregel-
bunden utformning. En myrhals med 
hjortronrisvegetation bildar övergång 
mot Bomossen som är ett homogent, 
fattigt fastmattekärr. På myren är det 
glest med små mariga tallar. I kan-
terna är det på västra kanten mer gles 
tallmyrskog.

Flora och funga
På myrarna är det en ordinär flora 
med spridda förekomster av rosling.  

Käl lmossen -  Bomossen
Id nr: 197 
Typ: Rismosse 
Klass: Regionalt (II)
N2000: Nej 
Naturvärde: G, Bi, F 
Skydd: Saknas
Areal: xx ha 
Nyckelbiotop: 3 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 6j SV 
Koord.RT90: 6666633/1449805
Koord.Sveref: 6666923/144574
Ägare: Bolag

På myrarna finns vackra höljegölar. Vegetationen hör till den fattigare typen.  

1:15 0000 250 500 750 1000 m
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Fauna
Vid besök har par av gräsand och små-
lom (NT) setts i höljegölarna, men det 
bör finnas fler arter än så som häckar 
på myrarna. Ett par gulärla häckade 
ganska nyligen på myren. Närheten 
till skogskanter gör att trädpiplärka 
trivs. I skogen intill myren kan man 
få höra järnsparv. Därifrån kan man 
också få höra slaguggla under vårnät-
ter.

Friluftsliv
Myrarna ingår i Fjällberget-Ljungå-
sens skidspåranläggning. På myrarna 
går det spår för skidåkning. I kanten 
av Källmossen finns även ett vind-
skydd med eldstad. Vintertid är be-
sökfrekvensen mycket stor under hel-
gerna.

197. Källmossen - Bomossen

Natur- och kulturhistoria
Man behöver inte gå långt in i skogen 
förrän man träffar på spår efter kolmi-
lor. Sedan kolningen avslutades under 
första hälften av 1900-talet, har sko-
gen i stort sett inte brukats. Det finns 
ändå många gamla granlågor i skogen 
närmast myrarna. 

Ingrepp och påverkan 
En skogsbilväg delar Källmossen mitt 
itu, dock utan större påverkan på myr-
marken, särskilt norr om vägen, som 
också är naturobjektet. Skidspåren 
över myrarna är ett ingrepp. Påverkan 
är liten eftersom det gäller slitage på 
fältskiktet. Så länge inte bottenskiktet 
av vitmossa skadas så att torvlagret 
blottläggs, kan slitaget tillföra någon 
art till floran. 

Trots att det är klass II myr accepteras att man gör skidspår över myren? Frågan är vilken skada det 
gör?  Gynnar det någon växt? 

Bedömning
Värdeomdöme 
Ett i huvudsak opåverkat våtmarks-
område med distinkta och välut-
vecklade myrtyper. Hjortronrismos-
sen, gölsystemet och fastmattekärret 
bidrar särskilt till de biologiska vär-
dena. Våtmarken är ett Natura-2000 
naturtyp under ”Öppna mossar och 
kärr”. Eftersom våtmarken är klass II 
enligt våtmarksinventeringen, anses 
Källmossen-Bomossen ha Högre na-
turvärde (Naturvärdeklass 1b).

Hot, skydd och planering
Något särskilt skydd har inte mos-
sarna. Skidspåren över mossarna kan 
vara ett hot om slitaget tilltar och gör 
att vitmossor dör bort. Nyckelbioto-
pen som omfattar Boberget är viktig 
för områdets helhet och variation.

Rekommendationer
Avverkning nära mossarna bör und-
vikas. Om slitaget på myrvegationen 
tilltar bör skidspåren flyttas från mos-
sarna.

Naturvårdsarter
Fåglar: Trädpiplärka Anthus trivialis, 
smålom Gavia stellata (Nära hotad - 
NT), gulärla Motacilla flava, järnsparv 
Prunella modularis, slaguggla Strix 
uralensis*.

Referenser
Rafstedt & Bratt 1990.
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Beskrivning
Läge
Området ligger 6,5 km V om Gräng-
esberg k:a och N om Örtjärnsviken. 
Man passerar området utmed vägen 
mot Rickenstorp.

Områdets huvuddrag
Två bäckraviner som möts i en brant 
sluttning mot liten myr. Området lig-
ger inom ett större område som tidi-
gare var hagmark. Lövrikt, luckigt och 
med några riktigt gamla granar och 
många grova granar. Ovanligt många 
grova rönnar finns också. Fältskiktet 
är av lågörtstyp och i markskiktet är 
småblockigt, tendens till kalkbarr-
skog. Efter vägen står det en rad av 
grova äldre gråalar.

Geologi
Berggrunden består av granit (ögon-
förande). Jordarten är morän. Bäcken 
rinner i en isälvsränna.

Landskapsbild
Området har betydelse i landskapet 
eftersom det är ett naturområde nära 
bebyggelse.

Vegetation
I sluttningarna är det bördig granskog 
med stort inslag av gamla lövträd. 
Grova aspar och sälgar finns. Många av 
lövträden är döende eller redan döda. 
Marken är småblockig. Fältskiktet hör 
till det örtrikare hållet. Där ljus når 
marken växer piprör. I mer skuggiga 
partier blir det mest harsyra och andra 
låga örter. Alltför skuggigt då blir det 

Torvalax -  Ör t järn
Id nr: 198 
Typ: Näringsrik granskog, lövrik 
barrskog 
Klass: Lokalt intresse (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: G, Sj, S, B, K 
Skydd: Biotopskydd
Areal:  0,8 ha 
Nyckelbiotop:  100 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 
Koord.RT90: 6663207/1450294
Koord.Sweref: 6663207/1450294
Ägare: 

Kring en av bäckarna som störtar sig ned i ravinen står det en frodig granskog. Marken är där 
mycket småblockig.  

1:7 5000 100 200 300 400 500 m
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198. Torvalax - Örtjärn

Föregående sida: I sluttningen står det grov asp och floran är där rik med bland annat blåsippor.
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198. Torvalax - Örtjärn

bara bottenskiktets mossor som trivs. 

Flora och funga 
På marken finns mindre förekomster 
av blåsippa på flera ställen. På de små 
stenblocken i markytan finns flera ar-
ter av filt- och trevarlavar, bl.a. tunn 
trevarlav Peltigera degenii. Natur-
vårdsarten bårdlav finns på ett av de 
små stenblocken. På slätbarkiga rön-
nar är de ovanliga lavarterna Pertusa-
ria sommerfeltii (VU) och barkporina 
Pseudosagedia aenea påträffade. Häng-
lavar finns rikligt där ljus når lövträ-
den. Marksvamparna bör inventeras.

Fauna
Med största sannolikhet har detta 
område en viss betydelse för fåglar 

som behöver murkna lövträd för bon. 
Hackspettar och mesar bör vara gyn-
nade. Man kan också tro att det är en 
bra plats för snäckor. 

Friluftsliv
Som besöksområde kan det vara vär-
defullt om man intresserad av kultur-
historia. 

Natur- och kulturhistoria
Området har tidigare ingått i någon 
form av fodermark till Örtjärn. Struk-
turerna är typisk för igenväxande hag-
mark och/eller skogsbete på utmark. 
Kanske även slåtter kan ha bedrivits i 
bäckravinen.

Gamla solitära rönnar och aspar tyder på ett tidigare öppnare landskap. Men ännu står en del av 
lövträden att de fårtillräckligt med ljusför att leva. 

Ingrepp och påverkan
Granplantering har minskat arealen 
av lövrik, luckig skog på före detta fo-
dermark. 

Bedömning
Värdeomdöme
Biotopskyddsytan har höga naturvär-
den i form av struktur av betydelse för 
biologisk mångfald, t.ex. stor varia-
tion av trädslag, skiktning, luckighet 
och är en sällsynt biotop. Området 
bedöms ha Visst Naturvärde, natur-
värdesklass 3. Ytterligare artinvente-
ring kan snabbt öka kunskapen om 
naturvärdet. Den lilla arealen är san-
nolikt till nackdel för artmångfalden.

Hot, skydd och planering
Det lilla området är till stora delar 
skyddad som biotopskyddsyta. Beslu-
tet är från 2006-03-24 (objektnum-
mer SK-209-2006) ”mindre vatten-
drag och småvatten med omgivande 
mark

Rekommendation
Biotopskyddsytan bör utökas om det 
blir nödvändigt, exempelvis att intil-
liggande liknande skog hotas av av-
verkning.

Naturvårdsarter
Växter: Blåsippa Hepatica nobilis.

Lavar: Bårdlav Nephroma parile, 
Pertusaria sommerfeltii (Sårbar - VU).

Referenser



739

B e s k r i v n i n g
Läge
Skogsområdet ligger cirka 15 km NO 
om Fredriksberg. Området ligger på 
kommungränsen. Närmaste skogsbil-
väg går öster om.  

Områdets huvuddrag
Ett skogsområde som ligger på flacka 
åsar mellan myrarna Nordtorpsmy-
ren och Vittfallsmossen. Skogen do-
mineras av gammal tallskog med ett 
skikt av gran. I de västra delarna är det 
yngre gran som växer under de gamla 
tallarna. En liten areal av skogen är 
uppkommen genom sådd, men är 
orörd. I nordost, närmast grunderna 
av Nordtorpet är det gles grov gran-
skog på kulturmark.

Geologi
Berggrunden består av urgranit (me-
tagranit) och jordarten tunt ytlager av 
morän.

Landskapsbild
Ingen betydelse för landskapsbilden 
har området. Däremot stor betydelse 
i landskapet, eftersom det är ont om 
gammal tallskog och bördigare gran-
skog.

Vegetation
Barrskog av olika typer och bakgrund. 
Myrarna är öppna till glest trädbevuxna 
av gamla tallar och har fattiga vege-
tationstyper. En mindre myr mellan 
fastmarksåsarna har en riktigt gammal 
blandning av senväxande gran, björk 

Nordtorpet  -  Nordtorpsmyren
Id nr: 199 
Typ: Näringsrik granskog, sump-
skog, gammelskog 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Saknas
Areal: 38 ha, inkl 30 ha skogsmark
Nyckelbiotop: 45 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 7h NV, NO 
Koord.: 6680470/1430085
Koord.Sveref: 6680484/124838
Ägare: Bolag

Trots att skogen står nära en öde tomt med husgrundrer och åkrar har skogen höga naturvärden.

1:20 0000 250 500 750 1000 1250 m
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och tall. I skogen finns gamla tallar, 
av vilka de flesta är 150-200 år gam-
la. De har lämnats som överståndare 
för länge sedan. Där tallen står finns 
mindre ytor av renlavar. Lågörtsgran-
skog finner man i nordöst, där torpet 
har använt marken som åkrar, slåtter 
och bete. Naturmarken har många yt-
block. Gamla lågor, mest av gran, och 
döda träd finns i hela skogen.

Flora
Antalet växter är lågt. Det finns bara 
ett litet område i nordost som har 
lågörter, däribland piprör, harsyra och 
ekorrbär. På de gamla barrträden, sär-
skilt på granarna kan man finna lavar 
som tillhör gammelskogen. Det enda 
stället som det finns ”ädla” lövträd på 

199. Nordtorpet - Nordtorpsmyren

är där torpet låg. Ett par grova aspar 
har korallblylav på stammarna. En sälg 
har bårdlav och en död rönn stuplav. 
Annars är det bara spridda björkar av 
lövträden i barrskogen. De gamla gra-
narna har en del hänglavar, men det 
borde ha funnits mer. När man kom-
mer ut i myrkanterna ökar mängden. 
I den trädbevuxna smala myren mel-
lan fastmarken är det mycket rikligt 
med hänglavar på träden. På alla träd 
finns långa bålar av vanlig skägglav 
Usnea dasypoga och nästan alla granar 
har garnlav (NT). En och annan gran 
har också violettgrå tagellav (NT). 
Violettgrå tagellav och garnlav finns 
också spridda på gamla granar bland 

de gamla tallarna. Vedsvampar på lå-
gorna är det är sparsamt med. Vedticka 
finns på flera av dem, men annars är 
det bara ännu vanligare vedsvampsar-
ter funna. Två gamla tallar har synliga 
fruktkroppar av tallticka (NT). Nog 
borde fler tallar ha tallticka?  

Fauna
Spår efter tretåig hackspett (NT) finns 
i en gammal gran. Sannolikt är skogen 
för liten för att den ska kunna häcka. 
Runt om är det nästan bara hyggen 
och ungskog.

Friluftsliv
Någon betydelse för friluftsliv har inte 
området, ingen led går nära området. 
Den som är intresserad av historia och 
natur blir inte besviken vid ett besök.

Natur- och kulturhistoria
Nordtorpet, som ligger utanför kom-
mungränsen men som hade fodermar-
ken över gränsen, har för länge sedan 
övergivits. Rester av husgrunder, jord-
källare och åkerrösen är fortfarande 
väl synliga. De grova granar som står 
på och kring små åkrar och hävdad 
naturmark är antagligen också ganska 
gamla och bevisar när allt övergavs. 
En färdväg från torpet går på åsen rakt 
söderut. Åsen har troligen också varit 
betesmark, eftersom träden står glest. 
En annan otydlig körväg i väster har 
med avverkningar att göra.

Ingrepp och påverkan
Torpets vardagliga självhushållnings-
arbete har påverkat skogen. Nu tar 
skogen tillbaka marken. Om avverk-
ningar som för länge sedan lämnade 
mest gamla tallar kvar till föryngring 
av skogen, är ett ingrepp får var och 
en bedöma. Sannolikt har närheten 
till torpet betydelse för att mängden 
liggande träd är förhållandevis lågt, 
men de saknas inte.

Bedömning
Värdeomdöme
Arealen skog är ganska liten, men till-
sammans med myrarna bildar de ett 
komplex som har stor betydelse för 
omlandet. De rödlistade arternas fö-
rekomster bör  öka med tiden. En och 
annan rödlistad vedsvamp bör kunna 
påträffas vid besök i lämplig tid. Na-
turvärdena bedöms vara av Påtagligt 

Granskogen mellan myrarna innehåller gamla tallar eller också är det tvärtom.  
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Naturvärde till Högre Naturvärde i 
naturvärdsklass 1b. Den mer kultur-
påverkade skogen närmast torpruinen 
och söder därom, måste ingå eftersom 
det är en avvikande viktig skogstyp för 
framtidens biologiska mångfald. Som 
besöksområde bör det vara mycket in-
tressant när man kan se såväl biologis-
ka som kulturvärden på samma gång.

Hot, skydd och planering
Något direkt hot från skogsavverk-
ning lär inte finnas. Inte heller den 
skog som ligger intill torparruinerna 
bör komma ifråga. Torpets närmiljö 
bör bevaras utifrån kulturhistoriska 
aspekter. Markägaren, som är miljö-
certifierad, har avsatt nyckelbiotoper 
på 10,9 hektar och 6,1 hektar ”barr-
skog” och fri utveckling.

Rekommendationer
Skogen mellan myrarna bör huvud-
sakligen lämnas för fri utveckling. 
Om det finns möjligheter vore det 
värdefullt att ta bort unggranen un-
der gammeltallarna. Där det är skiktat 
med gammal gran bör dessa stå kvar. 
Inte nödvändigt att bränna?

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

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), violettgrå tagel-
lav Bryoria nadvordnikiana (Nära ho-
tad - NT), stuplav Nephroma bellum, 
bårdlav Nephroma parile, korallblylav 
Parmeliella triptophylla. 

Referenser

199. Nordtorpet - Nordtorpsmyren

Sumpskog eller myr? Det är sällan det hänger så mycket garnlav (NT) på träd i våra skogar. Även 
violettgrå tagellav finns på flera granar 

En del av skogen är tallskog som är skiktad av senväxande gran.
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Beskrivning
Läge
Bränningshöjden ligger cirka 7,5 km 
NO om Säfsnäs kyrka. Området lig-
ger N om gårdarna Stora Låsen. För 
besökare är det lättast att ta sig från 
gårdarna och norr ut uppför slutt-
ningens ungskog.  

Områdets huvuddrag
Ett ganska plant skogsområde som har 
sin högsta nivå omkring 480 meter 
över havet. Den höga höjden formar 
också skogen, tillsammans med att 
berget ligger ytligt. Ingenstädes finns 
det några brantare längre sluttningar. 
Ostsluttningen i nordväst är ett litet 
”hotspot” för att där är naturskog. 
Skogen domineras av gran, med inslag 
av tall på höjden. Ovanligt gles och 
luckig skog. Träden växer långsamt 
och är riktigt gamla. Skogen har upp-
kommit genom naturlig föryngring.

Landskapsbild
I landskapet är Bränningshöjdens gam-
melskog av stor betydelse för artmång-
falden. Dessutom bidrar skogen med 
ökad variation i omgivande plantage.

Geologi
Berggrunden består av urgranit som 
är omgiven av yngre granit. Mindre 
klippor är det i ostsluttningen i nord-
väst. Stenblock som ligger i den trak-
ten uppvisar att stenen inte är ordi-
närt urberg. Lavarna på stenarna finns 
bara om det är kemiskt neutral sten. 

Bränningshöjden
Id nr: 200 
Typ: Naturbarrskog 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Saknas
Areal: 31 ha, inkl 29 ha skogsmark
Nyckelbiotop: 77 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 7h SV 
Koord.: 6676737/1427425
Koord.Sveref: 6676752/122073
Ägare: Bolag

Ovanligt lite stenblock finns i granskogen. Den här platsen ser man hur granen föryngrar sig bara 
på stenblocken. De gamla granarna har ett tätt grenverk. 

1:15 0000 250 500 750 1000 m
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Typisk lucka som skpas i naturgranskog genom att träd dör och faller. Därefter kommer nya granar. 

Jordarten är morän och på höjderna 
är det tunt ytlager över berget. Några 
dramatiska formationer finns inte.

Vegetation
Sluttningarna runt hela berget är näs-
tan ren granskog av blåbärstyp. Där 
finns också jämnt spridda granlågor i 
olika nedbrytningsstadier. De är ofta 
knäckta vid basen, vilket kan tyda 
på att violticka Trichaptum abietina 
är den som står för dynamiken. Hö-
gre upp på berget blir skogen än mer 
luckig och gles. Inslaget av tall ökar 
markant, utan att bli dominerande i 
stort. På några mindre hällmarker kan 
det vara mest tall. Inga riktigt gamla 
tallar har setts. 

Granen har vuxit glest, eftersom 
många har spretiga och långa grenar 
som dessutom är de nedersta grenvar-
ven ända mot marken. På höjden är 
det nästan inga lövträd överhuvud-
taget. I sluttningarna finns spridda 
rönnar och björkar. Den lilla ostslutt-
ningen mot myren i nordväst avviker 
genom att granen är  grov och hög. 
Träden är säkert ett par hundra år. Här 
finns också ovanligt stora och grova 
rönnar. Några har redan fallit för ål-
derstrecket. En större och ett par små 
myrar bryter skogens vegetation. My-
rarna har glest med träd. Om lavarna 
på träden hör till vegetationen, så är 
det överallt enorma mängder med 
lavar på träden. Särskilt gäller detta 
granar i myrkanterna. Snötrycket på 
träden har många toppbrott till följd.

200. Bränningshöjden

Flora och funga
Växtligheten är synnerligen torftig. 
Fältskiktet domineras nästan helt av 
blåbär och ljung. Trädens grenar och 
kvistar är däremot ovanligt rikligt 
fyllda av lavar. Särskilt näverlav Pla-
tismatia glauca är otroligt vanlig. Ty-
pisk lav för gammal barrskog på höj-
derna är grynig blåslav och den finns 
även här på väldigt många granar. Till 
gamla granar hör också färglav Par-
melia saxatilis och fertil grynig örnlav 
Ochrolechia androgyna. Mer knuten 
till gammal granskog i områden med 
mycket nederbörd är mjölig dropplav 
(VU), som är funnen på en gran. Den 
kan vara förbisedd här. 

Hänglavar är bara ställvis rikliga 
på granarna. Dominerande är skägg-

lavsarter Usnea spp. De mörka tagel-
lavarna förekommer bara som inslag, 
förutom i nordväst där de är mycket 
rikliga på några granar i myrkanten. 
Det visade sig att narrtagel Bryoria 
implexa är vanligast. Violettgrå tagellav 
(NT) finns, men bara sparsamt på en-
staka granar. Garnlav (NT) finns över 
hela skogsområdet. Men ingenstans 
har laven setts i större mängder, oftast 
är det bara enstaka bålar. Ostslutt-
ningen som ligger i nordväst, mellan 
hällmark och myr, har gamla granar 
och rönnar. Här kan man kalla det 
för ett biologiskt ”hotspot”. På minst 
fyra gamla granar finns norsk näverlav 
(VU). 

På samma träd och på ännu fler 
granar finns skuggblåslav och gam-
melgranslav. Skuggblåslav finns även 
ymnigt på en grov rönn. På en död 
rönns ved hittades kornig nållav i 
ovanligt stor mängd. Rönnen som 
lunglav (NT) växte på har tyvärr fal-
lit. Laven håller väl sig kvar på lågan 
ett tag. Klipporna som inte är långt 
härifrån är måttligt höga. Under djupt 
överhäng påträffades sällsyntheterna 
Micarea tuberculosa och stiftdynlav 
Micarea botryoides. Även falsk kartlav 
finns här, men på lodyta. 

I samma sluttning ser klibbticka 
Fomes pinicola till att granar dör och 
faller till marken. Detta har pågått en 
tid och därmed finns förutsättningar 
för många arter bland vedsvampar. 
Typisk för gamla lågor är gränsticka 
(NT). Den finns på minst två lågor. 

Hällmarkerna är oftast små och glest trädbevuxna av både gran och tall. De riktigt gamla tallarna 
är nog borthuggna.  
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200. Bränningshöjden

En långsträckt sluttning har imponerande naturgranskog. Här finns många rödlistade lavar och vedsvampar - ett ”hotspot”.
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200. Bränningshöjden

På klen gammal gran- och rönnlåga 
finns stjärntagging (NT). Här finns 
också doftskinn (NT) som hör mer 
hemma i höjdlägesskog. 

Fauna
Ett tillräckligt stort skogsområde med 
gammal skog för att det ska vara in-
tressant för barrskogsfåglar. Tjäder 
finns. Den glesa och luckiga skogen 
bör göra att den passar för tjäderlek. 
Tydliga spår efter tretåig hackspett har 
inte setts, men det vore märkligt om 
inte ett par skulle finnas. Om inte 
höjdläget är till nackdel bör vissa in-
sekter vara gynnade av att det finns 
död ved. Granar med grenar till mar-
ken kan göra att några specialiserade 
nattfjärilar kan förekomma. Detta bör 
undersökas.

Friluftsliv
Skogen på Bränningshöjden borde 
kunna vara intressant att besöka. Det 
är en ganska lättframkomlig skog, 
utan några större hinder som block-
ighet eller sumpskog. Man får en ut-
märkt upplevelse av naturskog som 
under lång tid varit orörd. Öppning-
arna i skogen, särskilt hällmarkerna, 
ger möjligheter till överblick. Någon 
utsikt att tala om finns inte.

Natur- kulturhistoria
Att skogen har varit orörd under lång 
tid visar den gamla skogen och enskil-
da träd. Strukturer av naturskog med 
bland annat döda och liggande träd är 
tydlig. Spår efter skogsbrand brukar 
vara lätt att hitta, men här har inga 

I gammal granskog på höjder kan blodlav (upp till höger) och grynig örnlav vara mycket vanliga.

Större än så här är inte klipporna i ostsluttningen.   
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200. Bränningshöjden

spår överhuvudtaget setts. Namnet 
Bränningshöjden syftar på skogsbrand 
eller bränning. Hyggesbränningen 
kan det inte vara fråga om, för det är 
skogen alldeles för gammal. Kanske 
har det med finnarnas invandring och 
deras sätt att bruka skogen på. De an-
vände svedning som odlingsmetod. 
Bosättningen Stora Låsen ligger nära 
och kan ha med namnet på berget att 
göra. Andra kulturspår är en gammal 
och liten kolbotten längst i söder, och 
små luckor i skogen har uppstått ge-
nom att träd avverkats. 

Ingrepp och påverkan
Kan man kalla ett par traktorspår som 
knappt syns som ingrepp? De går ge-
nom skogen i söder och de kom till 
vid avverkning av skog intill. Luck-
huggningarna i början av nittonhund-
ratalet har ingen negativ inverkan på 
naturvärdena.

Bedömning
Värdeomdöme
Bränningshöjdens skogsområde 
har riktigt fina naturskogskvalitéer. 
Dessutom ett delområde som har 
särskilt stort värde för att det finns 
många naturvårdsarter inom liten 
areal. Norsk näverlav (VU) har där 
en av de rikligaste förekomsterna på 
gran i Dalarna. Området bedöms ha 
Högre naturvärde (Naturvärdeklass 
1b). Området bör ha kontinuerlig 
ekologisk funktion som livsmiljö 
för ett stort antal naturvårdsarter.  

Hot, skydd och planering
Skogsbruk är ett hot. Men största de-
len av området är nyckelbiotop på bo-
lagsmark. Under nyckelbiotopnamnet 
”Låshöjden” är 24 hektar avsatt som 
”barrskog”. Fri utveckling är åtgärden. 

Rekommendationer
Om hot uppstår av områdets natur-
värden bör naturreservat aktualiseras. 
En fördjupad artinventering bör göras 
för att öka kunskapen. Dessutom bör 
man inventera norsk näverlav (VU) 
bättre och bedöma dess framtida över-
levnad i området.

Naturvårdsarter
Svampar: Stjärntagging Asterodon fer-
rugineum (Nära hotad - NT), doft-
skinn Cystostereum murrayii (Nära ho-

tad - NT), kötticka Leptoporus mollis 
(Nära hotad - NT), gränsticka Phelli-
nus nigrolimitatus (Nära hotad - NT), 
vedticka Phellinus viticola. Fåglar: Tjä-
der Tetrao urogallus (EU-habitatart).

Lavar: Garnlav Alectoria sarmen-
tosa (Nära hotad - NT), violettgrå 
tagellav Bryoria nadvornikiana (Nära 
hotad - NT), kornig nållav Chaen-
otheca chlorella, mjölig dropplav Cli-
ostomum leprosum (Nära hotad - NT), 
grynig blåslav Hypogymnia farinacea, 
skuggblåslav Hypogymnia vittata, vit-
mosslav Icmadophila ericetorum, gam-
melgranslav Lecanactis abietina, bark-
kornlav Lopadium disciforme, lunglav 
Lobaria pulmonaria (Nära hotad - 
NT), bårdlav Nephroma parile, norsk 
näverlav Platismatia norvegica (Sårbar 
- VU), falsk skivlav Rhizocarpon lep-
tolepis. 

Fåglar: Tjäder Tetrao urogallus.

Referenser
Hermansson & m.fl. 2008. 

Grov gammal rönn med rikligt av mossor 
och  lavar på stammen. Sådana här rönnar 
hör till granskog som aldrig brinner.

På den här granen ser man vid basen gam-
melgranslav. På nedersta grenen finns även 
norsk näverlav (VU). Granen står inte långt 
från myren. 

I gamla skogar finns nästan alltid märkliga 
träd. Här är en kort ”bordsgran”. 
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Beskrivning
Läge
Rågångshöjden ligger cirka 14,5 km 
NV om Säfsnäs kyrka. Skogsområdet 
gränsar mot Rösjöns östra strand. Det 
finns ingen skogsbilväg till området, 
vilket är unikt. Närmaste väg är den 
som passerar Rösjöns sydände.

Områdets huvuddrag
Barrskogsområde som i sluttningen 
mot Rösjön är småkuperat med sän-
kor av kärr och sumpskog. Ställvis är 
det rikligt med ytliga stenblock och 
utspridda stora, till och med jätte-
block. I sydost är det mer flackt och 
där består skogen av ogallrad sådd 
granskog. Överallt ligger det lågor. 
Myrarna i och utanför området har 
vackert utvecklade flarkgölar i terras-
ser.

Landskapsbild
Visuellt har området ingen betydelse. 
Eftersom gigantiska avverkningar 
skedde på 1970-talet är den här gam-
melskogen avvikande i skogsomlan-
det. Lejbergets gammelskog som lig-
ger i närheten är av annan karaktär,  
mest mager höjdlägesskog.

Geologi
Berggrunden består av Dalagranit i 
den västra delen och pofyr längre öst-
erut. Området ligger på morän och 
på höjderna är det tunt ytlager. Ställ-
vis är det storblockigt och de centrala 
delarna kan nämnas som moränback-
landskap. Det vill säga att terrängen 

Rågångshöjden
Id nr: 201 
Typ: Naturbarrskog, lövrik barr-
skog, rikkärr
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Saknas
Areal: 57 ha, inkl 44 ha skogsmark
Nyckelbiotop:  % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 7f NO
Koord.: 6681743/1415235
Koord.Sveref: 6681609/109824
Ägare: Bolag

På sina ställen är granskogen riktigt blockig.

1:15 0000 250 500 750 1000 m
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har välutbildade kullar och sänkor. 
I de ravinliknande formationerna är 
det våtmarker i botten. Myrarna är 
ensidigt sluttande, excentriska mos-
sar med gölar. På sina ställen är det 
ovanligt rikligt med källor som träng-
er fram i sluttningarna. De flesta har 
järnrikt vatten.

Vegetation
Skogen är grandominerad. Inslaget 
av tall är måttligt, även om det finns 
fläckar med mer tall. Tall finns mest 
på myr, i kärr och i gles sumpskog. 
Antalet lövträd är litet. Undantaget 
är efter bäcken ost om myren, där det 
är rikligt med äldre björk i sumpgran-
skogen. Annars är det bara i gransko-
gen i sydost som det finns större an-

201. Rågångshöjden

del björk. Av andra lövträd finns det 
spridda, men enstaka, rönnar och säl-
gar. Ett fåtal grova gamla lärkar finns, 
men om de är planterade är osäkert. 
I området finns en liten areal 50- till 
60-årig planterad och ogallrad sump-
granskog. Fältskiktet domineras av 
blåbär. Vanligast är att skogen är för 
tät för växter och istället är skogen 
grön av enbart mossor. I källdragen 
och i kärren är det mer örtrik vegeta-
tion, till och med av typen högört.

Flora och funga
Floran är i stort sett artfattig. Skogs-
marken borde passa knärot (NT), men 
den är bara funnen på ett ställe. Det 
är i kärrdragen och källkärren som det 
finns en del nämnvärda växter. Ovan-

ligt rikligt finns det med en orkidé i 
våtmarkerna. Det är en handnyck-
elsart som troligen är Jungfru Marie 
nycklar, men arttillhörigheten  behö-
ver kontrolleras under växtsäsong. I 
ett av de större källkärren är det rikligt 
med vass. Mängder av vass brukar in-
dikera att det kan vara rikkärr. 

Rikligt med hänglavar på granar 
brukar vara ett bra mått på skogens 
orördhet. Här är det lite med hängla-
var, även om det varierar stort mellan 
olika platser och lägen. Garnlav (NT), 
som trivs bäst i gammelskog, före-
kommer spridd i hela skogsområdet. 
Det är på granar i den skiktade gran-
skogen i sydost som man finner mest 
av den. Trots att det rör sig om en 80-
90 årig sådd skog, men orörd. Vanlig 
skägglav Usnea dasypoga är heller inte 
så riklig som den skulle kunna vara. 
Som vanligt är det äldre lövträd som 
står för artmångfalden på träd. Klena 
senväxande rönnar finns här och var. 

Där ljus når ner blir lavarna många 
på den släta barken. En rönn har 
korallblylav, gytterlav och tunn por-
lav Pertusaria leioplaca. Medan bark-
porina Pseudosagedia aenea finns på 
fler rönnar. På en sälg är solfjäderlav 
(NT) och blåsvart knopplav funnen. 
Ett par höga björkstubbar har rikligt 
med vacker brunpudrad nållav (NT). 
Norrlandslav finns på ett mossigt sten-
block, detsamma gäller för nordlig 
trevarlav Peltigera neopolydactyla. 

Flera av de stora stenblocken är 
kanske ännu artrikare på lavar än löv-
träden. Stora stenblock har både en 
ovansida, lodytor och regnfria ytor 
under överhäng vilket ökar mikro-
livsmiljöer. På två stora stenblock, 
ganska nära varandra, finns norsk nä-
verlav (VU). De 12 till 14 bålarna av 
laven ser ut att vara i bra kondition. 
Ett utav stenblocken har också skugg-
blåslav, som även finns på flera block i 
området. Övriga arter på stenblocken 
är t.ex. skuggklotterlav Opegrapha gy-
rocarpa, blodplättlav Haematomma 
ochroleucum och stendynlav Micarea 
sylvicola. På stenblocken är det också 
mossrikt. Åtminstone på två stora 
stenblock finns stor revmossa. 
I hela skogsområdet ligger det lågor, 
framför allt granlågor. De har varia-
tion i både storlek och nedbrytnings-
grad. Självgallring pågår i de tätaste 

Småkullrig skog med stora ytblock och utslängda storblock i gammal granskog.  
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skogsdelarna.  Vedticka finns här och 
var på granlågor. Om en inventering 
skulle göras på vedsvampar skulle san-
nolikt fler naturvårdsarter upptäckas.

Fauna
Någon undersökning av fågellivet eller 
den lägre faunan finns inte. Vid besök 
skrämmer man alltid upp en och an-
nan tjäder. Skogen har de egenskaper 
som gör att tjädern trivs. Områdets 
storlek är tillräckligt för t.ex. tretåig 
hackspett.

Friluftsliv
Skogsområdet ligger lite avsides, men 
bör vara av visst intresse för besök. 
Huvudanledningen bör vara att det 
är ett stycke spännande natur. Den 
kuperade terrängen inbjuder till över-
raskningar. Trots blockigheten är det 
tämligen lättframkomligt. Skogsom-
rådet ligger så långt från väg att det 
råder absolut tystnad.

Natur- kulturhistoria
Sannolikt har skogen sällan brunnit 
och inte på de senaste hundafem-
tio åren. Inga spår efter bränder har 
hittats i levande tallar eller stubbar. 
Avverkning av de äldsta tallarna har 
skett, eftersom de i stort sett saknas. 
Några gamla tallar står kvar efter sjön. 
Höga stubbar efter avverkade tallar vi-
sar att det gjordes med såg. Skogen i 
sydost är sådd i början av 1900-talet. 
Sedan dess är den orörd. 

Ingrepp och påverkan
En gammal körväg går genom skogen 
i sydost och utan några synliga mark-
skador. Myren är dikad och ett långt 
dike rinner ut i Rösjön. Syftet var att 
öka tillväxten på skogen, men någon 
påtaglig effekt syns inte. Omgivning-
ens enormt stora avverkningsareal på 
1970-talet kan ha påverkat artmång-
falden i området.

Bedömning
Värdeomdöme
Rågångshöjdens kvarvarande gam-
melskog är variationsrik, i och med att 
det gäller ett backlandskap med stora 
utslängda stenblock och många käll-
drag. Myren är en vacker excentrisk 
mosse. Det gäller en äldre naturskogs-
artad skog med flera rödlistade lavar, 

Lövträd är det ont om utom intill en bäck öster om myren.   

Vass betyder ofta rikkärr. Här finns det rikligt med orkidéer.  
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En vacker excentrisk mosse ligger i anslutning till skogen. 

201. Rågångshöjden

särskilt värdefull för att norsk näverlav 
(VU) är livskraftig. Artmångfalden 
kunde vara större, men det saknas en 
bra artinventering. Högre naturvärde 
(Naturvärdeklass 1b).

Hot, skydd och planering
Skogsbruk är ett hot. Området sak-
nar nyckelbiotoper på bolagsmarken. 
Först och främst bör området invente-
ras på nyckelbiotoper. 

Rekommendationer
Om hot uppstår av områdets natur-
värden bör naturreservat aktuelliseras.

Naturvårdsarter
Växter: Jungfru Marie nycklar Dacty-
lorhiza maculata, knärot Goodyera re-
pens (Nära hotad - NT). 

Mossor: Stor revmossa Bazzania 
trilobata. 

Svampar: Vedticka Phellinus viti-
cola.

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), blåsvart knopp-
lav Biatora ocelliformis, brunpudrad 
nållav Chaenotheca gracillima (Nära 
hotad - NT), solfäderlav Cheiromy-
cina flabelliformis (Nära hotad - NT), 
grynig blåslav Hypogymnia farinacea, 
skuggblåslav Hypogymnia vittata, vit-
mosslav Icmadophila ericetorum, stam-
basdynlav Micarea globulosella, norr-
landslav Nephroma arcticum, norsk 
näverlav Platismatia norvegica (Sårbar 
- VU), gytterlav Protopannaria pezi-
zoides. 

Fåglar: Tjäder Tetrao urogallus*.
Självgallrad gammal sådd av gran. På väg att bli naturskog? 
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Beskrivning
Läge 
Området ligger cirka 17 km SSV 
om Grangärde. Man kan ta sig via 
Saxdalen, Olsjön och Ljungåsen el-
ler Björnhyttan och Ljungåsen. Mel-
lan Ljungåsen och Kestina går det en 
skogsbilväg norrut och efter första av-
taget nordvästut ligger området. Läget 
är i sydsluttningen av Skackelberget.

Områdets huvuddrag 
Det är en barrskog med varie-
rande inslag av tall och skiktad av 
gran. Terrängen är mycket speci-
ell. Den är kullrig med små höjder 
och svackor. I de lägsta partierna är 
det kärr, vissa är nästan trädlösa och 
sluttande. Skogen är högvuxen och 
med ett lägre höjskikt av gran, ibland 
tätt. Stora myren är ganska rik och på 
sina ställen finns en bård av gammal 
sumpskog med stort lövträdsinslag. 
Det är ganska lite lågor, men det finns 
en hel del döende gran. Döda granar 
blir så småningom lågor. 

Landskapsbild
I skogslandskapet är området tämli-
gen avvikande med att det är gammal 
barrskog , vilket nästan saknas i om-
givningen.

Geologi
Berggrunden består av urgranit som 
är genomsatt av pegmatit. Terrängfor-
men som är i området är ett småska-
ligt moränbacklandskap.

Skackelberget

Det har brunnit ofta och den sista gången ganska hårt. Inga gamla träd och grova högstubbar frinns 
kvar. Här och var finns de kvar på marken. 

 
Id nr: 202 
Typ: Gammelskog, tallmosse, kärr
Klass: Lokalt (III) 
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Saknas
Areal: 35 ha, inkl 30 ha skogsmark
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 6j SV
Koord.RT90: 6667173/1446313
Koord.Sveref: 6667420/141076
Ägare: Bolag

1:15 0000 250 500 750 1000 m
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202. Skackelberget

Vegetation 
Man kan klassa vegetationen i tre ty-
per. Den vegetation som finns på de 
öppna myrarna är vanligast av blåtå-
tel-typ. De små kärren inne i skogen 
kan närma sig intermediär typ. Sko-
gen domineras av barrskog av blåbärs-
typ. Om det är gran- eller tall som 
dominerar behövs en skoglig under-
sökning göras. På de små kullarna är 
det på sina ställen mer lav-typ och mer 
tall. Inslaget av lövträd är litet i barr-
skogen. I sumpskogen efter myrkan-
terna finns det gamla klibbalar. Några 
av dem är ovanligt gamla. Mängden 
död ved är litet, men det ligger jämt 
men glest av gran- och tallågor. Många 
träd står fortfarande upp trots att de är 
torra. 

Flora och funga  
I kärr och myr skulle det kunna finnas 
några växter och mossor som indike-
rar rikkärr. I skogskärren står det rik-
ligt av orkidéer, troligen mest jungfru 
Marie nycklar. Det saknas i stort sett 
uppgifter om floran. I den skiktade 
barrskogen kulle man kunna förvänta 
sig rikligt med ”hänglavar”, men det 
är förhållandevis lite av det. Ställvis 
finns det en del skägglavar på granar-
na och det finns även garnlav (NT). 
Grynig blåslav är påträffad på en tall 
uppe på en liten kulle.  När det gäl-
ler vedlevande svampar på gamla lågor 
är det svårt för sådana arter eftersom 
det  ännu inte finns så många. Under 
en grov gammal tallåga och på ko-
lad ved har silkesporing påträffats. På 

Skogen är högvuxen och variationsrik. Den är också luckig, kanske med hjälp av människan. Gra-
nen tar alltmer över i luckorna. 

granlågor är vindelgröppa Ceraceomy-
ces serpens, isabellaskinn Botryohypoch-
nus isabellinus och stjärntagging (NT) 
funnen. En gammal tall, har högt på 
stammen, ovanligt stora exemplar av 
tallticka (NT). Om en artinventering 
genomfördes i området skulle med 
stor säkerhet ytterligare naturvårdsar-
ter påträffas.

Fauna 
Här är det ett ställe som tjäder trivs i. 
Spår efter näringssök av tretåig hack-
spett (NT) syns på några av granarna. 
Inga besök har gjorts i området på 
lämplig årstid för att veta mer om få-
gellivet.

Friluftsliv 
På sikt skulle skogsområdet vara ett 

trevligt ställe att göra en skogsprome-
nad i. Det är en spännande och varie-
rade skog.

Natur- och kulturhistoria 
Spår efter skogsbrand finns under en 
gamla tallågor. Dessutom finner man 
små rester av kolad ved på flera av de 
gamla tallstubbarna. Spår efter minst 
två bränder finns på en stubbe. Att 
skogen har huggits för att göra träkol 
kan man anta av de kolmilor som det 
finns spår av. Föryngring av skogen 
har nog skett spontant och någon gall-
ring har inte genomförts. Skogen är i 
stort sett orörd i modern tid. 

Ingrepp och påverkan 
En avverkning för en planerad skogs-

Isabellaskinn är en ganska vanlig vedlevande svamp. Men det en av de allra färgstarkaste svamparna. 
För att se den måste man lyfta lågorna.

Nya träd växer upp efter en skogsbrand. 
Granen är minst 100 år gammal, men 
stubben är kanske 3-400 år gammal.
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Typiskt för området är alla de små kärren i skogen. Här ett litet källdrag. Miljöer som är mycket viktiga för uttorkningskänsliga mossor.

Tjäder är tallbarr på vintern och de har sina 
favoritträd. Tallarna blir då att se ut som 
den här tallen. 

202. Skackelberget

bilväg har gjorts intill området. Pla-
nen var kanske för att avverka skogen.

Bedömning
Värdeomdöme 
Skogsområdet i Skackelbergets syd-
sluttning är unikt genom den backiga 
terrängen. Gammal barrskog som är 
skiktad avverkas hela tiden om de inte 
uppmärksammas ha höga naturvär-
den. Denna skog är i naturvärdesklass 
2, det vill säga att den har påtagliga 
naturvärden. Tyngsta argumentet är 
att skogsområdet är värdefullt för att 
det finns em bra stam av tjäder. Högst 
troligt även spelplats. Mängden död 
ved kommer att öka, till och med på 
kort sikt eftersom många av granarna 
är döda eller döende. Två fågelar-
ter omfattas av EU:s habitatdirektiv. 
Området har särskild betydelse för 
biologisk mångfald och har förutsätt-
ningar att upprätthålla funktion som 
livsmiljö för naturvårdsarter. Påtagligt 
naturvärde (Naturvärdeklass 2).

Hot, skydd och planering 

Skogsbruk och avverkning är allvarligt 
hot. Skogsområdet är informellt avsatt 
som nyckelbiotop, med ny markägare 
är detta en osäkerhet om bedöm-
ningen blir densamma. Ett besök be-
hövs för att inventera vedlevande och 
marksvampar.

Rekommendationer 
Fri utveckling av skogen och då kom-
mer naturvärdet att snabbt öka när 
mängden död ved ökar.

Naturvårdsarter 
Växter: Jungfru Marie nycklar Dacty-
lorhiza maculata.

Svampar: Stjärntagging Astero-
don ferruginosus (Nära hotad - NT), 
tallticka Phellinus pini (Nära hotad - 
NT).

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), grynig blåslav Hy-
pogymnia farinacea, 

Fåglar: Tretåig hackspett Picoides 
tridactylus* (Nära hotad - NT), tjäder 
Tetrao urogallus*.

Referenser



754

Beskrivning
Läge 
Lönnhöjdens läge är cirka 9,5 km 
NO om Säfsnäs kyrka. Ifrån Ul-
riksberg är det 2 km NV. Det går 
numera väg från länsväg 245 upp 
genom området. Koord. Sweg915 
x:126740,3/y:6673919,2.

Områdets huvuddrag 
Området ligger nästan på högsta de-
len av en höjd som i sin tur är del av 
ett större höjdlägesområde. Läget är 
ungefär på 350 meter över havet och 
i en sluttning som är syd- till sydväs-
tvänd. Lönnhöjden är namnet på en 
gård som kom till på 1750-talet. 

På gården planterades många lön-
nar och därav namnet. Några natur-
liga lönnar har knappast funnits här. 
Odlings- och fodermarkerna blev med 
tiden utspridda över en stor areal. 
Största arealen har upptagits av glest 
trädbevuxen hagmark. Små åkerlap-
par har legat insprängda här och var. 
För ovanlighetens skull är inte alla 
öppna fodermarker igenplanterade 
med gran. Inte heller gårdsplanen är 
igensatt. Skogsbolaget har gallrat en 
del av granen i området. Ovanligt 
stora aspar, rönnar, björkar och säl-
gar står kvar. Lönnar finns också ut-
spridda, men det är intill gården som 
de flesta står. Markförhållandena är 
bördiga. Även lövträden har påväxt av 
många lav- och mossarter.

Lönnhöjden
Id nr: 203 
Typ: Lövskog, torpmiljö 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, K 
Skydd: Saknas
Areal: 20 ha, inkl 18 ha skogsmark
Nyckelbiotop: 75 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 7h SO 
Koord.RT90: 6673847/1432058
Koord.Sveref: 6673872/126765
Ägare: Bolag

Lönnhöjdens kulturmark ligger som en oas i den täta barrträdsplantagen.

1:15 0000 250 500 750 1000 m
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Det som är unikt för Lönnhöjden är att det finns mark som inte är planterad med gran. En viss 
igenväxning av asp har det blivit med åren.    /UR

Landskapsbild
Området bryter den barrskogsdomi-
nerade landskapet på ett påtagligt sätt 
om man far på skogsbilvägen genom 
området. Som naturtyp är den ganska 
isolerad, även om det var en vanlig lo-
kal typ kring torpen. Ännu finns res-
ter kvar vid de kvarvarande torpen i 
närheten.

Geologi
Berggrunden är av yngre granit och 
jordmånen av morän. 

Vegetation 
Floran är lundartad och smärre kärr 
är artrikare än normalt i skogsmark. 
Det finns flera växter som indikerar 
att det till och med kan vara kalk-

Efter 200 åå upphörde man att bo på Lönnhöjden. Ruinen efter stallet står kvar och de planterade 
lönnar som gav gården sitt namn.     /UR

mark. Planteringen av gran bland de 
gamla lövträden hämmar en del av 
lövträden. Särskilt sälg är känslig och 
många stora träd är döda eller döende. 
Asp och skogslönn klarar sig bättre. På 
ovansidan om vägen finns en yta som 
i det närmaste är trädlös. Där finns 
också stenmurar och en liten åker-
lapp. Kan det ha sett ut så här över 
hela arealen? Intill gården finns även 
syrén och hägg. 

Flora och funga  
Markförhållandena är rika och gynnar 
en artrik flora. Där granen står tät är 
floran utarmad. Uppgifter finns om 
att det ska finnas blåsippa, svart troll-
druva, vårärt och torta. I källdragen 
ska torta förekomma rikligt. Kärren i 

östra delen anses vara i det närmaste 
rikkärr. Floran bör inventeras så snart 
som möjligt. 

Eftersom det är äldre och grova 
lövträd i hela området, brukar mossor 
och lavar på dem vara mest intressan-
ta. Om asparna inte står för skuggigt 
bland planterad gran, är de bevuxna 
av mossor högt upp på stammarna. 
Träd som står helt exponerade får mer 
lavar än mossor på stammarna. Mos-
sorna på träden bör också inventeras, 
eftersom skogslönn kan ha ovanligare 
arter än de övriga lövträden. 

För lavarna är kunskapen bättre. 
Lunglav (NT) ska finnas på två grova 
sälgar, varav den ena ligger ner. Bård-
lav finns på flera träd och trädslag. På 
en grov sälg i vägkanten är det mycket 
av stuplav. Samma träd har kronlav 
Pachyphiale fagicola, som bara brukar 
finns på gamla träd som står öppet. 
På lönnarna vid gårdsruinen finns 
bland annat skinnlav och fjällig filtlav 
Peltigera praetextata. Några aspar som 
står på nedsidan av vägen har på sina 
stammar aspgelélav (NT). Träden står 
lagom skuggigt för att aspgelélaven 
ska trivas. Detsamma kan man säga 
om dvärgtufs.

Lite överraskande var en skogslönn 
parasiterad av grentaggsvamp (NT). På 
stammen fanns fyra stora fruktkrop-
par. Trädet såg ännu ut att vara mot-
ståndskraftigt och vitalt. Lönnticka 
Oxyporus populicola förekommer 
också på lönnar. På asp är stor as-
pticka (NT) påträffad. När det gäller 
marksvampar skulle det kunna finnas 
möjligheter att någon ovanlig art före-
kommer under någon äldre gran eller 
lövträd. De rika markförhållandena 
gynnar svamparna. 

Fauna 
Här bör det finnas en del fågelarter 
som är knutna till lövskog. Lönn-
höjdens lövrika skog är en oas i barr-
skogslandskapet. En fågelinventering 
bör genomföras. 

Friluftsliv 
Lönnhöjden bör vara ett intressant 
besöksmål utifrån de biologiska och 
kulturella värdena. Det är få ställen i 
kommunen som strukturer från det 
gamla odlingslandskapet kan ses som 
här. Om man restaurerade det lövrika 

203. Lönnhöjden
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området skulle man få en stor sevärd-
het.

Natur- och kulturhistoria 
Här är det kultur som gäller. Hela 
området är kulturskapat av de för-
sta nybyggarna. Gården kom till på 
1750-talet. Den övergavs ungefär 
xxxx. Kan det finnas träd kvar sedan 
den tiden? Kan de gamla sälgarna vara 
250 år? Norr om området ligger ett 
par myråkrar.

Ingrepp och påverkan 
Igenplanteringen av gran bör ha skett 
på 1960-talet. Någon på skogsbolaget 
bör ändå ha insett värdet av Lönnhöj-
dens gamla marker och undantagit 
viss areal från planteringen. På senare 
tid har en del av granen avverkats till 
förmån för några gamla lövträd och 
för att skapa en viss luckighet. En väg 
har byggts av den gamla stigen genom 
området. 

Bedömning
Värdeomdöme 
Att det finns kvar ett så här pass stort 
område med gamla lövträd kring ett 
före detta torp är ovanligt i kommu-
nen. Särskilt värdefullt är att all areal 
inte är granplanterad. Förekomsten av 
så många äldre skogslönnar är unikt 
för att vara i finnmarken. På äldre 
aspar, sälgar, rönnar och skogslönnar 
finns det naturvårdsarter bland lavar 
och svampar. Området bedöms åt-
minstone ha ett Påtagligt naturvärde 
(Naturvärdeklass 2), men ytterligare 
besök för att leta arter kan ge högre 
naturvärde. 

Hot, skydd och planering 
Största delen av området är så kall-
lad förstärkningszon i skogsbolagets 
ekologiska landskapsplan. Området 
går då under namnet Stora Sandsjö-
höjden och som lövlund 14,4 hektar. 
I planen är åtgärden att området ska 
detaljplaneras, plockhuggas på gran 
och planteras av lövträd. En dröm 
vore att få en gles och luckig lövskog 
som regelbundet röjs på uppväxande 
biologiskt ointressant sly. 

Rekommendationer 
Förstärkningszonen bör uppgraderas 
till nyckelbiotop med skötsel. Efter 
åtgärder med att plockhugga granen 

203. Lönnhöjden

Trots att skogsbolaget har tagit bort granar, räcker detinte. Granen hotar fortfarande lövträd.

skulle området få en högre status som 
besöksmål och därför bör skyltning 
ske där natur- och kulturvärdena visas 
upp.

Naturvårdsarter 
Växter: Blåsippa. 

Svampar: grentaggsvamp Clima-
codon septentrionalis (Nära hotad - 
NT), stor aspticka Phellinus populicola 
(Nära hotad - NT). 

Lavar: Garnlav Alectoria sarmen-
tosa (Nära hotad - NT), aspgelélav 
Collema subnigrescens (Nära hotad - 
NT), skinnlav Leptogium saturninum, 
dvärgtufs Leptogium teretiusculum, 
lunglav Lobaria pulmonaria (Nära ho-
tad - NT), stuplav Nephroma bellum, 
bårdlav Nephroma parile. 

Referenser
Hermansson & m.fl. 2008. 

På vissa aspar tar mossorna över, vilket visar på hög luftfuktighet och ganska mycket skugga.
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Beskrivning
Läge 
Skepparkullern ligger cirka 10 km 
NNO om Grangärde kyrka. Lättast 
att ta sig dit är från skogsbilvägen 
Tickolsvägen som går söderut från väg 
644 vid sydänden av sjön Rämen. 

Områdets huvuddrag 
Skogsområdet är stort sett beläget 
mellan tre myrar och tallmossar. Om-
rådet ligger en aning öster om höjden 
som kallas Skepparkullern. Skogen är 
en varierande äldre blandbarrskog på 
två småkuperade moränryggar. My-
rarna är glest trädbevuxna tallmossar, 
men även ett område med klibbalkärr 
finns. Inslaget av lövträd är måttligt 
men med många grova gamla träd.

Landskapsbild
Skepparkullens gammelskog är ganska 
isolerad med stora arealer yngre sko-
gar uppkomna efter avverkningar. 

Geologi
Berggrunden består av urgranit. 
Jordarten är morän och på höjden är 
det tunt ytlager.

Vegetation 
Fältskiktet på åsarna med barrskog 
böljar fram och tillbaka mellan blå-
bärsris och lavar. Andelen av ren- och 
fönsterlav på marken är sammantaget 
ovanligt stort. Skogens ålder överstiger 
vad som är vanligt i trakten, enskilda 
träd är säkert flerhundraåriga. Granen 
står mest som ett skikt av trögväxande 
träd under tallen. Här och var tätnar 

Skepparkul lern
Id nr: 204 
Typ: Gammelskog, alkärr, sump-
skog 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Saknas
Areal: 25 ha, inkl 22 ha skogsmark
Nyckelbiotop: 60 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66F 8a SO 
Koord.RT90: 6684400/1463764
Koord.Sveref: 6684990/158483
Ägare: Bolag

Gammal tallskog av lavtyp börjar bli ovanligt. Här behövs det fler lågor.

1:15 0000 250 500 750 1000 m
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granen och det blir nästan tvärtom. 
Död ved finns både som lågor och 
stående torrakor. Antalet gamla lågor 
och högstubbar är dock få. De låg-
länta tallmossarna i omgivningen är 
av skvattram-typ. I tallmossarna finns 
flera knotiga gamla tallar. Mängden 
torrakor är dock måttlig och då mest 
som klena sådana. Vissa av dem är sä-
kert riktigt gamla. Avvikande sump-
skog är ett parti mitt i området. Vatt-
net rinner upp i sidan av en lång myr 
och bräddar över en häll och tillbaka 
i myren. Kring källdråget står klibb- 
och gråalar. Nedanför bildas en blöt 
sumpskog som har glest med träd och 
däribland gamla klibbalar.

Flora och funga  
Markförhållandena är ganska torftiga 
för att floran ska vara rik. I klibbalkär-
ret finns i alla fall många stänglar av 
en art av orkidé och här var ruggar av 
vass. På den magraste partiet i skogen 
finns ett liten grupp med lopplummer. 
I en sådan här gammal barrskog för-
väntas att det ska finnas naturvårds-
arter bland vedsvamparna. Tyvärr är 
antalet lågor inte så stort, men de är 
ganska väl spridda över hela området. 
Inga andra arter än de vanligaste tick-
orna är funna. 

På många ställen finns dropptagg-
svamp och som är knuten till tall. 
Möjligen är det bland marksvamparna 
man ska finna de ovanligaste arterna 
när det blir en bra svampsäsong. 

Lavar som är knutna till gamla 
granar har stora möjligheter. Garnlav 

(NT) finns spridd över hela områdets 
barrskog, men oftast i enstaka exem-
plar på de granar som de finns på. På 
några granar finns violettgrå tagellav 
(NT) och några av bålarna är riktiga 
praktexemplar. Det står några aspar i 
skogen, de är lite för beskuggade av 
granarna, men har tillräckligt med 
ljus på stammarna för att det ska fin-
nas skorplavar. Klibbalarna är tillräck-
ligt gamla för att de ska få rikligt med 
skorplavar. Yngre träd brukar vara 
täckta av stora bladlavar. En gammal 
tallåga som ligger öppet i en glänta 
har en fin förekomst av dvärgbägar-
lav (NT). Ytterligare besök i området 
kommer sannolikt att leda till fler 
fynd av naturvårdsarter.

Fauna 
Man får här en perfekt skog- och myr-
mosaik för tjäder. Området är kanske 
i minsta laget för ett större antal fåglar. 
För att veta mera om fågellivet och den 
lägre faunan behövs inventeringar.

Friluftsliv 
Att naturområdet Skepparkullern är 
förhållandevis nära Ludvika och andra 
tätorter och att det är lätt att nå från 
väg, borde göra området till ett bra 
besöksmål. Här kan man få se ett va-
riationsrikt skogsområde med aningar 
om hur naturskog ska vara. Terrängen 
är inte speciellt svår. 

Natur- och kulturhistoria 
Som i många andra gammelskogar 
syns spår efter gårdagens skog i form av 

Ett märkligt klibbalkärr följer en smal våtmark mellan skog och sumpskog.

Här och var iigger fallna högstubbar som har varit med länge. På denna finns dvärgbägarlav (NT).

204.Skepparkullern

Kring och mellan höjderna är det tallmos-
sar.
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stubbar med kolad ved. Detta betyder 
att skogen har brunnit och i det här fal-
let ganska hårt. Elden har betydelse för 
hela områdets karaktär. Många av stub-
barna har avverkats med timmersvans 
och när det var mycket snö, vilket re-
sulterade i höga stubbar. Flera av de 
gamla tallarna har tydliga brandljud, 
men som är överväxta av ny bark. En 
tall har kraftig reva efter blixtnedslag. 
En kolbotten är hittad. Kolbotten är 
ovanligt liten och rund. 

Ingrepp och påverkan 
Några industriella skogsbruksåtgär-
der finns inte i området. Skulle det 
vara något kan det gälla gödsling, men 
lavmattorna motsäger detta. Omkring 
området är det bara barrskogsplantage.

Bedömning
Värdeomdöme 
Skepparkullern är ovanlig på det sätt 
att det är variationsrikt, trots att det är 
ett ganska litet område. Skiftningarna 
mellan tall- och granskog, sumpskog, 
alkärr,  tall- och öppna mossar skapar 
stora möjligheter för hög artdiversitet. 
Genomsnittliga åldern på skogen är 
ovanligt hög för att vara i dessa trak-
ter. Området får Högre naturvärde 
(Naturvärdeklass 1b).  

Hot, skydd och planering 
En stor del av området är nyckelbio-
top, arealen är 9,9 hektar ”barrna-
turskog” och 6 hektar ”barrsump”. 
Skogsarealen totalt är ungefär xxx % 
av området. Övriga delar är myr. 

Rekommendationer 
Hela området bör bevaras intakt. För 
att öka mängden död ved skulle man 
kunna ringbarka ett antal tallar, för att 
påskynda processen. 

Naturvårdsarter 
Växter: Lopplummer Huperzia se-
lago*.
Svampar: Dropptaggsvamp Hydnel-
lum ferrugineum. 

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), violettgrå tagellav 
Bryoria nadvornikiana (Nära hotad - 
NT), dvärgbägarlav Cladonia parasi-
tica (Nära hotad - NT). 

Fåglar: Tjäder Tetrao urogallus*.

Referenser
Klibbalkärret slutar abrupt med ett litet vattnfall innan en gles sumpskog tar över.

I ytterområdena är det mosaik av hällmarker, myr och sumpskog.

204.Skepparkullern
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Beskrivning
Läge 
Hökberget ligger ca 10 km NV om 
kyrkan i Säfsbyn. Berget ligger i det 
stora sydvända bergsområdet norr om 
Lisjön, mellan Pundasberget och det 
högre Simonsberget.

Områdets huvuddrag 
Bergets högsta topp är cirka 485 meter 
över havet. Hela området ligger högre 
än 425 meter. Det ett barrskogsom-
råde med varierande bördighet, ålder 
och mänsklig påverkan. Stor del består 
av hällmarker med tallskog med inslag 
av gran och björk. Västsluttningen har 
en långsträckt klippa och nedanför 
den sumpskog av varierande slag. Öst-
sidan är inte lika stupande, utan bara 
brant. I anslutning till Simonsberget 
finns en ytterligare höjd och där emel-
lan ett svagt sluttande plan.

Landskapsbild
Utsikten är fin åt väster och sydost 
från högsta toppen. Hökberget syns 
inte som något påtagligt i skogsland-
skapet, som Pundasberget däremot 
gör. Skogsområdets betydelse i ett 
ekologiskt landskap är kanske inte av 
avgörande betydelse för artmångfal-
den. Men just den västliga delen av 
det stora bergsområdet är hårt anfrätt 
av skogsbruket. Varje kvarvarande 
gammelskog kommer att få stor bety-
delse i framtiden som avvikande.

Geologi
Hökberget består av porfyr (strökoms-

Hökberget
Id nr: 205 
Typ: Naturskogsartad barrskog, 
bergbrant, sumpskog 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Saknas
Areal: 27 ha 
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 7f SO 
Koord.RT90: 6674017/1413526
Koord.Sveref: 6673933/108372
Ägare: Bolag

Högsta höjden i området är en småkuperad hällmark med gamla tallar.

1:15 0000 250 500 750 1000 m
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204. Hökberget

vik). Klipporna på västsidan har inslag 
av något mer lättvittrat och en surhet 
som är något mer gynnsamt för växt-
ligheten. Hällarna på högsta höjden 
är ställvis fria från lavar och mossor. 
De går i syd till nordlig riktning. Mel-
lan dessa är det skogsbevuxna svackor. 
Jordarten är morän och i stort sett 
hela området har tunt ytlager.

Vegetation 
Typisk barrskog med variation av fält-
skikt beroende av bördighet. Hällmar-
kerna domineras av tallskog. Granen 
har större andel i svackorna mellan 
hällarna. Granen är dock på väg att 
ta över även på tunnare jordmåner. 
Ljung och blåbär dominerar fältskik-
tet. Inslaget av björk är måttligt på 

höjden. I norra änden, där hällmar-
ken planar ut i bördigare barrskog är 
björken ganska rikligt representerad. 
Nedanför västbranten sluttar det och 
där är rörliga markvattnet ytligt, vilket 
betyder sumpskog. Där finns också 
klibbalar och sälgar. Mängden död 
ved i form av lågor är mycket litet. 
Endast i den norra delen, där det är 
gammal granskog, finns en början på 
kontinuitet av fallna träd.

Flora och funga  
Antalet växtarter torde vara lågt. På 
ostsidan finns en liten bäckravin och 
i anslutning till den finns vitsippa, 
ekbräken och liljekonvalj. I hällmark-
stallskogen går det att finna på tall och 
gran garnlav (NT), men bara enstaka 

bålar. En gammal död gran har färglav 
Parmelia saxatilis kvar på grenar. På 
västsidan, intill klippväggarna, är det 
mest intressantaste platsen för lavar 
och mossor. Stora ytor av klipporna 
är fuktiga av översilat survatten från 
hällmarkerna och då blir det som van-
ligt få arter. På torrare ytor finns det 
sprödlav Sphaerophorus fragilis, fläck-
klipplav Fuscidea gothoburgensis och 
skinnknotterlav Trapeliopsis gelatinosa. 
Att ådrig torsklav Peltigera leucophle-
bia finns vid basen av en klippa tyder 
på att det inte är surt berg. Tidvis fuk-
tiga ytor har typiska arter för sådana 
ställen, t.ex. rödfläckig knotterlav Tra-
peliopsis pseudogranulosa och Aspicilia 
laevata. Mer avvikande art är tvåspo-
rig blodlav Mycoblastus affinis. I nor-
ra delen, mellan Hökberget och Si-
monsberget finns en naturskogsartad 
granskog med riktigt gamla träd. Ett 
par granar med kraftigt kådflöde har 
på kådan kådskål. Vissa av de gamla 
granarna har på stammen den ovan-
liga skorplaven Lecidea leprarioides. 
Klibbticka Fomes fomentarius har star-
tat en process i den grandominerade 
skogen, vilket kommer att leda till fler 
vedlevande svamparter.

Fauna 
Om man bara betraktar Hökberget så 
är det inte så stort att art- och indi-
vidantalet kan bli stort av skogsfåglar. 
Spår efter tjäder syns tydligt på de hårt 
betade gammaltallarna. Hackmärken 
efter tretåig hackspett (NT) finns och 

Sluttningen mot höjden intill Simonsberget har en riktigt gammal granskog.

Skogen står tät på långa sträckor mot klipporna på västra sidan av Hökberget.
Fläckklipplav växer på torra lodytor på 
klippor. 
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miljön passar den bra. Blåhjon sågs på 
en granlåga.

Friluftsliv 
Hökbergets högsta höjd kan vara värt 
ett besök för utsiktens skull.

Natur- och kulturhistoria 
I norra delen av hällmarksartade sko-
gen verkar det som att det en gång har 
brunnit. Skogens karaktär är som det 
kan bli efter en skogsbrand. Det stora 
inslaget av björk ger denna karaktär. 
Inga gamla tallstubbar med kolad 
ved har noterats från hällmarkerna. 
Kanske har sådana stubbar kolats el-
ler använts vid tjärbränning. Bristen 
på död ved tyder på en omfattande 
plockhuggning eller till och med av-
verkningar. Skogen är dock självupp-
kommen.

Ingrepp och påverkan 
I modern tid har avverkningarna på 
västsidan gått ända upp till klipporna 
på vissa ställen. Därefter har contorta-
tall planterats. Som tur har sumpsko-
gen fått vara kvar, även om de stora 
träden är avverkade. I den naturskogs-
artade granskogen i norr, har sanno-
likt döda träd tagits tillvara.

Bedömning
Värdeomdöme 
Hökbergets skogsområde är varia-
tionsrikt och med en viss andel natur-
skogsartad skog. Det saknas dock stör-
re antal lågor, men i granskogen finns 
lämpliga lågor. Lavarter som garnlav 

(NT) och violettgrå tagellav (NT) 
kommer att öka med tiden. Området 
bedöms ha högt naturvärde, men för 
ett antal rödlistade arter. Påtagligt na-
turvärde (Naturvärdeklass 2).

Hot, skydd och planering 
Skogsavverkning eller andra skogs-
bruksåtgärder skulle vara mycket 
negativt för naturvärdena. Det finns 
ingen nyckelbiotop i området, vilket 
inte stämmer. Den produktiva na-
turskogsartade granskogen bör vara 
nyckelbiotop.

Rekommendationer 
En artinventering av vedlevande 
svampar i rättans årstid bör resultera 
i fler rödlistade arter i området. Den 
nuvarande sammanhängande skogen 

bör få stå orörd och utveckla ännu hö-
gre naturvärden.

Naturvårdsarter 
Svampar: Kådskål Sarea rhizine. 

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad – NT), violettgrå tagel-
lav Bryoria nadvornikiana (Nära ho-
tad – NT), grynig blåslav Hypogymnia 
farinacea.

Fåglar: Tretåig hackspett Picoides 
tridactylus* (Nära hotad - NT), tjäder 
Tetrao urogallus*.

Referenser

I den gamla granskogen börjar träden dö och falla, vilket kommer att gynna många arter.

Ådrig torsklav är en bra indikatorart för rikare berggrund.

Blåhjon Callidium violaceum trivs i gran-
lågor. Numera vanligare i vedboar än i 
skogen.

204. Hökberget
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Lagalammshöjden
Id nr: 206 
Typ: Naturskogsartad barrskog, 
sumpskog, bergbrant 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Saknas
Areal: 353 ha, inkl 270 ha skogs-
mark
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E 7f NO 
Koord.RT90: 6650197/1412852
Koord.Sveref: 6680101/107617
Ägare: Bolag

Beskrivning
Läge 
I kommunens nordvästra hörn ligger 
Lagalammshöjden, området sträcker 
sig norrut omkring Stora Mörttjär-
nen. För att komma dit åker man vä-
gen som mellan länsväg 64 och vägen 
mot Lindesnäs. 

Områdets huvuddrag 
Ett tämligen obrutet skogslandskap 
där Stora Mörttjärnen ligger i den 
lägsta delen. Runt om tjärnen är det 
småkuperat med kullar och åsar, där 
emellan sumpskogsdråg och små my-
rar. Det är förhållandevis lite med yt-
liga block. Här och var ligger det stör-
re block. En och annan klippa finns 
också.

Landskapsbild
Områdets gammelskog bryter det vi-
suella av stora kalhyggena och ungsko-
gar som finns i alla riktningar. Storle-
ken av området har stor betydelse för 
artmångfalden och möjligheterna att 
få ett funktionellt landsap, särskilt när 
det finns flera större skogsområden i 
nordvästra hörnet av kommunen.

Geologi
Berggrunden består av kvartsit som 
gränsar i södra delen till porfyr. Skogs-
området är ett typiskt småkullrigt 
landskap med moränåsar och mindre 
myrar, samt smala myrdråg mellan 
vissa kullar. Ovanligt lite av områden 
med svårforcerad blockig skog, istället 
är det en behaglig böljande formation. Här och var finns små grupper av aspar.

1:35 0000 500 1000 1500 2000 2500 m
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Här och var ligger dock flyttblock, nå-
gon enstaka kan gå under beteckning-
en ”jättekast”. En klippa i öster visar 
att det är inte bara surt berg som går i 
dagen, utan en aning basiskt berg.

Vegetation 
Området har brandpräglad natur-
skogsartad barrskog genom att det 
har förekommit flera skogsbränder. 
Skogen är därigenom omväxlande och 
tämligen luckig. Den skiftar mellan 
höjdernas talldominerade skog och 
svackornas granrika skog. Granen do-
minerar endast i sumpskogarna efter 
bäckar och i branta sluttningar. Unge-
fär 14 hektar är sumpskog av olika ty-
per. Inslaget av lövträd är inte speciellt 
stort, men det finns ställen där björk 

har stor andel. Överallt går det finna 
sälgar och aspar, men de är ofta ganska 
klena och trögväxande. Anmärknings-
värt att rönn saknas. Lövträden är 
troligen uppväxta efter senaste skogs-
branden. 

Åldern på skogen är tämligen en-
hetlig. Enstaka granar och tallar är 
dock ett par hundra år gamla, någon 
av dem sannolikt ännu äldre. Fältskik-
tet i skogen domineras nästan helt av 
blåbär, även där tall dominerar. Un-
dantaget är öster om Stora Mörttjär-
nen där tallskogen är mer av lavtyp, 
särskilt den västvända sluttningen 
mot tjärnen. Förekomsten av död ved 
i form av talltorrakor och högstubbar 
är mer än det brukar vara. Ovanligt 
många vrak efter dimensionsavverk-
ningen ligger mossöverväxta. Det-
samma gäller för många av de fallna 
högstubbarna. Granlågor i olika ned-
brytningsstadier finns här och var, 
även ansamlingar. Mängden tallågor 
är betydligt mindre, men det finns ett 
antal i de äldsta tallskogspartierna.

Flora och funga  
Det stora skogsområdet är typiskt för 
västlig taiga. Jordmånen är mager, 
sannolikt utmagrad av återkomman-
de bränder. Inga speciellt avvikande 
kärlväxter är inte noterade. I små kärr 
finns orkidéerna korallrot och Jungfru 
Marie nycklar. Kryptogamfloran är 
mer variationsrik, utan för den skull 
vara anmärkningsvärt artrik. De flesta 
av de klippväggar och stenblock som 
finns är ovanligt nakna. Kanske har Skogen domineras av skiktad barrskog och granskog. Det står gott om gamla granar på vissa ställen.

Mest tallskog är det i östra delen och den skiftar starkt i åldrar. Överallt är det magert.

205.Lagalammshöjden
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I ett parti med naturskog står en unik tallhögstubbe. På den finns varglav (NT).

205.Lagalammshöjden
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mossor och lavar brunnit helt av och 
nykoloniseringen har gått långsamt. I 
ett fåtal skyddade lägen är förutsätt-
ningarna bättre. Åtminstone på ett 
ställe finns en klippa med indikation 
av basisk berggrund och där finns fäll-
mossa. Endast ett fåtal av blocken har 
skuggblåslav. På ett stort block, bland 
många stora block, finns små bålar av 
broktagel (EN). Där, långt under ett 
stort block fanns den skuggälskande 
rosenporina Porina lectissima. Laven 
är sällsynt i våra trakter. På samma 
ställe är det rikligt på stenblockens 
lodytor av Parmelia pinnatifida. Där 
skulle man kunna förvänta sig finna 
intressanta mossor efter som blocken 
har undgått lågorna. 

I gammal skog förväntas finnas 
mycket hänglavar på de gamla granar-
na. Och det kan man bedöma att det 
är, men hänglavarna är sparsamma på 
varje enskilt träd. Undantag är slutt-
ningar mot norr och öster, svackor 
och i sumpskog där garnlav (NT) är 
oftast riklig. I mer gles barrskog med 
underskikt av trögväxande granar fin-
ner man också violettgrå tagellav (NT). 
Här och var står det riktigt gamla gra-
nar, särskilt i svackor med fuktigare 
mark. Om man ser noga på stammar-
na är de fulla av knappnåslavar, vilket 
signalerar artrika lavsamhällen. Lågt 
ner på trädbasen hittades överraskan-
de rostfläck och barkspricklav Artho-
nia mediella. När dessa arter hittas på 
gamla granar är det verkligen fråga om 
naturskog av hög klass. Till dessa ska 
läggas gammelgransskål (NT). 

De höga tallstubbar som har brun-
nit har fortfarande kolrester kvar. På 
kolet finns på många av stubbarna kol-
flarnlav (NT), mörk kolflarnlav (NT) 
och vedskivlav (NT). Höga tallstubbar 
med kärnved har den lilla laven kort-
skaftad ärgspik (NT). Sedan finns det 
på en ås med några riktigt gamla och 
grova tallhögstubbar. På en av dem 
växer det ganska mycket av varglav 
(NT). På samma högstubbe finns ved-
flamlav (NT). I samma bestånd finns 
det rikligt av grynig blåslav på levande 
granar och tallar, men även torrakor. 
Där tallskogen är gles och där det lig-
ger riktigt gamla tallågor är det ofta 
lite av dvärgbägarlav (NT) på dem. Av 
de sälgar och aspar som finns är det få 
som är döda. Detta tyder på att sko-

gen länge har varit luckig, öppen och 
ljus. 

På asp har skinnlav, skorpgelélav 
(NT) och mjölig knopplav hittats. Säl-
garna har ofta stora förekomster av 
knopplavsarter. På en tre olika sälgar 
påträffades en av dessa lavar solfjäder-
lav (NT), gammelsälglav och en liten 
bål av västlig njurlav (NT), samt ett 
ovanligt sydlig förekomst av cinnober-
flamlav. Brunpudrad nållav (NT) fin-
ner man här och var på barklösa höga 
björkstubbar i gransumpskog. 

När det gäller vedlevande svampar, 
tickor och skinn, är det svårare att fin-
na många arter. Nu ska sägas att inga 
besök har gjorts under bästa svamptid. 
Gamla, grova lågor finns och detta gör 
att förutsättningarna finns för flera av 

”naturskogsarterna” som leva kvar un-
der lågor i decennier. Indikation för 
detta är ett fynd av silkesporing. På en 
kulle med blottad grus ligger en gam-
mal, men klen, tallåga och under den 
finns smalfotad taggsvamp (VU). 

Fauna 
Sådant här stort barrskogsområde har 
särskilt bra förutsättningar för att ha 
ett normalt fågelliv med tjäder, hökar, 
ugglor och hackspettar. Spår efter hack 
av tretåig hackspett (NT) finns i tall 
och gran. Större hackspett häckar. Här 
kan man förvänta att lavskrika kan 
finnas. För övrigt är kunskapen om 
områdets insektsfauna obefintlig.

Friluftsliv 

Att det har brunnit hårt och ofta syns här och var på de gamla stubbarna efter brand.

205.Lagalammshöjden
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Vilket stort skogsområde för frilufts-
liv! Mer lätt framkomlig barrskog får 
man leta efter i Säfsnäs socken. Om-
rådet ligger inom Ludvika-Vansbro 
finnmark som är riksintresse för fri-
luftsliv. Här borde man satsa på vild-
marksliv!

Natur- och kulturhistoria 
Skogen är i grunden formad av åter-
kommande bränder. Vanligtvis brukar 
man se spår efter flera bränder i de 
kvarvarande tallstubbarna, men här 
ser man spår bara efter den senaste 
bränderna. Om man visste åldern på 
sälg och asp skulle man kunna datera 
senaste branden. Men kan nog räkna 
med att den är ifrån slutet av 1800-ta-
let. 

Skogen är inte orörd sedan det sist 
brann. Men det måste ha varit en hård 
brand där mycket av liggande och 
stående träd brann upp. Man skulle 
kunna förvänta att det skulle finnas 
rikligt med riktigt gamla tallar, men 
de står spridda eller i grupper på ett 
par av höjdåsarna. En av åsarnas skog 
kan ha brunnit under senare delen av 
1900-talet. 

Något som är anmärkningsvärt är 
att det är mycket svårt att finna kol-
bottnar, men de finns. Skogen är inte 
sådd, utan självföryngrad. Någon ak-
tivt skogsbruk har inte bidragit till 
detta. I skogen finns smala vintervä-
gar, troligast efter plockhuggning för 
länge sedan. De går kors och tvärs ge-
nom stor del av skogen. Några tydliga 
stubbar kan man inte se i vägarna, de 
har murknat och då bör huggningar-
na ha skett kring världskrigen. Sedan 
går det en ”modern” traktorväg in i 
området som har använts nyligen när 
man högg ett litet bestånd i centrala 
delarna. Traktorvägen hade dock fun-
nits ett tag innan. Avverkningen som 
gjordes nyligen är ”halvfärdig” för 
man kom nog på att det var en nyck-
elbiotop. Att ett så stort skogsområde 
ännu finns kvar är anmärknings- och 
förvånansvärt. Så här på gränsen mel-
lan kommuner eller järnbruken, kan 
skog bli kvar av flera anledningar. Det 
långa avståndet till närmaste hytta kan 
också spela in.

Ingrepp och påverkan 

Inga industriella skogsbruksåtgärder 
finns i området, inga gallringar eller 
röjningar. Orsaken till att det finns få 
lågor kan bero på tidigare kolning el-
ler helt enkelt att skogen generellt inte 
är tillräckligt gammal för att döda träd 
ska uppstå i stor mängd. Endast gamla 
barkborreangrepp på granar har bildat 
ett fåtal små öppningar med döda 
träd. Många av de gamla skogarna i 
Säfsnäs socken har mer eller mindre 
arealer med sådd barrskog och då ofta 
med inslag av lärk, men här finns ing-
et sådant.

Bedömning
Värdeomdöme 
Det stora skogsområdet med natur-
skog är mycket värdefullt för biologis-
ka mångfalden i ett annars hårt brukat 
skogslandskap. Skogen är självföryng-
rad. Det finns gott om ett hundraåriga 
granar och tallar. Någon tall kanske är 
ännu äldre. Ovanligt många gamla 
brunna tallstubbar och grova tallågor 
ökar betydligt naturvärdena. 

Att det går att finna så många röd-

Ett magert blockigt område har gles tallskog med många björkar och trögväxande granar. Där finns stora mängder av hänglavar på träden.

205.Lagalammshöjden
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al bör naturvårdsbrännas under kon-
trollerade former. Större delen av area-
len bör ha fri utveckling, utan brand.

Naturvårdsarter 
Mossor: Vedtrappmossa Anastrophyl-
lum hellerianum (Nära hotad - NT), 
fällmossa Antitrichia curtipendula. 

Svampar: Silkesporing Oligoporus 
serioceomollis, smalfotad taggsvamp 
Hydnellum gracilipes (Sårbar - VU), 
rävticka Inonotus rheades, vedticka 
Phellinus viticola, gammelgransskål 
Pseudographis pinicola (Nära hotad – 
NT). 

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad – NT), rostfläck Artho-
nia vinosa, broktagel Bryoria bicolor 
(Starkt hotad – EN), violettgrå ta-
gellav Bryoria nadvornikiana (Nära 
hotad - NT), kolflarnlav Carboni-
cola antracophila (Nära hotad - NT), 
mörk kolflarnlav Carbonicola myrme-
cina (Nära hotad – NT), brunpudrad 
nållav Chaenotheca gracillima (Nära 
hotad - NT), vitgrynig nållav Chaen-
otheca subroscida (Nära hotad - NT), 
solfjäderlav Cheiromycina flabellifor-

listade arter och så utspridda i skogs-
området tyder på många lämpliga och 
varierande livsmiljöer. Förekomsten 
av varglav (NT) är den enda kända i 
Säfsnäs socken. Området har särskilt 
stor betydelse för biologisk mångfald 
på lokal och regional nivå. Det finns 
förutsättningar för kontinuerlig eko-
logisk funktion som livsmiljö för flera 
naturvårdsarter. 

Skogsområdet skulle kunna bli ett 
värdefullt vildmarksområde inom 
ekoturism. Det är ett variationsrikt, 
lättframkomligt och slittåligt område. 

Hot, skydd och planering 
Någon nyckelbiotop är inte utpekad. 
Det kan bero på att det inte har in-
venterats av skogsbolaget eller så un-
derskattas naturvärdena. Nyligen har 
underröjning skett inför avverkning i 
centrala delarna som delvis är en tyd-
lig nyckelbiotop. Avverkningen verkar 
vara avbruten.

Rekommendationer 
På sikt bör skogsområdet bevaras i sin 
helhet som ett naturreservat. Brand 
måste införas i området och en viss are-

mis (Nära hotad – NT), dvärgbägar-
lav Cladonia parasitica (Nära hotad 
– NT), vedskivlav Hertelidea botryosa 
(Nära hotad - NT), grynig blåslav Hy-
pogymnia farinacea, skuggblåslav Hy-
pogymnia vittata, skinnlav Leptogium 
saturninum, varglav Letharia vulpina 
(Nära hotad – NT), trädbasdynlav 
Micarea globulosella, kortskaftad ärg-
spik Micocalicium ahlneri (Nära ho-
tad – NT), västlig njurlav Nephroma 
laevigata (Nära hotad – NT), cinno-
berflamlav Ramboldia cinnabarina, 
vedflamlav Ramboldia elabens (Nära 
hotad - NT),  gammelsälglav Rino-
dina degeliana, skorpgelélav Rostania 
occultatum (Nära hotad - NT).

Fåglar: Tretåig hackspett Picoides 
tridactylus (Nära hotad - NT), tjäder 
Tetrao urogallus.

Referenser

Utifrån myrarna ser man den typiska profilen av gammal skog. Träden är ojämnt höga och topparna glesa på grenar.

205.Lagalammshöjden
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Nyhammars vattentorn

Beskrivning
Läge 
Området ligger x km xx om Gran-
gärde k:a.

Områdets huvuddrag 
Vattentornet står på en flygsandås 
med tallskog. Grus har tagits i och i 
kanterna av åsen. Den kvarvarande 
skogen skiftar mellan gles äldre tal-
lar och yngre tall med överståndare. 
Markvegetation är tät med ris på norra 
sidan. Den södra har mer lågvuxna ris, 
bl.a träjon och skavfräken. Svamparna 
förekommer mestadels på ryggen av 
åsen. Där förekommer också stigar.

Landskapsbild
Länsvägen går genom åsen. Sandtall-
skogen är mer eller mindre isolerad i 
landskapet.

Geologi
Berggrunden är av leptit. En ås av 
flygsand och som har postglacial ur-
sprung. En av få flygsandsåsar i kom-
mun.

Vegetation 
Floran är mager blåbärs- och lingon-
ris, med ställvis stort inslag av ljung. 
Där sanden är blottad växer mjölom. I 
slänterna breder skavfräken ut sig. Ett 
vanligt inslag är tuvor av piprör. Död 
ved finns bara som nedfallna grenar 
från tallarna eller rester efter en och 
annan fällt träd.

Flora och funga  
När det gäller växter som är konkur-

Id nr: 207 
Typ: Sandtallskog, sandås 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Saknas
Areal: 3 ha 
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 8j SO 
Koord.RT90: 6684645/1454310
Koord:Sveref: 6685060/149026
Ägare: Kommun, enskilda

Sandåsen är uppkommen genom flygsand när det ännu var tundra.

1:7 5000 100 200 300 400 500 m
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renssvaga och som föredrar sandig 
mark börjar bli för skuggigt och då 
ökar mossor, ljung och blåbär.  Så sent 
som 2010 sågs plantor av mosippa 
(EN). Tack vare att det går stigar och 
små vägar över och på åsen, gynnas 
möjligheten att studera fungan. Det 
finns en uppgift av tallgråticka (VU) 
1986, men arten har inte återupp-
täckts. Tallgråticka är dock nyckfull 
och kan bilda fruktkroppar långt mel-
lan åren. Annars finne det många av 
de karaktäristiska svamparterna som 
har mykorrhiza med tall. 

Taggsvampar finns varje år i olika 
artkonstellationer. Vissa år är orange 
taggsvamp (NT) ovanligt rikligt före-
kommande, andra år är det skrovlig 
taggsvamp (NT). Men motaggsvamp 

(NT) och dropptaggsvamp finns varje 
år. Ett par arter av koralltaggsvampar 
är funna, rotfingersvamp (NT) och den 
vanligare Ramaria eosanguinea. Rot-
fingersvamp är här ovanligt små. Sedan 
finns vissa år lite av tallriska (NT) och 
kråsmusseron. Vid ett enda tillfälle har 
lakritsmusseron (VU) påträffats.

Fauna 
Här skulle man kunna tänka sig att 
solitära vildbin och steklar kan före-
komma i de sandiga sluttningarna. 
Troligen är det inte tillräckligt solbe-
lyst eftersom skog och träd hindrar 
full exponering.

Friluftsliv 
En viss aktivitet sker på åsen. Spår ef-
ter cyklar, motorcykel, hästar och gå-

ende syns på de väl använda stigarna. 
Detta är nödvändigt för artdiversite-
ten, gäller allt i stort sett. 
bin och steklar, för skuggigt.

Natur- och kulturhistoria 
Några spår efter brand finns inte. 
Sandåsen har naggats i kanterna av 
uttag av sand, troligen har detta skett 
lång tid i liten skala.

Ingrepp och påverkan 
Vattentornet tar sin plats och kring 
den är det störd mark med ditforslat 
grus. För övrigt är det sand. Sandta-
gen i kanterna av åsen har naturligtvis 
minskat ytan av åsen. En gång i tiden 
hängde den ihop med åsen på andra 
sidan länsvägen. Att några träd har av-
verkats genom åren har nog haft liten 
betydelse för fungan, men lite positiv 
effekt av slitage och föryngring av tall 
i den blottade sanden.

Bedömning
Värdeomdöme 
Sandåsen kring vattentornet är en 
av kommunens värdefullaste lokaler 
för fungan. Även om artrikedomen 
kunde vara större, så finns de arter 
som tillhör gammal tallskog på sand, 
så kallad sandtallskog. Området har 
särskild stor betydelse för biologisk 
mångfald och har förutsättningar för 
att upprätthålla en kontinuerlig eko-
logisk funktion som livsmiljö för na-
turvårdsarter. Högre naturvärde (Na-
turärdeklass 1b).

207.Nyhammars vattentorn

För att få artmångfald av svampar behövs slitage för att hålla borta mossor och ris. En rid- eller 
gångstig är perfekt.

En sådan här mark, som har blottad sand och bara fläckar av mossor och lavar och utan ris, är perfekt för svamparna.
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Hot, skydd och planering 
Avverkning av all tall är ett allvarligt 
hot. Upphörande störning av fältskik-
tet ger igenväxningen av allt tätare ris 
och som är negativ för marksvampar-
na. Området behöver ett långsiktigt 
bevarande och skydd från omfattande 
avverkningar. Det skulle kunna ske 
genom t.ex. naturvårdsavtal. 

Rekommendationer 
Slitage måste alltid pågå om det kan 
ske spontant av olika aktiviteter vore 
det bra. En större yta med störning 
måste sannolikt planeras och meka-
niskt genomföras. Det kan behövas en 
skötselplan.

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

Svampar: Tallgråticka Bolitopsis gri-
sea (VU), orange taggsvamp  Hydnel-
lum aurantiacum (Nära hotad - NT), 
tallriska Lactarius musteus (Sårbar - 
VU), rotfingersvamp Ramaria magni-
pes (Sårbar - VU), skrovlig taggsvamp 
Sarcodon scabrosus (Nära hotad - NT), 
motaggsvamp Sarcodon squamosus 
(Nära hotad - NT), lakritsmusseron 
Tricholoma apium (Sårbar - VU), krå-
smusseron Tricholoma focale.

Referenser

207.Nyhammars vattentorn

Även rester av ett sandtag kan ha sina naturvärden. Här finns unik miljö för svampar, växter och insekter.
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Gamla Prästhyttans hyttskog

Beskrivning
Läge 
Området ligger 6,6 km SO om Gran-
gärde k:a.

Områdets huvuddrag 
Barrskog i sluttning och kring bäck. I 
området finns spår efter hyttan i form 
av grävningar, stenhögar och slitage. 
Skogen är mest på kalkmark eller bör-
dig jordmån. Ovanför sluttning över-
går skogen till mer hällmarksartad 
tallskog.

Landskapsbild
Området ligger i en trakt med få stör-
re nyckelbiotoper och de är av annan 
typ än denna.

Geologi
Berggrunden består av urgranit. Jord-
typen är av morän.

Vegetation 
Lågörtsvegetation dominerar sanno-
likt i området. Tydligast är örtrike-
domen där det är fuktigast och där 
är vegetationen tydligt påverkad av 
kalkrik mark. Ställvis förekommer 
även högörter. Vid bäcken sker då och 
då störning av marken vid översväm-
ningar och som påverkar vegetationen 
positivt. Mängden gråal visar också 
på störning. Klibbal står hela vägen 
efter bäcken. Ett utvecklat buskskikt 
av skogstry, hägg och lite brakved 
finns bland alen. Skogen är en barr-
skogsblandning, närmast bäcken mer 
gran än i sluttningen och på höjden. 
På höjden är det hällmarksartad tall-

Id nr: 208 
Typ: Kalkmarksbarrskog, hyttres-
ter 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Saknas
Areal: 4 ha 
Nyckelbiotop: 70 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66F 7a NV 
Koord.RT90: 6677660/1458428
Koord.Sveref: 6678125/153230
Ägare: Bolag

Skogen är överraskande gammal, trots att det har varit en hytta i området.

1:7 5000 100 200 300 400 500 m
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skog och där är det mest blåbärs- och 
lingonris.

Flora och funga  
Floran är artrikast intill Prästhytte-
bäcken. Blåsippa förekommer här och 
var, vilket visar på både kalkrik mark 
och en viss störning. Det står en skogs-
alm (EN) intill bäcken. Vid Prästhyt-
tebäcken, där det är som örtrikaste 
och mark som störs regelbundet, finns 
fyra mycel av violgubbe (VU). På sam-
ma ställe finns gultoppig fingersvamp 
(NT). Svart taggsvamp (NT) finner 
man bland granarna i den mossiga 
barrskogen. Särskilt rikligt brukar den 
komma på en gammal varphög. Trots 
att det inte finns anmärkningsvärt 
mycket granlågor, finns ullticka (NT) 

på två lågor. Där de äldsta granarna 
finns, i kanten av tallskogen, hänger 
några bålar av garnlav (NT).

Fauna 
Här skulle man kunna tänka att det är 
ett rikt fågelliv. Närheten till gård och 
öppnare marker missgynnar inte di-
rekt fåglar. Insektslivet är okänt, men 
området skulle mycket väl vara intres-
sant utifrån småfjärilar.

Friluftsliv 
I området finns en altare för frilufts-
gudstjänster. Enkla bänkar är byggda 
intill. Pilgrimsleden Romboleden ???? 
passerar området.

Natur- och kulturhistoria 
Här har det legat en hytta xxxxx

Ingrepp och påverkan 
Det finns ett litet lusthus intill bäck-
en, som är privat. Hyttverksamheten 
har naturligtvis påverkat skogen och 
marken. Det finns varphögar som är 
övervuxna, urgrävningar och diken.

Bedömning
Värdeomdöme 
Närmast Prästhyttebäcken finns en 
lokal med violgubbe och som regel-
bundet generar fruktkroppar. Inom 
hela området kan man förvänta na-
turvårdsarter bland marksvamparna. 
Eftersom området är en nyckelbiotop, 
av särskilt stor betydelse för biologisk 
mångfald och har förutsättningar av 
kontinuerlig ekologisk funktion som 
livsmiljö för flera naturvårdsarter be-
döms naturvärdena vara Högre natur-
värde (Naturvärdeklass 1b).

Hot, skydd och planering 
Något hot mot området föreligger 
inte just nu. 2,8 hektar är nyckelbio-
top ”barrskog”, frivilliga avsättning.

Rekommendationer 
Fri utveckling är att föredra om man 
ska gynna mykorrhiza svampar. Före-
komsten av violgubbe (VU) bör följas, 
dock inte årligen, för det vekar vara 
stabila mycel. Vid ett bra svampår bör 
en fördjupad artinventering genom-
föras, för att öka kunskapen om om-
rådets naturvärden.

Naturvårdsarter 
Växter: Skogsalm Ulmus glabra (Starkt 
hotad - EN).
Svampar: Violgubbe Gomphus clava-
tus (Sårbar - VU), svart taggsvamp 
Phellodon nigra (Nära hotad - NT), 
ullticka Phellinus ferrugineofuscus 
(Nära hotad - NT), gultoppig finger-
svamp Ramaria testeceoflava. 

Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT).

Referenser

Intill bäcken är det örtrikt och typisk växtplats för violgubbe (VU).

208.Gamla Prästhyttans hyttskog
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Långvasselheden

Beskrivning
Läge 
Området ligger xxxx km xxx om 
Grangärde k:a. Området ligger söder 
om Fredriksbergsvägen och mellan vä-
gen och åarna Pillisån och xxxxx.

Områdets huvuddrag 
Hela området består av tallskog på 
sand. Största delen är äldre tallskog. 
Det finns även ung tallskog och en 
liten föryngringsyta med äldre tallar. 
Närmast vattendragen är det sump-
skog och örtrikare skog. I tallskogen 
finns ett system av små vägar och sti-
gar.

Landskapsbild
När man åker Fredriksbergsvägen 
far man genom området med sant-
tallskog. Området som har kvar skog 
har stor betydelse för upplevelsen av 
levande skog. Detta är nåstan den sista 
äldre sandtallskog som är kvar i land-
skapet i den här trakten.

Geologi
Berggrunden består av leptit med 
pegmatitgångar. Ovanpå den ligger 
isälvssediment av grus och sand. Sedi-
mentlagret är en del av en lång ås från 
Burån i norr och sträcker sig söderut 
till Nittkvarn.

Vegetation 
Floran i sandtallskogen är av fattig 
typ. Vanligen ska det vara ren- och 
bägarlavar på marken, men när det 
inte brinner som det bör, tar lingon 

Id nr: 209 
Typ: Sandtallskog 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Saknas
Areal: 23 ha, inkl 21 ha skogsmark
Nyckelbiotop: 0 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E 7i SO 
Koord.RT90: 6674274/1444693
Koord.Sveref: 6674572/139535
Ägare: Bolag, enskild

Det är efter vägar och stigar som man hittar rara svampar. Trots grusbeläggning trivs tallgråticka 
(VU) och andra svampar som är knutna till tall.

1:10 0000 250 500 750 m
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och ljung över och i botten mos-
sor. Närmast vattendrag är det helt 
annorlunda, med fuktig skog och 
sumpskog. Granen dominerar i vissa 
bestånd, annars är det blandbarrskog. 
Lövträdsinslaget finns bara vid vatten-
dragen.  Skogen är generellt gammal. 
Död ved i form av lågor och torrakor 
finns i mycket liten mängd.  

Flora och funga  
Sandtallskogen har artfattig flora. 
Den fuktigare skogen närmast åarna 
är artrikare, men det saknas invente-
ring av floran. I sandtallskogen finns 
däremot en ovanligt artrik funga. Det 
är inte så stor skillnad mellan den 
unga och gamla skogen. Avgörande 
är att det finns stigar och små vägar 
på sanden. Infarterna till fastigheterna 
utgör inget undantag. I vägkanterna 
är det rikligt med svampar vid goda 
år, inte minst musseroner. Bland 
dem finns tallgråticka (VU) tillsam-
mans med många motaggsvamp (NT), 
skrovlig taggsvamp (NT), skarp dropp-
taggsvamp och dropptaggsvamp. Även 
talltaggsvamp (NT) finns. Samtliga av 
dessa arter finns även efter andra vägar 
i gamla tallskogen. 

Även efter stigen mellan fastighe-
terna i tallungskogen finns samma 
arter och dessutom de sällsyntare 
arterna jättemusseron (NT) och lak-
ritsmusseron (VU). Utanför stigar och 
vägar är det färre fruktkroppar av färre 
arter. Korallfingersvampen Ramaria 
eosanguinea finns bara där. Vid ån står 
tre riktigt gamla tallar och på dem 

finns tallticka (NT). Undersidan av 
ett stort block efter ån har den ovan-
liga Pseudosagedia chloroticula hittats. 
I granskogen finns en ovanlig svamp 
som ännu inte fått namn, men det 
kan vara en nya art för länet, Lepiota 
multiformis.

Fauna 
Här skulle det kunna finnas förut-
sättningar för vildbin, men det saknas 
riktigt soliga ställen. Vattendragen 
drar till sig fåglar och bäver. Tallskog 
i olika åldrar inom ett litet område 
gör att trädpiplärka trivs. Egentligen 
är det ett för litet område för att det 
ska kunna finnas större antal arter och 
individer. 

Friluftsliv 

209.Långvasselheden

Kråsmusseron tillhör de svampar som gynnas av äldre tallskog på sand.

Vid ån står några riktigt gamla tallar. De är säkert över 200 år. Tallticka (NT) finns på dem.
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I stigarna och vägarna finns tydliga 
spår efter ridning. Även spår efter mo-
torcykel. Det finns en bro över ån som 
gör att man kan gå vidare mot Skatt-
lösberg. 

Natur- och kulturhistoria 
Tallskogen på Långvasselheden har 
inte varit med om en brand. En viss 
skiktning finns. De riktigt gamla trä-
den vid ån har dock brandljud, vilket 
visar att det har brunnit. Den äldsta 
tallskogen är brukad, men inte i mo-
dern tid. Ungskogen är ungefär 50-60 
år gammal och ännu ogallrad. 

Ingrepp och påverkan 
Vägar och stigar är ett ingrepp som 
inte på något sätt har påverkat biodi-
versiteten. Troligen har inte beståndet 
gödslats. Svamparna bör bevisa detta. 
Nyligen avverkades och markbereddes 
en del av tallskogen och detta kom-
mer att resultera i en betydligt artfat-
tig funga.

Bedömning
Värdeomdöme 
Sandtallskogen har mycket högt na-
turvärde för den artrika fungan. Om-
rådet har särskilt stor betydelse för bio-
logisk mångfald på lokal och regional 
nivå. Den ekologiska funktionen som 
livsmiljö för naturvårdsarter är med 
dagens markanvändning tryggad. Hö-
gre naturvärde (Naturvärdeklass 1b).

Hot, skydd och planering 
Kalavverkning och gödsling är ett all-

varligt hot. En måttlig gallring kan 
vara negativ för svampar som lever 
med tall, men inte utgöra något hot. 
Samma sak gäller gallring av ungtall-
skogen. Tjocka mattor av höga ris av 
blåbär och ljung gör att färre frukt-
kroppar kommer upp. Bevarandet av 
området kan ske genom att det blir 
nyckelbiotop. Ett naturvårdsavtal 
skulle kunna rädda skogen från kalav-
verkning. 

Rekommendationer 
I ett naturvårdsavtal finns det möjligt 
att skriva in skötselåtgärder. Lite mer 
liggande tallstammar vore bra, men 
de måste läggas så att kontakt finns 
med mineraljorden. Eventuella uttag 
av träd bör inte överstiga 20 procent. 

Naturvårdsarter 
Svampar: Tallgråticka Bolitopsis grisea 
(VU), orange taggsvamp  Hydnel-
lum aurantiacum (Nära hotad - NT), 
tallriska Lactarius musteus (Sårbar - 
VU),  Ramaria eosanguinea, skrovlig 
taggsvamp Sarcodon scabrosus (Nära 
hotad - NT), motaggsvamp Sarcodon 
squamosus (Nära hotad - NT), lak-
ritsmusseron Tricholoma apium (Sår-
bar - VU),  kråsmusseron Tricholoma 
focale, Tricholoma stans.

Fåglar: Trädpiplärka Anthus trivia-
lis.

Referenser
 

209.Långvasselheden

Skogsbruksmetoder som hotar svamparna är kalhuggning och markberedning. Ett litet uttag med 
långa mellanrum kan vara en bättre metod.

Pillisån delar sandfältet och kring ån är det frodig granskog istället för tallskog.
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Södra Gussjöberget
Id nr: 210 
Typ: Naturskogsartad skog 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi 
Skydd: Saknas
Areal: 74 ha
Nyckelbiotop: 11 % 
Socken: Grangärde
Karta: 66E  
Koord.RT90: 66/14
Koord.Sveref: 6678882/158058
Ägare: Enskild

Beskrivning
Läge 
Ett långsträckt område som ligger sö-
der om Norra Gussjön och Rösjön. 
Lättast att ta sig in i området, är att ta 
sig till Norra Gussjöns fiskeplats från 
Sörvik.

Områdets huvuddrag 
Det går att dela området i två typer 
av skog. Den mindre delen är låg-
örtsbarrskog som ligger i norra änden 
av Rösjön och i sluttningen söderut. 
Merparten är dock i högre terräng och 
består av en mosaik av hällmarksskog 
och frisk typ av barrskog. Skogen är i 
stort sett inte påverkad av skogsbruk 
under de senaste halv seklet.

Landskapsbild
Någon visuell betydelse har inte om-
rådet, eftersom man kommer inte i 
kontakt med skogen från någon väg. 
Som ett grönt nätverk i skogslandska-
pet har det stor betydelse. Nästan all 
skog i ett större om gärde är ny kul-
turskog. 

Geologi
Berggrunden består av ryolit. Jordar-
ten är morän. Berg går idagen på hög-
sta höjden i form av mindre hällryg-
gar.

Vegetation 
Vegetationstyperna är fåtaliga. På 
höjden dominerar ristyper, som på 
hällmarkerna, med ljung, kråkbär, 
blåbär och lingon. Sluttningarna när-

Skogen kring toppen av Södra Gussjöberget består av mosaikartad hällmarkstallskog. 

1:20 0000 500 1000 m
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mast höjderna får mer karaktär av 
blåbärstyp, med blandbarrskog eller 
granskog. Här och var är inslaget av 
lövträd större än i allmänhet. En del 
av nyckelbiotopen på Gussjöberget är 
avvikande, med en betydligt örtrika 
vegetation kring källor. Örtrikt är det 
också vid Rösjön. Där finns gamla 
kalkbrott som påverkar vegetationen 
till att vara mer gräs- och örtrik. Kring 
en bäck som rinner ut i Rösjön finns 
det ett mindre klibbalkärr. Mängden 
död ved är måttligt, men det finns en 
viss kontinuitet av barrträdslågor.

Flora och funga  
Floran är dåligt inventerad, men man 
kan inte ha speciella förväntningar att 
finna många ovanligheter. Kalkmarks-
barrskogen har bästa förutsättning-
arna. I nyckelbiotopen förekommer 
fibblor och en och annan slåtterfibbla 
(NT). Mosippa (EN) är funnen på en 
liten udde uti Rösjön. Dess status idag 
är oklar. I hela skogsområdet, utom på 
hällmarkerna finns spridda grupper av 
knärot (NT). Vid Rösjöns brott och i 
skogen nära torpet finns blåsippa, vil-
ket visar utbredningen av kalkmarks-
skogen. Ovanligt ofta träffar man på 
tallört. I ett liten sumpskog ovanför 
sluttningen vid Rösjön finns en kva-
dratmeter av bollvitmossa. Nyckelbio-
topen bör vara den plats som har bästa 
förutsättningar för ovanliga svampar. 
Där är också arterna dofttaggsvamp 
(NT). svart taggsvamp (NT), orange 
taggsvamp (NT) och korallfingersvam-
pen Ramaria eosanguinea påträffad. 

Där finns ingen död ved, men i slutt-
ningen mot Rösjön är det destå mer. 
I och med att det ligger lågor av barr-
träd i olika nedbrytningsstadier, finns 
det tickor och skinn. Ovanligaste ar-
ter som är funna är rynkskinn (NT), 
gullgröppa och hårdskinn. När det gäl-
ler marksvampar är troligen området 
kring torpet och sluttningen söderut 
som är intressantast. Där finns sva-
velriska i de fuktigaste delarna, vilket 
indikerar svampmark. Inom hela om-
rådet, även på hällmarken, finner man 
dropptaggsvamp. Vid sydänden av 
Norra Gussjön finns också en värde-
full svamplokal, vilket dofttaggsvamp 
(NT) och barrviolspindling (NT) 
vittnar om. Som bevis för skyddsvärd 
skog tillkommer bävermussling på 

granlåga och kådskål på gammal kåda 
på gammal gran. 
På många av de gamla granarna 
hänger det rikligt med tagellavar och 
skägglav. Antalet gran och tall med 
garnlav (NT) är inte så många, men 
det finns en ansamling av laven i en 
liten nordsluttning mot en myr. Där 
finns även violettgrå tagellav (NT) på 
flera senväxande granar. Grynig blåslav 
finns på några granar på höjderna. Ef-
tersom det är lite av gamla grova stub-
bar, saknas de mest krävande lavarna 
som växer på ved. För lavar som växer 
på träd är skogen på höjden varken för 
tät eller gles.

Fauna 
Fågellivet bör vara rikt. Spår efter tre-

I den bördigare granskogen har det länge varit orört och sedan en tid faller det träd som gör att mängden död ved är på vissa ställen riklig.

I sluttningen mot Rösjön är det blockigt och ställvis bördigt, även här ligger det många lågor.

210 Södra Gussjöberget
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tåig hackspett (NT) finns här och var. 
och det är inte omöjligt att den häckar 
i området. Övriga hackspettsarter bör 
också finnas, kanske lite för lite asp 
för gröngöling. Det är mycket ont 
om hålträd, vilket missgynnar en del 
fågelarter. Hästmyra i gran kan se här 
och var, eftersom spillkråka (NT) har 
varit framme och hackat fram dem. 

Friluftsliv 
Ovanligt många stigar går genom om-
rådet. En större ridstig kommer från 
biotopskyddsområdet Trollputten och 
passerar norrut till Norra Gussjön. 
Därmed är det lätt att gå genom om-
rådet, vilket är värdefullt för upplevel-
sen av gammelskog.

Natur- och kulturhistoria 
I skogsområdet är det svårt att finna 
gamla naturliga stubbar efter eventu-
ell skogsbrand. Endast små järveds-
stubbar, som sannolikt varit med om 
skogsbrand är funna. Skogsområdet 
består mest av två privata skogsskif-
ten. Dess kulturhistoria är okänd, 
men uppenbarligen har skogen inte 
brukats på länge och de spår som finns 
är små luckor efter uttag av några träd. 
Vindfällen har tagits tillvara i stor ut-
sträckning. Bergsbruk är bedrivits vid 

Norra Gussjön och Rösjön, men det 
går att finns små brott här och var.

Ingrepp och påverkan 
Något skogsbruk i egentlig mening 
har inte skett på mycket länge. Det 
finns ett litet nytt hygge och lite tall-
plantage vid Norra Gussjön på bo-
lagsmark. Stigarna är bara positiva för 
alla, men även biologisk mångfald.

Bedömning
Värdeomdöme 
Ett ovanligt stort sammanhängande 
gammelskogsområde. Eftersom detta 
är nästan den sista ”riktiga” skogen 
som finns kvar i så kallade Gillermar-
ken, är det särskilt värdefullt. Som 
en korridor mellan andra värdefulla 
skogsområden är det också mycket be-
varadevärt. Sedan är det också intres-
sant ur den synpunkt att man kan se 
en gradient från bördig skog närmast 
sjöarna och mot betydligare magrare 
skog på hällmarkerna. Förekomsten 
av tretåig hackspett (NT) och spill-
kråka (NT) gör området aktuellt för 
Artskyddsförordningen. Högre natur-
värde (Naturvärdeklass 1b).

Hot, skydd och planering 
Kalavverkning och gallring är ett all-
varligt hot för hela området. Grann-
skifterna har nyligen gallrats. En del 
av området har nyckelbiotopkvalité. 
Övriga delar kommer att bli svåra att 
bevara om avverkning blir aktuella. 
Bevarandet av området bör ske genom 
att det blir ett reservat och då bör man 
se över att lägga till Trollputten och 
kalkmarkskogen vid Norra Gussjön. 

Rekommendationer 
Just nu behövs ytterligare naturinven-
teringar göras för att öka kunskapen 
om områdets bevarandevärde.  

Naturvårdsarter 
Växter: Knärot Goodyera repens (Nära 
hotad - NT), mosippa Pulsatilla ver-
nalis (Starkt hotad - EN), slåtterfibbla 
Hypochaeris maculata (Nära hotad - 
NT).
Mossor: Bollvitmossa Sphagnum 
warnstorfii.
Svampar: Barrviolspindling Corti-
narius harcynicus (Nära hotad - NT) 
orange taggsvamp  Hydnellum auran-
tiacum (Nära hotad - NT), dofttagg-

svamp Hydnellum suaveolens (Nära 
hotad - NT), bävermussling Lentinel-
lus xxxxx, svart taggsvamp Phellodon 
niger (Nära hotad - NT), rynkskinn 
Phlebia centrifuga (Nära hotad - NT), 
gullgröppa Pseudomerulius aureus, Ra-
maria eosanguinea. 
Lavar: Garnlav Alectoria sarmentosa 
(Nära hotad - NT), nästlav Bryoria 
furcellata, violettgrå tagellav Bryoria 
nadvornikiana (Nära hotad - NT), 
grynig blåslav Hypogymnia farinacea.

Fåglar: Tretåig hackspett Picoides 
tridactylus (Nära hotad - NT), spill-
kråka Dryocopus martius (Nära hotad 
- NT).

Referenser

Här och var finns gamla aspar.

210 Södra Gussjöberget
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Säfsbyn
Id nr: 211 
Typ: Odlingslandskap 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, K, L 
Skydd: Saknas
Areal: 13 ha,
Nyckelbiotop: 15 % 
Socken: Säfsnäs
Karta: 66E  
Koord.RT90: 66/14
Koord.Sveref: 6670010/118104
Ägare: 

Beskrivning
Läge 
Omkring kyrkan i Säfsbyn, tidigare 
kallad Säfsnäs, ligger ett gammalt od-
lingslandskap.

Områdets huvuddrag 
Säfsbyns odlingslandmarker ligger 
högst upp på en höjdrygg som är ty-
pisk för var de nybyggande finnarna 
bröt mark. Idag återstår mindre del av 
den arealen. Ännu är många av åkrar-
na öppna, men det finns tendens till 
igenväxning på en del åkrar. Åkerrö-
serna är många och stora. Kring kyr-
kan finns solitära gamla lövträd och 
lövskogsdungar. På kyrkogården finns 
flera äldre ädellövträd.

Landskapsbild
Den öppna marken har stor betydelse 
för att bevara utsikten från höjden, 
men den sätter också karaktär åt Säfs-
byn. 

Geologi
Berggrunden består av granit och 
jordarten är morän. På höjden är det 
är materialet finare än längre ned, där 
det till och med blockigt. Att det har 
och finns rikligt med ytblock vittnar 
de stora åkerröserna om.

Vegetation 
Vegetationstyperna är fåtaliga. Åker-
marken har blivit vall, betesmark och 
lövskog. Man kan anta att lövskogen 
till stor del är på före detta slåtter- el-
ler betesmark. Lövskogen består av 
en blandning av björk, asp, sälg och 

1:10 0000 100 200 300 400 500 m

Närmast kyrkan ligger odlingsmarken på m´anen. Finnmarksleden går över åkrarna.
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blocken på röserna varierar, men på 
de största har strållav Umbilicaria cy-
lindrica, kaklav Xanthoparmelia cons-
persa, brun spricklav Acarospora fusc-
cata och grynig sköldlav påträffats. 
Rikligt med filtlav växer på de mossi-
ga, mindre blocken och småstenen. På 
de gamla lindarna på kyrkogrården är 
måttligt med lavar, men sydliga arter 
som t.ex. brosklav, allélav och dagglav 
förekommer.

Fauna 
Fågellivet bör vara rikt i och med 
variationen av öppen och trädburen 
mark. Totalt är sannolikt odlingsland-
skapet för litet för att typiska arter för 
sådana miljöer ska finnas.  

Friluftsliv 
Finnleden går genom området, men 
det är förbjudet att åka skoter på le-
den.

Natur- och kulturhistoria 
Finnar fick i början på 1600-talet 
bryta den då varande skogsmarken 
till odlingsbar mark. I och med det 
är högt beläget är frostrisken mindre, 
vilket gjorde att skörden kunde bli bra 
även när frosten kom nere i samhället. 
I början av 1700-talet var den en av 
de största finnbyarna med sju hushåll. 
Kyrkan och klockspelen är från 1725. 
Dessförinnan fick man gå till Nås 
kyrka. Några träd från den tiden finns 
inte kvar, men troligen är de äldsta 
lindarna från slutet av 1800-talet.

hägg. En av sälgarna är magnefik, 
med sin grova stam och utbredda 
krona. Avvikande är dungen kring en 
husgrund, där det finns en del äldre 
lönnar och lindar. På kyrkogården är 
det mest björk och lind. Äldre lön-
nar finns även utanför kyrkan, som 
en ofullständig allé. Vegetationen på 
röserna är sparsam, men det som finns 
är mest högväxta växter. 

Flora och funga  
Floran är dåligt inventerad, men det 
finns liten blåklocka på röserna. På 
röserna finns äldre rönnar som är 
värdefulla för att det finns ovanligare 
lavarter på trädstammarna. Bland de 
arter som funna är Caloplaca xxxx och 
bårdlav mest intressanta. Storleken på 

Ovanligt grov sälg står intill kyrkan. Sälg är ett mycket värdefullt träd för pollinerande insekter.

Strållav är ovanlig utanför fjällen. En av de gamla skogslönnarna.

211 Säfsbyn
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Ingrepp och påverkan 
Det är klart att ingreppen har genom 
åren varit både negativt och positivt 
för området. De äldsta träden på kyr-
kogården och intill kyrkan har avver-
kats, sannolikt pågrund av att de an-
sågs vara i dåligt skick. Mindre skötsel 
av odlingsmarken har lett till igenväx-
ning av en del eller delar av åkermar-
ken. Finnmarksleden som går genom 
området påverkar helhetsbilden av ett 
ålderdomligt odlingslandskap.

Bedömning
Värdeomdöme 
Säfsbyn är en av Säfsnäs äldsta finn-
byar. Läget är typiskt för tiden. Av 

det gamla odlingslandskapet återstår 
en mängd odlingsrösen. Lövskogs-
dungarna mellan den öppna brukade 
marken är variationsrika på arter. De 
gamla lindarna och lönnar vid kyrkan 
höjer artdiversiteten genom att det 
finns rikligt med lavar och mossor på 
dem.  Utifrån de biologiska värdena 
blir bedömningen Ett Visst naturvär-
de (Naturvärdeklass 3).

Hot, skydd och planering 
Igenväxningen av en del av de tidigare 
brukade åkermarkerna har gått långt. 
På odlingsröserna står det gamla löv-
träd, vilket hotas av tas bort för att 
återställa mer ursprungligt utseende 
av dem. Säfsbyn är upptagen i flera 
inventeringar och har ett lokalt intres-

se i ett icke antaget program för kul-
turmiljövård för Ludvika kommun. 
Området finns med i planeringen av 
värdefulla odlingsmarker i Dalarna.

Rekommendationer 
Stengärdsgårdar och odlingsrösen bör 
bevaras och odlingsmarkerna hållas 
öppna. På röserna bör de flesta gamla 
rönnarna, sälgarna och om det finns 
enar vara kvar, för att främja barkle-
vande lavar, mossor och insekter. De 
gamla ädellövträden på kyrkogården 
och i anslutning till kyrkan bör vårdas 
så att de kan bli mycket gamla. Stora 
sälgar bör inte avverkas, för att de är 
livsviktiga för tidigt flygande humlor 
och bin. Mot stugbyn bör alltid en bit 
skogs finnas kvar. Det finns ett behov 
av ytterligare naturinventering för att 
öka kunskapen om områdets bevaran-
devärde.  

Naturvårdsarter 
Växter: 
Mossor: 
Svampar:  
Lavar: grynig blåslav Hypogymnia 
farinacea, bårdlav Nephroma parile, 
luddlav Nephroma resupinatum.

Fåglar: 

Referenser

På odlingsröserna står det rönnar och björkar. Fastän de inte hör hit, så har de betydelse för bl.a. lavar.

Här ser man att åkermark som inte brukas snabbt växer igen med högt gräs och sly.

211.Säfsbyn
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Id nr: 212 
Typ: Naturskogsartad skog 
Klass: Lokalt (III)
N2000: Nej 
Naturvärde: Bi, K, F 
Skydd: Saknas
Areal: 15,5 ha,
Nyckelbiotop: 20 % 
Socken: Ludvika
Karta: 66E  
Koord.RT90: 66/14
Koord.Sveref: 6679810/161010
Ägare: Bolag

Öradtjärnsberget

Beskrivning
Läge 
Ett skogsområde som ligger på västra 
sidan av Öradtjärnen, nordväst om 
Gräsberg och cirka 9 km N om Lud-
vika k:a. För att komma dit tar man 
vägen till Källbotten och vidare norr-
ut. Efter att ha passerat Djuptjärnen 
går det en skogsbilväg nordost som 
man följer till vändplanen. Berget V 
om Öradtjärnen saknar namn, men 
här introduceras namnet ”Öradtjärns-
berget”.

Områdets huvuddrag 
Det är en barrskog med stort inslag 
av asp. Ställvis är det kalkmarksskog. 
Sluttningen från sjön planar ut och yt-
terligare en brant finns väster där om. 
Ovanför är det hällmarksskog. Mått-
ligt med block men kuperat med flera 
mindra lodytor i sänkorna. Bävern har 
fällt så mycket asp efter tjärnen att det 
sätter karaktär på skogen.

Landskapsbild
Från andra sidan av Öradtjärnen ser 
man att skogen avviker från de yngre 
skogarna omkring. Vår och höst sät-
ter asparna en påtaglig karaktär med 
trädkronornas färgnyanser. 

Geologi
Enligt berggrundskartan består av 
berggrunden av gabbro/diabas/ul-
trabasisk bergart, som är cirka 1,9 
miljader år gammal. Jordlagret är av 
morän, med berg i dagen, hällmarker 
på höjderna. I sluttningen är mark-

1:7 5000 100 200 300 400 500 m

Genom skogen går en större stig och som på vintern blir skidspår från Källbotten.
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formationen påtagligt variationsrik, 
med kullar, raviner och skärningar. 
Närmast tjärnen är det tämligen lite 
med block, medan de ökar längre upp 
i sluttningen.

Vegetation 
På många ställen syns det tydligt att 
berggrunden av diabas har inflytande 
på vegetationens botten- och fältskikt. 
I hela sluttningens nedre del är mass-
förekomster av blåsippa. Undantaget 
hällmarkena, är piprör ett domineran-
de gräs och så länge trädskiktet är slu-
tet begränsas piprörets täckningsgrad. 
Detta betyder att stor del av området 
har kalkmarksvegetation. Förövrigt är 
det blåbärsris som dominerar, även 
på hällmarken. Renlavar förekommer 

måttligt på hällmarken. Skogen är en 
blanding av gran och tall, med gran i 
sluttningen och tall på höjden. Insla-
get av lövträd är ovanligt stort, fram-
för allt gäller det asp. 

Flora och funga  
Floran är inte inventerad. Den rikliga 
förekomsten av blåsippa indikerar att 
det finns förutsättningar för kalkgyn-
nade växter och mossor.  Mark eller 
jordlevande svampar är heller ännu 
inte inventerade. Särskilt nedre delen 
av sluttningen bör vara mycket intres-
sant för många svampar. Gamla aspar 
i luckig skog är otroligt värdefulla för 
att många arter bland mossor och la-
var trivs att växa på stammarna och 
på grova grenar i kronverket. Inte hel-

ler mossor och lavar är inventerade, 
endast strö observationer har gjorts. 
Förutsättningarna är bäst där asparna 
står halvöppet. Bland lavarna finns 
skinnlav, knopplav, dvärgtufs, korall-
blylav och blanklav. De döda asparna, 
liggande som stående, bryts ned av 
vedlevande svampar och bland dem 
finns flera rariteter. Här har bara de 
vanligare arter setts, t.ex. barkticka 
och purpurskinn. Det finns sannolikt 
fler arter än så på asplågorna. I om-
rådet finns också sumpskogsstråk med 
gamla granar. Bitterticka Oligoporus 
stipticus är funnen på en granlåga. På 
dem är det rikligt med knappnålsla-
var, bl.a. vitgrynig nållav (NT). Andra 
arter som setts är Lecidea leprarioides, 
kattfotslav och gammelgranslav. Det 
finns ett fynd av lunglav (NT) på en 
liggande gammal aspstam, men som 
inte har kunnat återfinnas. Diabas-
block och lodytor är ofta täckta av 
mossor, vilket gör att de konkurrerar 
om utrymmet med lavar. Ett block är 
särskilt intressant eftersom det ligger i 
glänta, vilket missgynnar de skuggäls-
kande mossorna. På det blocket finns 
kommunens enda kända förekomst av 
skorplaven  Lecanora cenisia.

Fauna 
Bäver är den mest påtagliga arten som 
finns i området. Den är bofast och har 
fällt och fortfarande håller på att fälla 
ett stort antal aspar. Somliga aspar är 
över halvmetern i diameter. En del asp 
står som högstubbar och vissa av dem 
har bohål. Man kan förvänta att sko-
gen närmast tjärnen är viktig även för 
ett antal arter av fladdermöss. Fågel-
livet bör vara ovanligt rikt i och med 
den mix av trädslag som finns i om-
rådet. Det stora antalet liggande asp-
stammar bör dra till sig många arter 
bland insekter som är specialiserade 
på aspved i olika nedbrytningsstadier.

Friluftsliv 
Genom området går en större stig 
som kommer från Källbotten och till 
Morberget???? Den är märkt och väl 
upptrampad. Går man den får man 
uppleva hur asparna ljuder som ljuv 
musik vid minsta lilla vindpust.

Natur- och kulturhistoria 
Den lövrika barrskogen - hur har den 
uppkommit? En större skogsbrand 

Bävern har fällt och håller på att fälla mängder av aspar närmast sjön.

Uppe på berget är det ställvis helt annorlunda skog, mer tall och blåbär. 

212.Öradtjärnsberget
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måste ha gått genom området, för så 
där hundra år sedan, kanske 1888. 
Naturlig brand, tänd av människor el-
ler en olycka i samband med kolning, 
är omöjligt att säga. I området finns 
kolbottnar som vittnar om omfattade 
kolvedshuggningar. Efter branden, 
som bör ha varit intensiv, föryngrade 
sig aspen. Eftersom det inte fanns 
många älgar på den tiden blev det en 
lövskog med tiden och senare etable-
rade sig gran. Gamla granar står idag 
bara i sumpskogen som klarade sig 
från elden.

Ingrepp och påverkan 
Efter att skogen brann och ny skog 
kom upp spontant har det inte gjorts 
några skogsbrukliga ingrepp. Kolveds-

huggningen tog sannolikt vara de träd 
som inte brann upp, därav finns det få  
lågor från den tiden i skogen. 

Bedömning
Värdeomdöme 
Öradtjärnsbergets ostsluttning mot 
Öradtjärnen är unik på det sätt att det 
finns ovanligt rikligt med gammal asp 
i skogen. Sannolikt är en det en skogs-
brand som skapat förutsättningarna 
för aspen. Kalkmarkskog eller örtrik 
barrskog, som skogtypen även kallas, 
är mycket bevaradevärd, även i ett na-
tionellt perspektiv.  Ännu är området 
dåligt inventerat på arter, men förut-
sättningar finns för stor artrikedom. 
Högre naturvärde (Naturvärdeklass 
1b).

Hot, skydd och planering 
En del av området är nyckelbiotop 
på bolagsmark. Den är på 2,8 hektar 
”barrskog”. Övriga delar om området 
kan komma att omfattas av skogs-
bruk, men det finns också en areal av 
hällmarkstallskog som bör lämnas. 
Man bör klassa hela området som 
nyckelbiotop, samt omdefiniera nyck-
elbiotopstypen.

Rekommendationer 
Hela området bör tillåtas fri utveck-
ling, trots att aspen missgynnas av att 
granskogen sluter sig allt mer. Inget 
tyder på att asparna mår dåligt av att 
det är som är just nu. Det finns till-
räckligt med aspar som står ljust och i 
halvskugga. Att det kan vara artfattigt 

på stammarna beror mer på ett pro-
blem för många arter med spridning 
till området. Bävern fäller olyckligt 
många grova aspar nära tjärnen. Detta 
skapar på kort sikt substrat för arter 
som lever i och på död aspved. Bättre 
hade varit att träden fått stå åldras och 
självdö under en längre tid. Kan det 
bli nödvändigt att sätta nät kring de 
återstående stora asparna?

Naturvårdsarter 
Växter: blåsippa 
Svampar: Barkticka Oxyporus corti-
cola.

Lavar: korallblylav Parmeliella trip-
tophylla, blanklav Eopyrenula leucpla-
ca, lunglav Lobaria pulmonaria.

Referenser

I hela sluttningen, men särskilt närmast sjön är det massor av blåsippa, vilket betyder kalkmarksskog.

På det här blocket finns Lecanora cenisia.

212 Öradtjärnsberget
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N a t u r m i n n e s -
m ä r k e n
Naturminne är en skyddsform som 
används för att skydda mindre områ-
den eller enskilda objekt oftast i form 
av träd, stenblock eller en speciell 
växtlokal. Skyddsformen kom till ef-
ter att Lagen angående naturminnes-
märkens fredande den 25 juni 1909 
trädde i kraft. År 1964 trädde natur-
vårdslagen i kraft. Där går att läsa:
Till fastighet hörande naturföremål, 
som finnes böra särskilt skyddas eller
vårdas på grund av sin betydelse för 
kännedomen om landets natur, sin
skönhet eller eljest märkliga beskaffen-
het, må jämte erforderligt område på

marken av länsstyrelsen fridlysas såsom 
naturminne. Markområdet skall
avpassas efter vad som kräves för att be-
vara naturföremålet och bereda med
hänsyn till dess art och betydelse nödigt 
utrymme däromkring. (NVL 13 §).

I och med den nya naturvårdslagen 
kom naturreservaten till som skydds-
form och därmed minskade bildan-
det av naturminnen. Dagens lagstöd, 
angående naturminnen, finner man i 
miljöbalkens sjunde kapitel:
Ett särpräglat naturföremål får av läns-
styrelsen eller kommunen förklaras
som naturminne, om det behöver skyd-
das eller vårdas särskilt. Förklaringen
får omfatta även det område på marken 
som krävs för att bevara
naturföremålet och ge det behövligt ut-
rymme. (MB 7:10 §).

Dalarnas naturmin-
nen
I Dalarnas län finns sammanlagt 147 
stycken naturminnen. De flesta av 
dessa utgörs utav träd, närmare be-
stämt 109 stycken. De övriga består 
av 19 stycken flyttblock samt ett antal 
växtlokaler, ett par holmar och olika 
geologiska formationer. Naturminne-
na finns fördelade på alla länets kom-
muner förutom Älvdalens kommun. 
Flest antal naturminnen har Borlänge 
kommun med sina 28 stycken. 

Av de skyddade träden är tallen det 
bäst representerade då 65 stycken na-
turminnen utgörs av fridlysta tallar. 
Övriga trädslag är gran, skogslind och 
ek samt enstaka exemplar av andra ar-
ter. 
Länets äldsta naturminne, bildat år 
1915, är en tall i Ludvika kommun 
som uppskattats till att vara över 400 
år gammal. Idag är tallen död men den 
står fortfarande kvar som en torraka. 
Länets senast bildade naturminne är 
Tunaäpplet som bildats på initiativ av 
Borlänge kommun år 2005.

Bildande och upp-
hävande av natur-
minnen
I dagsläget ställer sig länsstyrelsen res-
triktiv till att bilda nya naturminnen. 
Då syftet är att bevara naturvärden, 
är skyddsformen inte alltid effektiv. 

Objektens värden är ofta isolerade i 
omgivningar där chanserna är små för 
en långsiktig fortlevnad och där sprid-
ningsmöjligheter är dåliga. 

Skyddsformen naturminne kan 
dock vara väl fungerande för objekt 
som inte behöver någon skyddszon, 
framför allt geologiska objekt. 

På senare år, i och med miljöbal-
kens införande och även dessförinnan 
genom delegering, så är det möjligt för 
kommunerna att förklara objekt som 
naturminnen. I Dalarna har Rättviks 
kommun tagit beslut om bildandet 
av sex stycken naturminnen och Bor-
länge kommun har tagit beslut om två 
stycken. När naturminnesobjekten 
inte längre uppfyller de naturvärden, 
som syftet med beslutet om skydd 
grundade sig på, blir de upphävda. 
Numera så väntar man relativt länge 
med ett upphävande. Naturvärdena 
finns kvar långt efter det att ett träd 
har dött och ramlat eller torkat, därför 
finns det flera bland de naturminnes-
märkta träden i länet som är att be-
trakta som döda. 

Litteratur
Länsstyrelsen Dalarnas län, 2006: Na-
turminnen i Dalarnas län, Rapport 
2006:22.
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Tjåken
Typ: En jättefura 
Id-nummer: 2004051
Kartnummer: 1
Beslutsdatum: 1928-03-08
Socken: Säfsnäs
Karta: 12E2d
Koord.RT90: 6662756/1415231
Läge: 9,5 km SV om Säfsnäs kyrka

Skyddsvärde
Tallen var vid datumet för beslutet 
socknens största tall. Sannolikt är den 
det även idag. Intill står flera nästan 
lika grova tallar, som troligen är syst-
rar och bröder till moderträdet. 

Hot och rekommendationer
Igenväxningen med gran kring tallar-
na kan förkorta tallens livslängd. En 
viss gallring av granen vore önskvärt.



790

Naturminnen

”Gungholmen”
Typ: Kulturminne
Id-nummer: 2004058
Kartnummer: 2
Beslutsdatum: 1929-07-16
Socken: Grangärde
Karta: 12E5h
Koord. RT90: 6675825/1439553
Läge: 16,4 km SV om Grangärde 
kyrka

Skyddsvärde
En ö i Pajsoån, där det finns stora 
initialer utskurna i markens skogs-
vegetation. Initialerna representerar 
forna bruksherrar och inspektörer 
från bruket Nya Prästbruket. Riktigt 
gamla tallar och granar står också på 
ön. Arealen av ön är ungefär 1000 
kvadratmeter.

Hot och rekommendationer
Igenväxning sker om man inte under-
håller initialerna, genom att hålla dem 
fria med grus. Länsstyrelsen har sköt-
sel av naturminnet.

Kul lheden
Typ: Ormgran
Id-nummer: 2004071
Kartnummer: 3
Beslutsdatum: 1938-10-29
Socken: Grangärde
Karta: 12E7j
Koord. RT90: 6688408/1448645
Läge: 8,3 km NV om Grangärde 
kyrka

Skyddsvärde
En ormgran som står i skogskanten 
mot gamla åkrar. Men dess plats är 
något oklar. Den ursprungliga platsen 
finns på äldre kartor, men länsstyrel-
sen anger en annan plats. Sannolikt 
gäller den gamla platsen. Där är alla 
äldre granar nylige avverkade, men 
det finns flera smågrnar som är orm-
granslika.

Hot och rekommendationer
Det finns en klen, död ormgrans-
liknande träd i en kvarlämnad 
dungen,cirka 500 m NV om ur-
sprunglig plats. Det är mycket osäkert 
om detta är det ursprungliga trädet, 
troligen inte. Sannolikt är den ur-
sprungliga ormgranen avverkad, men 
det verkar komma nya på samma 
plats.
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Naturminnen

Typ: Tall
Id-nummer: 2004001
Kartnummer: 4
Beslutsdatum: 1915-10-12
Socken: Grangärde
Karta: 12E. 
Koord. RT90: 6692521/1455156
Läge: 9,7 km N om Grangärde 
kyrka

Skyddsvärde
En stor tall efter vägen söder om 
Tanstjärnen. När den skyddades var 
den ovanligt hög och grov tall. På 
1980-talet såg man att trädet var i då-
lig kondition och idag står den som 
en tio meter hög stubbe. Även som 
trädet är idag kan den stå kvar otro-
ligt många år, kanske mer än hundra 
år. Nyttan kan bli att den kommer att 
koloniseras av skyddsvärda lavar och 
svampar och småningom bli boplats 
för slaguggla. Tallen anses ha blivit 
över 400 år.

Hot och rekommendationer
Det finns inget att göra. Om trädet en 
dag kommer att stå i en hyggeskant, 
kan detta utgöra vara en risk för om-
kullblåsning. Samtidigt som många 
arter behöver solexponerad ved.

Tanst järnen

Typ: Flyttblock
Id-nummer: 2004074
Kartnummer: 5
Beslutsdatum: 1938-10-29
Socken: Grangärde
Karta: 12E
Koord. RT90: 6689268/1461414
Läge: 10 km NO om Grangärde 
kyrka

Skyddsvärde
Ett märkligt flyttblock som är högt, 
stående på högkant. Flyttblocket har 
gått under namnet ”Stångmyrhällan” 
eller ”Jättsten”. Intill är det mycket 
artrikt kärr med bl.a. fältgentiana 
(EN).

Hot och rekommendationer
Något bör göras på platsen för att 
undvika att flyttblocket kommer att 
stå i tät granplantage. Till början bör 
de närmaste granarna tas bort.

Stångmyrhäl lan
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Naturminnen

Bockmossen
Typ: Smöjtall
Id-nummer: 2004006
Kartnummer: 6
Beslutsdatum: 1918-01-25
Socken: Grangärde
Karta: 12E. 
Koord. RT90: 6690077/1466647
Läge: 12,4 km NO om Grangärde 
kyrka

Skyddsvärde
En tall som har använts som smöjtall, 
det vill säga att man drog små barn 
under och mellan rötterna i hopp om 
att det skydda mot sjukdomar, särskilt 
Engelska sjukan. Fynd har gjorts som 
tyder på att man gjort penningoffer 
vid tallen.

Hot och rekommendationer
Det finns en skylt som beskriver an-
vändandet av smöjtall och några hot 
eller behov att åtgärder föreligger inte.

Lisselön
Typ: Boträd
Id-nummer: 2004140
Kartnummer: 7
Beslutsdatum: 1977-06-09
Socken: Grangärde
Karta: 12E
Koord. RT90: 6682876/1453405
Läge: 1 km V om Grangärde kyrka

Skyddsvärde
En stor tall på Lisselön i Bysjön. I tal-
len är det ett bo av fiskgjuse, som näs-
tan årligen används. 

Hot och rekommendationer
Något hot mot själva tallen torde inte 
finnas. Fiskgjusens häckningsfram-
gång hänger på störning från båttrafik 
som kommer för nära ön eller till och 
med landstigning. Det är landstig-
ningsförbud på Lisselön under häck-
ningstiden xxx

1:25 000



793

Naturminnen

Lågnäset
Typ: ”Trolltall”
Id-nummer: 2004003
Kartnummer: 8
Beslutsdatum: 1917-06-04
Socken: Grangärde
Karta: 12E
Koord. RT90: 6677186/1454050
Läge: 5,7 km S om Grangärde kyr-
ka

Skyddsvärde
En stor tall intill stranden av Väsman 
i den del av Sunnansjö som heter Låg-
näset.  Tallen har sedan gammalt kall-
lats ”Trolltallen” eller ”Tandvärkstal-
len”. Då den blev naturminne fanns 
det kvar märken i trädet efter tand-
värkspluggar.

Hot och rekommendationer
Tallen är gammal, men ser ändå myck-
et vital ut, även om den är angripen 
av både svamparna tallticka Phellinus 
pini (Nära hotad - NT) och grovticka 
Phaeolus schweixxx. Båda tickorna ger 
kärnröta i tallen, vilket gör att den kan 
fortsätta leva trots att stammen blir 
ihålig. En stor gren har blåst av vid ett 
stormtillfälle. Just nu finns ingen nöd-
vändiga åtgärd.

Norrv ik
Typ: Alm
Id-nummer: 2004027
Kartnummer: 9
Beslutsdatum: 1922-05-01
Socken: Ludvika
Karta: 12F5c
Koord. RT90: 6676936/1461362
Läge: 7,6 km NNV om Ludvika 
kyrka

Skyddsvärde
En stor skogsalm Ulmus glabra (Starkt 
hotad - EN) i byn Norrvik. Almen är 
5,03 meter i omkrets. Även om den är 
i dålig kondition finns det liv i några 
sidogrenar. 

Hot och rekommendationer
Tyvärr har almen toppkapats av de 
närboende. Detta har resulterat i in-
fektion av parasitiska svampar. Detta 
skedde innan almsjukan nådde Dalar-
na. Om almen är infekterad av alm-
sjukan är inte konstaterat. Med hjälp 
av band och stag hålls trädets stam 
ihop.
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Laggarudden
Typ: Tall
Id-nummer: 2004151
Kartnummer: 10
Beslutsdatum: 1981-02-20
Socken: Ludvika
Karta: 12F4c
Koord. RT90: 6672078/1464056
Läge: 2,2 km NV om Ludvika kyrka

Skyddsvärde
En stor tall som har en omkrets på 
cirka 2,5 meter. Dess ålder uppskattas 
till 200 år. 

Hot och rekommendationer
Tallen står efter gång- och cykelväg 
och i kanten av f.d. åkermark. Möj-
ligen behövs lite röjning kring trädet.

Högberget
Typ: Grotta
Id-nummer: 2004124
Kartnummer: 11
Beslutsdatum: 1961-11-22
Socken: Ludvika
Karta: 12F3d
Koord. RT90: 6668344/1465673
Läge: 2,3 km S om Ludvika kyrka

Skyddsvärde
En grotta och klippformation i bergs-
branten mot Grottvägen. ”Grottan” 
har bildats av ett stort block har fallit 
från bergväggen och bildat ett utrym-
me mot bergväggen. Rykten säger att 
det orsakades av en okynnesspräng-
ning.  

Hot och rekommendationer
Något hot föreligger inte. Däremot 
bör man framhäva naturminnet och 
göra det lättillgängligt. Som det är 
idag är det besvärligt att ta sig fram till 
grottan från gatan. 

Naturminnen
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Vissa skyddsvärda områden är så små 
att de presenteras som en lokal. Det 
kan gälla en växtplats för en rödlistad 
eller sällsynt art av växter, mossor, la-
var eller svampar eller hemvist för nå-
gon insektsart. 

Om lokalen har många rödlistade 
arter spridda inom ett område som 
överstiger åtminstone en hektar, pla-
ceras området i naturområdeskatalo-
gen och får en mer detaljerad beskriv-
ning. 

Samtliga lokaler som tas upp har 
högre naturvärde och de kan till och 
med vara skyddade enligt EU:s ha-
bitatdirektiv och nätverket Natura 
2000. Arter som har aktuella växt- 
och boplatser och som omfattas av 
nationellt åtgärdsprogram tas också 
med om det gäller punktvisa objekt. 
Lokaler för kommunens officiella an-
svarsart violgubbe presenteras också. 

Växt - ,  svamp- och djur lokaler
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Växt- och djurlokaler

Sörv ik
Typ: Floralokal för svinrot 
Kartnummer: 1
Skydd: Saknas
Socken: Ludvika 
Karta: 12F4c. 
Koord. RT90: 6674550/1464100
Läge: Tomten ligger 4,5 km NNV 
om Ludvika.

Skyddsvärde
Den lilla svinrotsängen är den enda 
av sitt slag i kommunen och en av de 
sista artrika ängarna som hävdas utan-
för finnmarken. Endast ängens blyg-
samma areal hindrade för att ängen 
skulle få allra högsta värdeklassning 
vid nationella ängs- och hagmarksin-
venteringen 1990-1992. 

Flora och funga
Friskängen och gårdsplanen domi-
neras av den sällsynta svinrot Scorzo-
nera humulis. Övriga arter på ängen 

har minskat på de senaste tio åren. 
Då fanns, men kanske inte idag jung-
frulin, slåtterfibbla, darrgräs, knägräs, 
månlåsbräken (NT), ormrot, kattfot, 
rödkämpar och stor blåklocka. Ovan-
liga ängssvampar var också påträffade, 
bl.a. blodvaxskivling, mönjevaxskiv-
ling, scharlakansvaxskivling (NT) och 
Clavaria atroumbrina. 

Värdeomdömme
Arealen slåtteräng har minskat och 
hävden sker idag med skärande verk-
tyg på röjsåg. Ökad gödning genom 

kvävenedfall kan ha bidragit till att 
missgynna lågvuxna örter. Förekom-
sten av svinrot är stabil och den enda i 
kommunen.

Hot och rekommendationer 
En bättre genomförd slåtter, framför 
allt fagning och räfsning skulle kunna 
förbättra ängsmarkens artmångfalden. 
För svinrot är det mer viktigt att inte 
den blir utkonkurrerad av högre väx-
ter och buskar.

Referenser
Bratt, L. & Ljung, T. 1993.

Snökl inten
 
Typ: Floralokal för granspira
Kartnummer: 2
Skydd: Saknas 
Socken: Ludvika 
Karta: 12F4b. 
Koord. RT90: 6671070/1458250
Läge: Området ligger cirka 7 km 
VNV om Ludvika.

Skyddsvärde
Växtplats för granspira (Nära hotad  
- NT). Antalet kända växtplatser är 
minskande i landet och i kommunen. 
Trots att hagen har varit stor och väl-
hävdad genom fårbete har det snabbt 
växt igen efter upphörd hävd.

Flora och funga
I ett ganska begränsat område i ne-
dre delen av sluttningen i hagen har 
granspiran periodvis växt rikligt. För 
att åter få tillbaka granspira har ett par 
hektar betats av får och efter bränning 

av ris kom några plantor tillbaka på 
1990-talet.

Värdeomdöme
Växtplatsen för granspiran är osäker. 
Arten kan vara försvunnen. Det gäller 
en av de vackraste hagmarker i kom-
munen.

Hot och rekommendationer
Igenväxningen har gått långt och san-
nolikt gjort att granspira har försvun-
nit, men den har en fröbank som kan 
ligga länga och vänta på bättre tider. 
Återupptagning av bete efter restau-

reringsåtgärder skulle kunna göra att 
granspiran kan återkomma.

Referenser
Bratt, L. & Ljung, T. 1993b.

1:5 000

1:20 000
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Lövens
Typ: Floralokal för granspira
Kartnummer: 3
Skydd: Saknas  
Socken: Ludvika. 
Karta 12F2c. 
Koord. RT90: 6662220/1462605, 
6662110/1462020
Läge: Området ligger xxx km xxx 
om Ludvika.

Skyddsvärde
Växtplats för granspira Pedicularis 
sylvatica (Nära hotad - NT). En fö-
rekomst V om torpet Mossen och en 
andra mellan Lövens och Jons.

Flora och funga
På vägkanterna växte den fridlysta 
granspiran. De rikaste förekomsterna 
var vid Lövens och mellan Lövens och 
Jons. Antalet varierar kraftigt från år 
till år. Lokalen är känd sedan 1950-ta-
let och var fortfarande ganska rik i 
början av 1990-talet. 2011 påträffades 

Gammelgården i  Ludvika

Skyddsvärde
Växtplats för silverlav Parmelina tilia-
cea. Den enda kända i Ludvika kom-
mun. 

Flora och funga
Sedan 1953 har silverlaven varit känd 
från Gammelgården. Arten har sin 
nordliga utbredningsgräns gemensam 
med ekens. Växtplatserna i Bergslagen 
tillhör de nordligaste i landet. 1953 
fanns silverlaven på tre skogslönnar 
och en ek. Idag återstår två av skogs-
lönnarna, varav det på ett av träden 

Typ: Lokal för silverlav och paddfot
Kartnummer: 4
Skydd: Saknas  
Socken: Ludvika. 
Karta 13F3d+4d. 
Koord. RT90: 6670050/1466800.
Läge: 

växer tämligen rikligt med silverlav. På 
Gammelgården uppträder en annan 
rödlistad art, paddfot Asperugo pro-
cumbens (Nära hotad - NT). En växt 
som oftast uppträder vid gödselstack-
ar. Paddfot är uppgiven från Gammel-
gården under 1910-talet. 1989 åter-
fanns arten på komposthögar. Även 
om paddfot är hänsynskrävande, bör 
arten anses vara akut hotad i länet. 

Värdeomdöme
Förekomsterna av silverlav och paddfot 
(NT) är av stort värde eftersom båda 

arterna har mycket få kända växtplat-
ser i länet. 

Hot och rekommendationer
Trädet med silverlav kan vara hotad 
av avverkning. Växtplatsen för paddfot 
kan förändra och dessutom är nuva-
rande status oklar. Kontroll av båda 
arternas växtplatser bör snarast göras.

Referenser

inga plantor av granspira efter vägkan-
terna. 

Värdeomdöme
Förekomsten vid Lövens kan ha ut-
gått. Inventeringen 2011 behöver 
följas upp på nytt innan man kan 
bedöma granspiran som försvunnen. 
Vägkanterna mellan Lövens och Jons 
har tidigare slagits, men de senaste 
20 åren har sannolikt detta inte skett. 
Vissa störningar som ytliga vägkants-
kador kan ha gynnsamma effekter för 
granspiran. Vägen är upprustad med 

ett nytt bärlager, något breddad och 
sträckvis dikad. Grusvägkanterna är 
ännu inte övervuxna och de ursprung-
liga sidorna av vägen har sträckor med 
låg vegetation som inte har förändrats 
särskilt mycket. Lämpliga ställen för 
granspira minskat. 

Hot och rekommendationer
Platsen är ständigt hotad. En bra åt-
gärd vore att bränna vegetationen på 
vägkanterna några kvadratmeter varje 
eller vartannat år.

Referenser
Artrika vägkanter. Bratt, L. & Ljung, 
T. 1993b.

Växt- och djurlokaler
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Burängsberget
Typ: Lokal för dvärglåsbräken och 
fältgentiana
Kartnummer: 5
Skydd: Saknas  
Socken: Grangärde. 
Karta 12E5j. 
Koord. RT90: 6676170/14466540
Läge: Platsen ligger 10,5 km SV 
om Grangärde.

Skyddsvärde
Skogsväg på kalkmark. Vägkanter och 
mittsträng med låg vegetation. Till 
och från har dvärglåsbräken påträffats.

Flora och funga
När dvärglåsbräken Botrychium simp-
lex (Starkt hotad - EN) påträffades för 
första gången 1993, var detta den för-
sta kända lokalen i inlandet i Sverige. 
Tidigare var arten känd från havs-
strandängar, särskilt på Fårö. Då växte 
den i mittsträngen av vägen i mycket 
låg vegetation. Sedan var den årlig 

några år, men senare verkade den inte 
vara årlig. Senast den sågs vara 2006. 
På samma ställe finns ängsgentiana 
Gentianella amarella och fältgentiana 
Gentianella campestris (Starkt hotad - 
EN). 

Värdeomdöme
En unik växtplats för dvärglåsbräken, 
en av Sveriges sällsyntare växter. Över 
huvudtaget har platsen en rik flora av 
arter som är kalkgynnade. Så kallade 
ängssvampar är inte inventerade.

Hot och rekommendationer
Platsen är ständigt hotad av motor-
trafik. Försök har gjorts att stänga av 
vägen men nästan varje år sker sön-
derkörningar, vilket är allvarligast när 
det är blött i marken. Ett visst slitage 
av vägkanter och mittsträng kan vara 
positiv för dvärglåsbräken. Förhopp-
ningsvis finns det en sporbank i mar-
ken. 

Referenser: 
Bratt, L. & Ljung, T. 1993b.

Nedre Pundet
Typ: Lokal för låsbräkenarter
Kartnummer: 6
Skydd: Saknas  
Socken: Grangärde. 
Karta 12E6i. 
Koord. RT90: 6680170/1444470
Läge: Platsen ligger 10,5 km VSV 
om Grangärde.

Skyddsvärde
På en liten yta växer det fyra låsbrä-
kenarter, vilket är mycket sällsynt. 
Lokalen har varit vändplan och vir-
kesupplag.

Flora och funga
Dessa arter är månlåsbräken Botry-
chium lunari (Nära hotad - NT), rut-
låsbräken Botrychium matricariifolium 
(Starkt hotad - EN), topplåsbräken 
Botrychium lanceolatum(Sårbar - VU) 
och höstlåsbräken Botrychium mul-
tifidum (Nära hotad - NT). Samtliga 

arter är hävdgynnade och har tidigare 
påträffats i kommunen på hackslogar 
och i beteshagar. Arterna är konkur-
renssvaga. De gynnas av kalkrik mark, 
och det ena anledningarna att de växer 
på denna plats. Övriga arter visar tyd-
ligare att det rör sig som kalkrik mark. 

Värdeomdöme
Växtplatsen är unik eftersom fyra lås-
bräkenarter växer på samma ställe. 
Alla arterna är rödlistade.

Hot och rekommendationer
Igenväxning av träd, gräs, buskar och 

högre örter är ett hot. Det är främst 
buskröjning som ska genomföras. Frå-
gan är om man inte på sikt måste göra 
en viss vegetationsavtäckning intill 
växtplatsen för att öppna nya kala ytor 
för kolonisering. 2013 avverkades den 
tall som hade etablerat sig. Riset brän-
des och kan göra att låsbräkena kan 
etablera sig i brandfläckarna. Länssty-
relsen sköter tills vidare lokalen.

Referenser
Bratt, L. & Ljung, T. 1993b.
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Strömmingsbäcken
Typ: Lokal för granspira
Kartnummer: 7
Skydd: Saknas  
Socken: Grangärde. 
Karta 12E3j. 
Koord. RT90: 6669600/1448600
Läge: Området ligger 6 km VSV 
om Saxdalen.

 !

!

Stakheden

Skyddsvärde
Växtplats för granspira Pedicularis syl-
vatica (Nära hotad - NT), som är frid-
lyst i Dalarna och starkt minskande i 
hela landet.

Beskrivning
Fuktängarna har inte hävdast de se-
naste tio åren. Den tidigare artrika 
betesmarken har degenererat med 
buskar, högre gräs och örter. Tidigare 
fanns darrgräs, hirsstarr och blekstarr. 
I fuktigare och tuvrika partier före-
kom granspira rikligt. Den var spridd 

inom hela området, men även i väg-
kanterna. Granspiran är känd från 
stället från 1950-talet. Här och var 
fanns dvärglummer, en kalkgynnad 
art.

Värdeomdöme
Det är synnerligen viktigt att bevara 
Strömmingsbäckens kvarvarande be-
tesmark, eftersom det en av få kvar-
varande fuktängar. Granspirans frön 
kan ligga i vila mycket länge. Även om 
hävden upphörde en period har ve-

getationen fortfarande karaktären av 
välhävdad mark. 

Hot och rekommendationer
Betet som pågick en tid gynnade 
granspiran, och som då svarade med 
att bilda ett ganska starkt bestånd. 
Återinventering bör ske och om man 
finner det lönsamt bör någon form av 
hävd återupptas.

Referenser: 
Bratt, L. & Ljung, T. 1993b.

Stakheden
Typ: Boplats för vildbin 
Kartnummer: 8
Skydd: Saknas  
Socken: Grangärde. 
Karta 12Exx. 
Koord. RT90: 6684710/1453340
Läge: Området ligger x km xxx om 
Saxdalen.

Skyddsvärde
Bokoloni av storfibblebiet Panargus 
banksianus (Sårbar - VU). Detta är 
den enda kända säkra platsen för stor-
fibblebiet i Dalarna.

Fauna
Förutom storfibblebiet är randbyxbiet 
Dasypoda hirtipes påträffad. För för-
sta gången i Dalarna har rovstekeln 
Tachyshex obsuripennis påträffats här. 
Flera andra biarter som är ovanliga 
finns på platsen.

Värdeomdöme
En mycket värdefull plats för vildbin 
och steklar som är missgynnade av 
igenväxning i odlings- och skogsland-
skapet. 

Hot och rekommendationer
Platsen måste hållas öppen och mer 
eller mindre fri från vegetation. 

Referenser: 
Abenius, J. & Hellqvist, S. 2008: Ste-
klar i Dalarnas sandtallskogar 2007, 
Länsstyrelsen Dalarna.

Växt- och djurlokaler
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Ickorbotten
Typ: Fungalokal
Kartnummer: 9
Skydd: Saknas  
Socken: Ludvika. 
Karta 12F. 
Koord. RT90: 6672900/1465410
Läge: Området ligger x km xx om 
Ludvika.

Skyddsvärde
Plats för rödlistade marksvampar i 
vägkant.

Flora och funga
En avvikande växtplats för fyra rödlis-
tade marksvampar, i kanten av grusväg 
mot yngre kalkmarksgranskog finns 
flera mycel av mykorrhizabildande ar-
ter med gran. Det är grantaggsvamp 
Bankera violascens (Nära hotad - NT), 
grangråticka Boletopsis leucomelleana 
(Sårbar - VU), bitter taggsvamp Sar-
codon fennicus (Sårbar - VU) och 

svartvit taggsvamp Phellodon xxxx 
(Nära hotad - NT). Dessutom skogen 
ovanligt rik på svamparter.  På ett par 
tallar vid det stora gruvhålet finns gul-
porig ticka Diplomitoporus flavescens 
(Sårbar - VU). En mycket sällsynt art 
som trivs på varma ställen i skog, t.ex. 
kantzoner. 

Värdeomdöme
Unikt ställe med så många sällsynta 
svampar. De som finns i vägkanten 
är dessutom många till antal, särskilt 
grantaggsvampen. 

Hot och rekommendationer
Hotet för svampar som växer i vägkan-
ten kan vara vägskraping, kanske en 
lätt ytlig skrapning inte gör så mycket. 
Vägdikning däremot skulle göra att de 
försvann. Skogen måste bevaras från 
skogsbruksåtgärder. Platsen för gulpo-
riga ticka ligger innanför riskområdet.

Referenser

Banval len Sörvik -  Norr v ik
Typ: Lokal för skogsklocka
Kartnummer: 10
Skydd: Saknas  
Socken: Ludvika
Karta 12F. 
Koordinater: 66/14
Läge: Området ligger x km xx om 
Ludvika.

Skyddsvärde: Växtplatser för skogs-
klocka efter gc-vägen mellan Sörvik 
och Norrvik.

Flora och funga: 
Vägkanterna är på sina håll artrika. 
Skogsklockorna finns på xxx ställen. 
Skogsklockan är två-årig.

Värdeomdöme: 
En av de rikaste lokalerna i länet. 

Hot och rekommendationer
Platsen är ständigt hotad av igenväx-
ning, särskilt av lupiner som snabbt 

sprider sig i vägkanterna. Även bus-
kar börjar trängar ut skogsklockorna. 
Kommunen använder slaghacka vid 
”slåtter” av vägkanterna. Skogsklock-
orna kan inte ”slås” varje år. Det 
finns en skötselplan för bevarandet av 
skogsklockan efter gc-vägen.

Referenser:

1:25 000
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Ludvika bangård
Typ: Lokal för dagfjärilar
Kartnummer: 11
Skydd: Saknas  
Socken: Ludvika. 
Karta 12F. 
Koordinater: 66/14
Läge: Området ligger x km xx om 
Ludvika.

Skyddsvärde
Förekomst av rödlistade och sällsynta 
dagfjärilar och dagaktiva grå silver-
vecklare xxxxxxxxx (NT).

Värdeomdöme
Bangården har länge fått stå orörd och 
därmed har en stäppliknande vegeta-
tion utvecklats. Getväppling håller en 
stark population i och mellan spåren. 
Utanför egentliga bangården har det 
utvecklats en mer ängslikande vege-
tation och där håller bevarandevärda 
dagfjärilar till.

Hot, skydd och rekommendatio-
ner
Ängsvegetationen får snabbt konkur-
rens av buskar och högre växter. En 
gång om året röjs ytan. Inventering av 
fjärilarna har skett 2011-2013. Om-
rådet kommer att ingå i en detaljplan 
som bevarar ängsmiljön. Ängen bör 
röjas noggrant och därefter slåttras 
med skärande redskap och vegetatio-
nen fraktas bort.

Referenser

Kraf t ledningsgata Gräsberg
Typ: Lokal för dagfjärilar
Kartnummer: 12
Skydd: Saknas  
Socken: Ludvika. 
Karta 12F. 
Koordinater: 66/14
Läge: Området ligger x km xx om 
Ludvika.

Skyddsvärde: 
Förekomst av rödlistade och sällsynta 
fjärilar.

Fauna: 
Den örtrik mindre kraftledningsgatan 
passerar högspänningsledningen, som 
också har en örtrik flora. Gynsam ve-
getation och ett varmt öppet läge gör 
att många fjärilar trivs här. Nästan 
årligen har man sett brun gräsfjäril 
(Nära hotad - NT) och sotnätfjäril 
(Nära hotad - NT). Andra ovanliga 
arter är bl.a. ängssmygare, svartfläckig  

åtshamn

dvika ström

glanssmygare, rovstekellik glasvinge 
och tallgräsfjäril.

Värdeomdöme: 
Förekomsten av brun gräsfjäril (NT) 
är mycket bevarandevärd, även i ett 
nationellt perspektiv. Kraftlednings-
gator är idag viktiga ställen för många 
fjärilar.

Hot och rekommendationer
Kraftledningsgator kan också växa 
igen, om markförhållandena är fuk-
tiga, men här är det ännu ingen risk. 
Bevakning av lokalen bör göras årli-

gen.

Referenser:
Artportalen.
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Grangärde

Roskänge

Skyddsvärde
Växtplats för Starkt hotad (EN) trä-
spricklav Acarospora anomala.

Flora och funga
Träspricklaven växer på den ostvända 
gaveln av den stora ladugårdsbyggna-
den. Gaveln ligger bara dryga metern 
från vägen. Laven växer på dropp-
brädan som finns nederst på väggen. 
Virket är falurödfärgat, men ganska 
urblekt. Laven täcker cirka 8 kvadrat-
centimeter. Det finns flera ovanliga 
arter tillsammans med träspricklaven. 

Sannolikt har den funnits där innan 
vägen blev asfalterad.

 Värdeomdöme
Växtplaten är typisk för träsprickla-
ven, droppbräda på vägg mot väg.  En 
förhållandevis stor mängd av laven, i 
jämförelse med de flesta andra kända 
förekomster i landet. Den här före-
komsten är stabil och värdefull för ar-
tens överlevnad.

Hot och rekommendationer
Rödmålning och restaurering av bygg-
naden är det allvarligste hoten. Vid 

restaurering bör droppbrädan bevaras 
på samma plats. Fastighetsägaren är 
informarad om att träspricklav finns 
på byggnaden. Träspricklaven omfat-
tas av ett nationellt åtgärdsprogram 
för hotade arter. 

Referenser

Typ: Lokal för vedspricklav
Kartnummer: 14
Skydd: Saknas
Socken: Grangärde. 
Karta 12F. 
Koord. RT90: 6683620/1454390
Läge: Området ligger x km xx om 
Grangärde.

Skyddsvärde
Växtplats för Starkt hotad (EN) trä-
spricklav Acarospora anomala.

Flora och funga
Träspricklaven växer på den sydvän-
da timmerväggen av gammal timrad 
byggnader på gården Holen. Laven 
växer på de lägst liggande timmervar-
ven. Timmerbyggnaden har tidigare 
varit fulurödfärgad men det var länge 
sedan, så numera är färgen kraftigt 
urblekt. Träspricklaven finns även på 
den ofärgade timmerladans västra ga-

vel. Det finns bara några kvadratcen-
timeter av laven på båda byggnaderna. 

 Värdeomdöme
Byggnaderna måste tillhöra de äldsta 
kvarvarande timmerbyggnaderna i 
kommunen och ha stort kulturellt 
värde. Träspricklav är ytterst sällsynt 
numera eftersom gamla timmerbygg-
nader försvinner eller rödfärgas. Den 
här förekomsten är stabil och värde-
full för artens överlevnade.

Hot och rekommendationer
Rödmålning, restaurering och rivning 

av byggnaderna är ett hot. Träsprickla-
ven omfattas av ett nationellt åtgärds-
program för hotade arter. 

Referenser
Hermansson, J., m.fl. 2008. 

Typ: Lokal för vedspricklav
Kartnummer: 13
Skydd: Saknas
Socken: Grangärde. Karta 12F. Ko-
ord. RT90: 6684182/1455442
Läge: Området ligger x km xx om 
Grangärde.
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Stångmyrberget
Typ: Lokal för fältgentiana
Kartnummer: 15
Skydd: Saknas
Socken: Grangärde. 
Karta 12F. 
Koord. RT90: 6689255/1461355
Läge: Området ligger x km xx om 
Grangärde.

Skyddsvärde
Växtplats för Starkt hotad (EN) fält-
gentiana Gentianella campestris.

Flora och funga
Fältgentiana växer i ett rikkärr som 
finns strax söder om naturminnet, i 
en svag nordsluttning. Sannolikt var 
platsen en del i fodermarkerna till tor-
pen i närheten. Idag är det ungskog 
efter kalavverkning och rikkärret hål-
ler på att växa igen med lövsly och 
gran. I början av 1990-talet var det 
rikligt med plantor, idag är det färre, 

men någon räkning av antalet har inte 
gjorts. 

 Värdeomdöme
Växtplatsen ligger i ett område som är 
kalkrikt. Förekomsten av fältgentiana 
är ännu förhållandevis riklig, men 
minskning är konstaterad de senaste 
15-20 åren. 

 Hot och rekommendationer
Igenväxningen är ett direkt hot mot 
förekomsten av fältgentiana. Det be-
hövs en snabb och effektiv röjning på 
platsen, för att förbättre livsmiljön för 

fältgentiana. En restaurering skulle 
även gynna flera kalkberoende växter, 
och eventuellt svampar.

Referenser

Nyhammar
Typ: Lokal för sanddraba
Kartnummer: 16
Skydd: Saknas
Socken: Grangärde. 
Karta 12F. 
Koord. RT90: 6685755/1453665
Läge: Området ligger x km xx om 
Grangärde.

Skyddsvärde: 
Växtplats för Starkt hotad (EN) sand-
draba Draba nemorosa.

Flora och funga: 
Sanddraba växer på mer eller mindre 
blottad sand eller grus, oftast i gles 
kort vegetation. Vid brandstationen i 
Nyhammar har sanddraban varit känd 
sedan 1930-talet. I slutet av 1980-ta-
let växte 100-tals plantor i vägkant 
och intill häck mot byvägen. Idag är 
det ett fåtal plantor. 

 Värdeomdöme: 
Växtplatsen för sanddraba har lång 
kontinuitet. Lokalen har länge varit 
viktig för arten och andra växter som 
kräver sandig mark och är konkurrens 
svaga. 

 Hot och rekommendationer
Lämpliga markytor har minskat för 
varje år som vegetationen tätnar och 
växer sig allt högre. Det är mycket 
angeläget att inventera sanddraba och 
utföra åtgärder som blottlägger san-
diga markpartier.

Referenser
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Jägarnäs
Typ: Lokal för sanddraba
Kartnummer: 17
Skydd: Saknas
Socken: Ludvika. 
Karta 12F. 
Koord. RT90: 6685755/1453665
Läge: Området ligger x km xx om 
Ludvika kyrka.

Skyddsvärde
Växtplats för Starkt hotad (EN) sand-
draba Draba nemorosa.

Flora och funga
Sanddraba växer på mer eller mindre 
blottad sand, oftast i gles kort vege-
tation. Vid badplatsen Jägarnäs finns 
den på två ställen. Största antalet finns 
mitt emot gaveln till byggnaden. Den 
andra förekomsten är närmare om-
klädningen. 

Värdeomdöme
Växtplatsen för sanddraba har varit 

stabil i många år. 

Hot och rekommendationer
Lämpliga markytor har stor utbred-
ning i de magra gräsmarkspartierna. 
Det är otroligt viktigt att man inte 
gödslar de magra gräsytorna och att 
de klipps regelbundet. Helst ska det 
klippta gräset tas till vara. 

Referenser

Landforsen
Typ: Lokal för violgubbe (VU)
Kartnummer: 18
Skydd: Saknas
Socken: Ludvika. 
Karta 12F. 
Koord. RT90: 6673480/14
Läge: Området ligger x km xx om 
Ludvika kyrka.

Skyddsvärde
Växtplats för violgubbe Gomphus cla-
vatus (Sårbar - VU). Svampen är Lud-
vika kommuns officiella ansvarsart.

Flora och funga
Violgubbe finns utspridd på en ganska 
begränsad yta i en medelålders kalk-
barrskog på kommunens eget inne-
hav. Tillsammans med violgubbe finns 
ett par andra rödlistade svampar. 

Värdeomdöme
Växtplatsen för violgubbe är viktig för 
artens överlevnad på sikt i Dalarna. 

Hot och rekommendationer
Lokalen är nyckelbiotop och ska un-
dantas från skogsbruksåtgärder. Så 
länge kommunen är markägare och 
att målet för området är naturvård 
kommer violgubbe att bevaras.

Referenser
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Knutsbo
Typ: Lokal för violgubbe (VU)
Kartnummer: 19
Skydd: Saknas
Socken: Ludvika. 
Karta 12F. 
Koord. RT90: 6668101/1467079
Läge: Området ligger x km xx om 
Ludvika kyrka.

Skyddsvärde
Växtplats för violgubbe Gomphus cla-
vatus (Sårbar - VU). Svampen är Lud-
vika kommuns officiella ansvarsart.

Flora och funga
Violgubbe finns ganska koncentrerad 
till några mycel i medelålders kalk-
barrskog på kommunens eget innehav. 
Fruktkroppar kommer  inte årligen.  

Värdeomdöme
Växtplatsen för violgubbe är viktig för 
artens överlevnad på sikt i Dalarna. 

Hot och rekommendationer
Lokalen är nyckelbiotop och ska un-
dantas från skogsbruksåtgärder. Så 
länge kommunen är markägare och 
att målet för området är naturvård 
kommer violgubbe att bevaras. 

Referenser

Östansbo

Skyddsvärde 
Växtplats för bitter taggsvamp Sarco-
don fennicus (Sårbar - VU).

Beskrivning
Bitter taggsvamp finns intill en gam-
mal gran i mossig blandbarrskog på 
finmoränig mark. Skogen har tidigare 
varit en del av en jordbruksfastig-
het och med största sannolikhet varit 
betad av nötkreatur och under lång 
tid endast plockhuggen. Växtplatsen 
för bitter taggsvamp är ganska typisk, 
en gammal barrskog och att det bara 

finns ett mycel som bildar fruktkrop-
par. I skogen finns flera rödlistade 
marksvampar.

Hot och rekommendation 
Skogsbruk utgör ett direkt hot mot 
förekomsten av bitter taggsvamp. Lo-
kalen gränsar till kommunens nyck-
elbiotop och även den enskildt ägda 
skogen bör vara nyckelbiotop. 

Referenser: 

Typ: Lokal för bitter taggsvamp
Kartnummer: 20
Skydd: Saknas.
Socken: Ludvika. ’
Karta 12Fxx. 
Koord. RT90: 6676030/1444595.
Läge: Området ligger x km xx om 
Ludvika kyrka. Lokalen ligger sö-
der om Kronvägen.

1:20 000

1:20 000
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Gräsberget
Typ: Lokal för strandlummer (NT)
Kartnummer: 21
Skydd: Saknas.
Socken: Säfsnäs. 
Karta 12Fxx. 
Koord. RT90: 6681911/1418485.
Läge: Området ligger x km xx om 
Säfsnäs kyrka. 

Skyddsvärde 
Växtplats för strandlummer Lycopodi-
ella inundata (Nära hotad - NT).

Beskrivning
Ovanligt stor förekomst av strandlum-
mer. Totalt täcker den minst 30 kva-
dratmeter. Största delen av ytan ligger 
i övre delen av vändplanen och ovan-
för den. Vändplanen lutar och ytligt 
vatten rinner från skogen över ytorna. 
Därmed hålls jorden fuktig. Intill 
vändplan finns även kambräken.

Hot och rekommendation 
Hyvling och dikning av vägen hotar 
allvarligt förekomsten av strandlum-
men. Vid upprustning av vägen bör 
vändplanen uteslutas.

Referenser: 

Landforsen
Typ: Lokal för skogsklocka (NT)
Kartnummer: 22
Skydd: Saknas.
Socken: Ludvika. 
Karta 12Fxx. 
Koord. RT90: 66xxxxx/14xxxxx.
Läge: Området ligger x km xx om 
Ludvika k:a.

Skyddsvärde 
Växtplats för skogsklocka xxxxxx 
(Nära hotad - NT).

Beskrivning
Efter riksväg xxx västra sida och söder 
om Landforsen är det en brant slänt 
mot vägen. I nedre delen av den slän-
ten växer skogsklocka varje år. Antalet 
och växtplatser har varierat. Sträckan 
är i stort där vägen går parallellt med 
Gårlången. 

Hot, skydd och rekommendatio-
ner

Slänten slås med slaghacka varje år. 
Sannolikt hinner aldrig skogsklock-
ornas alla frön mogna innan slåttern. 
Eftersom den återkommer årligen 
måste frön ha grott, eftersom växten 
är tvåårig. Sen slåtter är förutsättning 
för bevara arten efter vägen.  

Referenser 

1:30 000

1:20 000
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L is jön,  Tyforsdammen
Typ: Lokal för slokstarr
Kartnummer: 23
Skydd: Saknas.
Socken: Säfsnäs. 
Karta 12Exx. 
Koord. RT90: 66xxxxx/14xxxxx.
Läge: Området ligger x km xx om 
Säfsnäs k:a.

Skyddsvärde 
Växtplats för slokstarr Carex pseudo-
cyperus. Enda växtplatsen i kommu-
nen och en av få i Dalarna. 

Beskrivning

Hot, skydd och rekommendatio-
ner
Växtplatsen är beroende av vatten 
sipprar genom dammvallen och uti i 
ett kärrdråg som i sin tur rinner till 
Rackadammarna. Om vattenflödet 
och växtplatsens miljö förändras kom-

mer arten sannolikt att försvinna. An-
svariga för dammen och regleringen 
av Lisjön bör upplysas om växtloklaen 
för slokstarren.

Referenser 

Bergmossberget
Typ: Lokal för norsk näverlav
Kartnummer: 24
Skydd: Saknas
Socken: Säfsnäs
Karta: xxxxx (12E2g)
Koord.RT90: 6664580/1431270
Läge: Området ligger 9,5 km SO 
om Säfsnäs k:a.

Skyddsvärde 
Växtplats för norsk näverlav Platis-
matia norvegica (Sårbar - VU). På 
samma lokal finns aspgelélav Collema 
subnigrescens (Nära hotad - NT) och 
skuggblåslav Hypogymnia vittata.

Beskrivning
En nordost vänd klippbrant intill 
Bergmossen. Förekomsten är ungefär 
mitt på klippraden. 

Hot och rekommendation 
Växtplatsen ligger i en nyckelbiotop 
som omfattar endast branten. Sydväst 

ut ligger en något större nyckelbiotop. 
Det är nödvändigt att kontrollera la-
vens status idag.

Referenser

1:25 000

1:25 000
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Öster t järnberget

Skyddsvärde 
Växtplats för norsk näverlav Platisma-
tia norvegica (Sårbar - VU). På samma 
lokal finns skuggblåslav Hypogymnia 
vittata.

Beskrivning
En växtplats är i den branta ostslutt-
ningen mot Östertjärnen. Granskog 
med mindre klippskärningar och en 
del större block. Den andra är på hög-
sta höjden av berget och på ett block 
i granskog.

Typ: Lokal för  norsk näverlav
Kartnummer: 25
Skydd: Saknas/nyckelbiotop
Socken: Säfsnäs
Karta: xxxx (12E4f )
Koord. RT90: 6671540/1426284 
och 6671170/1426130
Läge: Området ligger 3,5 km NO 
om Säfsnäs kyrka

Hot, skydd och rekommendation 
En av förekomsterna är en nyckelbio-
top, de andra i en hänsynsyta. Antalet 
lavbålar bör dokumenteras. Därefter 
besökas vart femte år. 

Referenser
Hermansson, J., m.fl. 2008: 

Li l la  Älgberget
Typ: Lokal för skrovellav (NT)
Kartnummer: 26
Skydd: Saknas.
Socken: Ludvika. 
Karta 12Fxx. 
Koord. RT90: 6666250/ 1435110.
Läge: Området ligger x km xx om 
Säfsnäs kyrka och 7 km S om Ul-
riksberg.

Skyddsvärde 
Växtplats för skrovellav Lobaria scro-
biculata (Nära hotad - NT) och lung-
lav Lobaria pulmonaria (Nära hotad 
- NT).

Beskrivning
En gammal sälg i tallskog. Särskilt 
skrovellav hotar försvinna från kom-
munen. Lokalen ligger i en nyckelbio-
top på bolagsmark.

Hot, skydd och rekommendatio-
ner 
Skogsbruk utgör ett direkt eller indi-

rekt hot. Förekomsten av båda arterna 
bör kontrolleras och följas upp med 
regelbundna besök vart femte år. 

Referenser
Hermansson, J. m.fl. 2008: 

1:25 000

1:25 000
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Pojsa
Typ: Lokal för norsk näverlav
Kartnummer: 27
Skydd: Saknas, nyckelbiotop
Socken: Säfsnäs 
Karta: xxx (12E2e) 
Koord.RT90: 6663350/1424670
Läge: Området ligger 7 km SSO 
om Säfsnäs kyrka

Skyddsvärde 
Växtplats för norsk näverlav Platisma-
tia norvegica (Sårbar - VU). På samma 
ställe finns broktagel Bryoria bicolor 
(Starkt hotad - EN) och i närheten 
skuggblåslav Hypogymnia vittata.

Beskrivning
Båda arterna växer på en klippvägg i 
barrskog. Biotopbeskrivning saknas. 
Förekomsten upptäcktes i samband 
med nyckelbiotopsinventeringen 
2000. Arterna är känsliga för föränd-
ringar i livsmiljön. Deras status är 

okänd efter att skog har avverkats i 
närheten. Själva växtplatsen ligger i 
nyckelbiotop på bolagsmark.

Hot, skydd och rekommendatio-
ner
Skogsbruk utgör ett direkt hot mot 
förekomsten. Ett besök bör göras sna-
rast för att bedöma arternas status. 
Därefter bör regelbundna kontroller 
göras vart femte år. 

Referenser
Hermansson, J. m.fl. 2008: 

Norra Västansjö
Typ: Lokal för vedspricklav
Kartnummer: 28
Skydd: Saknas
Socken: Grangärde. 
Karta 12F. 
Koord. RT90: ’6682385/ 1452907
Läge: Området ligger x km xx om 
Grangärde.

Skyddsvärde 
Växtplats för vedspricklav Acaraospora 
anomala (Sårbar - VU). 

Beskrivning
Strax söder om huvudbyggnaden står 
det en målad?? byggnad med gaveln 
mot vägen. Droppbrädan är omålad 
och nästan helt täckt av laven. 

Hot, skydd och rekommendatio-
ner
Att droppbrädan kan bytas ut eller 
målas är ett allvarligt hot. Fastighetsä-
garen bör informeras om laven och 

dess höga bevarandevärde.

Referenser

1:25 000

1:20 000
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Skyddsvärde 
Växtplats för norsk näverlav Platisma-
tia norvegica (Sårbar - VU) och brok-
tagel Bryoria bicolor (Starkt hotad  - 
EN). 

Beskrivning
Ravinliknande formation med klip-
por. I ravinen står det barrskog. På en 
västvänd lodyta ska dessa båda arter 
finnas. Lokalen upptäcktes vid nyck-
elbiotopsinventeringen 1999. Besök 
gjordes 2000 och sedan dess inga yt-
terligare besök. Skogen på bolagsmar-

Hassikhöjden -  Ladfal lsf lyet

Skyddsvärde 
Växtplats för aspgélelav Collema sub-
nigrescens (Nära hotad - NT). En av de 
ställen som har flest träd med aspgé-
lelav i kommunen och Dalarna. Arten 
är känd från stället sedan 1870-talet.

Beskrivning
Aspgelélav trivs på äldre aspar i lägen 
som har hög och jämn luftfuktig-
het. Oftast är det träd som står fritt i 
nord- till ostsluttningar. Det kan även 
vara i kantzoner till tätare skog. Här 
i Säfsbyn finns aspgelélav på ovanligt 

Säfsbyn

Typ: Lokal för norsk näverlav
Kartnummer: 29
Skydd: Saknas, nyckelbiotop
Socken: Säfsnäs 
Karta: xxxx (12E1f ) 
Koord.RT90: 6657960/1428310
Läge: Området ligger 12,5 km SSO 
om Säfsnäs kyrka

ken omkring nyckelbiotopen är avver-
kad. Därför är det särskilt angeläget 
att snarast bedöma arternas status på 
plats.

Hot, skydd och rekommendatio-
ner
Skogsbruk utgör ett direkt hot mot 
förekomsten. Växtplatsen ligger i 
nyckelbiotop på bolagsmark, men are-
alen är liten och risk finns att hyggen 
som togs upp ungefär samtidigt som 
upptäckten kan påverka lavarna nega-
tivt. Ett besök snarast bör göras för att 

bedöma förekomsternas status. Däref-
ter bör regelbundna besök göras vart 
femte år för att följa utvecklingen.

Referenser 

Typ: Lokal för aspgelélav (Nära ho-
tad - NT)
Kartnummer: 30
Skydd: Saknas.
Socken: Säfsnäs. 
Karta 12Exx. 
Koord. RT90: 66xxxxx/14xxxxx.
Läge: Området ligger x km xx om 
Säfsnäs kyrka. 

många aspar. Dessutom är antalet bå-
lar mycket stort. Laven trivs alldeles 
utmärkt i den miljö som nu råder. 

Hot, skydd och rekommendatio-
ner
Risken finns att avverkning av aspar 
inne bland stugor och efter vägen kan 
ske. Nyligen avverkades några aspar 
med laven inne bland stugorna. Det 
finns detaljplan för området och för 
ett kommande nybygge. En del av 
dessa aspar har ett visst skydd i pla-
nen. Information till företaget att trä-

den efter vägen är värda att bevara bör 
framföras.  

Referenser
Hermansson, J., m.fl. 2008:

1:25 000
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Starbobruksrutan -  Gussjökalven
Typ: Lokal med kalkbarrskog och 
naturvårdsarter
Kartnummer: 31
Skydd: Saknas.
Socken: Ludvika. 
Karta 12Fxx. 
Koord. RT90: 6678380/1464160.
Läge: Området ligger x km xx om 
Ludvika kyrka. Lokalen ligger ef-
ter vägen mellan Gussjökalven och 

Skyddsvärde 
Kalkmarksskog med bl.a. luddfing-
ersvamp Alloclavaria purpurea (Nära 
hotad - NT) och dofttaggsvamp Hyd-
nellum suaveolens (Nära hotad - NT). 
Man förvänta ytterligare naturvårds-
arter.

Beskrivning
Trots att arealen är liten har barrsko-
gen typiska drag av kalkmarkskog. 
Det är också ägarruta med äldre skog 
som avviker från omgivande planterad 
skog. Därmed blir den kvarvarande 

gammelskogen av ännu större bety-
delse som refugium.

Hot, skydd och rekommendatio-
ner 
Skogsbruk utgör ett direkt hot mot 
artförekomsterna. Området bör kon-
trolleras av Skogsstyrelsen för att 
klassa området som eventuell nyckel-
biotop. 

Referenser

Nyhammar norr
Typ: Lokal för marksvampar
Kartnummer: 32
Skydd: Saknas.
Socken: Grangärde. 
Karta 12Fxx. 
Koord. RT90: 66xxxxx/14xxxxx.
Läge: Området ligger x km xx om 
Grangärde kyrka. Lokalen ligger 
strax norr om Nyhammar, mellan 
Norrboån och länsvägen.

Skyddsvärde 
Växtplats för Ramaria sp., skrovlig 
taggsvamp (Sårbar - VU).

Beskrivning
Sandtallskog är en av viktigaste skogs-
typerna för ett stort antal svampar. 
Särskilt äldre tallskog som har lång 
kontinuitet av gamla som unga träd. 
Vid Nyhammar har tallskogen stått i 
åtminstone två generationers skogs-
bruksåtgärder. Gallring har nyligen 
genomförts. Ovanligt många frukt-
kroppar av fingersvamp är funna vid 

bra svampår. En av arterna är ännu 
inte vetenskapligt beskriven.

Hot, skydd och rekommendatio-
ner
Skogsbruk utgör ett direkt hot mot 
förekomsterna. Gallring behöver 
inte vara ett hot om hänsyn tas till 
de träd som svamparna lever tillsam-
mans med. Under det närmaste goda 
svampåret, bör förekomsterna av fing-
ersvampar inventeras. Därefter bör 
någon form av hänsyn till arterna tas. 
Det är viktigt att berörda får vetskap 

om vad som bör göras. Skogsstyrelsen 
bör vara genomförare. 

Referenser 

1:30 000
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Bul leränget -  Östra Saxen

Ö v r e  P e r s b o , G u b b s v e d e n
Typ: Lokal för skogsklocka (NT)
Kartnummer: 34
Skydd: Saknas.
Socken: Ludvika. 
Karta 12Fxx. 
Koord. RT90: 66xxxxx/14xxxxx.
Läge: Området ligger x km xx om 
Ludvika k:a.

Typ: Lokal för mosippa (EN)
Kartnummer: 33
Skydd: Saknas.
Socken: Grangärde. 
Karta 12Fxx. 
Koord. RT90: 66xxxxx/14xxxxx.
Läge: Området ligger x km xx om 
Grangärde kyrka. Lokalen ligger 
strax norr om Nyhammar, mellan 
Norrboån och länsvägen.

Skyddsvärde 
Växtplats för mosippa (Starkt hotad - 
EN).

Beskrivning
Moränås som saknar träd eftersom en 
större kraftledningen går över den och 
man röjer uppväxande träd- och busk-
skikt. Ett visst markslitage sker vid 
dessa tillfällen. Det fanns för några år 
sedan ett 40-tal plantor av mossippa. 
Idag är det betydligt mindre. Orsaken 
är antagligen att ljung- och blåbärsris 
har växt upp på större areal. 

Hot, skydd och rekommendatio-
ner 
Igenväxning av ljung och andra ris ho-
tar mosippan. Det behövs en skötsel-
åtgärd för att bevara arten på platsen. 
En av metoderna kan vara att bränna 
ljung och ris. Man kan även röja den 
och därefter bränna rishögarna. San-
nolikt behöver frön samlas in och 
spridas i brännfläckarna. 

Referenser 

Skyddsvärde 
Växtplats för skogsklocka xxxxxx 
(Nära hotad - NT).

Beskrivning
Nedanför stugan finns en avverkad f 
d fodermark. I vägkanterna och i den 
öppna marken växer det ett ganska 
stort antal av skogsklocka. Den är 
känd sedan länge, men återfunnen 
under 2010-talet. Arten är tvåårig.

Hot, skydd och rekommendatio-
ner
Igenväxning av högt gräs och örter 

kan konkurrera bort skogsklockan. 
Vegetation röjs med röjsåg med snö-
re, vilket gör att skogsklockan inte 
får möjligheter att sätta frö. En del 
plantor verkar klara sig från röjning-
en. Röjningen av vegetationen är bra 
om plantorna av skogsklocka lämnas 
orörda. 

Referenser 

§

1:25 000
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Mör tt järn v id Skärsjön
Typ: Lokal för aspgelélav (NT)
Kartnummer: 35
Skydd: Saknas.
Socken: Säfsnäs. 
Karta 12Exx. 
Koord. RT90: 66xxxxx/14xxxxx.
Läge: Området ligger x km xx om 
Säfsnäs k:a.

Skyddsvärde 
Växtplats för aspgelélav Collema sub-
nigrescens (Nära hotad - NT).

Beskrivning
I nordsluttning mot sjön har granen 
avverkat i förmån för asparna. As-
parna har tidigare stått i hagmarken 
tillhörande Mörttjärn. Avverkningen 
har skett i början av 2010-talet. På 
asparna finns rikliga förekomster av 
aspgelélav (NT). Mer skuggkrävande 
arter har mer eller mindre försvunnit, 
Aspgelélaven klarar sig sannolikt bra i 

och med att det är en nordsluttning 
mot en sjö. 

Hot, skydd och rekommendatio-
ner
Om lavarna klarar en längre tids ex-
ponering kommer säkert mängden 
bålar att öka. Men det är viktigt att 
följa utvecklingen. Ett hot är att aspar 
lätt blåser ikull när det blir friställt för 
snabbt. Någon gran bör inte växa upp 
bland asparna. 

Referenser 

Häl larna,  Str i
Typ: Lokal för grovticka och blom-
kålssvamp
Kartnummer: 36
Skydd: Saknas.
Socken: Ludvika. 
Karta 12Fxx. 
Koord. RT90: 66xxxxx/14xxxxx.
Läge: Området ligger x km xx om 
Ludvika k:a.

Skyddsvärde 
Växtplats för grovtcika Phaelous 
schwei.... och blomkålssvamp 
Sparxxxx

Beskrivning
Intill en gammal tall som står i grön-
remsan mellan vägen och industriom-
rådet. Vid basen växer dessa två svam-
par som växer på tallens rötter. Ingen 
av dem är någon allvarlig parasit. De 
rötar kärnveden i rötterna och i stam-
mens nedre del.

Hot, skydd och rekommendatio-
ner
Avverkning av tallen är ett allvarligt 
hot. Några år efter avverkningen kan 
arterna leva men när nedbrytningen 
har gått långt försvinner svamparna. 
Om tallen får vara kvar kan den bli 
mycket gammal och svamparna kom-
mer att finnas kvar. Tallen bör beva-
ras och vårdas på ett sätt som gör den 
långlivad.

Referenser 

1:25 000
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Bunkfal let  -  Långmyran by

Rösjöberget ,  kalkbrott
Typ: Lokal för brödtaggsvamp 
(VU)
Kartnummer: 38
Skydd: Saknas.
Socken: L
Karta 12Fxx. 
Koord. RT90: 66xxxxx/14xxxxx.
Läge: Området ligger x km xx om 
Ludvika k:a.

Skyddsvärde 
Växtplats för brödtaggsvamp Sarcodon 
versipellis (Sårbar - VU). 

Beskrivning
Det ligger ett antal små gruvhål och 
varphögar intill en vattensamling/
kärr och kring dem står en äldre ört-
rik granskog. Brödtaggsvampen växer 
intill en varphög. Det finns flera röd-
listade svampar i gruvområdet. 

Hot, skydd och rekommendatio-
ner
Avverkningshotet kan man inte av-

Typ: Lokal för Chaenothecopsis 
montana och C. zebrina
Kartnummer: 37
Skydd: Saknas.
Socken: Säfsnäs. 
Karta 12Exx. 
Koord. RT90: 66xxxxx/14xxxxx.
Läge: Området ligger x km xx om 
Säfsnäs k:a.

Skyddsvärde 
Växtplats för två mycket sällsynta lav-
rika saprofytiska svampar.

Beskrivning
Chaenothecopsis montana och Cha-
enothecopsis zebrina växer på kåda 
som rinner från sår på gamla granar. 
Här finns båda arterna på samma 
kåda på en gran och Chaenothecopsis 
montana på en annan gran. Skogen är 
en hundraårig skiktad granskog som 
är i det närmaste sumpskog och med 
hög luftfuktighet. 

färdas. Området bör rapporteras som 
nyckelbiotop och om hot uppstår bör 
området bli biotopskyddat.

Referenser 

1:25 000

1:20 000

Hot, skydd och rekommendatio-
ner
En avverkningsanmälan är inlämnad 
av skogsbolaget. Efter samråd har 
merparten av skogen med dessa arter 
undantagits från avverkningsplanerna.

Referenser 
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Södra Gussjön,  kalkbrott
Typ: Lokaler för bitter taggsvamp 
(VU) och mosippa (EN).
Kartnummer: 39
Skydd: Saknas.
Socken: L
Karta 12Fxx. 
Koord. RT90: 66xxxxx/14xxxxx.
Läge: Området ligger x km xx om 
Ludvika k:a.

Skyddsvärde 
Två växtplatser för bitter taggsvamp 
(Sårbar - VU) och en för mosippa 
(Starkt hotad - EN). 

Beskrivning
Två mindre kalkbrott på västra stran-
den av Södra Gussjön och som har 
lite kvar av gamla träd. På båda stäl-
lena går urbergskalkberget i dagen, 
mest i det västligatse brottet. På den 
hällen förekommer mosippa (EN) 
med många plantor. Det finns även 
nattviol, dvärglummer, darrgräs och 

N om Mal ingarna
Typ: Lokal för mosippa (EN)
Kartnummer: 40
Skydd: Saknas.
Socken: L
Karta 12Fxx. 
Koord. RT90: 66xxxxx/14xxxxx.
Läge: Området ligger x km xx om 
Grangärde k:a.

Skyddsvärde 
Växtplats för mosippa (Starkt hotad - 
NT). 

Beskrivning
Intill länsvägen är det sandtallskog 
och som avverkades för en tid sedan. 
Vägkanterna slås med till följd att ve-
getation skrapas bort och sand blottas. 
Några mosippstuvor har länge funnit 
på dikeskanten. Efter avverkning och 
framför allt vägkantsslåttern har plan-
torna gynnats. 

1:25 000

1:20 000

blåsippa. Av svampar kan nämnas gul-
toppig fingersvamp (NT), blå tagg-
svamp (NT), grynsopp och veckticka 
(NT). Gamla enar finns också.

Hot, skydd och rekommendatio-
ner
Intill gruvhålen är det bara ungskogs-
plantage, men träden närmast brotten 
har ratats. Inga avverkningar bör göras 
inom den kvarvarande gammelsko-
gen. 

Referenser 

Hot, skydd och rekommendatio-
ner
Uppgrävning är ett hot, men det är 
viktigt att sprida information om 
växtplatsen. Så länge slåttern genom-
förs som den görs, finns det troligen 
ingen risk att plantorna ska kvävas av 
ljung och gräs. 

Referenser 

Växt- och djurlokaler
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Björnhyttan,  sopt ippen
Typ: Lokal för knölvial.
Kartnummer: 41
Skydd: Saknas.
Socken: Ludvika
Karta 12Fxx. 
Koord. RT90: 66xxxxx/14xxxxx.
Läge: Området ligger x km xx om 
Ludvika k:a.

Skyddsvärde 
Växtplats för knölvial Lathyrus tu-
berosus (Sårbar - VU). Knölvial är 
en flerårig klättrande ärtväxt. Den 
har stora vackert och intensivt röda 
blommor. Det är en värmeälskande 
stäppväxt som ursprungligen är in-
förd till landet med spannmål. Rot-
knölarna är ätliga.

Beskrivning
Första fyndet av knölvial i kom-
munen på 70 år. Flera plantor växer 
mot ett staket inom soptippsom-

Östansbo,  Brunnsvägen
Typ: Lokal för vingvial
Kartnummer: 42
Skydd: Saknas
Socken: Ludvika
Karta: 12Fxx. 
Koord.RT90: 6667790/1465790
Läge: Området ligger x km xx om 
Ludvika k:a

Skyddsvärde 
Växtplats för vingvial Lathyrus latifoli-
us subsp. heterophyllus. Det finns få ak-
tuella växtplatser i Dalarna. Förekom-
sten har varit känd sedan 1980-talet 
och verkar vara ökande. 

Beskrivning
Obebyggd och oplanerad tomt/indu-
strifastighet. Marken är sandig. Ving-
vialen växer och klänger på buskar 
och högt gräs. Det finns flera plantor 
på en sträcka av cirka 100 meter och 
några meter från vägkanten.

rådet vid Björnhyttan. Den kan vara 
tillfällig på platsen, men här ser den ut 
att kunna bli bofast.

Hot, skydd och rekommendatio-
ner
Bestånd av knölvial kan lätt utplånas 
med ändrad markanvändning. Allt-
för intensiv rensning av vegetationen 
efter staketet kan göra att plantorna 
försvinner. Viss röjning av buskar bör 
göras vid beståndet. Man bör sprida 
att det finns en förekomst av knölvial 
inom soptippsområdet. Plantorna bör 

får ett visst utrymme att utvecklas 
fritt.

Referenser 

Avfallsanläggning

mossen
Sommarbergs-

Hot, skydd och rekommendatio-
ner
Upprensing av tomtmarken är ett 
allvarligt hot. Förändring av mark-
användningen kan också bli aktuell. 
Viktigt att kunna bevara en zon när-
mast vägen med ”naturmark” och lite 
”vild” växtlighet.

1:20 000
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Leckar t järnsfal let
Typ: Lokal för norsk näverlav
Kartnummer: 43
Skydd: Saknas, nyckelbiotop?
Socken: Säfsnäs
Karta: xxx (12E2f ) 
Koord.RT90: 6663160/1426400
Läge: Området ligger 7,5 km SSO 
om Säfsnäs k:a

Skyddsvärde 
Växtplats för norsk näverlav Platisma-
tia norvegica (Sårbar - VU). På samma 
ställe finns skuggblåslav Hypogymnia 
vittata, som är signalart.

Beskrivning
Växtplatsen är i skog och på block. 

Hot, skydd och rekommendatio-
ner
I eller utanför nyckelbiotop. Före-
komsten måste få en exakt position 
och en bedömning av statusen.

Stackfal lshöjden
Typ: Lokal för norsk näverlav
Kartnumrering: 44
Skydd: Saknas
Socken: Säfsnäs
Karta: xxxxx (12E2f )
Koord.RT90: 6664100/1426000
Läge: Området ligger 6 km SSO 
om Säfsnäs k:a

Skyddsvärde
Växtplats för norsk näverlav Platisma-
tia norvegica (Sårbar - VU). I närheten 
finns aspgelélav Collema subnigrescens 
(Nära hotad - NT).

Beskrivning
I en mindre ostbrant finns en barrskog 
med inslag av asp. 

Hot, skydd och rekommendatio-
ner
Växtplatsen ligger i en nyckelbiotop 
som består bara av branten. Ytterligare 
en nyckelbiotop finns uppe på berget. 

Referenser 

Lavens status bör snarast utredas.  

Referenser 

1:30 000

1:30 000

Växt- och djurlokaler
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Stent järnsberget

Hökhöjdkvarnen

Typ: Lokal för norsk näverlav
Kartnummer: 45
Skydd: Saknas, nyckelbiotop.
Socken: Säfsnäs. 
Karta: xxx (12E4g) 
Koord.RT90: 6672400/1430030
Läge: Området ligger 7,5 km NO 
om Säfsnäs kyrka

Typ: Lokal för norsk näverlav
Kartnummer: 46
Skydd: Saknas, nyckelbiotop
Socken: Säfsnäs 
Karta: xxxxx (12E2d) 
Koord.RT90: 6663360/1419640
Läge: Området ligger 7,5 km SO 
om Säfsnäs kyrka.

Skyddsvärde 
Växtplats norsk näverlav Platismatia 
norvegica (Sårbar - VU). På samma 
lokal finns skuggblåslav Hypogymnia 
vittata.

Beskrivning
Nordostvänd mindre bergsbrant 
ovanför en liten myr. Det kan var 
två växtplatser, varav den finns upp 
på berget. Förekomsterna är på stora 
block i grannaturskog.

Hot, skydd och rekommendatio-
ner

Skyddsvärde 
Växtplats för norsk näverlav Platisma-
tia norvegica (Sårbar - VU). På samma 
ställe finns skuggblåslav Hypogymnia 
vittata. 

Beskrivning
En mindre nordvänd klippvägg i ett 
mindre berg som på östra sidan har en 
ravin.

Hot, skydd och rekommendatio-
ner
Växtplatsen ligger i en mindre nyckel-
biotop. Ett besök för att bedöma ak-

tuell status bör snarast göras.

Referenser 

En av växtplatserna (om de är två) är 
i nyckelbiotop. Kontroll av status och 
om det gäller en eller två förekomster 
bör snarast göras.

Referenser 

1:30 000

1:30 000
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Gräshöjden

Sandviksudden i  Övra Hi l len

Typ: Lokal för norsk näverlav
Kartnummer: 47
Skydd: Saknas, nyckelbiotop
Socken: Säfsnäs
Karta: xxxx (12Exx)
Koord.RT90: 6667891/1427620
Läge: Området ligger 8,5 km SO 
om Säfsnäs kyrka

Typ: Lokal för fjädermossa
Kartnummer: 48
Skydd: Sa
Socken: 
Karta 12Ex
Koord. RT90: 66
Läge: Området ligger x km xx om 
Säfsnäs kyrka och N om Ladfalls-
flyet.

Skyddsvärde 
Växtplats för norsk näverlav Platisma-
tia norvegica (Sårbar - VU). På samma 
lokal finns solfjäderlav Cheiromycina 
flabelliformis (Nära hotad - NT).

Beskrivning
Bergsbrant mot öster ovanför Djup-
dalsdammen i Holmsjöbäcken. 

Hot, skydd och rekommendatio-
ner
Växtplatsen ligger i en större nyckel-
biotop. Lavens status bör snarast kon-
trolleras och därefter vart femte år.

Skyddsvärde 
Växtplats för fjädermossa Neckera 
complanata, som har varit känd sedan 
1940-talet. På stället finns flera kalk-
gynnade lav- och mossarter.

Beskrivning
Lövskogsdunge på hällmarksartad ter-
räng intill badplatsen. Under kraft-
ledningen är det avverkat och röjt, 
men det finns svarta vinbärsbuskar i 
stenskravel med kalkrika block. På 
svarta vinbärsstam är den lilla laven 
Gyalidea corticoa påträffad och som 

Referenser 

är kommunens enda kända växtplats. 
På östra sidan finns ett stort block i 
stranden med även lavar som lever i 
vattenbrynet.

Hot, skydd och rekommendatio-
ner
Igenväxning kan utgöra ett hot. Det 
är viktigt att hålla den östra sidan av 
udden fri från högt sly. Röjning vid 
behov är sannolikt tillräcklig åtgärd.

Referenser 

1:30 000

1:20 000

Växt- och djurlokaler



822

Mår tbergets kalkbrott

Skyddsvärde 
Kalkmarksbarrskog i och omkring 
kalkbrottet på Mårtberget. I och in-
till kalkbrottet finns rödlistade och 
sällsynta svampar. Skogen är gammel-
skog.

Beskrivning
Kalkbrottet består av flera skärningar. 
Det största brottet är delvis vatten-
fyllt, men det finns också fuktig till 
torr mark i botten av brottet. I de 
mindre brotten är det torrare. I brot-
ten finns äldre och grövre sälgar, björ-

Typ: Lokal för naturvårdsarter
Kartnummer: 49
Skydd: Saknas, nyckelbiotop.
Socken: Grangärde
Karta 12Exx. 
Koord. RT90: 66/14
Läge: Området ligger x km xx om 
Grangäde kyrka och N om Lad-
fallsflyet.

kar och gråalar, förutom gran och tall. 
Vattnet från stora brottet rinner ytligt 
ner mot en myr. En gammal körväg 
går på ungefär samma ställe. Floran är 
rik i sluttningen, med bl.a. hästhov, 
vitsippa, blåsippa och svart trolldru-
va. I brottet finns dvärghäxört. I den 
gamla körvägen är det rikligt av gul 
taggsvamp (VU). Det finns spindling-
ar i området. I ett av de mindre brot-
ten fanns rikligt av en stor vaxskivling, 
samt bitter vaxskivling. I sluttningen 
finns en större myrstack och på den 
växte granrotspindling (VU). Tallticka 

(NT) finns i en gammal tall. Hela om-
rådet är värdefullt för artrik funga som 
är beroende av gammelskogen. Floran 
är intressant.

Hot, skydd och rekommendatio-
ner
Avverkning av skogen utanför nyckel-
biotopen kan komma att beröra näs-
tan lika skyddsvärd skog. Ett större 
område än nyckelbiotopen bör läm-
nas för fri utveckling. 

Referenser 

S k o g s p l a n ,  H ö g b e r g s s k o l a n
Typ: Lokal för solitära bin.
Kartnummer: 50
Skydd: Sa
Socken: 
Karta 12Ex
Koord. RT90: 66
Läge: Området ligger x km xx om 
Ludvika kyrka.

1:30 000

Skyddsvärde 
Boplats för solitära bin.

Beskrivning
Sandig sydvänd slänt intill klippa och 
mot plan mark. Gles tallskog grän-
sar mot den öppna marken. På våren 
flyger stort antal bin på platsen, bl.a. 
sälggökbi, blodbi, videsandbi och 
sälgsandbi. Även humlerotfjäril (Nära 
hotad - NT) har setts på platsen.

Hot, skydd och rekommendatio-
ner
Naturlig ingenväxning, på grund av 
ökad beskuggning är mindre trolig. 
Någon form av gödsling av gräset 
skulle medföra allvarligt hot.  Bevak-
ning av lokalen och eventuellt rensa 
bland kommande gräs. 

Referenser 

1:2 500
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Morberget
Typ: Lokal för fjärilar och orkidéer.
Kartnummer: 51
Skydd: Sa
Socken: 
Karta 12Ex
Koord. RT90: 66
Läge: Området ligger x km xx om 
Ludvika kyrka.

Skyddsvärde 
Lokal för rödlistade fjärilar och frid-
lysta orkideér.

Beskrivning
Bred kraftledningsgata som går ge-
nom kalkmarksvegetation, vilket ger 
en ovanlig artrik örtvegetation. Det är 
dessutom något fuktiga markförhål-
landen, vilket ytterligare spär på artri-
kedomen. Båda sidorna av vägkanter 
är sällsynt rika på orkidéer. Fjärilarna 
gynnas av den öppna terrängen, efter 
att skogen avverkats mellan kraftled-

ning och väg. Brun gräsfjäril (Nära ho-
tad-NT) och ängsmetallvinge (Nära 
hotad-NT) är funna. Andra arter är 
t.ex. skogsvisslare, myrpärlemofjäril, 
violett blåvinge och makaonfjäril.

Hot, skydd och rekommendatio-
ner
Naturlig igenväxning hindras av att 
kraftledningsgatan röjs och vägkan-
terna slås varje år. En sen slåtter av 
vägkanterna verkar gälla och då kan 
växterna gå i frö innan de slås. Skylt-
ning av vägkantena bör göras.

1:30 000

Persbo -  Käl lbotten
Typ: Gamla ekar
Kartnummer: 52
Skydd: Saknas
Socken: Ludvika
Karta: 66F 7b SV
Koord. Sweref: 6676134/161947
Läge: Området ligger 5 km NNO 
om Ludvika kyrka.

Skyddsvärde 
Två gamla ekar med rik lav- och 
mossflora. Lång stenmur med rikligt 
av lavar.

Beskrivning
Bland de största ekarna i kommunen 
står idag på privatmark i korsningen 
Borlängevägen och till Källbotten. 
Träden står solitärt på gräsmatta. Bo-
stadshuset ligger mer än 100 m norr-
ut. Mot vägen sträcker sig hög och 
bred stenmur av silikatsten. På ekarna 
är det rikligt av typiska lav- och moss-

arter för solitära träd som får en viss 
dammimpregnering från närbelägen 
väg. På ekarna finns t.ex. dagglavar, 
brosklavar, slånlav och dropplav. Sten-
muren är full av skorplavar av många 
olika släkten. Uppe på stenmuren är 
det jord och där är det rikligt med bä-
garlavar och filtlavar. 

Hot, skydd och rekommendatio-
ner
Hot finns att ekarna kan avverkas av 
markägaren eller skadas genom be-

skärning. Eftersom ekarna hör till de 
allra största i kommunen bör dessa, 
eller åtminstone av dem bli natur-
minne. Stenmuren är skyddad genom 
Miljöbalkens biotopskyddsparagraf.

1:7 500
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Nedan följer några ord och begrepp 
som används i texten som kanske be-
höver en förklaring eftersom många 
av dem är fackord som inte alltid är 
logiska.

Allé: Avser regelbunden rad av träd 
som är planterad efter väg eller gata. 
Det kan vara på båda sidorna eller en 
sida. Antalet träd ska vara fem eller 
fler. 

Ansvarsart: En art som i ett interna-
tionellt, nationellt, regionalt perspek-
tiv är så sällsynt att särskilda åtgärder 
behöver göras för att inte arten ska 
försvinna. Vissa arter kan vara vanliga 
i Sverige, men hotade i övriga Europa. 
I kommunen är svampen violgubbe 
en officiell ansvarsart (utnämnd av re-
geringen/länsstyrelsen).

Artskyddsförordningen: Ett avrinn

Avrinningsområde: Ett avrinnings-
område är det landområde, inklusive 
sjöar, som avvattnas via samma vat-
tendrag. Området avgränsas av topo-
grafin som skapar vattendelare gente-
mot andra avrinningsområden. Det 
vill säga all nederbörd som faller inom 
avrinningsområdet rinner ut i havet 
via enbart ett vattendrag. Detta skall 
inte sammanblandas med tillrinnings-
området till en sjö som enbart är land-
området exklusive sjön (Wikipedia).

Bestånd: Ett generellt begrepp inom 
skogsbruket som betecknar ett större 
antal träd eller plantor som växer till-
sammans och karaktäriseras av viss 
enhetlighet, vanligen med avseende 
på ålder, trädslagsblandning m.m. 
Förutom ovanstående ställs krav på 
areal, ofta av viss minimistorlek. Be-
stånd och beståndsindelning är av stor 
praktisk betydelse i skogsbruket, ef-
tersom bestånden är skötselenheterna 
som följs åt under uppväxten och för 
vilka oftast en och samma åtgärd sätts 
in samtidigt.

Biologisk mångfald: Ett uttryck för 

Ordl ista

artrikedom, genetisk variation inom 
en art. Även variationen av livsmiljö-
der ingår. 

Boreal: Det är en del av den tem-
pererade zonen på norra halvklotet. 
Den boreala regionen kännetecknas 
av barrskog och tundra och täcker un-
gefär 15% av jordens landmassa. Ofta 
menas tajga eller taiga, vilket är ett 
ryskt ord som betyder ”trädbeklädda 
berg”. Vanligen åsyftas ordet som ge-
nerell beteckning för barrskogsbältet 
på norra halvklotet, inklusive Skan-
dinavien. Tajgan är ett av de största 
skogsområdena med majoriteten av 
jordens barrträd. Den är dock relativt 
artfattig på trädslag, särskilt i Norden.

Bottenfauna: Små kryp som lever på 
botten, exempel på sådana är larver 
av olika sländor, skalbaggar, snäckor, 
musslor, maskar, kräftdjur med mera. 
De ryggradslösa smådjuren är basföda 
för många fisk- och fågelarter. Dessut-
om är vissa bottenfaunaarter mycket 
värdefulla och visar höga naturvärden.

Bottenskikt: Den vegetation som på 
marken bildas av mossor och lavar och 
som är det understa av de skikt en ve-
getationstyp kan indelas i, t.ex. vägg-
mossa, husmossa och kvastmossor i 
barrskogar och hakmossa i gräsmattor. 
Bland marklevande lavar är olika bä-
garlavar dominerande, t.ex. syllav och 
pigglav. Andra lavarter på marken är 
renlavar, fönsterlav, islandslav, filtlavar 
och påskrislavar.

Diabas: Är en mörk basisk magma-
tisk bergart som är fin- eller medel-
kornig gångbergart, som till 65–35 
volymprocent består av kalciumrik 
plagioklas. Den svarta färgen orsa-
kas av pyroxen och ytterst små korn 
av järn- och titanoxid i den annars 
ljusa plagioklasen. Till skillnad från 
basalt har diabas inte bildats uppe på 
jordytan. Bergarten har bildats genom 
att den kristalliserat halvvägs upp till 
jordskorpans övre partier. Gångar av 
diabas har bildats som stelningspro-
dukter av bergartssmälta (magma), 

vilken från jordens mantel trängt upp 
genom sprickor i jordskorpan. Diabas 
är en förhållandevis vanlig bergart i 
Sverige, dock med ojämn fördelning 
över landet.

Dimensionsavverkning: Skogsav-
verkning där endast träd över viss dia-
meter, t.ex. överstigande 21-30 cm på 
fem meters höjd får huggas. Avsikten 
med förbudet, som varade till början 
av 1900-talet, var att förhindra skogs-
skövling genom att spara klenare och 
yngre träd. Nästan all skog i Sverige 
kom att genomhuggas på de grövsta 
träden, särskilt de gamla tallarna. Di-
mensionsavverkning (engelska high-
grading) tillämpas fortfarande i många 
länder, främst i tropiska regnskogar.

Funga: Fungi, ett eget rike av organis-
mer med 100 000 beskrivna arter. En 
svamporganism består av mycel och 
fruktkroppar.

Fältskikt: Vegetationsskikt som ut-
görs av ris, örter, gräsartade växter och 
ungplantor av träd och buskar. Till 
fältskiktet förs också de örter och gräs 
som når upp i buskskiktet.

Gammelskog: Skogsbruket använ-
der sig av skog över 120-160 år som 
gammal skog. Vanligtvis avses äldre 
skog som man kan förvänta sig finna 
rödlistade arter i. För skogsbiologer är 
gammelskog ofta synonymt med na-
turskog.

Granit: En magmatisk djupbergart, 
det vill säga den bildas då magma 
djupt nere i jorden genomgår en lång-
sam avkylningsprocess. Det är en av 
de vanligaste bergarterna på den kon-
tinentala jordskorpan. Granit kan ha 
en grovkornig struktur.

Grovt träd: Enligt nyligen genomförd 
inventering av grova träd i kulturland-
skapet, sattes måttet 80 cm i diame-
tern som minimått. Så grova träd i 
skogslandskapet är sällsynt. Där räk-
nar skogsbruket med att gränsen går 
vid 40 cm i diametern. 

Gråvacka: Är en fältspathaltiga, ofta 
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tuff-förande sandstensliknande sedi-
mentära bergarter av mörk färg och av 
hög geologisk ålder. De är för det mes-
ta sammankittade och bindemedlet 
är ofta mörkfärgat. Ibland består det 
av karbonatmineral eller står lerskiff-
rarna mycket nära, men det kan också 
vara sammansatt av en mängd mikro-
skopiska, olikartade mineralpartiklar.

Grönsten: Är en äldre benämning på 
olika basiska magmatiska bergarter. 
Grönsten består vanligen av amfibol, 
klorit, epidot och albit, av vilka de tre 
förstnämnda mineralen ger en grön-
aktig färg vid repning.

Hackslog: En stenbunden naturmark 
som användes som slåttermark för att 
den inte var lämplig för uppodling. 
Markslaget hade förr en ofattbar bety-
delse som fodermark. Ordet hackslog 
kommer nog av att det var så mycket 
sten i ytan att man fick ”hacka” sig 
fram med lien. Några långa svepande 
tag gällde inte som på gårdstunet.

Högstubbe: En avverkningssubbe 
idag är nästan kapad i marknivå. Före 
motorsågens tid, avverkade man näs-
tan bara vintertid för hand. Då blev 
stubbarna ofta en meter höga och då 
kan man kalla dessa för höga stub-
bar. Högstubbe syftar på en naturlig 
stubbe som har uppstått när ett träd 
har blåst av eller under lång tid som 
torraka mist alla sina grenar och liknar 
då mer stubbe än träd.

Impediment:  Är mark som är 
olämplig för skogs- eller jordbruk, till 
exempel berghällar, kärr, fjäll. Inom 
det svenska skogsbruket definieras all 
mark som har en lägre produktions-
förmåga (bonitet) än 1 skogskubik-
meter/hektar och år som impediment. 
Inom jordbruket avses mark som är 
obrukbar för åkerbruk. Impediment 
används även inom stadsplanering 
och arkitektur för mark som blivit 
över efter exploatering.

Indikatorart: Art som kan tas som 
tecken på att vissa omvärldsförhållan-
den råder. I vissa fall kan känsliga arter 
fungera som ”väckarklockor” och lar-
ma om inträdande miljöförändringar.

Kamelandskap: Kames eller kame-
landskap, bildas isälvssediment avsätts 
inne i isen i slukhål eller glaciärbrun-

nar. När sedan isen smälter bildas ett 
kulligt landskap. 

Karbonatmineral: Utgör en stor 
grupp mineral. Ett av jordskorpans 
vanligaste mineral är kalciumkarbo-
nat, CaCO3, kalk, vilken förekommer 
i många olika former, t.ex. kalkspat el-
ler kalcit samt marmor. Stora delar av 
jordens koldioxid finns bundet i berg-
arternas karbonater. 

Kulturskog: Föryngring genom plan-
tering, sådd eller självsådd under ut-
valda fröträd. Oftast därefter röjning, 
gallring och avverkning. Bestånden 
blir i regel likåldriga, jämna, täta och 
utan ett lägre trädskikt. För de nyan-
lagda skogarna är plantage ett bättre 
och mer korrekt begrepp.

Kvartsit: Metamorf bergart, jämn-
kornig, omvandlad från sandsten, 
vanligtvis vit eller grå till färgen och 
består huvudsakligen av kvarts. Van-
ligen massiv, men ibland kan pri-
mära sedimentstrukturer vara beva-
rade (t.ex. lagring, graderad skiktning, 
strömskiktning). Den är hårdare än 
marmor. Kvartsit är vanlig i Sverige. 

Leptit: Samlingsnamn för metamorfa 
bergarter, vars ursprungsbergart har 
varit en sur (eller intermediär) kvarts- 
och fältspatrik vulkanisk lava eller 
tuff. 

Linda: Vallodling

Luckhuggning: En avverkningsme-
tod som innebär att luckor med cirka 
20-30 meters diameter huggs upp 
med syfte att skogen ska föryngras 
spontant i luckorna. Sedan fortsätter 
man på liknande sätt. Allmänt an-
vänd metod under första hälften av 
1900-talet. Förbjöds senare på grund 
av att det ansågs vara en dålig föryng-
ringsmetod. Kan användas idag i tät-
ortsnära skog.

Lodyta: Klippor och stenblock har 
lodräta ytor, vilket kan kallas ”lodyta”. 
En lodyta kan ändå luta och då kan 
den vara enbart överhängande något 
utrymme eller sluttande in eller från 
klippan. Lodytor förklarar mossor och 
lavars växtsätt.

Låga: En trädstam som ligger på mar-
ken. Oftast har trädet dött och med 
tiden gått av vid basen och fallit, men 

även kan del av rotsystemet följa med, 
men aldrig som det gör hos ett ”vind-
fälle”. En låga kan vara många hundra 
år gammal och överväxt med mossor 
och ris. 

Lövbränna: Lövskog som är upp-
kommen efter skogsbrand. Det är 
vanligt att björk på fattig mark och 
asp på rikare mark kan massproducera 
sig på den nyligen brunna marken. 
En lövskog är en succession som med 
tiden kommer att bli mer och mer 
dominerad av gran. Ibland kan denna 
process ta flera hundra år. 

Marträd: Näringsmässigt missgyn-
nat träd med knotig, förkrympt stam 
och mycket hård och tät ved, t.ex. 
”martall” som påträffas på hällmarker, 
stränder och mossar. Marträd kan bli 
mycket gamla.

Naturskogsartad skog: Gamla kul-
turskogar (som är starkt formade av 
bruk) som inte skötts under lång tid 
och därför fått drag av naturskog. 

Naturskog: Skog uppkommen ge-
nom naturlig föryngring på orörd 
skogsmark. Det kan gälla både yngre 
bestånd som gammal skog. Även skog 
som är mer eller mindre påverkad av 
olika typer av plockhuggning och som 
har många drag från opåverkade sko-
gar. Det kan även gälla likåldrig skog 
som vuxit upp efter brand, även så-
dana vars överståndare är avverkade. 

Nyckelbiotop: Nyckelbiotop är ett 
skogsområde med mycket höga na-
turvärden. Dessa områden har egen-
skaper som gör att de är viktiga för att 
hotade eller missgynnade arter i sko-
gen ska ha möjlighet att överleva. Be-
greppet nyckelbiotop är inte beroende 
av storleken. En nyckelbiotop kan vara 
allt från ett enskilt jätteträd eller en li-
ten källa i södra Sverige till ett mycket 
stort och urskogsliknande område i 
Norrlands inland. Alla inventerade 
nyckelbiotoper ska registreras och de 
går att hitta på kartan i Skogens pärlor 
på Skogsstyrelsens hemsida. Vissa om-
råden bör lämnas orörda medan andra 
kräver naturvårdande skötsel. Nyckel-
biotoper är områden som skogsägaren 
frivilligt avsätter för naturvärdenas 
skull. Nyckelbiotoper saknar juridiska 
bindningar, de är inte ens nämnda i 
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skogsvårdslagen.

Rasbrant: En i varierande omfatt-
ning skogklädd och blockrik mer el-
ler mindre brant sluttning som har 
spridda träd eller/och grupper av träd. 
Det behöver inte vara en aktiv och på-
gående rasaktivitet i sluttningen. En 
rasbrant av frostsprängd sten som är 
nedanför en bergssida benäms i geolo-
giska termer talusbrant.

Rödlistad art: Arter som finns på en 
nationell rödlista efter bedömning ut-
ifrån internationella kriterier. Se sidan 
xxx.

Skiktad skog: Skog som har träd 
som har en eller fler höjdnivåer på trä-
den. En avverkad skog med lämnade 
tallar och som har ett skikt med yngre 
träd - är tvåskiktad. Fullskiktad skog 
har inga tydliga trädskikt. Naturskog 
är ofta flerskiktad.

Skoglig kontinuitet: Skoglig varak-
tighet på platsen. Det kan gälla att 
skogen under lång tid inte varit kal 
skogsmark, utan spridda träd har varit 
kvar. Tallskog med fröträd eller över-
ståndare kan ha skoglig kontinuitet. 
Kalavverkning bryter kontinuiteten, 
men inte en skogsbrand som är en na-
turlig process.

Skogstyp: Vanligen bestäms skogs-
typen utifrån några få dominerande 
arter i träd-, fält- eller bottenskikten.

Tätortsnära natur: Är natur som 
finns nära och inom en tätort. Vilket 
också gör att den nyttjas lättare av 
tätortens befolkning. Den tätortsnära 
naturens yttre gräns styrs mer av nytt-
jandet än av faktiskt avstånd. Sedan 
kan kvalité, tillgänglighet och tradi-
tion ha stor betydelse.

Torraka-torrträd: Stående dött träd, 
som ännu har mycket kvar av trädets 
grenverk. Trädet kan nyligen ha dött, 
men också ha dött för mycket länge 
sedan.

Urskog: Skog som aldrig påverkats av 
systematiskt skogsbruk. Enstaka träd 
som huggits eller andra kulturspår 
som inte har någon påverkan på sko-
gens naturliga struktur. Gäller även 
yngre opåverkade skogar efter naturlig 
störning. 

Urskogsartad skog: Skog som är 

gammal ”urskogslik” naturskog. Den 
ska innehålla många av de element 
som är typiska för äldre urskog, så-
som lågor, döda träd och riktigt gamla 
träd. Påverkan är så lite till omfattning 
att den naturliga strukturen inte på-
verkats nämnvärt. 

Överståndare: Träd, oftast tallar, 
som är kvar från tidigare trädgenera-
tion. Även tallar som har lämnats vid 
avverkning för att sprida frön till för-
yngringen, kallas överståndare eller 
fröträd. Idag lämnas också överstån-
dare i naturvårdssyfte.
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Ar tregister

A

Absconditella lignicola  525
Absconditella pauxilla  642, 659
Absconditella sphagnorum  495
Acarospora  465
Acarospora anomala  794
Accipiter gentilis  428
Actitis hypoleucos  710, 723
Adscita statices  600
Aegithalos caudatus  423
Aegolius funereus  504, 510, 631
Agonimia allobata  643
Agonimia tristicula  469
Ajuga pyramidalis  531
alabasterriska  608
Alectoria sarmentosa  428, 433, 439, 

446, 452, 457, 463, 472, 478, 
480, 497, 514, 525, 550, 559, 
562, 570, 573, 576, 590, 597, 
606, 611, 626, 640, 652, 657, 
668, 672, 675, 678, 682, 686, 
690, 693, 702, 705, 708, 716, 
741, 746, 750, 753, 756, 759, 
762, 768, 773

algsvartspik  441
allékantlav  581
allélav  468, 533, 659
allémossa  468, 469, 533, 535, 720
allémosslav  699
allmän metallvingesvärmare  599
Amanita battarae  594
Amygdalaria elegantior  652
Amygdalaria panaeola  477
Anaptychia ciliaris  468, 533
Anastrophyllum hellerianum  428, 

446, 452, 682, 768
Anastrophyllum michauxii  640
Anastrophyllum saxicola  428
anisfingersvamp  608
Anisomeridium polypori  623
Anobium thomsoni  556
Anomoloma myceliosum  480
Anthus pratensis  497
Anthus trivialis  486, 597, 602, 652, 

735, 776
Antitrichia curtipendula  457, 768
Antrodia hetermorpha  705
Antrodia pulvinascens  452, 475, 

550, 570, 576, 686, 707, 727
Antrodia serialis  558

Antrodia sinuosa  454
Antrodia xantha  558, 610
Antrodiella citrinella  452
aprikosfingersvamp  712, 725
Arctomia delicatula  586
Arnica montana  733
Arthomyces pyxidatus  423
Arthonia didyma  589, 699
Arthonia leucopellaea  428, 556, 

570, 649, 678, 696
Arthonia mediella  623, 766
Arthonia muscigena  699
Arthonia spadicea  556, 576
Arthonia vinosa  428, 550, 702, 768
Arthopyrenia grisea  599
ask  532
Asperugo procumbens  600, 788
aspfjädermossa  426, 428, 450, 452
aspgelélav  450, 452, 524, 525, 606, 

610, 611, 618, 621, 631, 659, 
660, 727, 755, 756, 759, 802, 
805, 806

Aspicilia laevata  761
asplav  581
asporangelav  426, 450, 455, 502, 

533, 581, 659
Asterodon ferruginosus  423, 550, 

556, 570, 573, 590, 594, 606, 
608, 649, 702, 708, 727, 753

Athalia pyracea  581, 818
Atrecus affinis  556
axag  561, 562

B

Bacidia rubella  618
Bacidia viridifarinosa  426, 438, 442
Bacidina inundata  422
backnopping  542, 592, 608, 712
backruta  531, 602
backskafting  420, 433, 562
Backskafting  420, 433, 562
backvial  594
Bankera fuligineoalba  423, 597, 

723, 733
Bankera violascens  423, 535, 689, 

792
barkkornlav  428, 442, 446, 452, 

478, 550, 567, 570, 596, 597, 

686, 746
Barkkornlav  477
barkkryptolav  642, 659
barkporina  738
barkspricklav  766
barkticka  427, 428, 570, 642, 702
barrviolspindling  446
Bazzania trilobata  428, 750
bergfink  693
berguv  452
Biatora meiocarpa  502
Biatora ocelliformis  525, 559, 586, 

590, 682, 750
Biatora sphaeriodiza  704
Biatora vaccinicola  704
Biatoriopsis usnealum  642
bitterlav  497, 677, 684, 685
bitterspindling  542
bitter taggsvamp  420, 423, 432, 

433, 441, 446, 608, 792, 797, 
807

bivråk  422, 423
björkeldticka  589, 623
björkpyrola  474, 608
björktagellav  497
björnbrodd  491, 493, 499, 500, 

561, 562
blanklav  452, 581, 628, 631, 648, 

649, 659, 660, 704, 705
blanksvart spiklav  518, 519
blanksvart trämyra  558, 559
blekspindling  594
blek örnlav  462, 463, 618, 621, 659, 

660, 712
blocktrappmossa  428
blodbock  599, 600
blodplättlav  748
blodrot  497
blodsopp  552, 553
blodticka  579
blodvaxskivling  593, 712, 725, 787
blomkålssvamp  604, 606, 805
blyorangelav  533, 537, 538
blåbär  435, 448, 494, 516, 575, 

630, 662, 677, 692, 719, 730, 
743, 748, 761, 764, 770, 776

blågröe  560
Blåhjon  762
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blåsippa  420, 473, 509, 522, 527, 
533, 540, 542, 543, 544, 555, 
572, 584, 592, 607, 608, 610, 
611, 645, 673, 738, 755

blåsippespindling  420, 423
blå slemspindling  572, 573
blåsuga  529, 531
blåsvart knopplav  525, 558, 559, 

585, 589, 590, 681, 748, 750
blå taggsvamp  597, 608, 731, 733
blåtryffel  430
blåtåtel  426, 461, 477, 484, 488, 

491, 497, 499, 506, 512, 513, 
516, 518, 522, 524, 561, 652, 
654, 752

Boletopsis grisea  733
Boletopsis leucomelaena  553
Boletopsis leucomellaea  535
Boletus luridiformis  553
Bolitopsis grisea  776
Bolitopsis leucomelaeana  423
bollvitmossa  606
bomullsporing  722, 723
Bonasa bonasia  597
borstskinn  704
borsttistel  522
Botrychium lanceolatum  790
Botrychium lunaria  510, 535, 710
Botrychium matricariifolium  594, 

790
Botrychium multifidum  790
Botrychium simplex  790
Botryohypochnus isabellinus  752
Brachypodium pinnatum  562
brakved  488, 772
Briza media  423, 631, 710
broktagel  426, 428, 550, 638, 640, 

766, 768, 800, 801, 802, 816
brudsporre  529, 531, 535
brunand  564
brunfläckig spindling  544
brun gräsfjäril  433, 599, 600
brun klubbskivling  545
brun kärrhök  623
brunlångöra  531
brun nållav  509, 510, 631, 725
brunpudrad nållav  430, 524, 525, 

547, 550, 588, 590, 648, 649, 
665, 692, 704, 748, 750, 766

brunrör  497
brunsopp  695
Bryoria bicolor  428, 550, 640, 768, 

800, 801, 802
Bryoria capillaris  471, 561, 714
Bryoria chalybeiformis  438
Bryoria furcellata  436, 472, 478, 

497, 514, 562, 570, 576, 624, 
672

Bryoria fuscescens  714
Bryoria implexa  518, 743
Bryoria nadvornikiana  439, 519, 

525, 542, 550, 556, 570, 576, 
590, 597, 606, 608, 643, 665, 
672, 675, 682, 696, 702, 705, 
708, 716, 746

Bryoria simplicior  497
Bråtberget  703
Bränningshöjden  742
brödtaggsvamp  584, 585, 586, 806
Buellia arborea  462
Buellia griseovirens  659
buskskvätta  564
bårdlav  426, 428, 442, 446, 452, 

455, 457, 468, 469, 550, 567, 
570, 575, 576, 582, 585, 586, 
606, 610, 611, 640, 660, 678, 
681, 682, 686, 699, 702, 704, 
705, 738, 740, 741, 746, 756

bäckbläcklav  477
bäckbrässma  643
bäckdynlav  465, 657, 667, 668
bäcköring  422, 433, 442, 465, 466, 

642, 643, 668
bäver  450, 474, 475, 506, 507, 527, 

623, 624, 642, 643, 652
bävermussling  572, 573

C

Calicium abietinum  631, 727
Calicium adaequatum  570
Calicium denigratum  519
Calicium parvum  423, 433, 439, 

597
Callidium coriaceum  556
Callidium violaceum  762
Caloplaca chlorina  533, 537, 538
Caloplaca chrysodeta  535, 542
Caloplaca flavorubescens  426, 450, 

455, 502, 533, 581, 659
Caloplaca obscurella  582
Calypogeia suecica  556, 693
Cantharellus aurora  542
Carbonicola anthracophila  439, 452, 

457, 463, 550, 562, 597, 686, 
708, 716

Carbonicola myrmecina  559, 597, 
640, 686, 705, 708, 768

Cardamine amara  643
Carex capillaris  710
Carpodacus erythrynis  600
Catapyrenium cinereum  710
Catathelasma imperiale  535
Catillaria erysiboides  685
Catinaria atropurpurea  502
Centaurea phrygia  621
Ceraceomyces serpens  752

Ceriporiopsis resinascens  428
Cervus elaphus  590
Cetraria ericetorum  491
Cetraria islandica  485, 491
Cetraria odontella  652
Chaenotheca brachypoda  590, 682
Chaenotheca chlorella  643, 746
Chaenotheca chrysocephala  677
Chaenotheca furfuracea  693
Chaenotheca gracillima  430, 525, 

550, 590, 649, 665, 750, 768
Chaenotheca phaeocephala  510, 

631, 725
Chaenotheca subroscida  446, 550, 

590, 686, 768
Chaenothecopsis viridialba  686
Chaenothecopsis viridireagens  441
Chamonixia caespitosa  430
Charadrius apricaria  486, 519
Cheiromycina flabelliformis  478, 

504, 525, 550, 570, 586, 590, 
608, 649, 682, 705, 708, 750, 
768

Chimarra marginata  652
Choragus horni  509, 510, 533, 535, 

636
Chrysothrix candelaris  442
Cicerbita alpina  579, 611
Cinereomyces lenis  576
cinnoberflamlav  766
citronporing  450, 451, 452
citronticka  477, 558, 610
Cladonia cariosa  540
Cladonia norvegica  575, 692
Cladonia parasitica  446, 463, 570, 

576, 597, 708
Claurouxia chalybeioides  463, 652
Clavariadelphus truncatus  611
Clavaria fragilis  712
Clavaria fumosa  725
Clavaria rosea  540, 542
Clavaria zollingeri  725
Clavulinopsis cinerea  588
Clavulinopsis luteoalba  712, 725
Climacocystis borealis  640
Climacodon septentrionalis  535, 

582, 756
Cliostomum leprosum  550, 570, 

746
Coenogonium pineti  442
Coenonympha hero  433, 600
Colias palaeno  499
Collema nigrescens  547, 550, 660, 

712
Collema occultatum  469, 590, 616, 

705, 708, 768
Collema subnigrescens  452, 480, 

525, 606, 611, 621, 631, 660, 
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727, 756, 802, 805
Cordiceps ophioglossoides  553
Corticeus suturalis  556
Cortinarius aureopulverulentus  592, 

594
Cortinarius caesiostramineus  594
Cortinarius calochrous  542
Cortinarius colymbadinus  420, 423
Cortinarius cumatilis  573
Cortinarius cupreorufus  540, 542
Cortinarius cyanites  423, 535, 608
Cortinarius emunctus  608
Cortinarius fraudolosus  553, 594
Cortinarius glaucopus  545, 723
Cortinarius harcyanicus  573
Cortinarius harcynicus  446, 535, 

553, 594, 611
Cortinarius impennis  544
Cortinarius infractus  542
Cortinarius napus  423, 553, 594
Cortinarius niveoglobosus  592, 594
Cortinarius norrlandicus  553
Cortinarius patibilis  544
Cortinarius percomis  423, 594
Cortinarius rusticus  545, 573
Cortinarius salor  573, 586
Cortinarius sulfurinus  545
Cortinarius talus  592
Cortinarius venetus  423, 433
Cortinarius venustus  542
Coturnix coturnix  624
Creolophus cirrhatus  700
Crustoderma corneum  708
Cryptodiscus gloeocapsa  568
Cryptodiscus tabularum  596
Cryptolestes abietis  556
Cuscuta europaea  602
Cyphelium inquinans  510, 602, 

631, 636, 725
Cyphelium karelicum  556
Cyphelium tigillare  486
Cystocoleus ebeus  684
Cystostereum murrayi  430, 640, 

665, 678, 686, 702, 716

D

Dactylorhiza incarnata  493, 500, 
514

Dactylorhiza maculata  750
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii  

475
Dactylorhiza sphagnicola  483, 486, 

495, 497, 696
Dactylorhiza traunsteinerii  562
dagglav  533, 537, 575, 623
Danthonia decumbens  531
darrgräs  423, 529, 631, 787, 791
Dasypoda hirtipes  791

Dendrocopos minor  616
Diplomitoporus crustulinus  675
Diplomtioporus flavescens  562
diskvaxskivling  535
doftmusseron  450, 452
doftskinn  430, 640, 677, 678, 685, 

686, 700, 702, 714, 715, 745, 
746

dofttaggsvamp  423, 432, 433, 535, 
584, 586, 670, 672, 689, 803

doftticka  578, 579
domherre  423
Draba nemorosa  616, 795, 796
Dracocephalum thymiflorum  731
drillsnäppa  710, 722
droppklibbskivling  593
dropptaggsvamp  433, 471, 472, 

513, 568, 570, 575, 576, 596, 
665, 675, 722, 723, 758, 770, 
775

druvfingersvamp  420, 423, 592, 594
Dryocopus martius  472, 522
dubbeltrast  471, 719
duvhök  427, 428, 648
dvärgbjörk  435, 595
dvärgbägarlav  442, 446, 454, 457, 

462, 463, 568, 570, 575, 576, 
597, 708, 758, 759, 766, 768

dvärggytterlav  585
dvärghedlav  652
dvärglummer  482, 483, 491, 493, 

495, 499, 500, 507, 513, 514, 
540, 562, 654, 655, 791

dvärglåsbräken  790
dvärgtufs  452, 558, 559, 570, 610, 

611, 618, 621, 642, 643, 704, 
705, 755, 756

dybläddra  495
dystarr  497
dytåg  499

E

ekbräken  761
ekorrbär  740
elritsa  433
Emberica schoeniclus  616, 624, 729
Encalypta streptocarpa  533
Endomycchus coccineus  556
enkelbeckasin  722, 723
entita  423
Entoloma atrocoeruleum  542, 608, 

712
Entoloma caesiocinctum  420
Entoloma carneogriseum  423
Entoloma cyanulum  592
Entoloma formosum  593, 594, 712
Entoloma griseocyaneum  542
Entoloma hirtipes  610

Entoloma incanum  542
Entoloma lividocyanulum  542
Entoloma longiostratum  542
Entoloma mougeotii  535, 542
Entoloma nitidum  572
Entoloma poliopus  593
Entoloma serrulatum  593
Entoloma turbidum  610
Entoloma turci  542
Entoloma weholtii  540
Eopyrenula leucoplaca  452, 582, 

629, 631, 649, 660, 705
Ephebe lanata  626
Epipactis helleborine  562
Eptesicus nilssonii  531
Equisetum variegatum  500
Eriophorum latifolium  493, 507
Evernia prunastri  533

F

fagerhätta  593, 594
fagerspindling  540, 542
falsk skivlav  746
Fibroporia gossypium  723
Ficedula parva  423
filtlav  450, 452, 455, 459, 502, 533, 

540, 581, 585, 633, 642, 643, 
659, 660, 755

finlav  537, 623
finnklint  618
fiskgjuse  689, 782
fiskmås  518
fjällig filtlav  455, 502, 533, 585, 

642, 643, 659, 660, 755
fjällig taggsvamp  432, 433, 542, 

645, 646, 654, 655, 670, 672
flaskstarr  497
flattoppad klubbsvamp  610, 611
flikig skinnlav  420, 423, 533, 535, 

710
flodpärlmussla  432, 433
flodsångare  422, 599, 623, 624
Fläckklipplav  761
Fomitopsis pinicola  522
Fomitopsis rosea  452, 649, 725
forsärla  422, 477, 652
fransig jordstjärna  535, 540, 542
fransporing  480
Fraxinus excelsior  538
Fuscidea gothoburgensis  719, 761
fyrflikig jordstjärna  423, 592, 594
fårsvingel  540, 712
fällmossa  455, 457, 766
fältgentiana  710, 781, 790, 795
färglav  497, 581, 677, 684, 699, 

704, 714, 743, 761
fönsterlav  485, 680, 719, 757, 814
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G

Galium odoratum  594
Galium triflorum  594
Gallinago gallinago  723
gammelgranslav  427, 428, 438, 439, 

450, 452, 478, 547, 550, 555, 
556, 558, 559, 567, 570, 589, 
590, 606, 638, 640, 648, 649, 
665, 677, 678, 684, 686, 702, 
719, 720, 743, 746

gammelgransskål  766
gammelsälglav  468, 469, 766, 768
Ganoderma lipsiense  610
garnlav  426, 428, 433, 446, 450, 

452, 457, 463, 472, 478, 480, 
483, 497, 513, 514, 519, 525, 
550, 556, 559, 562, 570, 573, 
590, 597, 606, 610, 611, 626, 
640, 652, 657, 663, 665, 668, 
672, 675, 677, 678, 682, 686, 
690, 692, 693, 696, 702, 705, 
708, 714, 716, 723, 741, 743, 
746, 748, 750, 753, 756, 758, 
759, 762, 766, 768, 773

Gavia arctica  613
Gavia stellata  514, 519, 735
Geastrum fimbriatum  535, 542
Geastrum pectinatum  573
Geastrum quadrifidum  423, 594
Gentianella amarella  790
Gentianella campestris  710, 790, 

795
Geoglossum cookeianum  712
Geoglossum difforme  712
getrams  594, 616
Getväppling  793
glansfläck  555, 556, 576
Glaucidium passerinum  559, 576, 

611
Glaucopsyche alexis  600
gluttsnäppa  486, 497, 499
glänsande skivlav  486
Gnathoncus buyssoni  556
Gomphus clavatus  475, 773, 796, 

797
Goodyera repens  423, 428, 452, 

475, 478, 542, 545, 550, 556, 
570, 576, 655, 672, 686, 689, 
707, 750

granbarkborre  426, 544
granfingersvamp  522
grangråticka  420, 423, 533, 535, 

552, 594, 792
granriska  545, 572, 573, 674, 675
granrotspindling  553, 592, 594
gransångare  422, 652
grantaggsvamp  423, 533, 535, 674, 

689, 792
granticka  450, 452, 540, 542, 570, 

573, 576, 654, 655, 704, 705
Graphis scripta  623
grenrör  509, 518
grentaggsvamp  533, 535, 581, 582, 

755, 756, 821
Grentaggsvamp  582
gropig brunbagge  555, 556
gropig skägglav  518, 519, 534, 535, 

695, 696
groporangelav  581, 582
gropticka  675
grovticka  435, 436, 704, 731, 733, 

783, 805
Grus grus  457, 486
gruskammossa  540
grynig blåslav  435, 452, 454, 457, 

497, 581, 638, 640, 648, 649, 
665, 677, 678, 685, 686, 692, 
693, 696, 699, 702, 705, 714, 
716, 719, 720, 743, 746, 750, 
753, 762, 766, 768

grynig filtlav  450, 452
grynig nållav  677
grynig örnlav  743
gråblå nopping  540, 542
gråblå rödskivling  535
grå fingersvamp  588
grå flugsnappare  628, 629
grågrön hagelporlav  599, 821
grågås  729
gråspett  480, 576, 648
grå tagellav  471, 477, 561, 714
grå vaxskivling  628
gräddporing  575, 576
gräddticka  674, 675
gränsticka  427, 428, 430, 441, 446, 

450, 452, 480, 558, 568, 570, 
593, 594, 636, 638, 640, 663, 
665, 670, 672, 674, 675, 693, 
699, 701, 702, 743, 746

gräshoppsångare  623, 624
gräsmossa  533
gräsull  491, 493, 499, 500, 506, 

507, 513, 695
grönbena  486, 497, 518, 519, 597
gröngöling  423, 468, 504, 535, 581, 

618, 624, 633
grön lundlav  426, 438
grönnopping  540, 542
grönyxne  438, 544
guckusko  480
guldorangelav  533, 535, 540, 542
gulkantad dagglav  537, 623
gullgröppa  688
gullris  425, 432, 522, 560, 575, 

608, 698

gulmjöl  441, 442
gulmjölkig storskål  535
gulnål  588, 682
gul näckros  512
gulporig ticka  561, 562
gulporing  586, 642, 643, 688, 689
gul taggsvamp  423, 441, 446, 552, 

553, 584, 586, 674, 675, 688, 
689

gultoppig fingersvamp  423, 555, 
556, 584, 586, 594, 610, 611, 
773

gulärla  735
gurkrödhätting  610
Gymnadenia conopsea  531, 535
gytterlav  550, 558, 559, 659, 660, 

686, 748, 750
gyttrad taggsvamp  700
gärdselticka  477, 685
gärdsgårdslav  518
göktyta  599, 600, 624, 648
gökärt  509

H

Haematomma ochroleucum  748
hagelporlav  599, 704
hagnopping  542
hallon  474
halmgul örnlav  462, 463
Hammarbya paludosa  483, 495, 507
Hapalopilus aurantiacus  689
Haploporus odorus  579
Harminius undulatus  556
harstarr  599
harsyra  425, 448, 473, 474, 543, 

577, 608, 645, 674, 684, 698, 
736, 740

hartsporing  428
hassel  618
Hepatica nobilis  542, 611
Hericium coralloides  535, 556, 576
Hertelidea botryosa  457, 486, 597, 

678, 686, 702, 768, 821
Heterobasidion annosum  654
Hierochloë hirta  433
hirsstarr  513, 599, 791
hjortron  496, 714
hjorttryffel  522, 552
honungsvaxing  593
hornvaxskinn  708
hundstarr  524, 599
Huperzia selago  759
Hydnellum aurantiacum  423, 597, 

675, 733, 771, 776
Hydnellum auriantiacum  475
Hydnellum aurianticum  475
Hydnellum caeruleum  597, 608, 
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733
Hydnellum concrescens  474, 475, 

675
Hydnellum ferrugineum  433, 570, 

576, 759
Hydnellum geogenium  423, 446, 

553, 586, 675, 689
Hydnellum gracipiles  597, 723
Hydnellum peckii  675
Hydnellum suaveolens  423, 433, 

535, 586, 672, 689, 803
Hygophorus karstenii  573
Hygrocybe coccinea  593
Hygrocybe conica  628
Hygrocybe fuscescens  535
Hygrocybe ingrata  725
Hygrocybe inspida  423
Hygrocybe inspidia  593
Hygrocybe irrigata  628
Hygrocybe miniata  725
Hygrocybe nitrata  593, 629
Hygrocybe phaeococcinea  712, 725
Hygrocybe punicea  535, 629, 725
Hygrocybe reidii  593
Hygrocybe virginea  593, 628
Hygrophorus discoideus  535, 594
Hylocomiastrum umbratum  428, 

452
Hymenochaete fuliginosa  704
Hypnum recurvatum  533
Hypochoeris maculata  423, 710
Hypocrea alutacea  553
Hypogymnia farinacea  436, 452, 

457, 497, 640, 649, 665, 678, 
686, 693, 696, 702, 705, 716, 
720, 746, 750, 753, 762, 768

Hypogymnia vittata  428, 439, 452, 
457, 478, 480, 486, 547, 550, 
559, 570, 589, 590, 606, 626, 
640, 657, 665, 678, 682, 686, 
696, 702, 705, 746, 750, 768

hårstarr  710
hästhov  473, 474, 560
hästmyra  522
höstlåsbräken  790
höstskallra  460, 599

I

Icmadophila ericetorum  428, 452, 
457, 489, 550, 570, 665, 746, 
750

Inonotus rheades  570, 606, 720
Ionaspis lacustris  626, 667
isabellanopping  420, 423
isabellaskinn  752
islandslav  471, 485, 491, 814

J

Japewia tornoënsis  642
jolster  502, 623
jorduggla  623
Jungermannia leiantha  423
Jungermannia subulata  556
Jungermannia subulata ssp. leiantha  

556
jungfrulin  499, 500, 513, 514, 529, 

531, 648, 649, 654, 655, 725, 
787

Jungfru Marie nycklar  495, 499, 
518, 522, 748, 750, 753, 764, 
822

Junghuhnia luteoalba  586, 643, 689
Jynx torquilla  600, 624, 649
järnsparv  652, 735
järpe  597, 700

K

kalkfläta  533
kalkgelélav  533, 535
kalkkärrsgrynsnäcka  562
kalkskruvmossa  540
kallgräs  488, 511, 512
kamjordstjärna  573
kanadagås  518
kandelabersvamp  423, 604, 606
Kasttjärnen  728
kattfot  459, 509, 787
kattfotslav  427, 428, 555, 556, 567, 

570, 589, 590, 648, 677, 678, 
695, 696

kaveldun  564
kejsarskivling  535
klibbjordtunga  712
klibbticka  426, 450, 477, 522, 693, 

743
klipptagellav  438
klubbdyna  552, 553
klöverblåvinge  599, 600
knottrig skivlav  561
knägräs  529, 531, 787
knärot  420, 423, 426, 448, 475, 

477, 544, 547, 567, 575, 654, 
684, 688, 706, 748, 750

knölticka  497, 558
kolflarnlav  438, 439, 442, 446, 452, 

457, 462, 463, 547, 550, 558, 
559, 561, 562, 596, 597, 638, 
685, 686, 704, 705, 707, 708, 
714, 716, 766, 768

kopparspindling  540, 542
korallav  430, 663, 704
korallblylav  426, 428, 450, 452, 

455, 457, 547, 550, 558, 559, 
567, 570, 576, 610, 611, 618, 
621, 640, 648, 649, 681, 682, 
684, 686, 699, 702, 704, 705, 

707, 708, 740, 741, 748
korallpåskrislav  485, 513
korallrot  764
koralltaggsvamp  533, 535, 555, 556, 

576
kornig nållav  642, 643, 743, 746
Kornknarr  623
kortskaftad ärgspik  439, 555, 556, 

570, 575, 576, 597, 670, 672, 
685, 686, 727, 766, 768

kranslav  537
kransmossa  533
kransrams  555, 556, 561, 562
Kretzchmaria deusta  459
kricka  486
kronhjort  590
kronlav  755
krusbärskremla  552, 553, 610, 611
krusig filtlav  540
kryddspindling  420, 423, 592, 594
kråsmusseron  596, 597, 770, 771, 

776
Kung Karls spira  466, 652
kvistspik  426, 428, 455, 457, 567, 

570, 722, 723
kådskål  761
kärrfibbla  438, 473, 509, 555, 575, 

579, 610, 642
kärrfräken  495
kärrspira  495, 652
kärrsångare  623
kärrtistel  432, 509
kötticka  423, 471, 472, 480, 522, 

549, 550, 555, 556, 579, 594, 
688, 689, 699, 702, 746

L

labyrintlav  463, 652, 719, 720
Lactarius helvus  699
Lactarius lygniotus  611
Lactarius musteus  776
Lactarius resimus  608
Lactarius scrobiculatus  542, 655, 

675
Lactarius zonarioides  545, 573, 675
ladlav  485, 486
ladparasitspik  631
lakritsmusseron  688, 690, 770, 771, 

776
lakritsriska  699
Lanius collurio  504
Larus ridibundus  564
Lasius fuliginosus  559
Lathagrium fuscovirens  535, 822
Lathyrus sylvestris  594
lavskrika  639, 766
laxporing  420, 423
Laxsjön  532



835

laxticka  688
Lecanactis abietina  428, 439, 452, 

478, 550, 556, 559, 570, 590, 
606, 640, 649, 665, 678, 686, 
702, 720, 746

Lecania cyrtellina  567
Lecanora allophana  581
Lecanora castaneoides  465, 823
Lecanora hypopta  684
Lecanora hypoptella  699
Lecanora varia  518
Lecidea leprarioides  462, 463, 761
Lecidea turgidula  558
Lecidella elaeochroma  581
Lecidella euphoria  684
Lecidella flavosorediata  628
Lentinellus castoreus  573
Lentinellus vulpinus  535
Lepraria  699
Lepraria vouxii  533
Leproplaca chrysodeta  535, 542
Leptogium gelatinosum  423, 535, 

710
Leptogium lichenoides  542
Leptogium saturninum  452, 469, 

570, 606, 621, 660, 686, 702, 
756, 768

Leptogium teretiusculum  452, 559, 
570, 611, 621, 643, 705, 756

Leptoporus mollis  423, 472, 480, 
522, 550, 556, 579, 594, 689, 
702, 746

Letharia vulpina  452, 510, 636, 768
letlav  575
Leucodon sciuroides  469, 535, 719, 

720
liljekonvalj  425, 448, 467, 642, 684, 

698, 761
Limacella glioderma  545, 594, 608
Limacella guttata  593
liten hornflikmossa  638, 640
liten rostfläck  589
liten sotlav  555, 556
liten spiklav  423, 433, 438, 439, 

596, 597
liten vaxlav  442
ljung  435, 470, 472, 496, 516, 575, 

638, 662, 680, 698, 714, 719, 
730, 732, 733, 743, 769, 770, 
774, 776, 804

ljungpipare  486, 497, 518
Lobaria pulmonaria  428, 446, 452, 

457, 469, 535, 550, 559, 570, 
579, 597, 606, 611, 621, 640, 
649, 665, 672, 678, 682, 686, 
702, 705, 708, 727, 746, 756, 
800

Lobaria scrobiculata  550, 649, 686, 

708, 800
Locustella fluviatilis  624
Locustella naevia  624
Lopadium disciforme  428, 446, 452, 

478, 550, 570, 597, 686, 746
Lophozia ascendens  640
lopplummer  758
loppstarr  599
Loxospora elatina  677
luddig skägglav  471, 488, 497
luddlav  426, 428, 442, 446, 455, 

457, 699, 702, 704, 705
luddticka  689
lunglav  426, 428, 446, 452, 455, 

457, 469, 547, 550, 559, 567, 
568, 569, 570, 596, 597, 605, 
606, 610, 611, 618, 620, 621, 
638, 640, 648, 649, 665, 670, 
672, 677, 681, 682, 684, 686, 
702, 704, 705, 707, 708, 727, 
743, 746, 756, 800

Lutra lutra  723
lutvaxskivling  593, 628, 725
Lycopodiella inundata  798
Lyophyllum gangraenosum  592
Lyophyllum semitale  689
Lyophyllum shimeij  688
Lythrum portula  600
långfliksmossa  428
långsporig porina  693
läderlappslav  547, 550, 659, 712
lärkmusseron  533
lönnlav  618
lönnticka  533

M

majviva  533, 535
mandellav  477
manlav  714
Margaritifera margaritifera  433
maskfingersvamp  712
Massalongia carnosa  540
Melitaea diamina  433, 600, 626
Meruliopsis taxicola  579
Micarea botryoides  743
Micarea elachista  427, 438, 462, 

558, 561
Micarea globulosella  439, 678, 682, 

685, 750, 768
Micarea melanea  667
Micarea sylvicola  748
Micarea tuberculosa  743
Micarea turfosa  488
Micarea vulpinaris  465
Microcalicium ahlneri  439, 556, 

570, 576, 597, 686, 727
Microglossum atropurpurea  725
mindre flugsnappare  422, 423, 618

Mindre hackspett  529, 616
mindre igelkottsspinnare  599
mindre märgborre  677, 678
miniatyrfjällav  468, 469
mjölig brosklav  623
mjölig dropplav  547, 550, 567, 570, 

743, 746
mjölig knopplav  766
mjölig skivlav  659
mjöllav  699
mjölsvärting  689
Moneses uniflora  423
mosippa  730, 731, 732, 733, 770, 

804
mosskryptolav  568
mossnycklar  483, 486, 495, 497, 

649
Motacilla flava  735
motaggsvamp  471, 472, 597, 674, 

675, 688, 690, 699, 702, 722, 
723, 731, 733, 770, 771, 775, 
776

Multiclavula muscida  570
Muscicapa striata  629
Mycena oregonensis  594
Mycobilimbia tetramera  502, 659
Mycoblastus affinis  704, 761
Mycoblastus fucatus  642
myggblomster  482, 483, 495, 506, 

507
Mylia taylorii  428
myskgräs  432, 433
myskmadra  594
myskmåra  594
månlåsbräken  509, 510, 535, 594, 

710
mård  525
mönjevaxskivling  787
mörk blodvaxskivling  725
mörk husmossa  426, 428, 452
mörkhövdad spiklav  567, 570
mörk kolflarnlav  558, 559, 596, 

597, 638, 685, 686, 704, 705, 
707, 708, 766, 768

mörksömmad barksvartbagge  555, 
556

N

Naetrocymbe fraxini  426, 707
naggnopping  593
narrtagel  518, 623, 743
nattskärra  663, 719
nattviol  423, 448, 452, 468, 533, 

575, 576, 594
Neckera oligocarpa  428
Neckera pennata  428, 452
Nephroma arcticum  450, 750
Nephroma bellum  446, 452, 570, 
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586, 606, 611, 678, 682, 741, 
756

Nephroma laevigata  576, 768
Nephroma laevigatum  428, 590
Nephroma parile  428, 446, 452, 

457, 460, 469, 550, 570, 576, 
582, 586, 606, 640, 678, 702, 
705, 738, 741, 746, 756

Nephroma resupinatum  428, 446, 
457, 702, 705

Nigrobaetis niger  652
Nivellia sanguinosa  600
nordlig fjädermossa  428
nordlig trevarlav  426, 450, 549, 748
nordlig örnlav  518
Normandia nitens  652
norrlandslav  426, 450, 748, 750, 

824
norrlandsspindling  552, 553
norsk fingerört  540
norsk näverlav  426, 428, 430, 547, 

550, 568, 570, 638, 640, 663, 
664, 665, 699, 702, 704, 705, 
743, 746, 748, 749, 750, 799, 
800, 801, 802, 809, 810, 811, 
812

Nothorhina muricata  446
Nowellia curvifolia  428
Numenius aquata  486
nålstarr  491, 495
nässelsnärja  602
nästlav  436, 471, 477, 561, 562, 

575, 624
näverlav  743

O

Ochrolechia alboflavescens  463
Ochrolechia androgyna  743
Ochrolechia frigida  518
Ochrolechia pallescens  463, 621, 

660, 712
Ochrolechia szatalaënsis  428, 452, 

495, 518, 684, 707
odon  494, 499, 692
Oligoporus guttulatus  675
Oligoporus pulvinatum  588
Oligoporus serioceomollis  570, 768
olivinkremla  672
olivspindling  423, 432, 433
olvon  642, 673
Onnia tomentosa  689
onyxmusseron  593, 594
Opegrapha gyrocarpa  748
Opegrapha rufesccens  533
orange taggsvamp  423, 474, 475, 

596, 597, 674, 675, 731, 733, 
770, 771, 776

ormbär  610, 684

orre  491, 597, 631, 719
Ostoma ferruginea  556
Oxyporus corticola  428, 570
Oxyporus populicola  533, 643, 755

P

Pachyphiale fagicola  755
paddfot  599, 600, 788
Parmelia omphalodes  575
Parmelia pinnatifida  766
Parmelia saxatilis  497, 581, 677, 

684, 696, 699, 714, 743, 761
Parmelia sulcata  696
Parmeliella triptophylla  428, 452, 

457, 545, 550, 559, 570, 576, 
611, 621, 640, 649, 682, 686, 
702, 705, 708, 741

Parus palustris  423
Pedicularis sceptrum-carolinum  466
Peltigera canina  459, 581
Peltigera collina  452
Peltigera didactyla  468
Peltigera horizontalis  452, 469, 660
Peltigera leucophlebia  426, 761
Peltigera membrancea  585
Peltigera neopolydactyla  426, 450, 

549, 748
Peltigera polydactylon  581, 633
Peltigera praetextata  455, 502, 533, 

585, 643, 659, 660, 755
Peltigera rufescens  540
Peltis grossa  463
Perenniporia subacida  675
Pernis apivorus  423
persiljespindling  544, 545
Pertusaria amara  497, 677, 684
Pertusaria borealis  704
Pertusaria carneopallida  455
Pertusaria coccodes  704
Pertusaria coronata  599
Pertusaria lactea  575
Pertusaria leioplaca  518, 748
Pertusaria sommerfeltii  738
Peziza succosa  535
Phaeocalicium populneum  428, 

457, 570
Phaeocalicium praecedens  570, 723
Phaeolus schweinitzii  436, 733
Phaeophyscia orbicularis  537
Phellidon connatus  594
Phellinus chrysoloma  452, 542, 570, 

573, 576, 655, 705
Phellinus ferrugineofuscus  423, 428, 

452, 480, 522, 525, 545, 556, 
570, 573, 594, 608, 649, 672, 
678, 690, 696, 708, 720, 723, 
773

Phellinus lundellii  623

Phellinus nigrolimitatus  428, 430, 
446, 452, 480, 570, 594, 636, 
640, 665, 672, 675, 693, 702, 
746

Phellinus pini  436, 452, 514, 562, 
570, 576, 597, 606, 646, 672, 
682, 690, 702, 723, 741, 753, 
783

Phellinus populicola  469, 611, 756
Phellinus viticola  452, 457, 478, 

495, 497, 542, 550, 562, 570, 
590, 606, 611, 640, 665, 678, 
682, 686, 693, 696, 702, 705, 
716, 741, 746, 750, 768

Phellodon connatus  423, 430, 675, 
733

Phellodon niger  475, 597, 611, 675, 
690

Phlebia centrifuga  475, 480, 573, 
594, 665, 708

Phoenicurus phoenicurus  597, 600
Phylloscopus collybita  652
Physcia adscendens  537
Physcia stellaris  533
Physconia contorta  533
Physconia distorta  575
Physconia enteroxantha  537
Picoides tridactylus  428, 436, 457, 

525, 550, 570, 573, 576, 590, 
597, 640, 649, 665, 678, 686, 
693, 702, 708, 753, 762, 768

Picus canus  576
Picus viridis  423, 469, 504, 535, 

538, 624, 634, 660
pilgrimsfalk  452
piprör  448, 459, 473, 474, 502, 

522, 533, 543, 545, 575, 673, 
736, 740, 769

Placynthium asperellum  626
Placynthium flabellosum  462, 477
Plagiothecium undulatum  590
Platanthera bifolia  423, 452, 576, 

594
Platismatia glauca  743
Platismatia norvegica  428, 430, 550, 

570, 640, 665, 702, 705, 746, 
750, 800, 801, 802

plattad jordtunga  712
platticka  610
plattlummer  513
Plecotus auritus  531
Pluvialis apricaria  497
Podiceps nigricollis  564
Polygala vulgaris  500, 514, 525, 

531, 649
Polygonatum odoratum  594, 615, 

616
Polygonatum verticillatum  556, 562
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Porina lectissima  766
Porpidia melinodes  516
Porpidia ochrolemma  465
Porpidia rugulosa  663
pors  435
porslinsblå spindling  572, 573
praktmandellav  652
Primula farinosa  535
Protopannaria pezizioides  550, 660, 

686
Protopannaria pezizoides  559
Protoparmeliella hypotremella  631
Prunella modularis  652, 735
prästkrage  459, 540, 725
Pseudographis pinicola  768
Pseudomerulius aureus  690
Pseudosagedia aenea  738
Pseudosagedia chlorotica  652
Pseudosagedia chloroticula  426, 775
Pseudosagedia guentheri  693
puderspindling  594
Pulsatilla vernalis  733
pulverticka  588
purpurbrun jordtunga  725
purpurmylia  426, 428
purpurvitmossa  485, 491, 493, 506
Pycnora sorophora  485
Pyrenopsis haemalella  465
Pyrrhula pyrrhula  423
pärluggla  504, 510, 631

Q

Quedius plagiatus  556

R

raggbock  463
Ramaria abietina  522
Ramaria botrytis  423, 594
Ramaria brunniecontusa  420
Ramaria eosanguinea  423, 731, 770, 

775, 776
Ramaria gracilis  608
Ramaria karstenii  423
Ramaria magnipes  597, 771
Ramaria rubrievanescens  420, 422
Ramaria schildii  584, 585, 586
Ramaria testaceoflava  423, 556, 586
Ramariopsis kunzei  535
Ramboldia cinnabarina  768
Ramboldia elabens  486, 497, 768
randbyxbiet  791
reliktbock  446
revlummer  513
Rhinanthus serotinus  460
Rhizocarpon amphibium  422, 463, 

465
Rhizocarpon leptolepis  746

Rhodonia placenta  423
Rhytidiadelphus loreus  665
Rinodina confragosa  547
Rinodina degeliana  469, 768
rodnande lutvaxskivling  725
rodnande spindling  420, 423, 535, 

608
rosenfingersvamp  540, 542
rosenfink  600, 624
rosenporina  766
rosenticka  450, 452, 649, 725
Rostania occultatum  469, 590, 611, 

616, 705, 708, 768, 825
rostfläck  428, 547, 550, 589, 699, 

702, 766, 768
rotfingersvamp  596, 597, 770, 771
rotticka  648, 654
rovspindling  423, 552, 553, 594
Rugosomyces onychinus  594
Russula olivina  672
Russula queletii  553, 611
Russula taigarum  572
rutlåsbräken  592, 594, 790
ruttaggsvamp  688, 690
rynkskinn  474, 475, 480, 572, 573, 

592, 594, 665, 707, 708
rysk drakblomma  731
rävmussling  533, 535
rävticka  427, 428, 570, 606, 686, 

700, 702, 719, 768
rödbrun fläcklav  533
rödfläckig bägarlav  575
rödfläckig knopplav  477
rödgul trumpetsvamp  542, 579
rödkämpar  420, 540, 787
rödlånke  599, 600
rödstjärt  597, 600
rökfingersvamp  725
rörhöna  729
rörsvepemossa  422, 423, 555, 556
rörsångare  729
rötbägarlav  540

S

Salmo trutta  466, 643, 668
sanddraba  616, 795, 796
sandvita  581
Sarcodon fennicus  423, 433, 446, 

608, 792, 797
Sarcodon glaucopus  690
Sarcodon imbricatus  433, 542, 646, 

655, 672
Sarcodon leucopus  421, 423
Sarcodon pseudoglaucopus  690
Sarcodon scabrosus  472, 597, 690, 

733, 771, 776
Sarcodon squamosus  472, 597, 690, 

702, 723, 733, 771, 776

Sarcodon versipellis  586
Sarcoscypha coccinea  423
Sarea rhizine  762
Saxicola rubertra  564
scharlakansvaxskivling  535, 628, 

629, 725, 787, 825
scharlakansvårskål  420, 423
Schoenus ferrugineus  562
Scorzonera humulis  787
Selaginella selaginoides  483, 493, 

495, 500, 507, 562, 655
signalkräfta  433
silkesporing  570, 685, 686, 752, 766
silverstreckad pärlemofjäril  599, 825
silverstreckad pärlemorfjäril  599
sjöfräken  512, 524
sjökantslav  626
skarp dropptaggsvamp  675, 775
skavfräken  522, 527, 769
Skeletocutis brevispora  594
skinnknotterlav  761
skinnlav  420, 423, 452, 468, 469, 

533, 535, 570, 606, 618, 621, 
660, 686, 702, 710, 755, 756, 
766, 768

skogsalm  534, 535, 773, 783
skogsbräken  662
skogsklocka  599, 792, 798, 804
skogsknipprot  561, 562
skogslind  459, 502, 537, 618, 670, 

778, 825
skogslämmel  569
skogslönn  459, 468, 527, 529, 533, 

534, 581, 610, 618, 622, 642, 
755, 825

skogsnycklar  474, 475, 540, 670
skogsnätfjäril  599
skogssnäppa  455, 499, 518
skogstrappmossa  640
skogsvitvinge  599
skorpgelélav  468, 469, 588, 590, 

610, 611, 615, 616, 704, 705, 
707, 708, 766, 768, 825

skrattmås  564, 728, 729
skriftlav  623
skrovellav  547, 550, 648, 649, 686, 

707, 708, 800
skrovlig taggsvamp  471, 472, 597, 

688, 690, 731, 733, 770, 771, 
775, 776, 803

skrynkellav  623, 696
skuggblåslav  426, 428, 438, 439, 

450, 452, 455, 457, 477, 478, 
480, 485, 486, 547, 550, 558, 
559, 570, 589, 590, 606, 626, 
638, 640, 657, 663, 665, 678, 
682, 685, 686, 696, 699, 702, 
704, 705, 743, 746, 748, 750, 
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756, 766, 768
skuggklotterlav  748
skuggvårtlav  442, 652
skägglav  426, 471, 474, 475, 477, 

488, 497, 518, 519, 524, 534, 
535, 544, 596, 597, 604, 623, 
638, 642, 663, 692, 695, 696, 
699, 704, 714, 722, 740, 748

sköldfiltlav  450, 452, 468, 469, 659, 
660

skönfotad spindling  540, 542
slaguggla  463
slånlav  533, 623
slåtterblomma  555, 695
slåtterfibbla  420, 423, 459, 540, 

710, 787
slåttergubbe  731
slät fjälllav  643
slät taggsvamp  420, 422, 423
smalfotad taggsvamp  596, 597, 689, 

722, 723, 766, 768
smalfräken  499, 500
smal islandslav  491
smalsprötad bastardsvärmare  599
smal svampklubba  552, 553
smålom  513, 514, 518
småvaxskivling  423, 593, 725
snatterand  729
snip  695
snöbollsspindling  594
snövit fingersvamp  535
solfjäderlav  477, 478, 502, 525, 550, 

570, 585, 586, 589, 590, 608, 
648, 649, 681, 682, 704, 705, 
707, 708, 748, 766, 768

Solorina saccata  533
sotlav  510, 555, 556, 601, 602, 631, 

725
sotnätfjäril  433, 599, 600
sotriska  611
Sparassis crispa  606
sparvuggla  558, 559, 575, 610, 611
Sphaerophorus globosus  430, 704
Sphagnum imbricatum  495
Sphagnum pappilosum  495
Sphagnum rubellum  495
Sphagnum warnstorfii  485, 493
Sphagnum wulfianum  606, 826
Sphinctrina anglica  631
spillkråka  471, 521, 522, 558, 568, 

585, 638
spretig påskrislav  516
spretig skägglav  474, 475, 596, 597
sprickporing  674
späd daggkåpa  540
stambasdynlav  439, 681, 682, 750
stare  537, 581
stendynlav  748

stenknäck  422
stensimpa  433
Stensöta  633
Stereocaulon dactylophyllum  485, 

513
Stereocaulon saxatilis  516
stiftdynlav  693, 743
stinksyska  540, 670
stjärnlav  533
stjärnmossa  533
stjärnporlav  455
stjärnstarr  491, 513
stjärntagging  423, 550, 568, 570, 

572, 573, 588, 590, 606, 648, 
649, 699, 707, 727, 745, 752

stjärtmes  422, 423
stor aspticka  468, 469, 610, 611, 

755, 756
stor blåklocka  544, 787
storfibblebiet  791
stor flatbagge  463, 556
stor klockmossa  533
stor kvistspik  567, 570, 722, 723
storlom  613
stornopping  540, 542
stor revmossa  426, 428, 748
storsileshår  499
storskarv  729
storspov  486
strandkantlav  422
strandlummer  798
Strangospora deplanata  581
Strangospora microhaema  727
strimspindling  545
Strix uralensis  463, 735
strängstarr  495
strömstare  463, 477, 652
stubbdyna  459
stubbdynlav  667
stuplav  426, 442, 446, 452, 567, 

570, 585, 586, 606, 677, 678, 
681, 682, 740, 741, 755, 756

styltstarr  426, 462, 488
styvlav  468
stålblå spindling  608
större hackspett  826
sumpnyckel  561, 562
sumpnycklar  494, 495, 506
svarta vinbär  642
svartblå rödling  572
svarthakedopping  564, 729, 826
svart jordtunga  787
svart taggsvamp  474, 475, 594, 596, 

597, 611, 675, 688, 690, 773
svart trolldruva  474, 540, 544, 610, 

755
svarttärna  729
svartvit taggsvamp  423, 430, 592, 

594, 674, 675, 733, 792
svavelgul höfjäril  499
svavelriska  542, 654, 674, 675
svinrot  787
syrén  642, 755
sångsvan  463, 623
säcklav  533
sälggetingbock  599, 600
sälgörnlav  426, 428, 450, 452, 495
sävsparv  616, 623, 624, 729
sävsångare  623, 729

T

Tachyshex obsuripennis  791
taggstarr  513
tallgråticka  731, 770, 776
tallriska  770, 776
talltaggsvamp  423, 597, 722, 723, 

731, 733, 775
tallticka  435, 436, 450, 452, 513, 

514, 562, 568, 570, 575, 576, 
596, 597, 604, 606, 645, 646, 
670, 672, 682, 689, 690, 700, 
702, 722, 723, 740, 741, 775, 
783

tallört  513
Tetrao urogallus  457, 550, 576, 590, 

597, 608, 640, 665, 678, 682, 
702, 720, 746, 750, 753, 759, 
762, 768

Thalictrum flavum  463
Thalictrum simplex  531, 602
Thelocarpon epibolum  667
Thelocarpon lichenicola  441, 572
tibast  438, 441, 522, 533, 540
tickmussling  704, 705, 826
timmerticka  454, 477
tjäder  455, 544, 549, 568, 597, 608, 

638, 639, 663, 664, 677, 681, 
682, 700, 714, 719, 745, 746, 
749, 750, 752, 753, 759, 766

Toensbergia lecucococca  567
Tofieldia pusilla  493, 500, 562
tofsvipa  529
Tomicus minor  678
topplåsbräken  790
toppvaxskivling  628
tornfalk  513
torta  509, 579, 584, 610, 755
torvdynlav  488
torvpytterlav  442
Tragosoma depsarium  463
trana  457, 463, 482, 486
Trapeliopsis gelatinosa  693
Trapeliopsis glaucolepidea  572, 654
Trapeliopsis granulosa  561, 638, 704
Trapeliopsis pseudogranulosa  477, 

663, 719, 761
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traslav  540, 542
trastsångare  729
Tremella lichenicola  642
tretåig hackspett  427, 428, 435, 457, 

549, 559, 568, 575, 576, 589, 
593, 597, 638, 648, 649, 654, 
663, 665, 674, 677, 685, 693, 
696, 700, 740, 745, 749, 752, 
761, 766

trevarlav  426, 450, 549, 581, 633, 
738, 748

Tricholoma apium  690, 771, 776
Tricholoma dulciolens  452
Tricholoma focale  597, 771, 776
Tricholoma psammopus  533
Tricholoma robustum  731
trindstarr  512
Tringa glareola  486, 497, 519, 597
trolldruva  474, 540, 610
trådlav  626
trådstarr  482, 497, 506, 667
trådticka  640
trädbaslav  623
trädpiplärka  486, 597, 602, 652, 

735, 776
träspricklav  794
tunn filtlav  585
tunn flarnlav  699
tunn porlav  518, 524, 748
tuvdun  496
tuvsäv  482, 497, 506
tvåblad  473, 474, 674, 710
tvåsporig blodlav  704, 761
tätört  495
törnskata  495, 504

U

ullticka  423, 427, 428, 452, 480, 
522, 524, 544, 545, 556, 568, 
570, 572, 573, 592, 594, 604, 
608, 648, 649, 670, 672, 677, 
678, 688, 689, 696, 707, 708, 
719, 722, 723, 773

ulltickeporing  592, 594
underviol  423, 448, 452, 474, 475, 

533, 535, 540, 544
Usnea barbata  519, 535, 696
Usnea dasypoga  426, 477, 488, 540, 

544, 596, 638, 663, 692, 695, 
699, 704, 714, 740, 748

Usnea glabrescens  475, 597
Usnea hirta  471, 488, 497
utter  722

V

vaktel  623, 624
varglav  450, 452, 509, 510, 635, 

636, 765, 766, 768
vargspindling  545, 572, 573
Varicellaria lactea  575
vass  473, 474, 488, 491, 493, 495, 

497, 499, 506, 512, 522, 564, 
615, 623, 695, 728, 748, 758

vattenklöver  495, 499, 522
vattenmåra  509
vattenrall  729
veckticka  427, 450, 452, 474, 475, 

550, 568, 570, 576, 684, 686, 
707, 727

vedflamlav  485, 497, 766
vedkryptolav  525
vedlavklubba  568, 570
vedskivlav  454, 457, 485, 486, 562, 

568, 597, 678, 685, 686, 699, 
702, 705, 766, 768

vedspik  631, 727
vedsäckmossa  556, 682, 693
vedticka  452, 454, 477, 495, 542, 

549, 550, 561, 562, 568, 570, 
590, 606, 610, 611, 640, 665, 
678, 682, 686, 693, 696, 702, 
704, 705, 714, 715, 716, 741, 
746, 768

vedtrappmossa  428, 442, 446, 452, 
768

Vertigo geyeri  562
videört  642
vigg  564
vildlin  540, 654, 655
vildsvin  522
vindelgröppa  752
Viola mirabilis  423, 452, 475, 535
violett fingersvamp  725
violettgrå tagellav  438, 439, 518, 

519, 525, 540, 549, 550, 556, 
570, 576, 588, 590, 596, 597, 
604, 606, 643, 665, 670, 672, 
674, 675, 682, 692, 693, 695, 
696, 702, 704, 705, 708, 716, 
740, 741, 746, 758, 759, 762, 
766, 768

violgubbe  474, 475, 773, 786, 796, 
797, 814

violspindling  441, 535, 553, 573, 
594, 608, 611

vitag  482, 484, 485, 495, 497, 499, 
512

vit flarnlav  567
vitgrynig nållav  442, 446, 549, 550, 

588, 590, 686, 768, 827
vitmosslav  428, 452, 457, 488, 491, 

550, 570, 665, 704, 705, 746, 
750

vitpudrad svartspik  686
vitsippa  509, 527, 543, 560, 577, 

592, 607, 608, 761
vitstarr  484, 495
vit vaxskivling  593, 628
vitögd dykand  564
vågig sidenmossa  590
vårrödskivling  610
vårärt  448, 533, 544, 755
vägglav  537
västlig hakmossa  663, 665, 827
västlig njurlav  426, 428, 575, 576, 

588, 590, 766, 768

X

Xanthoria parietina  537
Xerocomus badius  695
Xylospora friesii  699
Xylotrechus pantherinus  600

Z

Zilora ferruginea  556
zonflugsvamp  594
zontaggsvamp  474, 475, 675

Å

ådrig torsklav  426, 761

Ä

äggvaxskivling  573
älggräs  509, 528, 555
ängsgentiana  540, 655, 710, 790
ängsmetallvinge  600
ängsnopping  593
ängsnycklar  491, 499, 513, 695
ängspiplärka  497
ängsruta  463
ängsskallra  725
ängsull  509, 513
ängsvädd  426, 488, 495, 497, 499, 

513, 516, 518, 522
ärgnål  693

Ö

ögonnopping  540, 542
ögonpyrola  423
ögonvaxskivling  535
örnbräken  522, 555, 725



 



 

Ludvika kommun • 0240-860 00 • 

Ludvika kommuns naturvårdsprogram anger målen och vilka åtgärder 
som ska genomföras under perioden 2011 till och med 2014. Program-
met är uppdelat i tre delar.
Programmet är baserat på minst 15 års naturvårdsarbete. Inom natur-
vårdsarbetets ramar ligger också kunskap om tidigare naturförhållanden. 
Enskilda arters växt-, spel-, rast- och häckningsplatser, är viktiga för att 
känna till trender i naturen. Människan har en förmåga att påverka di-
rekt eller indirekt på arters livsmiljöer. I kommunen är skogen domi-
nerande och människans inflytande på skogen har längre historia än på 
många andra ställen i Dalarna, till och med för landet, genom bergsbru-
ket. 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, 
naturvärde och åtgärder. Till detta finns en översiktkarta över alla om-
råden 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).


