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Namn:    Snöberget 
Områdeskod:    SE0820095 
Områdestyp:    SCI (utpekat enligt art- och habitatdirektivet) 
Area:     418 ha 
Ytterligare skyddsform: Naturreservat 
Kommun:   Luleå 
Lägesbeskrivning:  Ca 3 km SV om Niemisel 
Koordinat RN:  1778727, 7334332  
Kartblad:   25L NO 
Ägandeförhållanden: Statligt 
Berörda samebyar: Gällivare 
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Mer information om Natura 2000 finns… 
 

• På länsstyrelsens hemsida: www.bd.lst.se 
• På Naturvårdsverkets hemsida: 

www.naturvardsverket.se 
• Hos Länsstyrelsen i Norrbotten tel 0920-96000 

Vad är en bevarandeplan? 
 
Natura 2000 är ett nätverk av Europas allra mest värdefulla naturområden. När 
Sverige blev medlem i EU blev vi också en viktig del av Natura 2000-nätverket. 
Över hela Sverige finns idag många naturområden som ingår i Natura 2000. Om-
rådena kan vara mycket olika men gemensamt för dem alla är att de är ett exklu-
sivt urval av den mest värdefulla naturen i Sverige och Europa. Till varje Natura 
2000-område ska det finnas en bevarandeplan som ur olika aspekter beskriver om-
rådet. Bevarandeplanen ska vara ett levande dokument och revideras vid behov.  
 
Bevarandeplanen ska fungera som: 

• Ett vägledande dokument för myndigheter, kommuner mm som kan kom-
ma att bli berörda vid eventuella bedömningar och prövningar vid exploa-
tering eller andra åtgärder som kan skada Natura 2000-området. 

• Ett underlag för hur området bör skötas för att bibehålla dess naturvärden 
samt en bedömning om ytterligare skydd (naturreservat, biotopskydd mm) 
är nödvändigt för att uppnå syftet med området. 

• En informationskälla till markägare, brukare, exploatörer och allmänhet 
om Natura 2000-områdets speciella värden och vad som kan skada dessa. 

http://www.bd.lst.se/
http://www.naturvardsverket.se/
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Art- och habitatdirek-
tivet: 
Rådets direktiv 
92/43/EEG av den 21 
maj 1992 om beva-
rande av livsmiljöer 
samt vilda djur och 
växter. 
Fågeldirektivet: Rå-
dets direktiv 
79/409/EEG av den 2 
april 1979 om beva-
rande av vilda fåglar. 

1 Allmänt 
EU-länderna har gemensamt tagit fram vilka naturtyper och arter som är viktiga att 
skydda och bevara. Områden som ingår i det europeiska nätverket Natura 2000 innehål-
ler en eller flera av dessa naturtyper och/eller arter som finns i art- och habitatdirektivet 
samt fågeldirektivet. Vissa arter och naturtyper i direktiven är prioriterade vilket inne-
bär att extra hänsyn ska tas till dessa. Varje område som ingår i Natura 2000-nätverket 
föreslås av respektive länsstyrelse och beslutas av regeringen. 
 
 
2 Grunder för utpekandet 
Snöberget är utvalt att ingå i Natura 2000 eftersom det i området finns naturtyper/arter 
som finns med i art- och habitatdirektivet. Naturtypen Ris- och gräshedar nedanför träd-
gränsen (4030) är felaktigt inrapporterad. Naturtypen finns inte i området.  
 
Snöberget är ett kalottberg med urskogsartad granskog, stort inslag av lövträd samt na-
turskog av tall. 
 
Naturtyper i området som pekats ut enligt art- och habitatdirektivet 
Kod Naturtyp Areal (ha) Andel (%)1)

3130 Oligo-mesotrofa sjöar med strandpryl, braxengräs eller annuell 
vegetation på exponerade stränder vegetation på exponerade 
stränder 

4 1 

7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och 
gungflyn 

29 7 

9010 *Västlig taiga 301 72 
91D0 *Skogsbevuxen myr 4 1 
 
* = Prioriterad naturtyp 
1) = Andelen utpekade naturtyper i området behöver inte uppgå till 100% av arealen. 
 
Ingående arter enligt art- och habitatdirektivet  
Kod Art 
1972  Lappranunkel (Ranunculus lapponicus) 
 
 
3 Områdesbeskrivning 
Natura 2000-området omfattar det skogsklädda Snöberget som med sina 240 m ö h är 
ett av de högsta bergen i Råneå älvdal. Dess topp ligger ovanför högsta kustlinjen och 
Snöberget har därmed formats till ett s k kalottberg. Själva toppen utgörs av morän som 
inte påverkats av havsvågornas svallande. Kalt berg och stora välutbildade klapper-
stensfält omger toppen och nedanför finns hårt till måttligt svallad morän. I de lägre 
delarna har det bildats torv. 
Området omfattar en mängd olika naturtyper. Kalotten kläs av urskogsartad grandomi-
nerad skog och på de omgivande hällmarkerna står spridda tallar, vissa flera hundra år 
gamla. Skogen i de lägre delarna är delvis påverkats av skogsbruk men hyser trots detta 
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mycket höga naturvärden. Utmärkande för Snöberget är nämligen det rika inslaget av 
lövträd, framförallt asp, i många bestånd. Lövrikedomen i området förklaras delvis av 
kraftiga bränder för ca 150 år sedan. Blandskog med rik förekomst av myr och fastmark 
utgör områdets södra del. Snöbergets östsluttning ned mot Snöbergstjärnen är beväxt 
med granskog. Tjärnen som omges av myrmarker gränsar i öster mot Lillberget. Gam-
mal, tjäderbetad hällmarksskog växer på Lillbergets topp och på bergets västsluttning 
står naturskog av tall. I sluttningens nedre delar ökar inslaget av gran, asp och sälg. 
Snöberget har stor förekomst av rödlistade arter, både sådana som är knutna till bestånd 
med mycket lång kontinuitet och sådana som förekommer i brandpräglade asp- och 
sälgrika skogar. Bland annat förekommer långskägg i gammal granskog i området. I de 
delar av området som är rika på granlågor finns en mängd hotade vedsvampar, varav 
den sällsynta blacktickan hör till de mer uppmärksammade fynden. Många sällsynta 
trädlevande arter som är knutna till asp och sälg förekommer i området. Här finns bl a 
en stor förekomst av gelélavar och flera sälgar hyser doftticka. 
 
 
4 Bevarandesyfte och bevarandemål för Snöberget 
Syftet med Natura 2000-området Snöberget är att det ska bidra till att upprätthålla gynn-
sam bevarandestatus för de ingående naturtyperna och arten på biogeografisk nivå. Att 
upprätthålla gynnsam bevarandestatus innebär i grova drag att de utpekade naturtyperna 
och den utpekade arten ska finnas kvar långsiktigt. 
 
För att gynnsam bevarandestatus ska råda måste vissa bevarandemål uppfyllas. En bas-
inventering av Sveriges Natura 2000-områden har påbörjats 2004 och förväntas pågå till 
och med år 2008. Efter denna inventering kan uppgifter komma att ändras samt x, y 
eller liknande mål att ersättas med siffror och arter. 
 
Bevarandemål för arealer och populationsstorlekar tillåts fluktuera inom ramen för na-
turlig variation. 
Naturtyp/Art Bevarandemål 
3130 Oligo-mesotrofa 
sjöar med strandpryl, brax-
engräs eller annuell vege-
tation på exponerade strän-
der  

• Naturtypens areal ska vara minst 4 ha. 
• Värdet för totalfosforhalt, pH-värde och absorbans ska uppfylla minst 

tillståndsklass 2. 
• Siktdjupet ska vara minst X m. 
• Vass och flytbladsvegetation får täcka högst x % av vattenytan. 
• Vattenståndsvariationerna skall uppfylla god ekologisk status. 
• De typiska arterna x, y etc. ska finnas i z % av provytorna.  

7140 Öppna svagt välvda 
mossar, fattiga och inter-
mediära kärr och gungflyn 

• Naturtypens areal ska vara minst 29 ha. 
• Hela arealen ska ha ostörd hydrologi, det ska inte finnas diken med 

avvattnande effekt eller slitagespår djupare än 0,3 m som påverkar om-
rådet. 

• De typiska arterna x, y etc ska finnas i z % av provytorna. 
9010 *Västlig taiga • Naturtypens areal ska vara minst 301 ha. 

• Det ska finnas minst x m³ död ved per ha. 
• Träd av utländskt ursprung (t.ex. contortatall) får inte vara bestånds-

bildande i området. 
• Sumpskogar ska ha en ostörd hydrologi, det ska inte finnas diken med 
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avvattnande effekt som påverkar området. 
• De typiska arterna x, y etc ska finnas i z % av provytorna. 

91D0 *Skogsbevuxen myr • Naturtypens areal ska vara minst 4 ha. 
• Det ska finnas minst x m³ död ved per ha.  
• Sumpskogar ska ha en ostörd hydrologi, det ska inte finnas diken med 

avvattnande effekt som påverkar området. 
• De typiska arterna x, y etc ska finnas i z % av provytorna.. 

Lappranunkel  
(Ranunculus lapponicus) 

• Populationens storlek bibehålls eller ökar. Minsta antalet individer får 
inte understiga 20 st.  

• Artens livsmiljö bibehålls eller ökar. 
 
 
5 Hotbild för Natura 2000-området 
Här beskrivs de viktigaste hot som vi idag känner till mot Natura 2000-områdets natur-
värden. Hoten redovisas som exempel på verksamheter och faktorer som kan innebära 
en negativ påverkan på de naturtyper och den art som skyddas inom området. Det är 
viktigt att ha i åtanke att andra hotbilder, som idag är okända, kan bli aktuella i framti-
den. De faktorer som är av global karaktär, till exempel klimatförändringar och luftför-
oreningar kan inte lösas genom områdets skötsel utan måste lösas i den politiska debat-
ten. I bevarandeplanen ligger tyngdpunkten därmed främst på kända och potentiella, 
lokala hot. 
 
5.1 Verksamheter inom området som är reglerade i reservatsföreskrifter 
Snöberget är ett naturreservat. Det finns föreskrifter som reglerar verksamheter inom 
området. Bland annat är det förbjudet att utföra olika skogsbruksåtgärder, anlägga väg 
eller ledning, skada eller förändra mark eller vegetation i området. Föreskrifterna med-
för att de mest uppenbara hoten mot utpekade naturtyper och art inte är överhängande. 
Fullständiga reservatsföreskrifter finns i Länsstyrelsens beslut 1998-06-05, beteckning 
231-1600-95 
 
5.2 Verksamheter som kan påverka naturtyper och arter negativt 
I tabellen nedan finns exempel på verksamheter som skulle kunna påverka de utpekade 
naturtyperna och arten negativt. 
 
Naturtyp/Art Hot  
3130 Oligo-mesotrofa 
sjöar med strandpryl, brax-
engräs eller annuell vege-
tation på exponerade strän-
der  

• Skogsbruk i tillrinningsområdet inklusive dikesrensningar och körvä-
gar, kan ge ökad belastning av bl.a. humusämnen och tungmetaller, or-
saka grumling och igenslamning. Avverkning av strandnära skog har 
stora negativa effekter, bl.a. förändrad hydrologi och ändrad tillförsel 
av organiskt material. 

• Reglering i vattensystemet kan medföra onaturliga vattennivåer och 
fluktuationer, samt även utgöra vandrings-/spridningshinder för vat-
tenknutna organismer. 

• Vägar/järnvägar och skogsbilvägar – anläggning och visst underhåll 
kan orsaka grumling och utsläpp av miljöfarliga ämnen i diken och 
vattendrag. Broar, trummor eller passager över till- eller utflöde kan 
orsaka vandrings-/spridningshinder.  

• Fiske som är ensidigt mot vissa arter eller som är för hårt i förhållande 
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• 
till sjöns naturliga produktionsförmåga. 
Gruvor/prospekteringar riskerar att ge en ökad belastning av miljöfar-
liga ämnen som tungmetaller och näringsämnen. Under anläggningsti-
den utsätts ofta närområdet av stora fysiska påfrestningar. Prospekte-
ringar kan i vissa fall då stora mängder vatten används, även innebära 
påverkan på vattenföringen. 

• Utsläpp av föroreningar från punktkälla, t ex gruva, avlopp, industri, 
täkt eller annan verksamhet. Läckage av miljöfarliga ämnen kan före-
komma, även under och efter verksamhetens avveckling. 

7140 Öppna svagt välvda 
mossar, fattiga och inter-
mediära kärr och gungflyn 

• Skogsbruk och andra företag som innebär att fastmarksholmar och 
närliggande fastmark avverkas kan innebära är näringsämnen och 
tungmetaller läcker ut på myren och att de hydrologiska förhållandena 
ändras.  

• Dikning och andra avvattningsåtgärder kan påverka habitatets vatten-
balans på ett negativt sätt. 

• Torvbrytning har stora negativa effekter på denna naturtyp. 
• Genom att anlägga skogsbilvägar över eller i närheten av habitatet kan 

hydrologin och/eller hydrokemin i området förstöras.  
• Alltför hårt tryck från terrängkörningsfordon sommartid. 
• Spridning av kalk, aska och gödningsämnen ger drastiska förändringar 

på vegetationens artsammansättning. 
9010 *Västlig taiga • Alla former av skogsbruk i eller i anslutning till objektet; avverkning-

ar, transporter, skogsgödsling, markberedning och dikning, plantering, 
anläggning av skogsbilvägar mm. 

• Tillväxt av humuslagret med efterföljande vegetationsförändringar, 
exempelvis genom avsaknad av brand.  

• Ett för hårt viltbetestryck kan leda till vegetationsförändringar, t ex 
förhindring av lövetablering 

91D0 *Skogsbevuxen myr • Alla former av skogsbruk  i anslutning till objektet som medför ändra-
de ljusförhållanden, mekaniska skador och förändrad hydrologi. 

• Dikningar, skogsbilvägar och liknande åtgärder i anslutning till områ-
det som medför ändrad hydrologi. 

• Utsläpp av föroreningar från till exempel täkt eller annan verksamhet. 
Lappranunkel  
(Ranunculus lapponicus) 

• Dikning och andra markavvattnande åtgärder i eller i direkt anslutning 
till objektet. Dessa åtgärder kan påverka hydrologin och hydrokemin. 

• Åtgärder och ingrepp i anslutning till växtplatserna som kan skada 
populationerna i området t.ex. skogsavverkning som kan ge körskador 
och för stor exponering av arten. 

 
Vid eventuella tillstånds- eller dispensprövningar samt vid verksamheter som kan på-
verka området bör ovanstående och andra likvärdiga åtgärder beaktas. Detta är av stor 
vikt för att bevarandesyfte och bevarandemål ska uppnås över tiden.  
 
 
6 Bevarandeåtgärder 
Bevarandeåtgärderna i området ska leda till att de uppsatta bevarandemålen uppfylls 
över tiden. Det innebär att området måste ha ett tillfredställande skydd mot bland annat 
exploatering samt att de skötselkrävande naturtyperna och arterna får den skötsel som 
krävs för att de skall vara i gynnsam bevarandestatus. För att bedriva verksamheter eller 
vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område 
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krävs tillstånd. Tillstånd krävs inte för verksamheter och åtgärder som direkt hänger 
samman med eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av det berörda området 
(7 kap 28 a § miljöbalken). 
 
6.1 Områdets skydd 
Förutom Natura 2000-bestämmelserna (7 kap 28-29 §§ Miljöbalken) är området skyd-
dat som naturreservat.  
 
6.2 Skötselåtgärder 
Åtgärder för att gynna lövrika bestånd, t ex bränning eller plockhuggning av gran, bör 
genomföras i området vid behov. 
 
Skötseln som är föreslagen ovan följer den skötselplan som finns för naturreservatet. I 
skötselplanen beskrivs åtgärderna mer detaljerat. 
 
 
7 Bevarandestatus idag 
Bevarandestatusen för de utpekade naturtyperna och arten i området är i dagsläget be-
dömd som gynnsam. Ingen inventering för detta syfte har dock utförts i området vilket 
gör att statusen är svårbedömbar. Inför säkrare bedömning avvaktar vi den information 
som basinventeringen kan ge. 
 
 
8 Övervakning och Uppföljning 
Det pågår för närvarande ett nationellt arbete med att utveckla uppföljningsmetoder för 
de olika arterna och naturtyperna (Abenius m fl 2004). Bevarandeplanen kommer att 
kompletteras med information om hur de olika naturtyperna och arterna ska följas upp 
och bedömas. 
 
 
9 Källor 
Abenius J, Aronsson M, Haglund A, Lindahl H, & Vik P. 2004. Uppföljning av Natura 
2000 i Sverige. Uppföljning av habitat och arter i Habitatdirektivet, samt arter i Fågeldi-
rektivet. Naturvårdsverket. 54 s. 
 
Naturvårdsverket 2004. Art och naturtypiska vägledningar för Natura 2000. Natur-
vårdsverket. Hemsida http://www.naturvardsverket.se
 
Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Skötselplan för Naturreservatet Snöberget i Luleå 
kommun. 
 
Länsstyrelsen i Norrbottens län. 1998. Naturreservatet Snöberget i Luleå kommun. Be-
slut 1998-06-05. 
 
Snöberget naturinventering. Länsstyrelsen i Norrbotten, Naturvårdsenheten. 1977. 

http://www.naturvardsverket.se/
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Snöbergsprojektet. En redovisning av en landskapsekologisk planering och en samar-
betsprocess. Skogsvårdsstyrelsen i Norrbottens län. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 
SCA Skog AB, Norrbottens skogsförvaltning. 
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Beskrivning av de utpekade naturtyperna och arten 
 
3130 Oligo-mesotrofa sjöar med strandpryl, braxengräs eller annuell vegetation på 
exponerade stränder beskrivs generellt som näringsfattiga eller svagt näringsrika sjöar 
med förekomst av flacka, ibland betespräglade, stränder och grunda bottnar. 
Vattenvegetationen på de grunda bottnarna består av perenn kortskottsvegetation och på 
blottlagda stränder och bottnar förekommer lågvuxen annuell pionjärvegetation. 
Sjöhabitatet omfattar stranden upp till medelhögvattenlinjen. Representativa sjöar av 
naturtypen har naturliga vattenståndsvariationer, regelbunden ishyvling och/eller 
strandbete. Störningen i strandlinjen är en förutsättning för karaktäristisk annuell 
vegetation som utgör ett betydande inslag på de flacka stränderna som blottas eller 
utsätts för störning. Vass och annan högre vattenvegetation förekommer relativt 
sparsamt liksom slingor och flytbladsvegetation, men kan dominera i skyddade vikar. 
 
Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus beskrivs för naturtypen på följande sätt: 

• Bibehållna eller förbättrade förhållande avseende vattenståndsfluktuationer och 
hydrologi.  

• En för naturtypen naturlig artsammansättning utan negativ inverkan av 
främmande arter eller fiskstammar.  

• Naturliga omgivningar med strandvåtmarker, strandskog eller extensivt jordbruk 
med förekommande betade strandängar.  

• Upprätthållande av eventuellt förekommande strandbete eller återupptagen 
nyligen upphörd betesdrift.  

• Naturligt näringsfattigt eller svagt näringsrikt och relativt klart vatten med låg 
grad av mänsklig belastning av bl a humus, försurande ämnen, partiklar 
(grumlande ämnen), näringsämnen och miljögifter. 

• Ingen påtaglig minskning av populationerna hos de typiska arterna i naturtypen. 
De typiska arterna är indikatorarter vars förekomst indikerar gynnsam 
bevarandestatus hos naturtypen genom att de reagerar relativt tidigt på någon av 
de aktuella hotfaktorerna. 

 
 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn beskrivs 
generellt som heterogen. Naturtypen omfattar både myrar vars vattenförsörjning 
kommer från regnvatten och myrar vars vattenförsörjning kommer från både regnvatten 
och grundvattnet. Näringsmässigt kan myrarna vara fattiga till intermediära. Öppna eller 
mycket glest trädbevuxna myrar ingår i naturtypen. De myrtyper eller myrelement som 
kan inkluderas är plana eller svagt välvda mossar och tillhörande laggkärr, nordlig 
mosse, plana kärr, sluttande kärr – i synnerhet backkärr – samt torvbildande mader 
(sumpkärr). Torvtäcket är normalt minst 30 cm djupt, men kan vara tunnare i unga 
myrar. Gungflyn inkluderas oavsett torvdjup. Trädskikt bestående av träd högre än tre 
meter får inte ha mer än 30 % krontäckning. Två undergrupper kan urskiljas: svagt 
välvda mossar samt kärr och gungflyn. Myrens hydrologi och hydrokemi får inte vara 
starkt generellt påverkad av mänskliga ingrepp. Slåtter kan bedrivas. Reversibla, mindre 
ingrepp som orsakat lokal störning i begränsade delar av myren kan medges. 
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Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus beskrivs för naturtypen på följande sätt: 

• Hydrologi och hydrokemi bör inte påverkas negativt. 
• De strukturer och formelement (ex. tuvor, höljor, gungflyn) som kan finnas på 

myren bibehålls. 
• Ingen påtaglig minskning av populationerna hos de typiska arterna får ske. De 

typiska arterna är indikatorarter vars förekomst indikerar gynnsam 
bevarandestatus hos naturtypen genom att de reagerar relativt tidigt på någon av 
de hotfaktorer som är aktuella för naturtypen. 

• Botten-, fält-, busk- och trädskikt får inte bli nämnvärt glesare eller tätare. 
• Frånvaro av markexploatering och liknande saker som tar mark i anspråk och 

minskar naturtypens areal. 
 
 
9010 *Västlig taiga förekommer generellt i boreal till boreonemoral zon på torr-blöt och 
näringsfattig till näringsrik mark. Enstaka områden finns i kontinental region. 
Trädskiktets krontäckningsgrad är 30-100 % och utgörs av inhemska barrträd och 
triviala lövträd, dock inte fjällbjörk. Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid 
kunna bli naturskog eller likna naturskog med avseende på egenskaper och strukturer. 
Den kan ha påverkats av t.ex. plockhuggning, bete eller naturlig störning. Det ska finnas 
gamla träd och död ved och en kontinuitet för de aktuella trädslagen. Om naturliga 
störningsprocesser eller skötselåtgärder i syfte att imitera sådana har påverkat området 
kan även områden i yngre successionsstadier ingå. Skogens hydrologi ska inte vara 
under stark generell påverkan från markavvattning. Näringskrävande örter finns endast 
undantagsvis. Naturtypen hyser vanligtvis en mängd rödlistade arter som gynnas av 
lång skoglig kontinuitet, gamla träd, död ved eller brandfält och successionsstadier efter 
brand. 
 
Undergrupper: 

• granskog 
• tallskog 
• blandskog och barrblandskog 
• triviallövskog 
• kalmark/glest beskogad mark med mycket död ved efter störning (t ex brandfält) 
• naturliga successionsstadier efter störning (t ex barr-, löv- eller blandbrännor) 

 
Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus beskrivs för naturtypen på följande sätt: 

• Skoglig kontinuitet av träd där det har skapats en naturlig åldersdifferentiering 
och artsammansättning. 

• Naturlig dynamik. Naturvärdena utvecklas i huvudsak genom naturlig dynamik 
vilket omfattar störningar, t ex stormfällningar, insektsangrepp, översvämningar 
och brand. 

• Ingen påtaglig minskning av populationerna hos de typiska arterna får ske. De 
typiska arterna är indikatorarter vars förekomst indikerar gynnsam 
bevarandestatus hos naturtypen genom att de reagerar relativt tidigt på någon av 
de hotfaktorer som är aktuella för naturtypen. 

• Frånvaro av markexploatering och liknande saker som tar mark i anspråk och 
minskar naturtypens areal. 

• Ostörd hydrologi i fr a sumpskogsmiljöer, samt i angränsande myrmarker. 
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• Förekomst av substrat för bl.a. insekter, epifytiska lavar och svampar är en 

förutsättning för många arter knutna till naturtypen; 
• Död ved; grenar, torrträd, lågor m.m. i olika nedbrytningsstadier. 
• Gamla och grova träd 
• Bränd ved 

 
 
91D0 *Skogsbevuxen myr förekommer generellt på myrar som är fuktig till blöt med 
högt liggande grundvattenyta. Näringsförhållandena är näringsfattiga till intermediära. 
Trädskiktets krontäckningsgrad är 30-100 %. Trädslagsblandningen varierar med 
myrtyp och näringsförhållanden men glasbjörk, tall och gran är vanliga trädslag. 
Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog eller likna 
naturskog m.a.p. egenskaper och strukturer. Den kan ha påverkats av t.ex. 
plockhuggning, bete eller naturlig störning. Skogen ska vara i ett sent eller i ett relativt 
sent successionsstadium. Det ska finnas gamla träd och död ved och en kontinuitet för 
de aktuella trädslagen. Om naturliga störningsprocesser eller skötselåtgärder i syfte att 
imitera sådana har påverkat området kan även områden i yngre successionsstadier ingå. 
Skogens hydrologi är inte under stark generell påverkan från t.ex. markavvattning, 
torvtäkt eller liknande åtgärder. Fält- och bottenskiktet domineras av ris, halvgräs, och 
vitmossor. Kantzonen mellan trädklädd fattigmyr och öppen myr är ofta betydelsefull 
för insekter som kräver båda miljöerna. 
 
Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus beskrivs för naturtypen på följande sätt: 

• Skoglig kontinuitet av barr-, bland- eller lövskog med en varierad åldersstruktur 
och gamla träd, främst tall, glasbjörk och gran.  

• Rätt växtbetingelser och pH för vitmossor  
• Förekomst av substrat för främst mossor och kärlväxter. Exempel på substrat är 

död ved av olika trädslag och i olika nedbrytningsstadier samt gamla och grova 
träd av olika trädslag (främst tall).  

• Naturlig dynamik, med störningar, som stormfällningar, insektsangrepp och 
översvämningar.  

• Opåverkad hydrologi och hydrokemi.  
• Frånvaro av markexploatering och liknande saker som tar mark i anspråk och 

minskar naturtypens areal. 
• Ingen påtaglig minskning av populationerna hos de typiska arterna (se bilaga 

med förteckning över arterna). De typiska arterna är indikatorarter vars 
förekomst indikerar gynnsam bevarandestatus hos naturtypen genom att de 
reagerar relativt tidigt på förändringar.  

 
 
Lappranunkel (Ranunculus lapponicus) växer i fuktig-våt skogsmark och i videsnår, 
helst på översilade ställen, i mossiga sänkor i sumpig granskog eller granblandskog, 
gärna utmed bäckar och källdrag. Den förekommer i myrkanter men knappast ute på 
myrarna. Den tål avsevärd beskuggning, men blomningen blir då sparsam. Den trivs 
bäst där videsnåren inte är för täta. Blommar ibland rikligt i fuktsvackor i hyggeskanter 
och kan i sådan miljö t.o.m. överleva hyggesbränning. Arten är inte kalkgynnad. 
Vegetationen är ofta artfattig och trivial, men Pyrola-arter kan ingå, ibland spädstarr 
Carex disperma. Arten är känslig för både skogliga och hydrologiska störningar. 
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Artens frön sprids främst med vatten, men även med djur. En uppskattning av 
spridningsavstånd är 100–500 m. 
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