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

SE0620139 Gyllbergen, Ludvikasidan 
SE0620237 Gyllbergen, Borlängesidan 

SE0620230 Prästbuan  

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
SE0620139 Gyllbergen, Ludvikasidan 

Kod  Namn Areal (ha) % av yta 
3160 Dystrofa sjöar och småvatten  0,8 2 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära   65 12 
 kärr och gungflyn   
9010 *Västlig taiga  466,1 86 

 

SE0620237 Gyllbergen, Borlängesidan 
Kod  Namn Areal (ha) % av yta 
3160 Dystrofa sjöar och småvatten  21,68 2 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära   108,4 10 
 kärr och gungflyn   
9010 *Västlig taiga  932,2 86 
 

SE0620230 Prästbuan 
Kod  Namn Areal (ha) % av yta 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära   35,7 30 
 kärr och gungflyn   
9010 *Västlig taiga  83,3 70 
 
 
 
 

Ovanstående naturtyper och arealer har tidigare rapporterats in till nätverket Natura 
2000. Dessa har efter ytterligare inventeringar visat sig vara felaktiga. 
Bevarandeplanen som följer har skrivits utifrån de nya uppgifterna. Tills ett nytt 
regeringsbeslut tagits i frågan, gäller dock ovanstående uppgifter.  
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Namn och  SE0620139 Gyllbergen, Ludvikasidan 
områdeskod: SE0620237 Gyllbergen, Borlängesidan 
 SE0620230 Prästbuan  

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Gyllbergen Ludvikasidan ägs av Bergvik skog AB 
  Gyllbergen Borlängesidan ägs av Staten genom naturvårdsfonden 
  Prästbuan ägs av svenska kyrkan  

Areal (ha): 1746 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod  Namn Areal (ha) % av yta 
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3160 Dystrofa sjöar och småvatten 17 1 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära  
 kärr och gungflyn  226 13 
9010 *Västlig taiga 697 40 
9050 Örtrik granskog 2,4 0,1 
91D0 Skogsbevuxen myr 139 8 
9080 Lövsumpskog 7 0,4 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
1361 Lodjur 

Beskrivning av området 
Gyllbergens bergsplatå utgörs av en mosaik av skog, ljunghed, kalt berg och myr. 
Bland myrtyperna är soligena kärr och backkärr vanligast och kring sjöar och 
tjärnar finns stora mjukmattegungflyn. Sluttande mossar utan strukturer ingår också 
i komplexet. Skogen är till stor del grovstammig med gles karaktär, då det ej sörjts 
för återväxt efter den avverkning som gjordes under 1800-talet. Detta ledde även 
till att försumpningsmyrar uppstod. Mindre bestånd av opåverkad gammelskog 
finns. Vegetationen är artfattig och präglad av den näringsfattiga miljön. Varglav är 
funnen på torrakor i området. Området är vildmarksartat och myrarna är orörda om 
man bortser från anläggningar för friluftslivet. 
 
Gyllbergen utgör en värdefull skogs-myrmosaik och är delvis skyddad som 
naturreservat. 

Bevarandesyfte 
Det främsta syftet för området är att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för 
samtliga naturtyper och arter som legat till grund för utpekandet av området till 
nätverket Natura 2000.  
 
Bevarandemål 

� Arealen av ingående naturtyper (utom västlig taiga)ska bibehållas på 
nuvarande nivå.  

� Andelen västlig taiga bör öka. 
� Andelen död ved bör öka i samtliga skogliga naturtyper 

Beskrivning av arter/livsmiljöer  
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens beskrivningar av arter/livsmiljöer 
baserade på Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom 
nätverket Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003, 2003a-f) 
 
3160 Dystrofa sjöar och småvatten 
Gyllbergens naturliga sjöar och vattensamlingar har av torv eller humussyror 
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brunfärgat vatten. Sjöarna omges i regel av gungflyn med såväl vertikal som 
horisontell torvtillväxt och med en zonering i vegetationen. Sjöarna har ett lågt pH, 
ofta pH 3-6.  
 
Gyllbergens okalkade sjöar har sämre buffringsförmåga än små okalkade sjöar i 
länet i övrigt. De små okalkade sjöarna Lång Älgsjön och Dragsjön har provfiskats 
utan fångstresultat (Malmestrand 2000). 
 
Karaktärsarter: Dvärgbläddra, vitag, gäddnate, brunag, dvärgigelknopp, vitmossor, 
vit näckros, nordnäckros, flaskstarr, trådstarr, sileshår-arter. 
 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
Gyllbergens höjdplatå på 450-475 m ö h, uppbyggd av granit, innefattar rikligt med 
myrmark. De enskilda myrarna upptar dock sällan någon större areal utan ingår i en 
mosaik av mager skogsmark, kalt berg och ljunghedsliknande partier. Soligena 
fastmattekärr och backkärr är vanligast. Fäbodmyran söder om Dragsjön, myren 
öster om Lång-Älgsjön samt Lodinmyran är de största öppna myrarna av denna typ. 
Mjukmattekärr uppträder som gungflyn runt flera av sjöarna och tjärnarna. 
Mossarna utgörs av mer eller mindre sluttande strukturerade rismossar, oftast utan 
eller med glest trädskikt. En förekomst av varglav finns på en torraka annars är 
vegetationen extremt artfattig. Djurlivet innehåller några nordliga arter, t ex 
lavskrika. 
 
Myrarna är orörda. Delvis är de dock en produkt av mänsklig aktivitet. Skogsbruk 
utan återväxtåtgärder har medfört försumpning och ljunghedsbildning. Myren vid 
Spånsanmasten är påverkad av anläggningar.  
 
Karaktärsarter: Vitmossarter, ängsull, strängstarr, trådstarr, sumpstarr, dystarr, 
flaskstarr, kallgräs, vitag, vattenklöver, kråkklöver, tranbär, rosling, ljung och 
tuvsäv. 

 
9010 *Västlig taiga 
Skogen i Gyllbergen är till stor del lågproduktiv höjdlägesskog med gles karaktär, 
då det ej sörjts för återväxt efter den dimensionsavverkning som gjordes i delar av 
området under 1800-talet. Mindre bestånd av opåverkad gammelskog finns.  
 
Undergrupper:  
A. naturlig, gammal granskog  
B. naturlig, gammal tallskog  
C. naturlig, gammal blandskog  
D. naturlig, gammal triviallövskog  
G. naturlig, gammal sumpbarrskog 

Karaktärsarter: Mycket stor variation av arter, t.ex. tall, gran, björk, asp, lingon, 
ljung, blåbär, kråkbär, kruståtel, harsyra, ekorrbär, skogsstjärna, knärot, väggmossa, 
husmossa, kammossa, kvastmossor, bägarlavar, åtskilliga lavar och svampar knutna 
till lågor och torrakor. 
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9050 Örtrik granskog 
Granskogen är av lågörttyp med mattor av mörk husmossa i bottensiktet. 
Trädskiktet utgörs av gran med inslag av tall, björk, asp, sälg och rönn. Inslaget av 
död ved är stort både i form av torrakor och lågor 
 
 
91D0 Skogsbevuxen myr 
De skogsbevuxna myrarna på Gyllbergen finns i första hand i anslutning till de mer 
öppna våtmarkerna. De är bevuxna med senvuxna tallar. Övraiga trädslag saknas. 
Död ved finns endast mycket sparsamt.  
 
9080 Lövsumpskog 
Lövsumpskog med inslag av gran, på huvudsakligen översilad eller genomsilad 
mark. Trädskiktet utgörs av och glasbjörk och till mindre del även asp. Träden står 
ställvis på socklar.  

Karaktärsarter: spädstarr, repestarr, tågstarr, älvstarr, klotstarr, skogsrör, missne, 
besksöta, strandklo, tuvstarr, trindstarr, rankstarr, svärdslilja, topplösa, 
fackelblomster, kärrbräken, kärrskedmossa, spärrvitmossa, knoppvitmossa och 
fransvitmossa.  

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

3160 Dystrofa sjöar och småvatten 
Skogsbruk i närområdet till exempel avverkning av strandskog förändrar hydrologi 
och struktur i strandzonen och kan orsaka grumling och ändrad tillförsel av 
organiskt material.  
 
Reglering kan medföra onaturliga vattennivåer och fluktuationer. Överdämning 
och/eller låga vattenstånd kan leda till erosion, försumpning och/eller igenväxning i 
strandzonen. Regleringskonstruktioner utgör dessutom ofta vandringshinder. 
Utsättning av främmande arter, eller fiskstammar kan ändra 
konkurrensförhållanden, sprida smitta och/eller orsaka genetisk kontaminering.  
 
Kalkning av omgivande våtmarker förändrar de fysiska och kemiska 
förutsättningarna för strandmiljöernas naturligt förekommande arter. Kalkning av 
naturligt sura (icke antropogent försurade) tillflöden och sjöar påverkar 
förutsättningarna för de arter som är anpassade till naturligt sura förhållanden.  
 
Skogsbruk i tillrinningsområdet; slutavverkning, markavvattning och 
skyddsdikning ökar avrinningen och därmed risken för erosion och läckage av bl a 
humusämnen och partiklar vilket kan medföra grumling och igenslamning av 
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bottnar.  

7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
Tillkommande och ingrepp i form av dikning och andra markavvattnande åtgärder 
liksom dämning kan påverka habitatets hydrologi och hydrokemi på ett negativt 
sätt, vilket i sin tur kan ge konsekvenser på vegetation och torvbildning samt 
torvnedbrytning. Även markavvattningsföretag och dämning i närliggande 
våtmarks- eller fastmarksmiljöer kan ge en negativ påverkan på habitatet.  
 
Torvbrytning är ett stort generellt hot mot habitatet idag då det finns en risk för att 
efterfrågan på torv som energikälla och jordförbättringsmedel blir större.  
 
Genom att anlägga skogsbilvägar över eller i närheten av habitatet kan hydrologin 
och/eller hydrokemin i området förstöras.  
 
Skogsbruk och andra företag som innebär att fastmarksholmar och närliggande 
fastmark avverkas kan innebära är näringsämnen läcker ut på myren och att de 
hydrologiska förhållandena ändras.  
 
Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen i habitatet ger drastiska 
förändringar på vegetationens artsammansättning.  
 
Motsvarande spridning av kemiska substanser i habitatets närhet kan också skada 
habitatet genom luftburen deposition eller genom transport med tillrinnande vatten.  
 
Gyllbergen är ett välbesökt friluftsområde med anläggningar både för vinter och 
sommarbruk. Vintertid anläggs skidspår efter fasta leder. Detta torde inte ha någon 
negativ inverkan på områdets naturtyper. Slitage från friluftslivet är relativt sett 
ringa.   
 
9010 *Västlig taiga 
Alla former av produktionsinriktat skogsbruk, i eller i anslutning till objekt; hotar 
naturtypen, och leder till brist på gamla träd, död ved etc. Exempel på 
skogsbruksåtgärder är till exempel slutavverkning, gallring, röjning, blädning etc. 
(Gäller ej naturvårdsinriktade avverkningar enligt skötsel.), transporter 
markberedning, dikning och plantering.  
 
Byggnation av skogsbilvägar fragmenterar området och medför att hydrologin i 
skogsområdet kan förstöras.  
 
Gyllbergen är ett välbesökt friluftsområde med anläggningar både för vinter och 
sommarbruk. Det finns raststugor och vindskydd med eldplatser som förses med 
ved. Vintertid anläggs skidspår efter fasta leder. Detta torde inte ha någon negativ 
inverkan på områdets naturtyper. Slitage från friluftslivet är relativt sett ringa.   
 
9050 Örtrik granskog 
Produktionsskogsbruk är det största hotet mot den beskrivna naturtypen. Värdefulla 
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element och strukturer försvinner. Avverkningar och virkeshantering med tunga 
fordon, liksom markberedning och dikning, kan skada för naturtypen viktiga 
markförhållanden, samt leda till förändrad hydrologi. Detta kan i sin tur påverka de 
botaniska värdena negativt, samt innebära onödig konkurrensutsättning för flera av 
dem.  
 
Exempel på skogsbruksåtgärder som hotar naturtypens gynnsamma 
bevarandestatus: är alla former av slutavverkningar och gallringsavverkningar där 
tunga fordon används och ljusförhållandena ändas påtagligt i skogen. Uttransport 
av virke med tunga fordon som ger markskador. Markberedning, dikning och 
skogsgödsling medför negativa förändringar i hydrologin.  
 
91D0 Skogsbevuxen myr 
Följande verksamhet, i eller direkt anslutning till habitatet, som kan utgöra ett hot 
mot dess gynnsamma bevarandestatus; alla former av produktionsskogsbruk då ett 
större uttag av träd kan skapa markförstöring och förändra hydrologin, samt leda till 
uttorkning och konkurrensutsättning för arter knutna till naturtypen. Exempel på 
skadliga skogsbruksåtgärder är avverkningar, markberedning, dikning, 
dikesrensning, vägbyggen och annat som kan förändra hydrologin och hydrokemin 
negativt vilket leder till konsekvenser för vegetation samt torvbildning och 
torvnedbrytning.  
 
Där naturtypen utgörs av glest bevuxen myr utgör även plantering i anslutning till 
objektet ett hot mot naturtypens gynnsamma bevarandestatus.  
 
Torvutvinning i objektet eller i intilliggande öppna myrar, ingrepp i kringliggande 
vattenytans hydrologi, eller förändrad vattenregim i ett vattendrag kan skada 
naturtypen. Kalkning, gödsling och/eller spridning av aska i, eller angränsning till 
objektet kan skada genom luftburen deposition eller genom att vatten som försörjer 
objektet fått ändrad hydrokemi uppströms.  
 
Exploatering i form av kommunikationsleder, anläggningar etc. kan skada objektet, 
antingen som en direkt effekt eller genom anläggningsarbetet.  
 
9080 Lövsumpskog 
Alla former av produktionsinriktat skogsbruk, i eller i anslutning till objekt; hotar 
naturtypen, och leder till brist på gamla träd, död ved etc. Exempel på 
skogsbruksåtgärder är till exempel slutavverkning, gallring, röjning, blädning etc. 
(Gäller ej naturvårdsinriktade avverkningar enligt skötsel.), transporter 
markberedning, dikning och plantering.  
 
Byggnation av skogsbilvägar fragmenterar området och medför att hydrologin i 
skogsområdet kan förstöras.  

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Bevarandet av naturvärdena i området är inte förenliga med skogsbruk. Gyllbergen 
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Borlängesidan och Prästbuan är skyddade som naturreservat med föreskrifter som 
motsvarar behovet för skydd av naturtyperna. Skogen i Gyllbergen Ludvikasidan är 
av markägaren utpekat dels som nyckelbiotoper, dels som förstärkningszoner, i 
markägarens ekologiska landskapsplan och markägaren är certifierad enligt FSC. 
För närvarande finns därför inget skogsbrukshot mot området.  
 
Utpekande som nyckelbiotop eller frivilligt avsatta områden i en landskapsplan, där 
markägaren är certifierad enligt FSC, ger dock inget permanent skydd för ett 
område. Ett varaktigt skydd i form av naturreservat kan därför, om förhållandena 
ändras, bli aktuellt för området.  
 
Möjligen kan insatser för att reducera invandrande och konkurrerande gran bli 
aktuellt.  
 
För att stärka bevarandevärdena i området och nå bevarandemålen bör området i sin 
helhet lämnas för fri utveckling. Tiden är den viktigaste faktorn för att nå 
uppställda mål. 

Bevarandestatus idag  
Innan basinventeringen är genomförd vet vi inte om gynnsam bevarandestatus råder 
i hela området. 

Uppföljning av bevarandemål 

Området lämnas för fri utveckling. Tiden är den viktigaste faktorn för att nå 
uppställda mål. Uppföljning ska ske mot uppställda mål.  

Referenser 
Länsstyrelsen Kopparbergs län, 1990. Våtmarker i Kopparbergs län, 
Miljövårdsenheten 1990:2. 

Naturvårdsverket, 1994. Myrskyddsplan för Sverige. 

Länsstyrelsen i Kopparbergs län, 1988: Naturvårdsprogram för Kopparbergs län. 
N 1988:1. 

Malmestrand, 2000. Gyllbergens sjöar och vattendrag. Länsstyrelsen i Dalarnas 
län, miljövårdsenheten. Rapport nr 2000:7 

Naturvårdsverket 2003. 9010 *Västlig taiga. Natura 2000, Art och naturtypsvisa 
vägledningar. 2003-02-13 

Naturvårdsverket 2003a.  7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och 
intermediära kärr och gungflyn. Natura 2000, Art och naturtypsvisa vägledningar. 
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2003-05-22 

Naturvårdsverket 2003b. 3160 Dystrofa sjöar och småvatten. Natura 2000, Art 
och naturtypsvisa vägledningar. 2003-06-06 

Naturvårdsverket 2003c. 91D0 *Skogbevuxen myr. Natura 2000, 
Art och naturtypsvisa vägledningar. 2003-07-10 

Naturvårdsverket 2003d. 9050 Örtrika näringsrika skogar med gran av 
fennoskandisk typ.  Natura 2000, Art och naturtypsvisa vägledningar. 2003-07-07 

Naturvårdsverket 2003e.  9080 Lövsumpskogar av fennoskandisk typ.  Natura 
2000, Art och naturtypsvisa vägledningar. 2003-07-08  

 
Susanne Lundin 
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