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Namn: Kyrkbytjärn 

Områdeskod: SE0620246 

Områdestyp/status: SPA/SCI 

Ägarförhållanden: Privata / Statliga 

Areal (ha): 44 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod     Namn                                                                               Areal (ha)  % av yta 
6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr 2,2 5 
9060 Barrskogar på eller i anslutning till rullstensåsar 6,6 15 
3150 Naturligt eutrofa sjöar med nate eller dybladsvegetation 35,2 80 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade. 

Ingående arter enligt fågeldirektivet  
A081 Brun kärrhök 
A021 Rördrom 
A193 Fisktärna 
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Beskrivning av området 
Kyrkbytjärn är en typisk fågelsjö av slättsjötyp. Den är grund och tar emot näring 
från åkrarna runt omkring. I söder sträcker sig den tallskogsklädda Gramsängs udde 
ut i tjärnen. Udden är en del av Svärdsjöåsen och skyddad som naturreservat.  
 
Vegetationen täcker en stor del av tjärnen. Sommartid återstår endast smärre 
vattenspeglar. På gungflyna i norr, som domineras av bredkaveldun, växer 
vitmossa, gråstarr och vattenklöver. Några sällsynta och näringskrävande arter är 
sprängört, nickskära och den lilla flytande mossan vattenstjärna. 
 
Fågellivet är rikt, främst under sträcktiden, men det gäller även häckfågelfaunan.  
Skäggdopping, sothöna, knölsvan, knipa, gräsand, sävsångare och 
emellanåt även rörhöna häckar vid vassarna medan tofsvipa och 
enkelbeckasin trivs på gungflyna i norr. Ett par fågeltorn och Gramsängs 
udde gör att överblicken över tjärnen är bra vid alla tider på dygnet. 
(Rynéus & Bratt 1988; Rafstedt & Bratt 1990) 

Bevarandesyfte  
Syftet med skydd och skötsel är att: 
• Vårda och bevara värdefulla naturmiljöer. Gynnsam bevarandestatus upprätthålls 

för de utpekade arterna och naturtyperna i fågel- och habitatdirektiven. Högst 
prioriterade är områdets värden för fågellivet.  

• Bevara biologisk mångfald. Den öppna sjöytan i en för fågellivet lämplig 
kombination av områden med bladvass, säv, flytbladsvegetation och öar ska 
bevaras och skötas. Strandängarna ska utvecklas och betas på ett sätt som gynnar 
fågellivet och floran. 

• Återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda 
arter. Skötseln ska eftersträva att efterlikna den äldre miljön med betade 
strandängar som är viktiga för många fågelarter och floran. 

Bevarandemål 
Observera att nedanstående bevarandemål inte är fullständiga. På grund av 
kunskapsbrist saknas i några fall specifika värden. Dessa är i sådant fall ersatta med 
ett x. Målen kan i flera fall behöva revideras i samband med kommande 
uppföljning. Även listorna över typiska arter kan komma att justeras. 
 
Arter 
Förekommande fågelarter enligt fågeldirektivet skall bibehålla eller öka sina 
populationer. För att uppnå detta bör följande mål vara uppfyllda: 
• Arealen täta bladvassbestånd bör täcka mellan 3-6 ha. 
• Fuktängarna är fria från träd och buskar som påverkar strandängsfåglar negativt.  
• En blå bård ska finnas mellan strandängarna och vass/kaveldun så att ingen 

barriär uppstår för fåglar som simmande vill ta sig upp på strandängarna. 
• Sjön har en rik och varierad undervattensvegetation.  
• Öar och gungflyn bör vara fria från sly.  
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6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr 
• Arealen fuktängar med blåtåtel och starr ska vara omkring 2,5 hektar. 
• Torrare marker ska bestå av en tät och väl avbetad grässvål. Starrmaderna ska 

vara väl avbetade. 
• Vedartad igenväxningsvegetation bör inte förekomma. (Med 

”igenväxningsvegetation” avses sådana träd, buskar (högre än 1,3m) och annan 
markvegetation som kunnat etablera sig på grund av att hävden blivit för svag för 
att kunna medverka till att säkerställa förekomsten av hävdgynnade växt- och 
djursamhällen samt arter.)  

• Minst två av de typiska kärlväxtarterna (blåtåtel, ormrot, hårstarr, tuvstarr, 
blekstarr, ängsstarr, hirsstarr, loppstarr, ängsnycklar, jungfru marie nycklar, 
tagelsäv, stor ögontröst, sumpmåra, gentianor, brudsporre, trådtåg, vildlin, 
gökblomster, stagg, ormtunga, slåtterblomma, kärrspira/nordspira, granspira, 
tätört, majviva, strandviva, rosettjungfrulin, dvärglummer, älväxing, ängsvädd, 
strandmaskrosor, ängsruta/nordruta, kärrsälting) ska förekomma i minst x % av 
provytorna.  

 
9060 Barrskogar på eller i anslutning till rullstensåsar 
Den allmänna målsättningen för naturreservatets skötsel skall vara att bevara en 
skogbevuxen ås.(Länsstyrelsen 1977) 
• Arealen barrskogar på eller i anslutning till rullstensåsar ska vara minst 6 ha. 
• Busk- och trädskiktets täckningsgrad ska vara mellan x-x (30-70?) %.  
• Solexponerade gamla tallar ska finnas i området.  
• Minst två av de typiska arterna skall förekomma i minst x % av provytorna. 

(Typiska arter: Kattfot, slåtterfibbla, vippärt, mosippa, grönpyrola. Sandbin, 
vårsidenbi. Praktbaggar, skrovlig flatbagge, brun sandjägare, skogssandjägare, blå 
praktbagge, tallbock, reliktbock, vanlig flatbagge, mindre märgborre, raggbock.)  

 
3150 Naturligt eutrofa sjöar med nate eller dybladsvegetation 
• Arealen naturligt eutrofa sjöar etc. ska vara minst 35 hektar.  
• Arealen öppen vattenyta ska utgöra i genomsnitt minst 50 % av den totala sjöytan. 
• Täckningsgrad av flytbladsvegetation överstiger inte 25% av den öppna sjöytan. 
• Arealen täta bladvassbestånd ska täcka mellan 3-x(6?) ha. 
• Rik och varierad undervattensvegetation, där minst två av de typiska arterna 

(blomvass, särv-arter, slamkrypa, dyblad, korsandmat, ävjebrodd, axslinga, 
kransslinga, vattenpilört, grovnate, trubbnate, långnate, sjöranunkel, stor andmat, 
vattenaloe) ska återfinnas i minst x % av provytorna. 

Beskrivning av arter/livsmiljöer  
Länsstyrelsens beskrivningar av arter och livsmiljöer är om inte annat anges 
baserade på Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom 
nätverket Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003a-g). 
 
6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr 
Fuktängarna utgörs av en sank och starrdominerad betesmark. I sydväst ansluter 
ängen till torrare trädbevuxen mark. En blå bård ska skapas genom fräsning.  
 
9060 Barrskogar på eller i anslutning till rullstensåsar 
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Gramsängs udde, som är skyddat som naturreservat, består av en åsrygg som är 
beskogad av framförallt tall. Den är en del av Svärdsjöåsen, vilken i sin tur är en 
biås till Badelundaåsen, en av landets längsta och mest kända rullstensåsar. 
Förutom några mindre, äldre sandtag har ingen åverkan gjorts på åspartiet. 
Materialet i åsen består av grovt delvis stenigt grus. Vid de gamla täkterna finns 
även inslag av sand. Tallskogen, som är omkring 150-200 år gammal, har 
uppkommit sedan betningen av udden upphörde. (Länsstyrelsen 1977) 
 
Spår av reliktbock har påträffats i flera närliggande områden. Förhoppningen är att 
även de äldsta tallarna på Gramsängs udde kan bli intressanta för reliktbocken, om 
de blir tillräckligt solexponerade.  
 
Karaktärsarter: tall, gran, en, lingon, kattfot, getrams, slåtterfibbla, renlavar, 
backskafting, backstarr, backtimjan, vippärt, backglim, nipsippa, mosippa, 
sandviol. 
 
3150 Naturligt eutrofa sjöar med nate eller dybladsvegetation 
Kyrkbytjärn vid Vika kyrkby är en eutrof och därmed vegetationsrik slättsjö med 
omgivande jordbruksmark.  
 
Sjön kan delas upp i fyra delområden. Det nordligaste området (delområde 1 på 
bifogad karta) är drygt 7 ha och består till stor del av ett gungflyområde med starr 
och stort uppslag av kaveldun. I den östra delen finns ett par ruggar med bladvass. 
Omkring 15 % av området är vattenspegel bestående av en grävd kanal samt en 
mindre vattensamling. Målet för detta område är att den öppna vattenytan ska öka 
till minst 30 % av ytan, samt att bladvass ska få breda ut sig på bekostnad av 
kaveldun. Dessutom ska mindre häckningsholmar utan landkontakt finnas och 
området ska hållas fritt från sly.  
 
I delområde 2, den mellersta delen, finns tjärnens enda större sammanhängande 
bladvassfält. Sammanlagt är utbredningen av bladvass omkring 3 ha. Den totala 
sjöytan är omkring 12 ha, och den cirka 1,5 m djupa vattenspegeln är till omkring 
50 % täckt av starr och bladvass samt jättegröe. Undervattenvegetationen utgörs 
främst av vattenpest, nate och kransslinga. Större delen av vattenytan täcks 
sommartid av gula näckrosor, och för att gynna undervattensvegetationen ska denna 
flytbladsvegetation bekämpas. I övrigt ska balansen mellan vegetation och 
vattenspegel behållas i detta område. Häckningsöarna som skapats vid tidigare 
restaureringar ska underhållas och förstärkas.  
 
Den södra delen, delområde 3, är omkring 13 ha. Omkring 70 % av området består 
av öppna vattenytor med ett djup på omkring 0,5-0,7 m. Öster om Gramsängs udde 
finns ett område med flytöar täckta av bredkaveldun. Undervattensvegetationen 
består främst av kransslinga, vattenpest och hornsärv. Den öppna vattenytan täcks 
så gott som helt sommartid av näckrosor. I södra delen ansluter sjön till en 
strandäng med starr. En blå bård saknas i dagsläget, men ska skapas för att fåglarna 
ska kunna ta sig simmande till ängen. 
 
Utloppsviken mot Vikasjön utgör delområde 4. Området täcks till omkring 50 % av 
öar och vegetation som domineras av bredkaveldun och storgröe. Sommartid täcks 
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den öppna vattenytan till stor del av näckrosor. I viken mynnar det kommunala 
reningsverket. (Falu kommun 2003) 
 
Karaktärsarter: Dyblad, ålnate och andra naten, andmat, stor andmat, vattenaloe, 
vattenbläddra, gul näckros, kransslinga. 
 
A081 Brun kärrhök 
Bruna kärrhöken är starkt knuten till vassrika eutrofa slättsjöar, men finns även i 
andra typer av sjöar. En förutsättning för häckning är att det finns tillgång på tät 
gammalvass eller liknande vegetation att bygga boet i. Arten kräver tillgång på 
lämpliga bytesdjur vid häckningslokalen och i dess omgivning. Jaktutflykter över 
åkermark kan utsträckas åtskilliga kilometer från boplatsen. Födan utgörs av sorkar, 
grodor, fågelungar etc., ibland även ägg, fisk och kadaver. Under häckningstiden 
jagar bruna kärrhöken över arealer i storleksordningen 10–30 km2. Arten 
övervintrar i Medelhavsländerna och i tropiska Afrika. 
 
A021 Rördrom 
 Rördromen kräver grunda slättsjöar med täta vassbestånd (1-10 ha) och med god 
tillgång på fisk, grodor och vatteninsekter. Spridningsförmåga Reviret under 
häckningstid omfattar normalt 20-40 ha. Arten är polygyn (hanen parar sig med 
flera honor), vilket medför att hanarna under häckningstid kan förflytta sig över 
större områden och mellan olika sjöar. Övervintrar i Västeuropa och enstaka 
individer finns kvar i södra Sverige hela vintern. 
 
A193 Fisktärna 
Fisktärnan behöver tillgång på fiskrika sjöar och/eller grunda kustområden samt 
störningsfria häckningsplatser. För att större kolonier ska kunna etableras krävs 
rovdjursfria områden; framför allt mink och räv bör hindras nå häckningsplatserna. 
Under häckningen födosöker fisktärnorna inom ett område i storleksordningen 1-5 
km2. De nordiska fisktärnorna övervintrar huvudsakligen längs kuststräckan mellan 
Västafrika och Godahoppsudden. 

Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området negativt? 
Länsstyrelsens beskrivningar av hotbilder är baserade på Naturvårdsverkets 
generella vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket Natura 2000 
(Naturvårdsverket 2003a-g). 
 
I Kyrkbytjärn är värdena för fågellivet de högst prioriterade. Därför kan åtgärder 
som har viss negativ påverkan på de utpekade naturtyperna vara nödvändiga. Detta 
utgör inte något hot mot området i stort. 
 
Hot mot de utpekade fågelarterna i området 
• Igenväxning är det största hotet mot samtliga utpekade arter. Uppväxande träd och 
buskar på och runt häckningsmiljöer bidrar också till ett ökat predationstryck. 
Orsak till igenväxningen kan vara otillräcklig hävd eller lågt vattenstånd. 

• Vattenståndsändring under häckningsperioden utgör ett hot mot brun kärrhök.  
• För liten utbredning av bladvass. Brun kärrhök och rördrom är beroende av att det 
finns täta bestånd av gammalvass. 
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• Predation av mink. 
• För de mer störningskänsliga arterna (fisktärna) kan störningar vid häckning 
utgöra ett hot. 

 
Följande åtgärder eller fenomen kan påverka naturtyperna negativt: 
 
6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr 
Igenväxning, otillräcklig hävd. Minskat eller upphört bete leder på sikt till 
igenväxning av buskar och träd och utarmning av den hävdgynnade floran och 
faunan. Otillräckligt betestryck leder också till en ansamling av förna vilken dels 
kväver ljuskrävande växtarter, dels göder marken när den bryts ner. Den typiska 
strandbetesfloran är beroende av ett gott ljustillstånd. För fågellivet är det också 
viktigt att träd och buskar inte får ta över.  
 
Spridning av kemiska bekämpningsmedel, gödsling, kalkning, konstbevattning, täkt 
av sten eller jord. Strandbetet är en typ av naturlig fodermark, vilket innebär att det 
har skapats utan andra markförbättrande åtgärder än röjning av träd och buskskiktet 
och kontinuerlig hävd. Genom att gödsla, kalka, konstbevattna eller på annat sätt 
förändra miljön, rubbar man de konkurrensförhållanden som råder mellan de olika 
arterna och orsakar därigenom varaktiga förändringar i florans sammansättning.  
 
Markexploatering och annan markanvändningsförändring i objektet eller i 
angränsande områden, exempelvis dikning och täktverksamhet, kan medföra 
negativa effekter för de känsliga markerna.  
 
Skogsbruk i eller i anslutning till objektet:  

-avverkningar annat än i naturvårdssyfte (se bevarandeåtgärder)  
-markberedning och plantering  
-virkestransporter eller körning med andra tyngre fordon kan skada för   
naturtypen viktiga markförhållanden, samt leda till förändrad hydrologi.  

 
9060 Barrskogar på eller i anslutning till rullstensåsar 
Gallringar eller liknande åtgärder i naturvårdssyfte utgör inte något hot mot 
naturtypen. Virkeshantering med tunga fordon kan dock skada för naturtypen 
viktiga markförhållanden, leda till förändrad hydrologi, samt  
skada fältskiktet. En viss störning av fältskiktet kan dock också vara av värde 
genom att skapa sandblottor. 
 
Täktverksamheter (grusbrytning, infiltrationsanläggningar för konstgjort 
grundvatten mm). Grundvattentäkter sänker grundvattennivån i åsen.  
 
Vägbyggen och annan exploatering.  
 
Igenväxning med gran i talldominerade bestånd. 
 
3150 Naturligt eutrofa sjöar med nate eller dybladsvegetation 
Ökat läckage av näringsämnen från omkringliggande jordbruksmark kan påskynda 
eutrofieringen (övergödningen). Intensiv växtodling i strandzonen ökar risken för 
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erosion samt läckage av växtnäring och bekämpningsmedel. Regelbunden rensning 
av diken kan orsaka grumling.  
 
Vattenuttag under lågflödesperioder kan innebära kraftigt sänkta vattennivåer, 
temperaturhöjning och syrgasbrist.  
 
Upphörd hävd och/eller skogsplantering på omkringliggande betesmarker ökar 
igenväxningstakten i strandzonen.  
 
Utsättning av främmande arter eller fiskstammar kan ändra 
konkurrensförhållanden, sprida smitta och/ eller orsaka genetisk kontaminering.  
 
Exploatering av strandområdet.  
 
Anläggning och underhåll av vägar, järnvägar och skogsbilvägar kan orsaka 
grumling och utsläpp av miljöfarliga ämnen i diken och vattendrag uppströms. 
Broar och vägtrummor över in- och utflöden kan orsaka vandringshinder. 
 
Skogsbruk i tillrinningsområdet; vid slutavverkning, markavvattning och  
skyddsdikning ökar avrinningen och därmed risken för erosion och läckage av bl a  
humusämnen och partiklar.  
 
Ökad andel barrträd i närområdet ändrar markkemi och förändrar landskapsbilden.  
 
Utsläpp av föroreningar från punktkälla, t ex avlopp, industri, täkt eller annan 
verksamhet 

Bevarandeåtgärder med tidplan 
 
Åtgärder som kommer att utföras de tre närmaste åren (2005-2008): 
Delområde 2 (se karta s.10): 
2: Flytbladsvegetation bekämpas genom fräsning av rotsystemet. Ytliga dybankar, 
bladvass- och sävruggar lämnas orörda. Ny ö skapas i norr.  
2A: Starmaden fräses. Två nya öar skapas.  
2B:De gamla öarna fräses om för att bl.a. få bort det sly som börjar att etablera sig. 
De gamla kanalerna grävs om och materialet placeras på befintliga öar. Minst en ny 
ö skapas ytterst. Vid omgrävning av de gamla kanalerna får grävning ske högst 0,6 
m under vattenytan för att inte skada det skyddande lerskiktet för den befintliga 
vattentäkten.  
 
Delområde 3 (se karta s.10 ): 
3: Större delen av området fräses för att bekämpa näckrosor.  
3A: Flytöarna inom delområde frigörs från fastlandet genom att en ca 15 m bred 
kanal grävs i västra kanten. Förstärkningsfräsning genomförs av befintliga 
”kanaler” för att förstärka den befintliga mosaiken av vassruggar och öppet 
vatten..  
3B: Cirka 30 m av starrmaden närmast stranden rotorkultiveras. Mosaik fräses i 
näckrosbältet. Ny ö skapas. 
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En mer utförlig beskrivning av framtida åtgärder finns i områdets skötselplan (Falu 
kommun 2003). 

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

Uppföljning av bevarandemål 
Efter genomförd basinventering kommer områden att definieras där fri utveckling 
får råda. I områden där icke gynnsam bevarandestatus anses råda kommer 
uppföljning att ske mot uppställda mål. Skötselåtgärder kommer att utföras för att 
nå fastställda mål. 

Referenser 
Falu Kommun 2003. Skötselplan för Kyrkbytjärn. Miljökontoret, Falu kommun, 
2003-11-25.  
Länsstyrelsen 1977. Skötselplan för naturreservatet Gramsängs udde. Beslut  
1977-12-21. Länsstyrelsen i Kopparbergs län. 

Rafstedt T, Bratt L, 1990. Våtmarker i Kopparbergs län. Miljövårdsenheten 
1990:2. Länsstyrelsen i Kopparbergs län. Falun. 

Rynéus, T och L, Bratt. 1988. Naturvårdsprogram för Kopparbergs län. 
Länsstyrelsen i Kopparbergs län. Rapport nr 1988:1. 
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