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

SE0620252 Lilltansen 
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Namn: Lilltansen 

Kommun: Falun 

Områdeskod: SE0620252 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden : Stora Enso Grycksbo AB 

Areal (ha): 0,7 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % av yta 

7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära  
kärr och gungflyn  0,3 43 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  

1983 Taigakrokmossa 
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1393 Käppkrokmossa 

Beskrivning av området 
Området ligger mellan byn Grycksbo och sjön Tansen, ca 15 km väster om Falun. 
Området består av en liten udde som går ut i sjön Lilltansen. Udden är delvis 
skogsklädd med gran, tall och björk, men består närmast vattnet enbart av trädlös 
myr. Flera björkar var nyligen fällda av bäver i februari 2005. Stubbar av gran och 
björk visar att beståndet har tunnats ut även tidigare, både av människa och bäver. 
Den inre, trädklädda, delen av området har idag inte så höga naturvärden, men 
utgör en skyddszon mot de intensivt utnyttjade ytorna utanför området. (Jenny 
Sander, muntligen.)  

Hydrologin i våtmarken påverkas av grundvattnet och vattennivån på sjön. 

Områdets största värde ligger i förekomsten av taigakrokmossa. Taigakrokmossan 
är idag klassad som akut hotad (CR) i den svenska rödlistan, och Lilltansen är en 
av totalt två svenska lokaler där arten återfunnits i modern tid. Det är alltså av 
största vikt för artens överlevnad i Sverige att denna population bevaras. Även 
käppkrokmossan finns med på den svenska rödlistan och är där klassad som 
missgynnad (NT). (Gärdenfors 2000) 

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

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 
De utpekade arterna taigakrokmossa och käppkrokmossa ska finnas kvar i 
området. 
 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
• Arealen öppna svagt välvda mossar etc. ska bibehållas på samma nivå som 
basinventeringen visar.  
• Hydrologin i våtmarken ska bibehållas.  
• Habitatdirektivsarterna taigakrokmossa och käppkrokmossa ska finnas kvar i 
området.  

Beskrivning av arter/livsmiljöer  
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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 2003a-c) 

7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
Öppna eller mycket glest skogbevuxna myrar av typen svagt välvd mosse, 
fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn.  
 
Längst ut mot sjön ligger en trädlös myr, där såväl taigakrokmossa som 
käppkrokmossa växer. Längre in på land blir trädtäckningen gradvis tätare. 
Hydrologin i våtmarken påverkas av grundvattnet och vattennivån på sjön. 
 
Karaktärsarter: Vitmossarter, ängsull, strängstarr, trådstarr, sumpstarr, dystarr, 
flaskstarr, kallgräs, vitag, vattenklöver, kråkklöver, tranbär, rosling, ljung och 
tuvsäv. 

1983 Taigakrokmossa 
Arten växer i djupa myrar med viss källpåverkan, på stränder eller ibland under 
vattnet. Arten växer ofta i mycket blöta mjukmattor som ligger nära att klassas 
som lösbottnar. Miljön är oftast ganska rik på näring och åtminstone intermediär 
med avseende på baskatjoner. Vegetationen är ofta frodig och bottenskiktet 
dominerat av brunmossor.  
 
Ett flertal följearter har noterats för denna mossa på de övriga svenska 
myrlokalerna, bland annat dystarr, trindstarr, strängstarr, gräsull, vattenklöver, 
kärrkrokmossa, guldskedmossa och stor skedmossa. Även myrstarr, sumparv och 
kärrmörkia har hittats på några av lokalerna.  
 
Spridningsförmåga: Arten förväntas normalt kunna sprida sig som mest 5 m 
vegetativt. Sporkapslar är mycket sällsynta och etablering med sporer är därför 
mycket svår att uppskatta. 

1393 Käppkrokmossa 
Käppkrokmossan växer i källor, i källpåverkade kärr och på stränder av sjöar och 
vattendrag. Den hittas i mineralrika, men vanligen inte speciellt kalkrika miljöer, 
ofta på platser med järnutfällningar eller svagt förhöjda halter av närsalter.  
 
Spridningsförmåga: Arten förväntas normalt kunna sprida sig som mest 5 m 
vegetativt, och 10 km med sporer. 

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

7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
Tillkommande och existerande ingrepp i form av dikning och andra 
markavvattnande åtgärder kan påverka habitatets hydrologi och hydrokemi på ett 
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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.  
 
Skogsbruk och andra företag som innebär att fastmarksholmar och närliggande 
fastmark avverkas kan innebära att 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. Ökad våtdeposition av kväve gör att habitatets vegetationssammansättning 
förändras med resultat att antalet vitmossor minskar, och andelen gräs, buskar och 
träd ökar. Samhällsbyggande med nya kommunikationsleder, anläggningar  
etc. kan förstöra eller skada habitatet, antingen som en direkt effekt eller genom 
anläggningsarbetet.  
 
Igenväxning av habitatet pga. markavvattning och kvävedeposition kan innebära 
att proportionerna mellan olika arter i botten och fältskikt allvarligt förändras och 
på sikt kan habitatet övergå till trädklädd myr 91D0. 

 

1983 Taigakrokmossa 
Arten hotas av förändringar av myrens hydrologi och strandmiljöns eller 
vattensamlingens vattenkvalitet. Därtill kan ingrepp som dämning eller 
torrläggning av våtmarken försämra mossans livsmiljö.  
 
Våtmarkens hydrologi påverkas av vattennivån i sjön, vilket innebär att en ändrad 
vattennivå i Lilltansen kan utgöra ett hot mot taigakrokmossan.  

 
1393 Käppkrokmossa 
Växtplatsernas hydrologi och källvattnets hydrokemi får inte förändras på ett 
negativt sätt. Möjligen kan även luftburna föroreningar i form av stort 
kvävenedfall hota artens fortlevnad.  
 
Igenväxning missgynnar arten. 

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Bevarandet av naturvärdena i Lilltansen är inte förenliga med modernt skogsbruk 
eller exploatering. Ett varaktigt skydd i form av naturreservat eller biotopskydd 
kan därför på sikt bli aktuellt för området. Ett uttag av enstaka träd på de inre 
delarna av udden kan dock medges om detta utförs på ett sätt som inte skadar 
marken och hydrologin inom området. 
 
Våtmarken bör lämnas för fri utveckling. I zonen mot skogsmarken är ungbjörk på 
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väg upp, och denna utveckling bör övervakas så att habitaten för käppkrokmossa 
och taigakrokmossa inte växer igen.  

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. 
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