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

SE0620300 Lurån 

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

9010 Västlig taiga 7,8 28 
 
Ovanstående uppgifter om naturtyper, som tidigare rapporterats in till nätverket 
Natura 2000 för detta område, har visat sig vara ofullständiga. Bevarandeplanen 
som följer har skrivits utifrån de nya uppgifter vi har om detta område. Ytterligare 
ändringar kan bli aktuella efter att basinventeringen genomförts. 
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Bevarandeplan Natura 2000 
(enligt 17 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken mm) 
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Namn: Lurån 

Kommun: Falun 

Områdeskod: SE0620300 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden :  Privat 

Areal (ha): 28 

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

9010 Västlig taiga 7,8 28 
3260 Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor 2,0 7,1 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  

1163 Stensimpa 
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1029 Flodpärlmussla 

Beskrivning av området 
Området omfattar hela sträckningen av vattendraget Lurån och en 50 – 150 m 
bred zon kring vattendraget. 
 
Lurån är ett förhållandevis brant vattendrag som faller nästan 70 m på en sträcka 
av 1,6 km och nästa helt saknar lugna partier. Detta har medfört att man har nyttjat 
ån för olika typer av kvarn- och sågverksamheter sedan flera hundra år tillbaka. 
Ingen verksamhet bedrivs idag vid ån och rester av tidigare aktiviteter utgörs av 
ett flertal kulturhistoriska lämningar i åns och dess närhet som åskådliggörs med 
informationsskyltar längs en strövstig. Det har även funnits en mindre gruva intill 
Lurån som nyttjat vattenkraft från ån. Gruvhålen ligger dock strax utanför 
vattendelaren och vattensystemet, vars gräns går bara något hundratal meter från 
Lurån på dess västra sida. 

Under 1970-talet avverkades skogen runt Lurån och längs huvuddelen av ån 
lämnades ingen kantzon. Idag har ungskog av tall vuxit upp. 

Flodpärlmussla finns längs hela huvudvattendraget: Ärtån-
Fjällgrycksån/Krokforsån-Lurån men beståndet är talrikast i Lurån (Sandberg 
1996b).  

Bevarandesyfte  
Det främsta syftet för området är att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för 
samtliga naturtyper och arter som legat till grund för utpekandet av Lurån 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 efter kommande uppföljning. 
Även listorna över typiska arter kan komma att justeras. 
 
Arter 

• Habitatdirektivsarterna flodpärlmussla (1029) och stensimpa (1163) bör 
inte minska i antal eller utbredning inom området.  

 
 
3260  Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor 

• Arealen av naturtypen 3260 bibehålls på nuvarande nivå eller ökar.  
• Förhållandena för vattenföring och flödesdynamik i Lurån bibehålls, eller 

förbättras mot mer naturliga förhållanden. Ingen ny vattenreglering 
tillkommer. 
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• Skogsbruket vid Lurån bedrivs i enlighet med Skogsvårdsorganisationens 
policy för hänsyn vid vatten. (2000:D5, Skogsstyrelsen 2000). 

• Lurån ska minst ha ”God ekologisk status” enligt vattendirektivets krav 
(Europeiska unionen 2000, bilaga V).   

• Den typiska fiskarten öring ska finnas med minst x individer/100 m2 i för 
arten lämpliga biotoper, varav minst x % ska utgöras av yngel yngre än 1 
år. 

• Inga utsättningar sker av fiskarter/stammar som kan skada den naturliga 
faunan och floran genom smittsamma sjukdomar, parasiter eller 
konkurrens. 

 
9010  *Västlig taiga 

• Arealen västlig taiga ska vara minst 7 ha.  
• Relationen mellan död/levande ved ska vara omkring 1/5. 
• Skogsbruket vid Lurån bedrivs i enlighet med Skogsvårdsorganisationens 

policy för hänsyn vid vatten. (2000:D5, Skogsstyrelsen 2000). 
• Minst två av de typiska arterna ska förekomma i minst x % av provytorna.   

(Typiska arter: Vedsvampar och hänglavar. Kärlväxter: ryl, mjölkört, 
knärot, linnea, spindelblomster, mattlummer, plattlummer, ögonpyrola, 
tallört, grönpyrola, lappranunkel, hallon.) 

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 2003a-d) 
 
3260  Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor 

Lurån som mynnar ut i Rogsjön fungerar som råvattentäkt för Falu tätort. I Lurån 
förekommer fortfarande flodkräfta (Fiskeriverket 2004) Dess tillvaro är dock 
osäker eftersom signalkräfta riskerar att sprida sig från den nedströms liggande 
Rogsjön (Bergengren 2003 muntl.). Flodskålsnäcka (Ancylus fluviatilis) - en 
glacialmarin relikt, har påträffats vid bottenfaunaundersökning av Lurån 
(Lundvall 1999 muntl.). Rogsjön nedströms Lurån hyser ett flertal glacialmarina 
relikter (Kinsten 1996). 

Lurån utgör ett viktigt reproduktions- och uppväxtområde för Rogsjöns storvuxna 
öring. Många och långa fina lek- och uppväxtbiotoper gör att tätheterna av mindre 
öring är höga. Andra fiskarter som förekommer i vattendragen är elritsa, 
stensimpa, bäcknejonöga, gädda och lake. Stensimpa har dock aldrig påträffats 
uppströms Lurån. Sporadiskt förekommer även abborre och mört.  

Sjön Utgrycken har två utlopp till Lurån. I det ena finns ett skibord där vatten 
rinner endast vid högt vattenflöde och i det andra där huvuddelen av flödet rinner, 
finns en dammkonstruktion. Båda utgör sannolikt vandringshinder för fisk. Utöver 
detta finns idag bara en dammrest i Lurån som bedöms utgöra vandringshinder för 
fisk - en sågdamm som ligger ungefär 300 m nedströms Utgrycken  

Trots den tidigare hårda exploateringen av Lurån så hyser ån fortfarande stora 
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värden, främst i egenskap av sitt djurliv samt att partierna mellan de olika 
dammkonstruktionerna är orensade, vilket är ovanligt i en å av dess storlek. En 
växtinventering som genomfördes år 1994 påvisade huvudsakligen vanliga arter, 
men en mer speciell flora finns knuten till öar i vattendraget.  
 
9010 *Västlig taiga 
Längs större delen av Lurån har skogen avverkats och idag växer där ungtallskog. 
I den nordvästra delen av området finns dock ett parti med äldre skog. Skogen är 
till största delen talldominerad, bitvis olikåldrig. Inslaget av talltorrakor är relativt 
stort. Det finns också enstaka grövre lågor. I några sänkor är inslaget av äldre gran 
stort. I de talldominerade delarna finns det bitvis gott om yngre gran i buskskiktet. 
(Sander 2005, muntl.) 
 
 
1029 Flodpärlmussla 
Flodpärlmussla finns längs hela huvudvattendraget: Ärtån-
Fjällgrycksån/Krokforsån-Lurån men beståndet är talrikast i Lurån (Sandberg 
1996b).  
 
Habitat: Flodpärlmusslan är helt knuten till rinnande vatten med sand-, sten- eller 
grusbottnar och tillräckligt hög strömhastighet för att igenslamning inte skall ske.  
 
Biologi: Mussellarverna (glochidierna) lever upp till 10 månader som parasit på 
gälarna hos öring eller lax. Lokal reproduktion av värdfiskbestånden är därför 
betydelsefull, särskilt eftersom det framför allt är ung öring som fungerar som 
värd.  
 
För att kunna tillväxa måste den lilla musslan hamna på en plats i en sand- eller 
grusbotten som genomströmmas av friskt vatten, så att musslan kan andas och 
filtrera näring. Efter några år börjar musslorna sticka upp ur bottensubstratet. 
Flodpärlmusslan blir vanligen könsmogen i 15–20-årsåldern.  
 
Spridningsförmåga: Spridning sker inom det aktivitetsområde som utnyttjas av 
småöringar, särskilt viktig är spridningen uppströms. Vandringshinder kan 
omöjliggöra återetablering av en utgången lokal population. Spridning sker 
normalt sett ej mellan vattensystem. (Naturvårdsverket 2003b). 
 
1163  Stensimpa 
Stensimpan lever stationärt under stenar och grus på grunt vatten i sjöar, älvar, 
bäckar och i bräckt vatten. Arten vill ha klara och syrerika vatten. Födan utgörs av 
dagslände- och mygglarver, maskar och kräftdjur.  

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-d) 
 
Följande åtgärder eller fenomen kan påverka utpekade arter och naturtyper 
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negativt: 
 
 
 
3260 Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor  
 
Vid identifiering och bedömning av hoten mot Lurån måste man beakta att även 
verksamheter som bedrivs i anslutning till Natura 2000-området, kan utgöra hot 
mot livsmiljön. För vissa verksamheter, såsom skogsbruk, måste hela 
avrinningsområdet för Natura 2000-området beaktas. 
 
Punktutsläpp, näringsurlakning, erosion (grumling) eller förändringar av 
flödesmöster kan påverka yt- eller grundvatten nedströms och ge effekter i det 
utpekade Natura 2000-området.  
 
Effekterna varierar dock beroende på avståndet mellan påverkan och Natura 2000-
området, liksom omsättningstiden i sjöar, m m. Eftersom sjöar fungerar 
utjämnande och buffrande mot flera former av påverkan i vattendrag, så är Lurån 
känsligast för påverkan inom avrinningsområdet nedströms Utgrycken. 
 
Luråns branta lopp och stor fallhöjd gör den intressant för vattenkraftsreglering 
(Sandberg 1996a). En reglering av Lurån skulle innebära att flera av 
bevarandemålen inte kan uppfyllas och att flera arter, bland andra habitatarten 
flodpärlmussla, kommer att påverkas negativt. Sannolikt har den befintliga 
reglering som finns uppströms i sjön Fjällgrycken en viss påverkan på Lurån. 
 
Vid sidan om vattenreglering är pågående markanvändning i form av skogsbruk 
samt utbyggnad av infrastruktur de faktorer som kan ge den största påverkan på 
vattenmiljöerna i Luråns avrinningsområde.  
 
Skogsbruk intill Lurån (röjning, gallring, slutavverkning, skyddsdikning, 
markberedning, gödsling, vägbyggen, etc) kan om inte tillräcklig hänsyn visas, ge 
urlakning och transport av bland annat humus, näringsämnen och partiklar till 
vattendragen. Vid bristande hänsyn kan dessutom den sammanlagda omfattningen 
av skogsbruksåtgärder få betydelse, även om åtgärderna utförs långt från Lurån. 
 
Verksamheter som ger fysisk påverkan, exempelvis grävning, muddring eller 
andra fysiska ingrepp som förändrar vattendragets bottenstruktur, 
strömförhållanden eller sträckning, kan utgöra ett hot mot att upprätthålla ett 
långsiktigt bevarande av utpekade livsmiljöer och arter i Lurån.  
 
Historiskt har förekommit en omfattande fysisk påverkan på vattenmiljöerna i 
Lurån genom dämning, reglering av flödet för kvarn-, såg och gruvverksamhet. 
Lämningarna efter dessa verksamheter är kulturhistoriskt intressanta och dessa 
historiska ingrepp utgör ingen direkt hotbild idag. Dock hindrar de vattendraget 
att nå sin fulla potential med avseende på livsmiljöer och biologisk mångfald.  
 
Felaktigt lagda vägtrummor/-övergångar orsakar vandringshinder för fisk och 
andra vattenlevande organismer. Risken att nya vandringshinder tillkommer i 



Lurån 
Natura 2000 kod SE0620300 

Diarienr: 511-08218-2005 
Fastställd: 2005-08-12 

 7 

Luråns vattensystem finns framförallt i anslutning till vägprojekt initierade av 
skogsnäringen, eftersom detta är den mest omfattande verksamheten som bedrivs i 
området och dess närhet. 
 
Riskerna för föroreningar av områdets vattenkvalitet har även koppling till 
avloppsfrågor m m. I Luråns avrinningsområde finns mycket lite bebyggelse, och 
den som finns utgörs främst av fritidshus. Påverkan av föroreningar från 
bebyggelse bedöms därför som relativt små. 
 
Gruv- och täktverksamhet är andra näringar som kan tänkas etableras i området 
och där omfattande hänsyn måste vidtas för att förhindra att skadliga mängder 
föroreningar eller slam når Natura 2000-området. 
 
I Lurån finns en vis risk för försurningspåverkan. Förhållandena har successivt 
förbättrats, men fortfarande kalkas sjön Fjällgrycken, vilket har en viss effekt även 
på Lurån (Länsstyrelsen i Dalarna 2005). 
 
Fiske bedöms inte ha någon avgörande roll för fiskarternas direkta fortlevnad i 
Lurån, men kan ha betydelse på populations- och samhällsnivå, och ge 
förändringar i beståndssammansättningar och den naturliga balansen mellan 
förekomsten av olika fiskarter. Sedan ett tiotal år tillbaka är allt fiske förbjudet i 
Lurån, för att värna reproduktionen och fortlevnaden av den storvuxna öringen 
som vandrar upp från Rogsjön. 
 
 
9010  *Västlig taiga 
Naturtypen skulle påverkas mycket negativt av skogsbruksåtgärder i objektet. Det 
leder till brist på gamla träd, död ved etc. Exempel på skogsbruksåtgärder är 
avverkningar som slutavverkning, gallring, röjning, blädning etc. (Gäller ej 
naturvårdsinriktade åtgärder enligt bevarandeåtgärder.)  
 
Markberedning, dikning och plantering. 
 
Exploatering för samhällsbyggande av olika former. 
 
Byggande av skogsbilvägar kan påverka naturtypen negativt genom att 
fragmentera området samt förstöra hydrologin i området. 
 
Graninvandring är ett hot mot flerskiktade tallskogar och lövskogar som tidigare 
uppkommit efter brand. 
 
 
1029 Flodpärlmussla 
Det största hotet mot flodpärlmusslan är utebliven förökning. Ett bestånd kan 
dock överleva i många årtionden utan fungerande fortplantning eftersom en 
individs livslängd är ca 90 år, maximalt uppemot 250 år. Flodpärlmusslans larver 
(glochidier), och de unga musslorna (<50 mm) är de känsligaste stadierna. 
 
Försämrad vattenkvalitet, ändrad hydrologi (reglering), minskad skuggning, 
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grumling, sedimentation och försämrad öringreproduktion är de största hoten mot 
flodpärlmusslans förökning och fortlevnad. De påverkansfaktorer som kan orsaka 
dessa förändringar är i stort sett överensstämmande med hotbilden som redovisats 
för habitattypen Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor ovan. 
 
Försämrad reproduktion av öring påverkar fortplantningen hos flodpärlmussla. 
Att ett livskraftigt bestånd av Rogsjön/Luråns storvuxna vandrande öring 
bibehålls är viktigt, eftersom storvuxen öringarna producerar stora mängder 
avkomma som lever sina första år i Trollvasslan där de utgör värd för 
flodpärlmusslans larver. Sedan ett tiotal år tillbaka är allt fiske förbjudet i Lurån, 
för att värna reproduktionen och fortlevnaden av den storvuxna öringen som 
vandrar upp från Rogsjön. 
 
Skogsbruk i anslutning till ån kan påverka flodpärlmusslan negativt. Vid 
skogsbruk i närliggande områden bör en väl tilltagen skyddszon avsättas kring ån. 
Hänsyn och anpassningar i enlighet med Skogsvårdsstyrelsens policy (2000/D5) 
bör utgöra miniminivå för skogsbrukets åtgärder.  

Bevarandeåtgärder med tidplan 

Bevarandeåtgärderna sammanfaller i flera fall med de åtgärder som anges i 
handlingsplanen och programmet för Dalarnas miljömål Levande sjöar och 
vattendrag (Länsstyrelsen i Dalarna 2003), liksom arbetet med att identifiera och 
genomföra åtgärder enligt målsättningen med EG:s ramdirektiv för vatten, d v s 
att uppnå god ekologisk status (Europeiska unionen 2000). 

 

Minimera påverkan från markanvändning, bebyggelse och näringsverksamhet 

De delar av området som består av västlig taiga bör undantas från skogsbruk. I 
övriga delar ska skogsbruket bedrivas skonsamt. Behovet av hänsyn/anpassningar 
i skogsskötseln ska beaktas både inom avrinningsområdet som helhet och vid 
åtgärder inom enskilda delområden/bestånd, i synnerhet i direkt anslutning till 
Lurån, samt utströmningsområden i dess närhet. 

Om skogsbruket som helhet genomför hänsyn/anpassningar enligt 
skogsvårdslagen 1 §, de föreskrifter skogsstyrelsen meddelat med stöd av 30 § 
samt skogsvårdsstyrelsens aktuella policy för ”Skogsbruk och vattenmiljöer” 
(2000/D5, Skogsstyrelsen 2000), bedöms det för närvarande tillräckligt 
omfattande som skogsbrukets generella åtgärder.   

 
Lurån har lämningar efter ett flertal dammkonstruktioner som använts för 
kvarnar, sågar och gruvdrift. Ingen av dammarna är i bruk idag och endast två 
bedöms utgöra vandringshinder för fisk. Utloppsdammen från sjön Utgrycken och 
den sågdamm som ligger ca 300 m nedströms sjön. Tidigare har 
fiskevårdsområdesföreningen framgångsrikt öppnat en vandringsväg förbi ett 
hinder i åns nedre delar utan att behöva göra åverkan på de kulturlämningar som 
dammresterna utgör. En passage förbi sågdammen bör kunna åstadkommas på 
liknande sätt utan att negativt inverka på dammens kulturvärde. Åtgärden torde 
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heller inte kräva allt för stor och resurskrävande insats.  
 

Berörda myndigheter ska vid prövning/tillsyn av vattenverksamhet, täkter, 
anläggning/underhåll av infrastruktur (vägar, diken, kablar/ledningar) samt annan 
miljöfarlig verksamhet, beakta behovet av erforderliga åtgärder för att bidra till att 
åstadkomma och/eller bibehålla gynnsam bevarandestatus i Lurån. 

 

Minimera effekterna av mänsklig försurningspåverkan 

Regelbunden kalkning av försurningspåverkade sjöar och vattendrag inom Natura 
2000-områdets avrinningsområde fortsätter enligt aktuell kalkningsplan 
(Länsstyrelsen i Dalarna 2005), tills förurningspåverkan avtagit till en nivå då 
kalkning inte längre behövs. 

 

Åtgärdsprogram enligt EG:s ramdirektiv för vatten – skyddade områden  

I enlighet med EG:s ramdirektiv för vatten ska åtgärdsplaner utarbetas vilka syftar 
till att förhindra en försämring av- och/eller förbättra sjöarnas och vattendragens 
status, så att god ekologisk status bibehålls eller uppnås (Europeiska unionen 
2000, artikel 11). Begreppet God ekologisk status är i de flesta fall att likställa 
med Gynnsam bevarandestatus, men det senare kan innebära högre krav på 
ekologisk status och åtgärder, eftersom det avser speciellt utpekade arter och/eller 
livsmiljöer vilka kan ha högre miljökrav. 

Länsstyrelsen avser att ta fram ett fördjupat åtgärdsprogram för Lurån, i samråd 
med berörda intressenter, vilken kommer att identifiera behovet av åtgärder när 
det gäller bland annat; 

• Omprövning av vattendomar.  

• Restaurering av fysisk påverkan/vandringshinder. 

I åtgärdsprogrammet för Lurån kommer även underlag och riktlinjer för 
fiskevårdsåtgärder, vilka säkerställer ett långsiktigt nyttjande som åstadkommer 
och/eller bibehåller gynnsam bevarandestatus hos fiskbestånd och flodpärlmussla 
i Lurån, att tas fram. Åtgärdsprogrammet utarbetas i samråd med berörda 
fiskevårdsorganisationer. 

 

Tabell. Tidplan för Bevarandeåtgärder. 
Åtgärd Aktörer Tidplan utförande 

Åtgärdsprogram enligt EG:s 
ramdirektiv för vatten 

Länsstyrelsen i samverkan med bl a Falu 
kommun och Bjursås-Leksands 
fiskevårdsområdesförening. -2014 

Prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
skogsvårdslagen m fl lagar. Länsstyrelsen, Falu kommun.  löpande 
Kalkning av sjöar och vattendrag Länsstyrelsen i Dalarna löpande 
   

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

Uppföljning av bevarandemål 
Bevarandemålen kommer att fastställas i detalj efter att basinventeringen är 
genomförd. Program för uppföljning utarbetas därefter. 
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