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Namn: Örjasänget 

Kommun: Gagnef 

Områdeskod: SE0620268 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Staten genom Naturvårdsfonden 

Areal (ha): 119 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod     Namn                                                                                     Areal  % av yta 
9010 *Västlig taiga 96 80 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och  21,6 18 
             gungflyn 

Beskrivning av området 
Örjasänget är ett blivande naturreservat sydost om Björbo.Områdets centrala delar 
ligger lägst, strax under 300-metersnivån. Där rinner Långsundsbäcken och dess 
båda tillflöden från Lilla och Stora Bortbergstjärnarna. En del myrar kantar 
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vattendragen. Bitvis är fältskikten mycket frodiga och har också nyttjats för 
myrslåtter. På en av myrarna har ett system av strängar och flarkar utvecklats och 
på några myrar finns större blöthöljor och ett par dystrofa småtjärnar samt i 
nordväst den lite större Lilla Bortbergstjärnen. Längst i nordöst, till största delen 
utanför natura 2000-områdets gräns, ligger en något större öppen myr vid namn 
Fågelliksmyran som säkerligen fått sitt namn från orrlekar på myren. (Rafstedt & 
Bratt 1990) 
 
Från vattendragen höjer sig terrängen mot både väster och öster med skogklädda, 
oftast talldominerade sluttningar och ryggar som inte påverkats av modernt 
skogsbruk. Ett par stråk med artrikare, grandominerade sumpskogar fyller ut ett par 
sänkor i öster. Ett parti med lövinslag ligger väster om Lilla Bortbergstjärnen. I 
vissa delar i norr är tallskogen mer påverkad av gallringar. 
 
Ett av områdets största värden finns i den nordöstra delen i form av en mycket 
gammal och stor tjäderlek. Antalet spelande tuppar har dock minskat under senare 
år. Flera bohål av tretåig hackspett har påträffats. (Rynéus 2005 muntl.) 

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 
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. 
 

9010 *Västlig taiga  
• Arealen västlig taiga ska vara minst 96 hektar.  
•  Andelen död ved bör uppgå till minst x m3/ha. Alternativt kan relationen 

död/levande ved naturligt utvecklas till omkring 1/5. 
• Minst två av de typiska arterna ska förekomma i minst x % av provytorna. 

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

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

• Arealen öppna svagt välvda mossar etc. ska vara minst 21 hektar.  
• Täta (mer än 50% täckning) bestånd av de negativa indikatorarterna blåtåtel, vass, 

eller  älgört större än 100 m2/ha ska ej förekomma.  
• Minst tre av de typiska mossarterna (ange arter) ska förekomma i minst 60% av 

provytorna.  
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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,b). 
 
9010 *Västlig taiga 

Från vattendragen höjer sig terrängen mot både väster och öster med skogklädda, 
oftast talldominerade sluttningar och ryggar som inte påverkats av modernt 
skogsbruk. Ett par stråk med artrikare, grandominerade sumpskogar fyller ut ett par 
sänkor i öster. Ett parti med lövinslag ligger väster om Lilla Bortbergstjärnen. I 
vissa delar i norr är tallskogen mer påverkad av gallringar.  
 
Undergrupper:  
A. naturlig, gammal granskog 
B. naturlig, gammal tallskog 
C. naturlig, gammal blandskog 
 
Karaktärsarter: Mycket stor variation av arter, t.ex. tall, gran, björk, lingon, ljung, 
blåbär, kråkbär, kruståtel, harsyra, ekorrbär, skogsstjärna, knärot, väggmossa, 
husmossa, kammossa, kvastmossor, bägarlavar, åtskilliga lavar och svampar knutna 
till lågor och torrakor. 

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.  
 
Bitvis är fältskikten mycket frodiga och har också nyttjats för myrslåtter. På en av 
myrarna har ett system av strängar och flarkar utvecklats och på några myrar finns 
större blöthöljor och ett par dystrofa småtjärnar samt i nordväst den lite större 
dystrofa Lilla Bortbergstjärnen. Längst i nordöst, till största delen utanför natura 
2000-områdets gräns, ligger en något större öppen myr vid namn Fågelliksmyran 
som säkerligen fått sitt namn från orrlekar på myren. (Rafstedt & Bratt 1990) 
 
Karaktärsarter: Vitmossarter, ängsull, strängstarr, trådstarr, sumpstarr,  
dystarr, flaskstarr, kallgräs, vitag, vattenklöver, kråkklöver, tranbär, rosling, ljung 
och tuvsäv. 

Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området negativt? 
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens bedömningar av hotbilder baserade på 
Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket 
Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003a,b). 
 
9010 *Västlig taiga 
Områdets kvalitéer är beroende av att skogen får stå kvar i orört skick.  
 
Största hotet mot Örjasänget är alla former av produktionsinriktat skogsbruk vilket 
leder till brist på gamla träd och död ved. Sådana skogsbruksåtgärder kan vara 
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slutavverkning, gallring, röjning, blädning och plantering etc. (Gäller ej 
naturvårdsinriktade avverkningar enligt bevarandeåtgärder).  
 
Transporter och markberedning är andra skogsbruksåtgärder som kan medföra att 
t.ex. hydrologin i skogsområdet kan förstöras.  
 
Även byggande av skogsbilvägar kan hota naturtypen och fragmentera området 
samt medföra att hydrologin i skogsområdet kan förstöras.  
 
I de talldominerade delarna kan brist på brand ge minskad mängd nybränd ved och 
mark, som är ett hot för många brandberoende arter. Brist på brand kan också ge en 
tillväxt av humuslagret med efterföljande vegetationsförändringar. Graninvandring 
kan vara ett hot mot flerskiktade tallskogar och lövskogar som tidigare uppkommit 
efter brand. 
 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
Tillkommande ingrepp i form av dikning, byggande av skogsbilvägar 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.  
 
Ingrepp såsom samhällsbyggande med nya kommunikationsleder, anläggningar etc. 
kan också förstöra eller skada habitatet, antingen som en direkt effekt eller genom 
anläggningsarbetet. 
 
Torvbrytning är ett hot mot habitatet i stort idag då det finns en risk för att 
efterfrågan på torv som energikälla och jordförbättringsmedel blir större.   
 
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 eller i anslutning till 
habitatet ger drastiska förändringar på vegetationens artsammansättning.  
 
Igenväxning av habitatet p.g.a. markavvattning och kvävedeposition kan  
innebära att proportionerna mellan olika arter i botten och fältskikt allvarligt 
förändras och på sikt kan habitatet övergå till skogbevuxen myr (91D0). 

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Området bör, på grund av sina höga naturvärden, erhålla ett varaktigt skydd mot 
skogsbruk och annan exploatering. Det finns långt framskridna planer på att 
skydda området som naturreservat. Reservatet kommer troligen att bildas senast 
2007. 
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Den tjäderleksplats som finns i områdets nordöstra delar har mycket höga värden. 
Jakt på skogsfågel bör därför inte tillåtas i området. 
 
Naturvärdena i skogen utvecklas i huvudsak genom naturlig dynamik, vilket 
omfattar störningar som stormfällningar, insektsangrepp, översvämningar och 
brand. För att brandskapade bestånd och strukturer ska bevaras och nybildas bör en 
regional bränningsstrategi upprättas för Dalarnas län. 

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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