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Bevarandeplan Natura 2000 
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Namn: Gänsberget 

Områdeskod: SE0620306 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Bolag; Bergvik skog AB 

Areal (ha): 49,1 

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

9050 Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ 22 45 
7230 Rikkärr 7 16 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
1902 Guckusko 

Beskrivning av området 
Strax innan man kommer fram till byn Gänsberget, dryga milen väster om 
Grangärde, ligger den här märkliga floralokalen ner till vänster. Det är en 
gransluttning med näringsrikt översilande vatten. Sannolikt döljer sig urkalksten i 
berggrunden. Ett par olika naturtyper kan urskiljas, nämligen örtrik granskog och 
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rikkärr. De övergår utan skarpa gränser i varandra. 
 
Lokalen är känd sedan gammalt för sina guckuskobestånd. Men här finns inte bara 
guckusko utan en rad andra krävande och sällsynta växter t.ex. skogsnycklar, 
hårstarr, skogsknipprot och axag. En annan exklusiv och högvuxen art är 
kransrams. Det är en s k suboceanisk art. I Sverige påträffas den endast på lokaler 
med hög luftfuktighet i västra delen av landet. Gänsberget är den näst östligaste 
lokalen i länet.  

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. 
 
Arter 
Habitatdirektivsarten Guckusko (Cypripedium calceolus) skall finnas kvar i 
området i en livskraftig population.  
 
9050 Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ 

• Arealen örtrika, näringsrika skogar etc. ska vara minst 22 hektar.  
• Lövträdsinslaget ska vara minst x %. 
• Död ved ska finnas med minst x m3/ha.  
• Minst två av de typiska kärlväxterna (Röd trolldruva, trolldruva, majbräken, 
strävlosta, norna, torta, kärrfibbla, guckusko, tibast, myskmadra, 
humleblomster, knärot, skogsknipprot, blåsippa, vårärt, spindelblomster, 
strutbräken, skogsbingel, harsyra, ormbär, lappranunkel, sårläka, underviol.) 
ska förekomma i minst x % av provytorna. 

 
7230 Rikkärr  

• Arealen rikkärr ska vara minst 7 hektar.  
• Täta (mer än 50% täckning) bestånd av de negativa indikatorarterna blåtåtel, 
vass, eller älgört större än 100 m2/ha förekommer ej.  
• Minst två av de typiska kärlväxtarterna (t.ex. gräsull, björnbrodd, ängsnycklar, 
skavfräken, tätört, ängsvädd, tvåblad, strätta, ormbär, kärrfibbla, kärrfräken, 
dybläddra mfl.) ska förekomma i minst x % av provytorna i fastmattorna.  

 

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 2003, 2003a) 

9050 Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ 
På västra sidan av vägen är skogen högvuxen och tät. Trädskiktet är blandat även 
om granen dominerar. Det finns även rikligt med lövträd, t ex rönn och sälg. Äldre 
tallar står spridda i de fuktiga delarna. På den fuktiga marken utbreder sig en artrik 
högörtsvegetation som är sällsynt i kommunen Den östra sidan är betydligt mer 
påverkad av igenväxning, eftersom den marken från början var mer eller mindre 
öppen.  
 
Karaktärsarter: vitsippa, blåsippa, skogsviol, harsyra, hässlebrodd, torta, skogsnäva, 
strutbräken, guckusko, norna, skogsknipprot, skärmstarr, skogsbräsma och 
springkorn. 
 
7230 Rikkärr 
I rikkärren som är insprängda på större och mindre ytor i hela området, växer, förutom 
guckusko, en rad andra krävande och sällsynta växter, gynnade av kalkgrunden. Antalet 
orkidéarter är högt, alla som är tänkbara inom Ludvika kommun finns här, bl a 
skogsnycklar, skogsknipprot, grönkulla och tvåblad. En annan exklusiv och högvuxen art 
är kransramsen, som är en s k suboceanisk art. I Sverige påträffas den endast på lokaler 
med hög luftfuktighet i västra delen av landet. Gänsberget är den näst östligaste lokalen i 
länet. Det går även att finna axaget på större ytor. Arten är sällsynt och en bra indikator 
på artrika rikkärr. Denna del av området är även värdefull för kryptogamer, troligen även 
snäckor och sniglar, eftersom mycket tyder på lång skoglig eller trädkontinuitet. En 
mycket sällsynt skinnsvamp är påträffad här - Chaetoporellus curvisporus. Arten är 
endast känd från ett fåtal lokaler i landet och världen. Denna uppträder på en gammal, 
grov granlåga i rikkärret. Ända ned till Gänsmossen går det att finna en kalkgynnad flora. 
Öster om vägen är finns mindre rikkärr insprängda mellan torrare partier. 
 
Karaktärsarter: Axag, gräsull, ängsstarr, näbbstarr, trubbtåg, tagelsäv, björnbrodd, 
ängsnycklar, sumpnycklar, brudsporre, blodnycklar, gulyxne, kärrknipprot, 
majviva, guldspärrmossa, korvskorpionmossa, späd skorpionmossa, gyllenmossa, 
purpurvitmossa och lockvitmossa. 

 
1902 Guckusko 
Lokalen är känd sedan gammalt för sitt guckuskobestånd, vilket växer väster om 
vägen. Arten förekommer nästan enbart i områden med hög kalkhalt i marken, och 
växer helst halvöppet på mark med god näringstillgång. Den är påträffad i flera 
olika typer av skogar, och även i rikare kärr. Tillgång på rörligt markvatten är 
viktigt. Störning Guckusko är känslig för  bete, eller snarare trampet från betande 
djur. Arten gynnas av en måttlig störning, som håller markerna någorlunda 
solöppna utan att påverka fältskiktet i någon högre grad.  
 
Spridningsförmåga Arten sprider sig vegetativt med jordstammar, men även med 
mycket lätta vindspridda frön. En rimlig uppskattning av spridningsavstånd är 100–
1000 m. 
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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) 
 
9050 Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ 
Produktionsskogsbruk är det största hotet mot den beskrivna naturtypen. Värdefulla 
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.  
 
7230 Rikkärr 
Ingrepp i form av dikning, byggande av skogsbilväg 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 torvblidning 
samt torvnedbrytning. Även markavvattningsföretag och dämning i närliggande 
våtmarks- eller fastmarksmiljöer kan ge en negativ påverkan på habitatet.  
Torvbrytning är ett stort potentiellt hot mot habitatet idag då det finns en 
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. Skogsbruk kan även innebära att miljöer där det 
funnits lång skoglig kontinuitet förlorar arter knutna till trädskiktet eller 
marklevande arter som kräver beskuggning.  
 
Spridning av till exempel 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 
 
Samhällsbyggande med nya kommunikationsleder, anläggningar etc kan förstöra 
eller skada habitatet, antingen som en direkt effekt eller genom anläggningsarbetet.  

1902 Guckusko 
Ett normalt skogsbruk med avverkningar öppnar oftast omgivningarna alltför 
drastiskt, och även om inga direkta skador skett på guckuskobestånden så kan andra 
arter får konkurrensfördelar genom den frigjorda näringen och konkurrera ut 
guckuskon. 
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Körskador i samband med skogsbruk kan lätt ge upphov till lokalt ändrad hydrologi 
som kan vara mycket skadlig på guckuskobestånden.  
 
Tramp kring välbesökta guckuskolokaler kan kompaktera marken så att hydrologin 
förändras samt effektivt hindra arten att spridas vegetativt.  

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Skogsvårdsstyrelsen, markägaren Bergvik skog AB, förvaltaren Stora Enso och 
Länsstyrelsen samarbetar kring hur områdets naturvärden ska kunna bibehållas 
genom olika skötselåtgärder och modifierat skogsbruk. Projektet kommer att pågå 
under ytterligare några år. Projektet ska mynna i en skötselplan och först när denna 
är klar kommer det att visa sig om något skydd behövs och i så fall vilka skydd som 
är lämpliga för området. För närvarande finns inga direkta hot mot områdets 
naturvärden. 

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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Susanne Lundin  
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