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

SE0620254 Limberget-Sörvik 

Innehållsförteckning 
Beskrivning av området.......................................................... 1 
Bevarandesyfte ....................................................................... 2 
Bevarandemål ......................................................................... 2 
Beskrivning av arter/livsmiljöer ............................................ 2 
Hotbild.................................................................................... 2 
Bevarandeåtgärder - med tidplan.  ......................................... 3 
Bevarandestatus idag. ............................................................. 3 
Uppföljning av bevarandemålen ............................................ 3 
Referenser............................................................................... 3 
Kartor...................................................................................... 4 

Namn: Limberget-Sörvik 

Kommun Ludvika 

Områdeskod: SE0620254 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Bolag; Bergvik skog AB 

Areal (ha): 2,2 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Inga ingående naturtyper 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
1982 Trubbklockmossa 

Beskrivning av området 
Öster om Sörviks samhälle ligger ett gammalt nedlagt kalkbrott - Späckla kalkbrott 
- som stängdes för mer än 80 år sedan. Efter brytningarna blev det forna berget till 
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större delen en ravinliknande formation. Väggarna är höga med kraftiga överhäng. 
Naturliga orörda lodytor förekommer också. Till stora delar vattenfylldes aldrig 
kalkbrottet istället har kärr och källvåtmarker uppstått. Ungefär en tredjedel av 
brottet är vattenfyllt. På det tunna jordtäcket har lövskog med inslag av gran 
etablerat sig. Fältskiktet är örtrikt ofta med stort inslag av mjölon och lingon. 
Naturliga torrängar uppträder på kalkhällarna. Längst i söder finns en dunge askar, 
troligen den enda i kommunen. I botten på brottet utbreder sig mossmattor, 
starrtuvor och ormbunkar. 

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. 
 
1982 Trubbklockmossa 
• Habitatdirektivsarten trubbklockmossa skall finnas kvar i området och inte 

minska i antal eller utbredning. 

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 2003) 

1982 Trubbklockmossa 
Arten förekommer på rotvältor och på blottad kalkhaltig jord som åtminstone 
periodvis är blöt. Den är här funnen i ett gammalt kalkbrott. Förekomsterna är i mer 
eller mindre solexponerat läge. Tillgång på blottad kalkhaltig jord som åtminstone 
periodvis är blöt är ett viktigt krav.  
 
Arten är beroende av måttlig störning som motverkar igenväxning, t.ex. extensiv 
betesdrift, eller hårt klimat, eftersom den föredrar lägen som är mer eller mindre 
solexponerade.  
 
Spridningsförmåga Arten förväntas normalt kunna sprida sig som mest 1 m 
vegetativt, och 5 km med sporer under en 10-årsperiod. 

Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området negativt? 
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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) 
 
1982 Trubbklockmossa 
Igenväxning av det gamla kalkbrottet utgör det främsta hotet mot arten. Ett annat 
hot är luftföroreningar, framförallt gödning pga kvävenedfall, vilket leder till ökad 
konkurrens från fanerogamer och snabbväxande mossor. Dessutom innebär 
exploatering och annan kraftig och för ofta återkommande störning av marken (t ex 
”felaktig” restaurering av kalkbrott) ett viktigt hot mot artens fåtaliga populationer. 
På lång sikt finns en risk för negativa genetiska effekter p.g.a. små isolerade 
delpopulationer. 

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Limbergets kalkbrott är skyddat genom en överenskommelse mellan Ludvika 
kommun och markägaren Bergvik skog AB. För att gynna mossan bör försiktig 
gallring av granbeståndet utföras så att växtplatserna aldrig är helt beskuggade. 

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 
Naturvårdsverket 2003. 1982 Trubbklockmossa (Encalypta mutica). Natura 2000, 
Art och naturtypsvisa vägledningar. 2003-04-11  

Hermansson, JO. Opublicerat, Naturvårdsprogram för Ludvika 
kommun, Ludvika kommun 
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