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

SE0620187 Lindbastmora-Långmyran 

Namn: Lindbastmora-Långmyran 

Areal (ha): 13 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod  Namn Areal (ha) % av yta 
9050 Örtrika, näringsrika skogar med gran av  

fennoskandisk typ 13 100 
 

Ovanstående uppgifter har visat sig vara felaktiga. Området utgörs idag av två 
delområden varav det ena bör exkluderas ur Natura 2000 nätverket. Ändringen 
kommer att föreslås hösten 2005, och enbart det område där guckuskon växer, 
Långmyran, är därför beskrivet i denna bevarandeplan. Ovanstående uppgifter 
gäller dock tills ett nytt regeringsbeslut tagits i frågan. På detaljkartan i slutet av 
dokumentet finns såväl den gällande gränsen som det nya förslaget. 
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Bevarandeplan Natura 2000 
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Namn: Långmyran 

Områdeskod: SE0620187 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Bergvik skog AB 

Areal (ha): 6,1** 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod  Namn Areal (ha) % av yta 
9050 Örtrika, näringsrika skogar med gran av  

fennoskandisk typ 6,1 100** 
 
**enligt det nya gränsförslaget 
 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
1902 Guckusko 

Beskrivning av området 
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Långmyran ligger ca 320 m över havet i en sluttning ned mot Saxhytteån 
intill en skogsbilväg. Översilning och kalkinfluens har gett upphov till en 
intressant flora och vegetation. Tre växtsamhällen kan urskiljas: 
medelrikkärr, högörtgranskog på översilningsmark och lågörtsgranskog. 
Bitvis är granskogen gammal (Rynéus & Bratt 1988). Trädskiktet 
varierar med markens fuktighetsgrad. I kärret växer både klibbal och 
gråal på socklar samt enstaka klena granar och björkar. Skogen kring 
kärret är uppvuxen och i dessa lite torrare partier växer grov asp, tall och 
gran. (Lundin 2004) 
 
Långmyran har blivit mest känd genom sin rika flora. Här växer t.ex. de 
kalkgynnade orkidéerna tvåblad, skogsknipprot och den fridlysta guckuskon 
(Rynéus & Bratt 1988). 
 
I den sydvästra delen av området, närmast skogsbilvägen växer guckusko. En liten 
parkeringsficka finns och platsen är skyltad med en informationstavla om 
guckusko och området i övrigt. Guckuskon växer på en begränsad yta, där 
Ludvika kommun har byggt spänger för att minska trampet runt växterna. 
Spängerna är mycket dåliga, vilket leder till att besökare ändå tvingas gå vid sidan 
om dem (Lundin 2004). 

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. 
 
1902 Guckusko 
• Habitatdirektivsarten guckusko (Cypripedium calceolus) skall finnas kvar i 

området och inte minska i antal eller utbredning. 
 

9050 Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ 
• Arealen örtrika näringsrika skogar med gran etc. ska bibehållas eller öka. 
• Andelen död ved bör uppgå till minst x m3/ha. Alternativt kan relationen 

död/levande ved utvecklas naturligt till omkring 1/5. 
• 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. 
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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 2003, 2003a) 

9050 Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ 
Skogen i Långmyran utgörs av granskog som växer på kalkrik mark. Fältskiktet 
varierar med fuktighetsgraden mellan låga örter i de torrade partierna till bredbladig 
gräs och högört i de fuktigare delarna. Delar av skogen utgörs av översilad örtrik 
sumpskogar, där lövträden, främst al har bildat socklar för att klara den höga 
fuktigheten. Här växer flera orkideer bl.a Guckusko, skogsknipprot, tvåblad, 
skogsnycklar (Lundin 2004). 
 
Karaktärsarter: vitsippa, blåsippa, skogsviol, harsyra, hässlebrodd, torta, skogsnäva, 
guckusko, skogsknipprot,. 
 
1902 Guckusko 
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. 

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.  
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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. 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 
Bevarandet av naturvärdena i området är inte förenliga med produuktionsinriktat 
skogsbruk. Långmyran är utpekat som nyckelbiotop i markägarens ekologiska 
landskapsplan och markägaren är certifierad enligt FSC. Enligt reglerna i FSC ska 
nyckelbiotoper undantas från skogsbruk. Området har dessutom ett begränsat skydd 
som samrådsområde med stöd av 20 § naturvårdslagen. För närvarande finns inget 
skogsbrukshot mot området.  
 
Utpekande som nyckelbiotop i en landskapsplan, där markägaren är certifierad 
enligt FSC, ger dock inget permanent skydd för ett område. Ett varaktigt skydd i 
form av naturreservat kan därför, om förhållandena ändras, bli aktuellt för 
området.  
 

Det är viktigt att underhålla spängerna vid guckuskons växtplatser för att minimera 
trampet från besökare vid denna välbesökta växtplats. 

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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