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

SE0620131 Tomossen 

Areal (ha): 68 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % av yta 
7230 Rikkärr 42 62 
9010 *Västlig taiga 23 34 

 
Ovanstående arealer har tidigare rapporterats in till nätverket Natura 2000. Ett 
förslag till ny gräns har nu tagits fram. Bevarandeplanen har skrivits utifrån dessa 
nya uppgifter. 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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Namn: Tomossen 

Kommun Ludvika 

Områdeskod: SE0620131 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Bergvik skog AB 

Areal (ha): 64** 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % av yta 
7230 Rikkärr 42 66** 
9010 *Västlig taiga 22 34** 
 
*prioriterad naturtyp 
**enligt det nya gränsförslaget 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade  
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Beskrivning av området 
Strax norr om Norhyttan ligger Tomossen. Den sluttar svagt åt väster. Området 
omfattar myren norr om den landsväg som korsar Tomossen. Detta område är fritt 
från dikningar.  
 
I östra kanten löper en bred upphöjd lagg. Därifrån söker sig flera kärrdråg ut över 
myren. Mellan drågen ligger excentriskt välvda mossar. Komplexet innehåller stor 
areal kalkkärr, ett litet parti örtrik sumpskog och en excentrisk mosse. Närmast 
berget finns lösbottenytor.  
 
Laggen och drågens övre delar är utbildade som extremrikkärr med en exklusiv 
flora. Den kalkkrävande axagen förekommer ymnigt och här växer björnbrodden 
vid sin svenska sydgräns samt sumpnycklar. Berggrunden i Gräsberget intill myren 
är ganska lättvittrad och näringsrik med diabas, glimmerskiffer och leptit. 

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. 
 
7230 Rikkärr  
• Arealen rikkärr ska vara minst 42 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 (ange arter) ska förekomma i minst 50% 

av provytorna i fastmattorna. Minst tre av de typiska mossarterna (ange arter) 
ska förekomma i minst 60% av provytorna i fastmattorna. 

9010 Västlig taiga  
• Arealen västlig taiga ska vara minst 22 hektar. 
• Relationen död/levande ved skall utvecklas naturligt mot omkring 1/5. 
• Minst två av de typiska arterna ska förekomma i minst x % av provytorna. 

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

7230 Rikkärr 
Natura 2000-området omfattar de hydrologiskt intakta delarna av Tomossen. 
Komplexet innehåller stor areal kalkkärr. Laggen och de övre kärrpartierna är 
utbildade som extremrikkärr. Det är ett av regionens få extremrikkärr och som 
sådant av mycket stort botaniskt värde. Stora delar domineras av axag, samt har 
inslag av arter som sumpnycklar och björnbrodd m.fl. 
 
Det avgränsade området omfattar myren norr om den landsväg som korsar 
Tomossen. Detta område är fritt från dikningar.  
 
Karaktärsarter: Axag, björnbrodd, sumpnycklar. 
 
9010 *Västlig taiga 
Områdets västra del utgörs av örtrik barrsumpskog utan eller med obetydlig 
påverkan av modernt skogsbruk. 

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) 
 
7230 Rikkärr 
Tillkommande ingrepp i form av dikning och andra markavvattnande åtgärder 
liksom dämning påverkar 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.  
 
Torvbrytning är ett stort generellt hot mot habitatet idag då det finns en risk för att 
efterfrågan på torv som energikälla och jordförbättringsmedel blir större.  
Genom att anlägga skogsbilvägar över eller i närheten av habitatet kan hydrologin 
och/eller hydrokemin i området förstöras.  
 
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 aska och gödningsämnen i habitatet ger drastiska 
förändringar på vegetationens artsammansättning.  
 
Samhällsbyggande med nya kommunikationsleder, anläggningar etc. kan förstöra 
eller skada habitatet, antingen som en direkt effekt eller genom anläggningsarbetet.  
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9010 *Västlig taiga 
Alla former av produktionsinriktat skogsbruk, i eller i anslutning till objekt; hotar 
naturtypen, och leder till brist på gamla träd, död ved etc. Exempel på 
skogsbruksåtgärder är avverkningar som slutavverkning, gallring, röjning, blädning 
transporter markberedning, dikning och plantering etc. Anläggning av 
skogsbilvägar leder till fragmentering av området och medför att hydrologin i 
skogsområdet kan förstöras.  
 
Exploatering för samhällsbyggande av olika former har negativ påverkan på 
habitatet. 

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Området är utpekat som riksintresse för naturvård. Med stöd av MB 12 kap 6 § är 
delar av riksintresseområdet avsatt som samrådsområde.  
 
För att varaktigt skydda naturvärdena måste området undantas från skogsbruk. 
Aktiviteter som kan förändra områdets hydrologi kan inte tillåtas. Området bör 
därför skyddas som naturreservat. 

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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Växtekologiska studier nr 3. 

Länsstyrelsen i Kopparbergs län, 1990: Våtmarker i Kopparbergs län. 
Miljövårdsenheten  
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