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

SE0620084 Blåbergsåsflyten 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  

Kod                                                                                  Namn 

    
Areal 

(ha) 
% av 

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

gungflyn 17 6 
7310 Aapamyrar 28 10 
9010 Västlig taiga 68 24 
91D0 Skogbevuxen myr 170 60 
 
 
 
Ovanstående uppgifter om ytor av naturtyper, som tidigare rapporterats in till 
nätverket Natura 2000 för detta område, har visat sig vara felaktiga. Dessa 
ändringar måste beslutas av regeringen. Bevarandeplanen som följer har skrivits 
utifrån de nya uppgifter vi har om detta område. Ytterligare ändringar av ingående 
naturtyper kan bli aktuella efter att basinventeringen genomförts. Särskilt för 
våtmarkshabitaten är klassningen osäker.  
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Namn: Blåbergsåsflyten 

Områdeskod: SE0620084 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Bergvik Skog AB 

Areal (ha): 283 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  

Kod                                                                        Namn 

        
Areal 

(ha) 
% av 

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

gungflyn 131,1 46 
7310 Aapamyrar 4,6 2 
9010 Västlig taiga 74,4 26 
91D0 Skogbevuxen myr 51,3 18 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade. 
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Beskrivning av området 
Området ligger 3,2 mil NO om Rättviks tätort och utgörs av de två våtmarkerna 
Blåbergsåsflyten och Brändboflyten, skiljda åt av fastmarksområdet Flytholmen. 
Det ligger på ca 420 m ö h och genomkorsas av en väst-östlig vattendelare som 
leder till att båda våtmarkerna avvattnas åt såväl sydost som norrut. Berggrunden är 
en grovporfyrisk granit.  
 
På grund av det topografiska läget domineras våtmarkerna av näringsfattiga mossar 
som i anslutning till de fastare markerna blir allt mer ris och trädbeklädda. Lokalt är 
myrarna artrika med bl.a. björnbrodd, dvärglummer och kärrfräken. På flytholmen, 
men även till delar i de omkringliggande markerna, växer en av människan relativt 
opåverkad skog med en ålder av ca 120-140 år. Barrblandskog dominerar de flesta 
bestånden men det finns även exempel på såväl tall som grandominans. 

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. 
 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
• Arealen öppna svagt välvda mossar etc. ska bibehållas eller öka.  
• Täta (mer än 50 % täckning) bestånd av de negativa indikatorarterna blåtåtel, 
vass, eller älgört större än 100 m2/ha förekommer ej.  
• Minst tre av de typiska mossarterna (guldskedmossa, guldspärrmossor, 
myruddmossa, kärrkammossa, mässingmossa, röd skorpionmossa, uddvitmossa, 
sotvitmossa, klyvbladsvitmossa, röd glansvitmossa, krokvitmossa, knoppvitmossa, 
blodkrokmossa, kärrkrokmossa, purpurkrokmossa) ska förekomma i minst x % av 
provytorna.  
 
7310 Aapamyrar  
• Arealen aapamyr ska vara minst 4,6 hektar.  
• I habitatet bibehålls eller ökar täckningsgrad av de hydromorfologiska 
strukturerna strängar, lösbottenflarkar, mjukmattegolv, flarkgölar och gölar.  
• Minst tre av de typiska kärlväxtarterna (ange arter) ska förekomma i minst 25% 
av provytorna i fastmattorna. Minst tre av de typiska mossarterna (ange arter) ska 
förekomma i minst 50% av provytorna i fastmattorna.  
 
9010 Västlig taiga  
• Arealen västlig taiga ska bibehållas eller öka.  
• Andelen död ved bör uppgå till minst x m3/ha. Alternativt kan relationen 
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död/levande ved utvecklas naturligt till omkring 1/5. 
• Minst två av de typiska arterna ska förekomma i minst x % av provytorna. 

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

 
91D0 *Skogbevuxen myr 
• Arealen skogbevuxen myr 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 arterna ska förekomma i minst x % av provytorna. 

Beskrivning av arter/livsmiljöer  
Om inte annat anges så är beskrivningarna baserade på Naturvårdsverkets generella 
vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket Natura 2000 
(Naturvårdsverket 2003a - d). Utbredningen av nedanstående livsmiljöer i området 
visas på en karta i bilaga 3. 
 
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. I det aktuella området dominerar de 
svagt välvda mossarna. 
 
Karaktärsarter: Vitmossarter, ängsull, strängstarr, trådstarr, sumpstarr, dystarr, 
flaskstarr, kallgräs, vitag, vattenklöver, kråkklöver, tranbär, rosling, ljung och 
tuvsäv. 
 
7310 Aapamyrar 
Myrkomplex som domineras av kärr i de centrala delarna. Hydrotopografiska 
myrtyper som strängflarkkärr och olika typer av blandmyrar räknas automatiskt till 
aapamyrar (även söder om Limes Norrlandicus). Andra myrtyper som kan ingå i 
dessa komplex är nordliga mossar av rostvitmossa-typ, topogena och soligena kärr, 
backkärr och sumpskog. Aapamyren är nordlig och bäst utbildad ovan Limes 
Norrlandicus.  
 
Karaktärsarter: nordkråkbär, dvärgbjörk, tuvsäv,  
tuvull, rostull, flaskstarr, trådstarr, rundstarr, strängstarr, vitstarr, kallgräs, blåtåtel, 
hjortron, ängsnycklar och en stor mängd vit- och brunmossor. 
 
9010 Västlig taiga 
Vid Blåbergsåsflyten utgörs den största delen av den västliga taigan av 
barrblandskog men det finns även 10 ha vardera av såväl gran som talldominerad 
skog. Åldern är mellan 120-140 år i genomsnitt (Bergvik Skog AB, 2004). Skogen 
uppvisar få tecken på brand utan all skog kan betraktas vara av brandrefugial 
karaktär. De vanligaste nyckelelementen i skogen är gamla tallar, granlågor och 
torrträd vilka hittas i 12-15 av områdets bestånd. I området är 6 signalarter och 3 
rödlistade arter rapporterade. De rödlistade är Violettgrå tagellav, Varglav och 
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Doftskinn vilka är funna i 9, 6 respektive 1 bestånd. (Länsstyrelsen 2000, opubl). 
 
Habitatet delas in i undergrupper varav de nedan uppräknade finns representerade 
vid Blåbergsåsflyten. 
 

A. Naturlig, gammal granskog  
B. Naturlig, gammal tallskog  
C. Naturlig, gammal blandskog  

 
91D0 Skogbevuxen myr 
Myrar som är skogbevuxna med barr-, bland- eller lövskog. Krontäckningen är 
minst 25 %. Vegetationen domineras av bl.a. glasbjörk, tall, gran, ris, starr och 
vitmossarter.  
 
Karaktärsarter: tall, glasbjörk, gran, gråvide, dvärgbjörk, brakved, klotstarr, 
gråstarr, stjärnstarr, hundstarr, flaskstarr, spetståg, blåtåtel, skogsstjärna, kärrviol, 
skvattram, tuvull, tranbär, odon och vitmossor. 

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 - d) 

7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
Tillkommande ingrepp i form av dikning 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.  
 
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 kalk, 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. 
 
7310 Aapamyrar 
Tillkommande i form av dikning och andra markavvattnande åtgärder liksom 
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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. 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 kalk, 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. 
 
9010 Västlig taiga 
Olika former av produktionsinriktat skogsbruk, i eller i anslutning till objekt; hotar 
naturtypen, och leder till brist på gamla träd och död ved. Exempel på skadliga 
skogsbruksåtgärder är slutavverkning, gallring, röjning, blädning, virkestransport, 
markberedning, dikning och plantering. Byggnation av skogsbilvägar leder till 
fragmentering av området och medför att hydrologin i skogsområdet kan förstöras.  
 
Graninvandring kan vara ett hot mot flerskiktade tallskogar och lövskogar som 
tidigare uppkommit efter brand.  

 
91D0 Skogbevuxen myr 
Följande verksamhet, i eller direkt anslutning till habitatet, som kan utgöra ett hot 
mot dess gynnsamma bevarandestatus; alla former av produktionsskogsbruk då ett 
större uttag av träd kan skapa markförstöring och förändra hydrologin, samt leda till 
uttorkning och konkurrensutsättning för arter knutna till naturtypen. Exempel på 
skadliga skogsbruksåtgärder är avverkningar, markberedning, dikning, 
dikesrensning, vägbyggen och annat som kan förändra hydrologin och hydrokemin 
negativt vilket leder till konsekvenser för vegetation samt torvbildning och 
torvnedbrytning.  
Där naturtypen utgörs av glest bevuxen myr utgör även plantering i anslutning till 
objektet ett hot mot naturtypens gynnsamma bevarandestatus.  
 
Torvutvinning i objektet eller i intilliggande öppna myrar, ingrepp i kringliggande 
vattenytans hydrologi, eller förändrad vattenregim i ett vattendrag kan skada 
naturtypen. Kalkning, gödsling och/eller spridning av aska i, eller angränsning till 
objektet kan skada genom luftburen deposition eller genom att vatten som försörjer 
objektet fått ändrad hydrokemi uppströms.  
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Exploatering i form av kommunikationsleder, anläggningar etc. kan skada objektet, 
antingen som en direkt effekt eller genom anläggningsarbetet.  
 
I bilaga 4 finns en karta som beskriver de delar av omkringliggande marker vars 
topografi tyder på att tillrinningen sker in till natura 2000 området. Inom dess 
gränser bör skogsbruksaktiviteter eller anläggningsarbeten bedrivas med stor 
försiktighet. 

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Området ingår i myrskyddsplan för Sverige (Lonnstad, Löfroth 1994) samt är 
utpekat som ett riksintresse för naturvård. Det är idag oskyddat så när som på vissa 
bestånd av skogen som av markägaren klassificerats som nyckelbiotoper, eller 
förstärknings zoner till dessa, och ingår i dennes ekologiska landskapsplan.  
Därför föreligger ett skogsbrukshot mot området. Dels direkt för de skogsbestånd 
som inte avsatts för naturvård av ägaren, dels indirekt för myrhabitaten i området 
då dessa utsätts för den stress som förändringar i näringstillförsel och hydrologi en 
avverkning i närområdet skapar. Bevarandet av naturvärdena i Blåbergsåsflyten är 
därför inte förenliga med modernt skogsbruk. Ett varaktigt skydd i form av 
bildande av naturreservat, med föreskrifter som reglerar skogsbruk, dikning m.fl 
åtgärder som kan ge negativa effekter på naturtyperna, är därför nödvändigt för 
området. Vid bildande av naturreservat bör eventuellt en gränsjustering göras så att 
yttergränserna sammanfaller med tillrinningsområdet, se bilaga 4. Detta får tas upp 
till diskussion med markägaren. 

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 
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 BILAGA 1 – Översiktskarta 
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BILAGA 2 - Områdesavgränsning 
 

BILAGA 3 – Utbredning av Natura 2000 habitat 
 
Som utgångspunkt för att beskriva habitatens utbredning har beståndskartor (Bergvik skog AB, 
2004), används. Skogsbestånden har sedan klassificerats till natura 2000 habitat utifrån 
beståndsåldrar, trädslagssammansättning samt bedömningar i fält huruvida de uppvisar 
naturskogskaraktär. Våtmarkshabitatens gränser är satta utifrån en skönsmässig jämförelse mellan 
de gränser som avbildats för området i rapporten om länsstyrelsens våtmarkinventering 1990 samt 
ortofoton över området. 
 

BILAGA 4 – Tillrinningsområde för Natura 2000 
området 
 
Utifrån topografidata har ett tillrinningsområde för natura 2000 området beräknats. Inom 
avgränsningen för tillrinningsområdet bör skogsbruksåtgärder eller anläggningsarbeten utföras med 
största försiktighet.Vid de ställen där områdesgränsen sammanfaller med gränsen för 
tillrinningsområdet sker enbart transport av vatten ut från, eller längs med gränsen för, området. Den 
grå linje som avdelar tillrinningsområdet är vattendelaren.  
 


