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

SE0620209 Kyrkberget 
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Namn: Kyrkberget 

Områdeskod: SE0620209 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Bergvik Skog AB 

Areal (ha): 41 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  

Kod Namn  
Areal 

(ha)   % av yta 
9010 Västlig taiga 41                 100 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 

Beskrivning av området 
Området ligger 1,7 mil rakt österut från Rättviks tätort och sydväst om sjön 
Långsjön. Det ligger på östra sidan av det berg som givit området sitt namn, mellan 
290-390 m.ö.h. I områdets nordvästligaste del växer en 140 årig blandbarrskog av 
nyckelbiotopsklass. Tallinslaget ökar successivt åt söder. Den södra delen av 
området hyser en 125 år gammal, tallbiotop. Grov asp hittas på många ställen. 
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Bevarandesyfte  

Det främsta syftet för området är att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för 
de naturtyper 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. 
 
9010 Västlig taiga  
• Arealen västlig taiga 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. 

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

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 2003). Utbredningen av nedanstående livsmiljöer i området visas 
på en karta i bilaga 3.  

9010 Västlig taiga 
Naturliga, gamla, boreala och hemiboreala skogar samt yngre successioner som 
utvecklas naturligt efter brand eller omfattande stormfällningar, ”naturskog” eller 
”naturskogsartad skog”. Med naturliga, gamla skogar menas skogar som bibehållit 
en stor del av den naturliga skogens artsammansättning, åldersvariation och 
ekologiska funktion. Dessa skogar kan ha en viss mänsklig påverkan genom 
exempelvis plockhuggning, men de har aldrig omfattats av större 
kalavverkningar. De hyser en rad hotade arter bland mossor, lavar, svampar och 
evertebrater (främst skalbaggar). Brand präglade förr i hög grad skogarna i den 
boreala regionen och många hotade arter är beroende av förekomst av död ved och 
olika successionsstadier. Habitatet delas in i följande undergrupper varav de 
kursiverade finns representerade vid Kyrkberget: 

A. Naturlig, gammal granskog  
B. Naturlig, gammal tallskog  
C. Naturlig, gammal blandskog  
D. Naturlig, gammal triviallövskog  
E. Nyligen brända områden (brandfält)  
F. Yngre successionsstadier som utvecklats efter brand, t.ex. lövbrännor.  
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På 23 ha i områdets nordvästligaste del växer en 140 årig blandbarrskog, med 
dominans av gran, av nyckelbiotopsklass. Tallinslaget ökar successivt åt söder. De 
södra delen av området hyser en 17 ha  stor, och 125 år gammal, tallbiotop. Grov 
asp hittas på många ställen (Bergvik Skog AB, 2004). 

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 2003). 

9010 Västlig taiga 
Olika former av produktionsinriktat skogsbruk, i eller i anslutning till objekt; hotar 
naturtypen, och leder till brist på gamla träd, död ved. Exempel på skadliga 
skogsbruksåtgärder är slutavverkning, gallring, röjning, blädning, virkestransport, 
markberedning, dikning och plantering. Anläggning av skogsbilvägar fragmenterar 
området och medför att hydrologin i skogsområdet kan förstöras.  

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Kyrkberget är i sin helhet utpekat som nyckelbiotop, eller förstärkningszon till 
denna, i markägarens ekologiska landskapsplan. För närvarande finns därför inget 
skogsbrukshot mot området. Bevarandet av naturvärdena i Kyrkberget är inte 
förenliga med modernt skogsbruk. 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.  
 
Bestånd med avdelningsnummer 1160 och 1335, vilka ligger i direkt anslutning till 
Natura 2000 områdets östra sida, bör ingå i det skyddade området. Anledningen är 
att de har en hög ålder (125 resp 163 år) och att de enligt utsago (Ekenberg, C. 
muntl. 2004)  hyser skog med naturskogskvaliteter (bl a mycket grov asp). Detta 
skulle också ge ett obrutet område av skog från bergets topp till långsjöns stränder. 
Gränsjusteringen skulle betyda en utökning av områdets areal med ca 15-20 ha, 
beroende på om man räknar in våtmarkerna vid Långsjöns stränder eller ej. 

För områden med habitat 9010 C kommer fri utveckling av få råda och inga 
bevarandeåtgärder verkar utifrån dagens kunskap nödvändiga. Områden med 
habitat 9010 B kan dock med tiden behöva genomgå naturvårdsbränningar för att 
upprätthålla gynnsam bevarandestatus. 

Bevarandestatus idag  
Innan basinventeringen är genomförd vet vi inte om gynnsam bevarandestatus råder 
i hela området. 
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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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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 
20004) används. Bestånden har sedan klassificerats till natura 2000 habitat utifrån beståndsåldrar 
samt trädslagssammansättning.  


