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Namn: Moränget 

Kommun: Rättvik 

Områdeskod: SE0620083 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Staten genom naturvårdsfonden 

Areal (ha): 31 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % av yta 
7230 Rikkärr 6 19 
9050 Örtrik granskog 7 23 
90D0 Skogsbevuxen myr 17 55 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
1902 Guckusko 
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Beskrivning av området 
Moränget är beläget ca 2 km sydväst om Arvets by i Ore socken. Området utgörs 
av en åt öst och nordöst svagt sluttande mosaik av skogs- och myrmark. Området 
ligger på ca 250 meter över havet och berggrunden utgörs av ordovicisk kalksten 
alldeles på gränsen till siljanskupolens dalagranit.  
 
Området utmärks av genomsilande kalkhaltigt grundvatten som beroende på nivå i 
olika hög grad påverkar markvegetationen.  
 
Området består av friska, fuktiga och våta skogsmarker samt några i huvudsak 
tallbevuxna myrar och tidigare öppna slåttermarker. Numera dominerar grövre 
granskog, men barrblandskog med visst lövinslag förekommer. Ängsgranskogen 
utgör en representativ restbiotop från en tidigare vanlig naturtyp i Siljansringens 
silurområde. Området genomkorsas av ett nätverk av rika källdråg och öppna 
rikkärr. 
 
Den tydliga kalkpåverkan i kombination med rörligt grundvatten är orsaken till att 
flera olika skogstyper inom ekbräkenserien, örtrisserien och örtserien finns 
representerade. Området är unikt i länet beträffande rikedomen på orkidéer. Minst 
fjorton arter har anträffats. Guckuskon påträffas rikligt inom hela området. Tidigare 
fynd omfattar bl.a. de i hela landet akut hotade arterna honungsblomster och 
knottblomster. Floran i övrigt är mycket rik med ett stort antal kalkgynnade 
kärlväxter och mossor, samt ringlav. 
 
Vegetationen samt den goda vattentillgången gynnar vissa fåglar, däggdjur och 
lägre djur t.ex. snäckor. 

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 
basinventering och uppföljning. Även listorna över typiska arter kan komma att 
justeras. 
 
Naturtyp/Art Bevarandemål 
7230 Rikkärr • Arealen rikkärr ska bibehållas 

• Täta (mer än x(50)% täckning) bestånd av de negativa 
indikatorarterna blåtåtel, vass, eller älgört större än x (100) 
m2/ha förekommer ej.  

• Minst två av de typiska kärlväxtarterna ska förekomma i 
minst x % av provytorna i fastmattorna.  

9050 Örtrik granskog  • Arealen örtrik granskog ska bibehållas eller öka 
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• Relationen död/levande ved skall utvecklas naturligt mot 
omkring 1/5. 

• Minst två av de typiska arterna ska förekomma i minst x % 
av provytorna 

90D0 Skogsbevuxen myr • Arealen skogbevuxen myr ska bibehållas. 
• Död ved ska finnas med minst x m3/ha. 
• Minst två av de typiska arterna ska förekomma i minst x % 

av provytorna. 
1902 Guckusko • Guckusko (Cypripedium calceolus) skall inte minska i 

utbredning 
• Antalet plantor ska inte understiga 400 st mer än 3 år i följd 
• Arealerna av ingående naturtyper ska bibehållas på minst 

nuvarande nivå. 

Beskrivning av arter/livsmiljöer  
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens beskrivningar av arter/livsmiljöer 
hämtade från Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper 
inom nätverket Natura 2000 (Naturvårdsverket 2002, 2003, 2003a, 2003b). 
 
7230 Rikkärr 
Öppna kärr förekommer endast i ringa utsträckning. Dessa är av rikkärrstyp med 
kalkmossor som Scorpidium cossoni, Sphagnum Warnstofii, Paludella squarrosa 
och Tomenthypnum nitens. Dessutom har den sällsynta och rödlistade mossan 
Hamatocaulis cernicosus påträffats. Av kärlväxter märks gräsull, kung Karls spira, 
brudsporre, nålstarr m.fl. Ställvis övergår rikkärren i tallmosse av Sphagnum 
fuscum-typ och ibland uppträder dessa myrtyper i mosaik. (Länsstyrelsen 1999) 
 
Större utbredning har glest granbevuxen myrkants- och skogskärrsvegetation samt 
gles sumpskog, även här med stark kalkpåverkan. I dessa partier finner man den 
artrikaste floran med guckuskon som höjdpunkten. År 1990 räknades 998 
blommande exemplar i området. Vidare finns orkidéer som tvåblad, grönkulla, 
nattviol, skogsnycklar, skogsknipprot samt andra örter som tibast, vårärt, 
smalfräken m.fl. Frapperande är den rika förekomsten av enbuskar som ofta hyser 
den sällsynta enlaven på torrgrenar. (Länsstyrelsen 1999) 
 
Källdråg dominerade av vattenklöver, kärrfibbla och älgört samt en rik mossflora 
genomborrar sluttningarna här och var, i något fall åtföljda av smärre bäckar. 
Intressant är att majviva dyker upp i enstaka exemplar, ofta som en följd av att 
marken har blottats, t.ex. i rotvältor. (Länsstyrelsen 1999) 
 
Karaktärsarter: Axag, gräsull, tagelsäv, björnbrodd, ängsnycklar, sumpnycklar, 
brudsporre, blodnycklar, kärrknipprot, majviva, guldspärrmossa, 
korvskorpionmossa, späd skorpionmossa, gyllenmossa, purpurvitmossa och 
lockvitmossa.  
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9050 Örtrik granskog 
Skogsmarken är grandominerad av frisk eller vanligare fuktig örttyp, ofta med 
dominerande skogsfräken. Även här förekommer guckusko här och var, vidare bl.a. 
blåsippa, brakved och vispstarr. Smärre kullar med tallinslag samt en mer 
risdominerad vegetation förekommer även. (Länsstyrelsen 1999) 
 
Skogen är föga påverkad av modernt skogsbruk, men talrika gamla grova stubbar 
minner om äldre tiders huggningar. Underröjning har skett i den södra delen. Delvis 
hyser skogen rikligt med torrträd och lågor med ett naturskogsliknande intryck som 
följd. Området har dock utnyttjats som slåttermark och säkerligen varit betydligt 
mer öppet förr. Namnen Moränget, Myränget, Danielsmoränget och Bäckaränget 
samt de gamla fastighetsbildningarna talar sitt tydliga språk om det forna 
markutnyttjandet. Man kan anta att området har hyst en mosaik av slåtterkärr och 
skogsmark. (Länsstyrelsen 1999) 
 
Karaktärsarter: vitsippa, blåsippa, skogsviol, harsyra, hässlebrodd, torta, 
skogsnäva, guckusko, skogsknipprot. 
 
91D0 Skogsbevuxen myr  
I området finns några små, i huvudsak tallbevuxna myrar. (Länsstyrelsen 1999) 
 
Vegetationstypen omfattar 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. 
 
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.  
 
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 
 
Området ligger i en svag sluttning med finkornig, kalkförande morän. Guckuskon 
är spridd över hela området, samlat i 11 st ganska markanta dellokaler. 
Huvudområdet är det örtrika kärret som är glest bevuxet med barrskog (Västra 
Moränget). (Campbell 2005) 
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Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området negativt? 
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens bedömningar av hotbilder hämtade från 
Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket 
Natura 2000 (Naturvårdsverket 2002, 2003, 2003a, 2003b). 
 
7230 Rikkärr 
Tillkommande och existerande 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 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.  
 
Samhällsbyggande med nya kommunikationsleder, anläggningar etc.  
kan förstöra eller skada habitatet. Antingen som en direkt effekt eller genom  
anläggningsarbetet.  
 
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. Skogsbruk kan innebära att miljöer där det 
funnits lång skoglig kontinuitet förlorar arter knutna till trädskiktet eller 
marklevande arter som kräver beskuggning.  
 
Spridning av till exempel 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.  
 
9050 Örtrik granskog 
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 
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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.  
 
Exploatering i form av kommunikationsleder, anläggningar etc. kan skada objektet, 
antingen som en direkt effekt eller genom anläggningsarbetet.  
 
91D0 Skogsbevuxen 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.  
 
Exploatering i form av kommunikationsleder, anläggningar etc. kan skada objektet, 
antingen som en direkt effekt eller genom anläggningsarbetet.  
 
 
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 är inte förenligt med rationellt skogsbruk. Området är 
därför skyddat som naturreservat med föreskrifter som skyddar området från alla 
typer av exploatering.  
 
Huvuddelen av skogsmarken bör lämnas till fri utveckling. Eftersom området är 
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mycket fuktigt torde stormfällningar, smärre insektsangrepp eller möjligen isbränna 
av svallis vara de viktigaste faktorerna som styr beståndsdynamiken. Denna 
dynamik bör vara tillräcklig för att skapa den nödvändiga variationen i ljusinsläpp, 
näringstillgång och tillgång på markblottor som krävs för att upprätthålla 
skogsmarkens artrikedom. I torrare delar som förekommer sparsamt i områdets 
utkanter har branden säkerligen varit viktig. I dagsläget finns dock ingen anledning 
att sköta skogen genom aktiv bränning. 
 
Den glesare sumpskogen med förekomst av guckusko m.fl. orkidéer och rik 
mossflora, som har vuxit upp på den forna slåttermarken, kan komma att behöva 
viss skötsel för att bibehålla värdena. Sannolikt blir trädskiktet efterhand allt tätare, 
varvid den tämligen ljuskrävande markfloran kommer att missgynnas. Ett varsamt 
uttag av främst växtlig gran kan i så fall vara motiverat. 
 
Våtmarkerna tycks som en följd av upphörd hävd och påverkan av de diken som 
förekommer ha minskat i utbredning. Sannolikt har de öppna våtmarksytorna 
minskat till förmån för glest trädbevuxna myrkanter och tuviga skogskärr. 
Igenläggning av dikena bör kunna stoppa upp detta förlopp som ej är önskvärt. 
Områdets kvarvarande öppna rikkärr är mycket skyddsvärda och bör finnas kvar i 
åtminstone dagens omfattning.  
 
Eftersom de slåttrade kärren tidigare har satt så stark prägel på området, vore det 
önskvärt att återuppta hävd av något kvarvarande parti för att kunna visa och 
studera denna vegetationstyp och dess flora och fauna. 
 
Besökstrycket är för närvarande lågt i området, men i samband med att det 
skyddades som naturreservat märktes även en vandringsled i området. Detta kan 
medföra ökat besökstryck i området. Guckuskorna är mycket känsliga för tramp 
varför det kan bli aktuellt med spångning i området. 
 
Resultatet av uppföljningen kommer att ge vägledning om ytterligare 
bevarandeåtgärder krävs för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus hos dessa 
naturtyper och arter. 

Bevarandestatus idag  
Innan basinventeringen är genomförd vet vi inte om gynnsam bevarandestatus råder 
i hela området. 
 
För Guckusko genomfördes basinventering 2005. Vid inventeringen fanns 855 
plantor i 94 grupper/bestånd fördelat på 11 dellokaler Länsstyrelsen bedömer 
utifrån detta att Guckuskobestånden i området har gynnsam bevarandestatus. 

Uppföljning av bevarandemål 
Ett arbete pågår på nationell nivå med att utveckla metoder för uppföljning av 
bevarandemål för arterna och naturtyperna i Natura 2000. Målet med uppföljningen 
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är att bevaka bevarandestatusen hos de naturtyper och arter i Natura 2000 som finns 
i området. 
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