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Bevarandeplan Natura 2000 
(enligt 17 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken mm) 
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Namn: Östbjörka 

Kommun: Rättvik 

Områdeskod: SE0620089 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Staten genom naturvårdsfonden 

Areal (ha): 4 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % av yta 

9010 *Västlig taiga 3,9 98 
8210 Klippvegetation på kalkrika bergssluttningar 0,1 2 
 
*prioriterad naturtyp 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 
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Beskrivning av området 
Östbjörka kalkstensravin är nedskuren i en revkalkstenskropp. Ravinen har troligen 
bildats vid tappningen av en isdämd sjö. På de branta ravinsidorna åskådliggörs 
meteoritnedslagets chockverkan på kalkstenen. Den av trycket söndersplittrade rev-
kalkstenen har cementerats ihop och en unik kalkstensbreccia har bildats. 
(Länsstyrelsen 1979) 
 
I den skuggiga ravinens botten rinner en mindre bäck med delvis underjordiskt 
lopp. (Länsstyrelsen 1979) 
 
De fuktiga förhållandena i ravinen tillsammans med kalkens inverkan ger 
ravinbottnen och dess nedre sluttningar en mycket rik och kalkgynnad flora. Rena 
lövlundar omväxlar med ängsgranskog. Den senare finns främst på ravinsidornas 
nedre delar. Den sällsynta ormbunken finbräken förekommer här på den sydligaste 
lokalen i Sverige. I södra delen av reservatet finns en brant sydsluttning utan 
egentligt trädskikt och med glest stående enbuskar i buskskiktet. Typiska 
sydväxtbergsarter som sötvedel och kungsljus påträffas i de öppna, torra gläntorna 
och i sluttningens övre delar, i bergsspringor, finns enstaka murruteförekomster. 
(Länsstyrelsen 1979) 
 
Reservatet inrymmer kalktallskog i anslutning till Kalkberget i den nordöstra delen. 
Kalktallskogar är sällsynta i siljanstrakten (liksom på Sveriges fastland överhuvud 
taget) då kalkområdena i de flesta fall är uppodlade eller hyser andra 
vegetationstyper än tallskog. (Länsstyrelsen 1979) 
 
I områdets norra, södra och östra delar finns stensättningar från några kalkugnar 
bevarade. (Länsstyrelsen 1979) 

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 
9010 Västlig taiga  
 

• Arealen västlig taiga ska vara minst 27 hektar 
(varav x ha tallskog).  

• Relationen död/levande ved skall utvecklas 
naturligt mot omkring 1/5. 

• Minst två av de typiska arterna ska 
förekomma i minst x % av provytorna. 
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(Typiska arter: Vedsvampar och hänglavar. 
Kärlväxter: ryl, mjölkört, knärot, linnea, 
spindelblomster, mattlummer, plattlummer, 
ögonpyrola, tallört, grönpyrola, lappranunkel, 
hallon.)  

8210 Klippvegetation på kalkrika 
bergssluttningar  

• Arealen klippvegetation på kalkrika 
bergssluttningar ska vara minst x hektar.  

• Minst tre av de typiska arterna ska 
förekomma i minst 20 % av provytorna.  

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 2003, 2003a). 
 
9010 *Västlig taiga 
Vegetationen utgörs i en del av granskog med lövträdsinslag. Fältskiktet är av 
friskfuktig ristyp med örtinslag. Kring bäcken och mot reservatets södra gräns är 
marken våt-fuktig men blir något torrare (frisk) mot norr. Fältskiktet är ställvis 
sparsamt utvecklat på grund av de täta unggrangrupper som fanns här tidigare. 
Unggranen röjdes 1981. Lövträdsinslaget av sälg, björk och gråal är störst längs 
bäcken. Inga större botaniska värden finns i området. (Länsstyrelsen 1979) 
 
I en mindre ravin är lövträdskiktet tätare och fältskiktet rikare än omgivande 
hällmarker. Vattentillgången är större, vilket ger ett rikt fältskikt med bland annat 
grönyxne (Coeloglossum viride), brudsporre (Gymnadenia conopsea) och blåsippa 
m m. I ravinen finns ett flertal äldre kalkstensbrott och en igenrasad ugn i  
norra delen av området. Mellan denna mindre ravin och huvudravinen utgörs 
vegetationen av blåbärsrisgranskog (se ovan) (Länsstyrelsen 1979) 
 
Här finns också ett område med gles hällmarkstallskog på kalkberggrund. Mellan 
de glest stående grova tallarna finns glest stående medelålders lövskog. Buskskikt 
av enbuskar (ofta stora täta snår) och en del lövsly. I södra delen utgörs fältskiktet 
av torr grästyp med örtinslag. I den nordligaste delen av fältskiktet delvis av torr 
ristyp. Torrmarksväxter som låsbräken, rosettjungfrulin, kattfot, fältgentiana, 
brudsporre och mosippa förekommer. (Länsstyrelsen 1979) 
 
Undergrupper: A. naturlig gammal granskog 
 B. Naturligt gammal tallskog 
 
Karaktärsarter: Mycket stor variation av arter, t.ex. tall, gran, björk, asp, lingon, 
ljung, blåbär, kråkbär, kruståtel, harsyra, ekorrbär, skogsstjärna, knärot, väggmossa, 
husmossa, kammossa, kvastmossor, bägarlavar, åtskilliga lavar och svampar knutna 
till lågor och torrakor. 
 
8210 Klippvegetation på kalkrika bergssluttningar  
Området utgörs av kalkbergets sydsluttning. I de övre branta klippornas skrevor 
växer tämligen rikligt med murruta. På de öppna torrängarna i sluttningen strax 
nedanför klipporna finns rika bestånd av sötvedel. (Länsstyrelsen 1979) 
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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 2003, 2003a) 
 
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 till exempel slutavverkning, gallring, röjning, blädning, 
markberedning, dikning och plantering. (Gäller ej naturvårdsinriktade avverkningar 
enligt skötsel.) 
 
Byggnation av skogsbilvägar fragmenterar området och medför att hydrologin i 
skogsområdet kan förstöras.  
 
8210 Klippvegetation på kalkrika bergssluttningar  
Bergtäkt är ett hot mot naturtypen. Alltför intensivt friluftsliv med slitage och 
störning som följd, särskilt bergsklättring kan hota växtsamhällena. Igenväxning 
med buskar ger skuggning av växtsamhällena vilket kan vara negativt för känsliga 
arter. 

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. För närvarande behövs inga ytterligare åtgärder för att 
skydda naturvärdena. 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. 

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 
är att bevaka bevarandestatusen hos de naturtyper och arter i Natura 2000 som finns 
i området. 
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