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

 SE0620308 Råbergsängarna 
Namn: Råbergsängarna 

Områdeskod: SE0620308 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Privata / Statliga 

Areal (ha): 63,1  

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn                                                                               

Areal 
(ha)   % avyta 

9050 Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ 44,8                 77 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
1902 Guckusko 
 
Ovanstående uppgifter, som tidigare rapporterats in till nätverket Natura 2000 för 
detta område, har visat sig vara felaktiga. Bevarandeplanen som följer har skrivits 
utifrån de nya uppgifter vi har om detta område. Namnet Råbergsängarna har visat 
sig vara felvisande, och istället har namnet Risröd föreslagits. Tills ett nytt 
regeringsbeslut har tagits i frågan gäller dock ovanstående uppgifter. 
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Namn: Risröd 

Områdeskod: SE0620308 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Privata / Statliga 

Areal (ha): 61,2  

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn                                                                               

Areal 
(ha)   % av yta 

9050 Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ 42,6                 70 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
1902 Guckusko 

Ingående arter enligt fågeldirektivet  
Inga noterade 
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Beskrivning av området 
Risröd är ett ca 60 ha stort skogsområde, drygt 5 km öster om Rättviks tätort. 
Området var för 100 år sedan slåttermark men idag växer här en skog där gran 
dominerar och utgör drygt 70 % av träden, tall 20 % och lövet, då främst glasbjörk, 
3%. Området ligger i en jämn nordsluttning av finkornig kalkförande morän med 
rörligt markvatten, förutsättningar för de naturvärden området hyser. 
  
Naturvärdet är främst knutet till fältskiktet med ett rikt inslag av orkidéer, och då 
främst guckusko som här uppvisar ett av länets största bestånd. Med ytterliggare 10 
rapporterade orkidéarter är området även ett av länets rikaste ur den aspekten. Av 
dessa förekommer nattviol, tvåblad och spindelblomster rikligt. Av övriga arter kan 
den sällsynta skogsfrun nämnas. 

Andra rara kärlväxtarter som förekommer i området är vårärt, tibast och majviva. 

Bevarandesyfte/mål  

Det främsta syftet för området är att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för 
habitat och arter som legat till grund för utpekandet av området till nätverket Natura 
2000. 
 
Observera att nedanstående bevarandemål inte är fastlagda. Målen kan också 
komma att förändras under arbetets gång med bevarandeplanerna och kommer i 
vissa fall att fastställas först efter kommande basinventering.  

9050 Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ 
• Arealen för habitatet ska ett sekel efter reservatsbildningens genomförande helst 
omfatta hela området och minst omfatta de 40 hektar som finns där idag.  
• Död ved ska finnas med minst 20 m3/ha. Någon tidpunkt när detta mål ska vara 
uppnått är dock inte formulerad. 
• Minst två av de typiska kärlväxterna ska förekomma i minst 70 % av provytorna. 
 
1902 Guckusko 
Över en 5-års period ska antalet plantor i området i medeltal ej understiga 3000. 
Under perioden 1977 -91 inventerades området årligen på antalet exemplar av 
arten. Det konstaterades då att antalet plantor kunde variera mellan 1300-9100 
mellan olika år. Siffran 3000 är det lägsta 5 års medelvärdet för denna tidsserie.  
 
 
Beskrivning av arter/livsmiljöer  

9050 Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ 
Barrskogar eller blandskogar med gran på näringsrika jordar. Lokalerna ligger ofta i 
låglandet, i dalgångar eller på sluttningar med finsediment och rörligt markvatten. 
Högörter och ormbunkar dominerar men i torrare partier är lågörter vanligare. 
Översilade örtrika sumpskogar på sluttande mineraljordar kan ingå.  
Karaktärsarter är vitsippa, blåsippa, skogsviol, harsyra, hässlebrodd, torta, 
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skogsnäva, strutbräken, guckusko, norna, skogsknipprot, skärmstarr, skogsbräsma 
och springkorn. 
 
På grund av att området i början av seklet var slåttermark har naturvärden kopplade 
till död ved och grövre trädindivider inte hunnit utvecklas. Detta gör att lav och 
svampfloran ännu är relativt fattig. Dessa organismer kommer dock med säkerhet 
att vandra in allt eftersom tiden går och förutsättningar för deras överlevnad ökar. 
 

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. 
Störning Guckusko är känslig för bete, eller snarare trampet från betande djur. 
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. 
 
I området finns ca 3500 plantor i genomsnitt per år vilka främst växter i områdets 
östra delar. Inventeringar utförda åren 1977-1991 visar dock att antalet individer 
kan variera kraftigt och extremvärden på 1300 – 9100 har noterats. 
I genomsnitt blommar 20 % av plantorna / år. Det verkar råda brist på pollinatörer i 
området då mängden frökaplsar funna under inventeringarna är mycket låg.  
 
 
Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området negativt? 

9050 Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ 
Produktionsskogsbruk är det största hotet mot den beskrivna naturtypen. Värdefulla 
element och strukturer försvinner. Avverkningar och virkeshantering med tunga 
fordon, liksom markberedning och dikning, kan skada för naturtypen viktiga 
markförhållanden, samt leda till förändrad hydrologi. Detta kan i sin tur påverka de 
botaniska värdena negativt, samt innebära onödig konkurrensutsättning för flera av 
dem. Exempel på skogsbruksåtgärder som hotar naturtypens gynnsamma 
bevarandestatus:  

• Föryngrings- och gallringsavverkningar. 
• Uttransport av virke.  
• Markberedning, dikning och skogsgödsling. 
• Plantering skapar negativa förutsättningar för arter i fält- och bottenskikt. 
• Buskröjning  

 
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. Ett för kraftigt bete på lokaler med 
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guckusko kan slå ut arten. Insamling och uppgrävning för inplantering i trädgårdar.  
Insamling och uppgrävning för att sälja utomlands. 
 

Bevarandeåtgärder med tidplan 
För närvarande pågår ett arbete med att inrätta ett naturreservat i området vilket 
planeras vara slutfört i december 2005. Sedan december 2003 finns även ett 
interimistiskt reservatsskydd för området.  

 
När reservatet är inrättat bör omgående ett arbete inledas med att under en period 
försiktigt gallra bort yngre gran i de områden där Guckuskon växer som tätast. För 
att undvika att besökare kompakterar marken runt örterna bör dessa ledas genom 
området på spångade stigar.  

 
De delar av området som idag utgörs av föryngringsytor, främst i områdets norra 
delar, bör få utvecklas fritt. Insatser bör dock göras för att gynna lövträdens 
föryngring på dessa ytor. 

  

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 

Saknas
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BILAGA 1 – Översiktskarta 
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BILAGA 2 – Områdesavgränsning 
BILAGA 3 – Utbredning av Natura 2000 habitat 
 


