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Namn: Sörboda 

Kommun: Rättvik 

Områdeskod: SE0620274 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Privat 

Areal (ha): 9 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % av yta 
9050 Näringsrik granskog 9 100 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 
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Beskrivning av området 
Området utgörs av en granskog med inslag av tall och björk. Skogen som 
uppkommit genom naturlig föryngring växer i en smal, djupt nedskuren dal med 
branta och beskuggade sidor. Endast obetydlig avverkning har skett under senaste 
decennier och där finns ett betydligt inslag av död ved såsom vindfällen, 
stambrutna träd, högstubbar och torrträd. (Skogsvårdsstyrelsen 2006) 

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 
9050 Näringsrik granskog  • Arealen näringsrik granskog ska bibehållas eller öka 

• Relationen död/levande ved skall utvecklas naturligt mot 
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 Länsstyrelsens beskrivningar av arter/livsmiljöer 
hämtade från Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper 
inom nätverket Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003). 
 
9050 Näringsrik granskog 
Området utgörs av en granskog med inslag av tall och björk. Skogen som 
uppkommit genom naturlig föryngring växer i en smal, djupt nedskuren dal med 
branta och beskuggade sidor. Endast obetydlig avverkning har skett under senaste 
decennier och där finns ett betydligt inslag av död ved såsom vindfällen, 
stambrutna träd, högstubbar och torrträd. (Skogsvårdsstyrelsen 2006) 
 
Karaktärsarter: vitsippa, blåsippa, skogsviol, harsyra, hässlebrodd, torta, 
skogsnäva, guckusko, skogsknipprot. 
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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). 
 
9050 Näringsrik 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 
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. 

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Bevarandet av naturvärdena är inte förenligt med rationellt skogsbruk. Området är 
därför skyddat med biotopskydd med föreskrifter som skyddar området från alla 
typer av exploatering. 
 
Huvuddelen av skogsmarken lämnas till fri utveckling. Stormfällningar, smärre 
insektsangrepp och isbränna av svallis längs bäcken kan 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. 
 
Resultatet av uppföljningen kommer att ge vägledning om ytterligare 
bevarandeåtgärder krävs för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus hos dessa 
naturtyper och arter. 
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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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