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

SE0620161 Risshytte hage 

Innehållsförteckning 
Beskrivning.......................................................................... 2 
Bevarandesyfte..................................................................... 2 
Bevarandemål ...................................................................... 2 
Beskrivning av arter/livsmiljöer .......................................... 2 
Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området negativt?... 3 
Bevarandeåtgärder - med tidplan.......................................... 4 
Bevarandestatus idag............................................................ 4 
Uppföljning av bevarandemålen........................................... 4 
Referenser............................................................................ 5 
Kartor .................................................................................. 6 

Namn: Risshytte hage 

Kommun: Säter 

Områdeskod: SE0620161 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Staten genom naturvårdsfonden 

Areal (ha): 2,3 

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

7230 Rikkärr 1,7 75 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
1902 Guckusko 
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Beskrivning av området 
Risshytte hage är ett botaniskt rikt område. Inom området återfinns 
vegetationstyperna fuktäng, örtrik granskog, blåbärsgranskog och myr. Fuktängen, 
som är den botaniskt rikaste av vegetationstyperna, utgörs av en 
barrskogsdominerad och lövskogsdominerad del. Den förstnämnda delen hyser ett 
stort och livskraftigt bestånd av guckusko. Den lövskogsdominerade fuktängen har 
hävdats med bete tills i sen tid. På denna växer bl.a. smörboll. Bland övriga 
ovanligare växter märks kambräken, tagelstarr, smörbollar och brudsporre. 

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 vara minst 2,3 hektar.  

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

• Minst två av de typiska kärlväxtarterna ska 
förekomma i minst 50 % av provytorna i 
fastmattorna. Minst tre av de typiska 
mossarterna ska förekomma i minst 60 % 
av provytorna i fastmattorna. 

1902 Guckusko 
 

• Habitatdirektivsarten guckusko 
(Cypripedium calceolus) skall finnas kvar i 
området och inte i utbredning. 

• Antalet plantor ska inte understiga 150 st 
mer än 3 år i följd 

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). 
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7230 Rikkärr 
Trädskiktet domineras av tall, men inslaget av gran är ställvis stort. I buskskiktet 
finns förutom gran och tall även brakved och gråal. Fältskiktet är rikt på örter och 
gräs. Här finns ett stort och livskraftigt bestånd av guckusko. 
 
Karaktärsarter: Axag, gräsull, tagelsäv, björnbrodd, ängsnycklar, sumpnycklar, 
brudsporre, blodnycklar, kärrknipprot, majviva, guldspärrmossa, 
korvskorpionmossa, späd skorpionmossa, gyllenmossa, purpurvitmossa och 
lockvitmossa.  
 
 
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. 

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) 
 
7230 Rikkärr 
Tillkommande ingrepp i form av dikning och andra markavvattnande åtgärder 
liksom dämning påverkar 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 generellt 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.  
 
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.  
 
Spridning av till exempel aska och gödningsämnen i habitatet ger drastiska 
förändringar på vegetationens artsammansättning.  
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Samhällsbyggande med nya kommunikationsleder, anläggningar etc. kan förstöra 
eller skada habitatet, 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. Dock bör inte trädskiktet få sluta sig helt. 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 
Området är skyddat som naturreservat med föreskrifter som skyddar området från 
alla typer av exploatering som kan äventyra guckuskobeståndet. På sikt kan en 
försiktig urglesning av gran behöva göras. Det är viktigt att underhålla spängerna 
vid guckuskons växtplatser för att minimera trampet från besökare vid denna 
välbesökta växtplats. 

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