
 Björnån 
 Natura 2000 kod SE0620022 
 Diarienr: 511-3475-06 
 Fastställd: 2007-01-22 

 1 

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

Områdeskod: SE0620022 

Områdestyp/status: SCI 

Kommun: Älvdalen 

Ägarförhållanden: Statliga; Sveaskog AB 

Areal (ha): 58 

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

3160  Dystrofa sjöar och småvatten 7 12 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära  
  kärr och gungflyn 2 3 
9010 *Västlig taiga 49 85 
 
*prioriterad naturtyp 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 
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Beskrivning av området 
Naturreservatet Björnån är beläget strax nordost om Horrmundsjön. Berggrunden 
utgörs av dalasandsten och området utmärks av mycket storblockig terräng.  
 
Området karaktäriseras av en skogsmyrmosaik där drygt hälften av ytan utgörs av 
naturskogsartad tallskog. Fältskiktet är av torr ristyp. En liten tjärn finns i norra 
delen av området och Björnån, som gett namn åt reservatet, rinner längs 
reservatsgränsen i öster. 
 
Berggrunden utgörs av sandsten. Terrängen består av storblockig, blockrik 
sandstensmorän vilket är typiskt för regionen. 
 
Skogen är gles och olikåldrig med tallar kring 500 år och underbestånd av ungtall. 
Det finns gott om hålträd och gamla rester av brand i området. Enstaka träd har 
huggits men det har inte förekommit någon form av planmässig avverkning i 
reservatet. 

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. Även listorna över typiska arter kan komma att justeras. 
 
3160 Dystrofa sjöar och småvatten 
• Arealen dystrofa sjöar och småvatten ska vara minst 7 hektar.  
• Täckningsgrad av täta bladvassbestånd på gungflyn är högst x %. 
• Minst två av de typiska fågelarterna (arter som finns i objektet) ska häcka i 

objektet. 
 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
• Arealen öppna svagt välvda mossar etc. ska bibehållas eller öka.  
• Täta (mer än 50 % täckning) bestånd av de negativa indikatorarterna blåtåtel, 
vass, eller älgört större än 100 m2/ha förekommer ej.  
• Minst tre av de typiska mossarterna (guldskedmossa, guldspärrmossor, 
myruddmossa, kärrkammossa, mässingmossa, röd skorpionmossa, uddvitmossa, 
sotvitmossa, klyvbladsvitmossa, röd glansvitmossa, krokvitmossa, knoppvitmossa, 
blodkrokmossa, kärrkrokmossa, purpurkrokmossa) ska förekomma i minst x % av 
provytorna.  
 
9010 Västlig taiga  
• Arealen västlig taiga ska vara minst 49 hektar (varav x ha tallskog).  
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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. 

(Typiska arter: Vedsvampar och hänglavar. Kärlväxter: ryl, mjölkört, knärot, 
linnea, spindelblomster, mattlummer, plattlummer, ögonpyrola, tallört, 
grönpyrola, lappranunkel, hallon.)  

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, 2003b). 
 
3160 Dystrofa sjöar och småvatten 
Naturliga sjöar och vattensamlingar med av torv eller humussyror brunfärgat vatten. 
Sjöarna omges i regel av gungflyn med såväl vertikal som horisontell torvtillväxt 
och med en zonering i vegetationen. Sjöarna har ett lågt pH, ofta pH 3-6.  
 
Karaktärsarter: Dvärgbläddra, vitag, gäddnate, brunag, dvärgigelknopp, vitmossor, 
vit näckros, nordnäckros, flaskstarr, trådstarr, sileshår-arter. 
 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
Björnåns våtmarker förekommer insprängda mellan skogsområdena i ett 
mosaikmönster.  
 
Karaktärsarter: Vitmossarter, ängsull, strängstarr, trådstarr, sumpstarr, dystarr, 
flaskstarr, kallgräs, vitag, vattenklöver, kråkklöver, tranbär, rosling, ljung och 
tuvsäv. 
 
9010 *Västlig taiga 
Naturskogen i Björnån består av en gles olikåldrig tallskog av låg bonitet, med träd 
upp till 500 års ålder. Fältskiktet utgörs av torr ristyp. Området är endast ringa 
påverkat av äldre avverkningar och vissa partier är helt opåverkade. Spår efter 
skogsbränder förekommer och det finns gott om hålträd i området. 
 
Undergrupper: B. naturlig, 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. 



 Björnån 
 Natura 2000 kod SE0620022 
 Diarienr: 511-3475-06 
 Fastställd: 2007-01-22 

 4 

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, 2003b) 

3160 Dystrofa sjöar och småvatten 
Skogsbruk i närområdet; avverkning av strandskog förändrar hydrologi och struktur 
i strandzonen, kan orsaka grumling och ändrad tillförsel av organiskt material.  
 
Kalkning av omgivande våtmarker förändrar de fysiska och kemiska 
förutsättningarna för strandmiljöernas naturligt förekommande arter. Kalkning av 
naturligt sura (icke antropogent försurade) tillflöden och sjöar påverkar 
förutsättningarna för de arter som är anpassade till naturligt sura förhållanden.  
 
Vägar/järnvägar och skogsbilvägar - anläggning, underhåll och trafik kan orsaka 
grumling och utsläpp av miljöfarliga ämnen i diken och vattendrag.  
 
Broar, trummor eller passager över till- eller utflöde kan orsaka vandringshinder. 
Skogsbruk i tillrinningsområdet; slutavverkning, markavvattning och skyddsdikning 
ökar avrinningen och därmed risken för erosion och läckage av bland annat 
humusämnen och partiklar. 
 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
Tillkommande 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 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 att näringsämnen läcker ut på myren och att de 
hydrologiska förhållandena ändras.  
 
Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen i habitatet ger drastiska 
förändringar på vegetationens artsammansättning. Motsvarande spridning av 
kemiska substanser i habitatets närhet kan också skada habitatet genom transport 
med tillrinnande vatten.  
 
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 
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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.  

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 bevara 
områdets naturvärden. 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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