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Namn: Kimbäcken 

Områdeskod: SE0620320 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Sveaskog 

Areal (ha): 45,4 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod     Namn                                                                               Areal (ha) % av yta 
3260 Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor 0,09 0,2 
7230 Rikkärr 1,8 4 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 9,1 20 
9010 *Västlig taiga 31,8 70 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
1902 Guckusko 

Beskrivning av området 
Kimbäcken rinner nedskuren i omgivande myrmark och omges av en mycket 
värdefull opåverkad gransumpskog med ett flertal rödlistade arter, bl.a. förekomst 
av skogsfru. Rikedomen på lågor, grova granar och gamla björkstubbar är stor. 
Dessa substrat är ianspråkstagna av bland andra de rödlistade lavarna liten sotlav, 
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knottrig blåslav och brunpudrad nållav. Omgivande myr och delar av skogsmarken 
är påverkad av kalkrikt markvatten med rik flora som resultat, exempelvis växer här 
guckusko.  
 
Skogsmarken i sluttningen i söder och sydväst är en hårt brandpräglad tallskog med 
inslag av lågor, brandstubbar och gamla träd. Här växer dessutom en del aspar, en 
sällsynthet i dessa trakter. Bäcken har en välutvecklad vattenväxtflora.  
 
Kimbäcken hyser både värdefulla skogsmarksmiljöer och dito våtmarker. Särskilt 
intressant är området med guckusko som har en mycket säregen utformning och är 
synnerligen artrikt, särskilt i en jämförelse med omgivningen. Även miljön intill 
bäcken med mycket rik och hotad kryptogamflora är av största värde. Skogen i 
sluttningen är ett mycket värdefullt komplement och bidrar till områdets 
helhetsbild. Kombinationen av artrik kalkpåverkad kärlväxtflora och rik 
kryptogamflora är en sällsynthet i sig. (Bratt, m.fl. 1993; Naturvårdsverket 2004.) 

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 
uppföljning. Även listorna över typiska arter kan komma att justeras. 
 
Arter 
• Habitatdirektivsarten guckusko (Cypripedium calceolus) skall finnas kvar i 

området och inte minska i antal eller utbredning. 
 
3260 Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor  
• Arealen vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor ska vara minst 
0,09 hektar.  
• Totalfosfor och pH-värde ska uppfylla minst tillståndsklass x (2 enl. NV00).  
• Bottenfauna skall ha minst tillståndsklass x (2 enl. NV00).  
• Minst tre av de typiska kärlväxtarterna (rostnate, hårslinga, hästsvans, grodmöja, 
sköldmöja, vattenmöja, hårsärv, lånkeväxter, slingeväxter, nateväxter och stor 
näckmossa) ska förekomma i objektet.  
 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
• Arealen öppna svagt välvda mossar etc. ska vara minst 9 hektar.  
  • 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 ska förekomma i minst x % av provytorna.  
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7230 Rikkärr  
• Arealen rikkärr ska vara minst 1,8 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 (guckusko, skavfräken, bergrör, lundelm, 
vispstarr, guckusko, tibast, axag, gräsull, ängsstarr, näbbstarr, trubbtåg, tagelsäv, 
björnbrodd, ängsnycklar, sumpnycklar, brudsporre, blodnycklar, gulyxne, 
kärrknipprot, majviva, och smultron) ska förekomma i minst 50% av provytorna i 
fastmattorna.  
 
9010 Västlig taiga  
• Arealen västlig taiga ska vara minst 31 hektar (varav minst 20 ha tallskog).  
• Andelen död ved bör uppgå till minst x m3/ha. Alternativt kan relationen 

död/levande ved naturligt utvecklas till omkring 1/5. 
• Minst två av de typiska arterna ska förekomma i minst x(70) % av provytorna. 
(Typiska arter: Vedsvampar och hänglavar. Kärlväxter: Norna, 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 
baserade på Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom 
nätverket Natura 2000 (Naturvårdsverket 2002, 2003a-d). 
 
3260 Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor 
Kimbäcken har en ovanligt rik vattenvegetation med bl.a. rostnate, hårslinga, 
hästsvans och en steril igelknoppsart. (Bratt mfl. 1993) 
 
Karaktärsarter: Grodmöja, sköldmöja, hårslinga, vattenmöja, hårsärv, rostnate, 
lånkeväxter, slingeväxter, nateväxter och stor näckmossa. 

 
7230 Rikkärr 
Myrarna kring Kimbäcken är påverkade av kalkrikt markvatten med rik flora som 
resultat. Här finns också relativt torra men tidvis genomsilade örtdråg, glest 
bevuxna med gran och en stor mängd enbuskar. Floran är mycket exklusiv med 
arter som guckusko, skavfräken, bergrör, lundelm, vispstarr, guckusko, tibast och 
smultron. (Bratt mfl. 1993) 
 
Karaktärsarter: Axag, gräsull, ängsstarr, näbbstarr, trubbtåg, tagelsäv, björnbrodd, 
ängsnycklar, sumpnycklar, brudsporre, blodnycklar, gulyxne, kärrknipprot, 
majviva, guldspärrmossa, korvskorpionmossa, späd skorpionmossa, gyllenmossa, 
purpurvitmossa och lockvitmossa. 
 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
Öppna eller mycket glest skogbevuxna myrar av typen svagt välvd mosse, 
fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn.  
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Rikmyrarna och sumpskogarna kring Kimbäcken övergår gradvis i glest 
trädbevuxna kärr. (Bratt mfl. 1993) 
 
Karaktärsarter: Vitmossarter, ängsull, strängstarr, trådstarr, sumpstarr,  
dystarr, flaskstarr, kallgräs, vitag, vattenklöver, kråkklöver, tranbär, rosling, ljung 
och tuvsäv. 
 
9010 *Västlig taiga 
Skogen i Kimbäcksområdet består till allra största delen av tall. I den södra och 
västra delen av området finns tallhed av lavristyp eller rentav lavtyp, med bl.a. 
enstaka ängsvide, kattfot och mosippa. (Bratt mfl. 1993) Skogsmarken i sluttningen 
är hårt brandpräglad med inslag av lågor, brandstubbar och gamla träd. Här växer 
dessutom en del aspar, en sällsynthet i dessa trakter. (Naturvårdsverket 2004) 
 
Längs Kimbäckens sträckning genom området växer fuktig granskog med örtrika 
inslag övergående i sumpskog eller glest trädbevuxna kärr. I den örtrika delvis 
källpåverkade granskogen växer bl.a. skogsfru, hässlebrodd, röda vinbär, trådfräken 
och fjällskråp. (Bratt mfl. 1993) Rikedomen på lågor, grova granar och gamla 
björkstubbar är stor. Dessa substrat är ianspråkstagna av bland andra de rödlistade 
lavarna liten sotlav, knottrig blåslav och brunpudrad nållav. (Naturvårdsverket 
2004) 
 
Undergrupper:  
A. naturlig, gammal granskog  
B. naturlig, gammal tallskog  
C. naturlig, gammal blandskog  
D. naturlig, gammal triviallövskog  
 
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. 

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.  
 
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.  
 
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? 
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Om inte annat anges så är Länsstyrelsens bedömningar av hotbilder baserade på 
Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket 
Natura 2000 (Naturvårdsverket 2002, 2003a-d). 
 
3260 Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor 
Reglering av vattenföringen; småskalig utbyggnad i kvarvarande oreglerade 
vattendragssträckor eller fortsatt/ökad påverkan i redan reglerade vatten, t ex sänkt 
minimitappning, ökad korttidsreglering. Reglering kan orsaka störd flödesdynamik, 
fragmentering/vandringshinder, överdämning av våtmarks- och strandområden, 
torrläggning av vattendragssträckor och/eller ändrade näringsförhållanden.  
 
Skogsbruk; avverkning av strandnära skog ger ökad instrålning/temperatur, fysisk 
störning, minskad tillgång på död ved respektive nedfall av organiskt material. 
Mark-avvattning/skyddsdikning ger ökad avrinning och risk för erosion. Båda 
ingreppen kan orsaka grumling och igenslamning av bottnar samt förändrad 
hydrologi i strandmiljön.  
 
Kanalisering, fördjupning och invallning för att förhindra översvämning. Minskade 
vattenståndsvariationer och jämnare flöde orsakar mer ensartade botten och 
strandmiljöer och minskar förutsättningarna för arter som är beroende av naturlig 
flödesdynamik.  
 
Utsättning av främmande arter, eller fiskstammar kan ändra konkurrensförhål-
landen, sprida smitta och/eller orsaka genetisk kontaminering.  
 
Överfiske  
 
Exploatering. Byggande av bostäder och anläggningar inom vattenområdet kan 
innebära ökade krav på översvämningsskydd.  
 
Vägar/järnvägar och skogsbilvägar; anläggning, underhåll och trafik kan orsaka 
grumling och utsläpp av miljöfarliga ämnen i diken och vattendrag. Broar och 
vägtrummor kan utgöra vandringshinder och vara flaskhalsar vid höga flöden (med 
risk för utspolning av vägbankar mm).  
 
Utsläpp av föroreningar från punktkälla, t ex avlopp, industri, täkt eller annan 
verksamhet.  
 
Försämrad vattenkvalitet orsakad av antropogena, diffusa källor – försurning, 
miljögifter (inklusive metaller) och eutrofiering.  
 
Kalkning av omgivande stränder och våtmarker förändrar de fysiska och kemiska 
förutsättningarna för strandmiljöernas naturligt förekommande arter. Kalkning av 
naturligt sura (icke antropogent försurade) vattendrag påverkar förutsättningarna för 
de arter som är anpassade till naturligt sura förhållanden. 
 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
7230 Rikkärr 
Tillkommande och existerande ingrepp i form av dikning och andra 
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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 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 kalk, aska och gödningsämnen i eller i anslutning till 
habitatet ger drastiska förändringar på vegetationens artsammansättning. 
Motsvarande spridning av kemiska substanser i habitatets närhet kan också skada 
habitatet genom luftburen deposition eller genom transport med tillrinnande vatten.  
 
Samhällsbyggande med nya kommunikationsleder, anläggningar etc  
kan förstöra eller skada habitatet. Antingen som en direkt effekt eller genom  
anläggningsarbetet.  
 
9010 *Västlig taiga 
Områdets kvalitéer är beroende av att skogen får stå kvar i orört skick. Tjåberget 
skulle påverkas mycket negativt av skogsbruksåtgärder i eller i direkt anslutning till 
objektet. Det leder till brist på gamla träd, död ved etc. Exempel på 
skogsbruksåtgärder är avverkningar som slutavverkning, gallring, röjning, blädning 
etc. (Gäller ej naturvårdsinriktade avverkningar enligt skötsel.) Markberedning, 
dikning och plantering kan också utgöra hot mot naturtypen. 
 
Exploatering för samhällsbyggande av olika former kan utgöra ett hot mot 
naturtypen.  
 
Även byggande av skogsbilvägar kan hota naturtypen genom att fragmentera 
området samt förstöra hydrologin i skogsområdet.  
 
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 
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kraftigt bete på lokaler med guckusko kan slå ut arten.  

Bevarandeåtgärder med tidplan  

Området bör undantas från skogsbruk.   
 
Staten och statligt ägda bolag har ett stort ansvar att komplettera det formella 
skyddet av urskogsartade områden med frivilliga avsättningar. Detta har också varit 
en av förutsättningarna vid beräkningarna av de länsvisa arealmålen för formellt 
skydd. (Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen 2005) Länsstyrelsen bedömer att 
bevarandet av detta områdes värden bör rymmas inom markägarens ansvar. 

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. 
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