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Natura 2000 

Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU Syftet är att hejda utrotning av 
vilda djur och växter och att hindra att deras livsmiljöer förstörs. Utpekande av Natura 2000- områden 
bygger på krav som finns i EUs fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. Alla medlemsländer ska peka ut 
områden dels för fåglar som anges i EUs fågeldirektiv, dels för naturtyper och arter som anges i art- och 
habitatdirektivet. Genom nätverket av områden säkerställs naturvärden inför framtiden. Varje land är 
skyldigt att bevara värdena i sina utpekade områden. I fågeldirektivet och habitatdirektivet listas 170 
naturtyper och sammanlagt cirka 900 växt- och djurarter som särskilt värdefulla. 90 av naturtyperna och 
drygt 100 av djur- och växtarterna i habitatdirektivets bilaga 1 och 2 finns i Sverige. Därtill häckar 
regelbundet cirka 60 av fågeldirektivets fåglar i vårt land. 

Bevarandeplaner 

För varje Natura 2000-område ska finnas en bevarandeplan (eller skötselplan) med bevarandesyfte, 
bevarandemål och beskrivningar av de naturtyper och arter som ska bevaras och bidra till gynnsam 
bevarandestatus. Även hot mot Natura 2000-området och behov av bevarandeåtgärder, t ex skydd eller 
skötsel, ska beskrivas. Informationen ska underlätta förvaltningen av området och tillståndsprövningar 
enligt miljöbalken. Bevarandeplanen fastställs av Länsstyrelsen, som även är ytterst ansvarig för att 
målsättningen med området uppfylls. Bevarandeplanen revideras när ny kunskap tillkommer eller när 
förutsättningar ändras; den är ett så kallat "levande dokument". Det gör det möjligt för alla att bidra med 
ny kunskap och synpunkter, kontakta gärna Länsstyrelsen. Bevarandeplanen är inte ett juridiskt bindande 
dokument, för formell reglering av t ex skydd eller skötsel kan andra beslut behövas, t ex skyddsbeslut för 
naturreservat. Reglerna enligt eventuella skyddsbeslut gäller parallellt med den tillståndsplikt som gäller i 
Natura 2000-områden. 

Tillståndsplikt och samråd 

För att inte skada naturvärden krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan 
påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det kan även gälla åtgärder utanför Natura 2000-området. Detta 
regleras i miljöbalken (7 kap. 27-29§§). Då det kan vara svårt att avgöra vilka åtgärder som på ett 
betydande sätt kan påverka naturvärden behöver man samråda med Länsstyrelsen före genomförandet. 
Vid skogsbruksåtgärder hålls samråd med Skogsstyrelsen. Mer information finns hos Länsstyrelsen, läs på 
webben eller kontakta en handläggare. 

Kartor 

Information om naturtyper och arter i ett enskilt område finns i kartverktyget Skyddad natur. Gå in på 
Naturvårdsverkets hemsida och sök på ”kartverktyget skyddad natur”. När du kommit in i kartverktyget så 
söker du upp aktuellt område och klickar på namnet för mer information.  

Karta över naturtyper hittas efter sökning av område, gå till fliken Kartskikt, avmarkera allt och under 
Naturtypskarteringar lägg till Natura naturtypskartan (NNK) och välj Naturtyper (ytor), Naturtyper (linje) 
och Naturtyper (punkter). 

Det går också att ladda ner naturtypskartan som shapefiler på följande adress: http://gis-
services.metria.se/nvfeed/atom/nnk.xml 

  

http://gis-services.metria.se/nvfeed/atom/nnk.xml
http://gis-services.metria.se/nvfeed/atom/nnk.xml
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Områdets totala areal: 2,8 ha

Kommun: Bollnäs

Bevarandesyfte
Det överordnade bevarandesyftet för Natura 2000-nätverket är att bidra till bevarandet av 
biologisk mångfald genom att bibehålla eller återskapa gynnsam bevarandestatus för de 
naturtyper och arter som omfattas av EUs fågeldirektiv eller art- och habitatdirektiv. För 
det enskilda Natura 2000-området är det överordnade syftet att bevara eller återställa ett 
gynnsamt tillstånd för de naturtyper eller arter som utgjort grund för utpekandet av 
området.

Prioriterade bevarandevärden:
Områdets näringsfattiga stagg-gräsmarker med lång kontinuitet av beteshävd samt de arter 
som hör till denna naturtyp, däribland en hög artrikedom av kärlväxter och marksvampar 
såsom vaxskivlingar och purpurbrun jordtunga.

Motivering:
Den öppna betesmarken har höga bevarandevärden koppladet till den ovanligt långa och 
oavbrutna historiken av bete, vilket avspeglar sig i en stor artrikedom med hävdgynnade 
kärlväxter och marksvampar. Örtrikedomen gör även området värdefullt för insekter. 
Denna typ av områden har blivit allt mer ovanliga till stor del kopplat till bristande 
landskapsmosaik orsakat av rationaliseringen av jord- och skogsbruk.

Naturtyper och arter som ska bevaras i området:

Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2016-09-16

Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2005-08-12

Regeringsbeslut, historik: 
SPA: Nej, pSCI: 2000-07-01, SCI: 2005-01-01, SAC: 2011-03-01,  regeringsbeslut 
M2010/4648/Nm

Markägarförhållanden: 
Privat, statligt.

Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:

6230 - Stagg-gräsmarker
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Prioriterade åtgärder:
Den prioriterade åtgärden är att den öppna betesmarken ska bevaras genom att den långa 
och oavbrutna beteshävden ska upprätthållas över tid.

Beskrivning av området
Natura 2000-området Haga utgörs av en öppen betesmark som ligger i Orrbergets 
nordsluttning, strax norr om Arbrå samhälle. Betesmarken tillhör gården Haga i Kyrkbyn 
och omges i söder av ett skogsbete och i norr av åkrar. Vegetationen utgörs av fuktäng i 
mosaik med torrare partier och det finns ett stort antal hävdgynnade växtarter. Hagen har 
fungerat som betesmark sedan mycket lång tid tillbaka, troligen sedan början av 1700-
talet, och spår av denna tid finns i omgivningarna bland annat i form av trä- och 
stengärdesgårdar. I betesmarken finns också några gamla små åkertegar som odlades upp 
under 1800-talet. I två vattengropar i närheten av björkdungen som finns i den norra delen 
av området finns uppgifter om att vattensalamandrar förekommer.

I området finns ett stort antal arter som indikerar långvarig hävd, t.ex. stagg, ormrot, 
kattfot, ängsfryle, jungfru marie nycklar, prästkrage, ljung, vårbrodd, åkerbär, låsbräken, 
gråfibbla, pillerstarr, hundstarr, hirsstarr, liten blåklocka, fårsvingel, ögontröst, tätört, 
vårfingerört, sumpmåra och käringtand. I området även flera olika arter vaxskivlingar 
(vita, gula och röda arter) påträffats, bl.a. toppvaxskivling.

Vad kan påverka negativt
Det största hotet mot betesmarken i Haga är utebliven hävd med igenväxning som följd. 
Området är skyddat som naturreservat med föreskrifter och fastställd skötselplan som 
säkerställer att området sköts på ett ändamålsenligt sätt.

Bevarandeåtgärder
Området är skyddat och utgör en del av naturreservatet Majorns hage. Skötselåtgärder som 
ska genomföras i området beskrivs i gällande skötselplan för reservatet och inkluderar 
årligt bete (alternativt i vissa fall slåtter) och röjning av eventuell igenväxningsvegetation.

Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet för Natura 2000 området Haga anses som helhet vara gynnsamt 
eftersom marken sköts på ett sådant sätt som väl stämmer överens med områdets 
skötselkrav.

Uppföljning av naturtyper och arter
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs. Uppföljningen ska 
ske enligt de manualer för skyddade områden som har tagits fram av Naturvårdsverket. 
Mätbara mål, så kallade målindikatorer, ska registreras i databasen SkötselDOS. Dessa 
målindikatorer följs sedan upp. Målsättningen är att kunna se om de bevarandemål som 
satts upp i bevarandeplaner och skötselplaner uppfylls, att skötseln fungerar och att Natura 
2000 - naturtyperna och arterna har gynnsamt tillstånd.
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missgynnar den konkurrenssvaga floran.

- Användning av avmaskningsmedel som innehåller avermectin är negativ för den 
dynglevande insektsfaunan.

- Markexploatering och annan markanvändningsförändring i objektet eller i angränsande 
områden, exempelvis skogsplantering, dikning och täktverksamhet.

- Gödslings- och försurningseffekter från nedfall av luftburna föroreningar påverkar floran 
negativt.

Bevarandeåtgärder
Skötselåtgärder som ska genomföras i området beskrivs i gällande skötselplan för 
reservatet och inkluderar årligt bete (alternativt i vissa fall slåtter) och röjning av eventuell 
igenväxningsvegetation.

Bevarandetillstånd
Gynnsamt.

Dokumentation
Ludvigsson, C. (red.). (2005). Ängar och betesmarker i Gävleborgs län. Länsstyrelsen i 
Gävleborg.

Länsstyrelsen i Gävleborg. (2005). Bevarandeplan natura 2000: Haga. Dnr 511-7903-05, 
00-001-064.

Länsstyrelsen i Gävleborg. (2013). Bildande av naturreservatet Majorns Hage. Beslut 
2013-06-10. Dnr 511-5647-11, 83-215.

Bilagor
Karta
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