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Natura 2000 
Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Utpekande av Natura 
2000-områden bygger på krav som finns i EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. Syftet är att 
hejda utrotning av vilda djur och växter och att hindra att deras livsmiljöer förstörs. Alla medlems-
länder ska peka ut områden dels för fåglar som anges i EU:s fågeldirektiv, dels för naturtyper och 
arter som anges i art- och habitatdirektivet. Genom utpekandet åtar sig länderna att de utpekade 
värdena i områdena ska bevaras långsiktigt. Natura 2000-nätverket är en av hörnstenarna i EU:s 
arbete för att bevara biologisk mångfald. 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 Länsstyrelsen ta fram en beskrivning. Detta ska göras i särskilda 
bevarandeplaner eller i en skötselplan om området även är naturreservat. I planen ska det finnas en be- 
skrivning av området med bevarandesyfte, bevarandemål och beskrivningar av de naturtyper och arter 
som ska bevaras och bidra till gynnsam bevarandestatus. Hot mot Natura 2000-områdets arter och 
naturtyper, och behov av bevarandeåtgärder, t.ex. skydd eller skötsel, ska beskrivas. Informationen 
ska underlätta förvaltningen av området och tillståndsprövningar enligt miljöbalken. 
 
Bevarandeplanen ska fastställas av Länsstyrelsen, som även är ytterst ansvarig för att målsättningen 
med området uppfylls. Bevarandeplanen ska revideras när ny kunskap tillkommer eller när 
förutsättningar för området ändras. Den ska tas fram och hållas aktuell i dialog med berörda 
intressenter, och det är värdefullt om den som har ny information kontaktar Länsstyrelsen. 
Bevarandeplanen är inte ett juridiskt bindande dokument. För formell reglering av skydd eller skötsel 
kan andra beslut behövas, t.ex. skyddsbeslut för naturreservat. Föreskrifter enligt eventuella 
skyddsbeslut gäller parallellt med den tillståndsplikt som gäller inom Natura 2000. 
 
I bevarandeplanen redovisas gränser, naturtyper och arter enligt bästa tillgängliga kunskap. I de fall 
där ny kunskap har till kommit, har Länsstyrelsen för avsikt att föreslå dessa ändringar till regeringen 
när nästa tillfälle ges. Vid förvaltning och tillståndsprövning utgår man ifrån i verkligheten 
förekommande naturtyper, varför det är nödvändigt att bevarandeplanen redovisar dessa, även om de 
inte har hunnit beslutas av regeringen. 
 

 
 
Kartor 
Information om naturtypers utbredning och arter i ett enskilt område går att hitta med hjälp av kart- 
verktyget ”Skyddad natur”. Det kan nås på Naturvårdsverkets hemsida genom att söka på 
”kartverktyget skyddad natur”. I kartverktyget söker du upp aktuellt område och klickar på namnet för 
mer information. 

 
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, om de kan påverka miljön i 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. 



SE0540097 HögsbölaMaria JohanssonBevarandeplan för Natura 2000-områdetBEVARANDEPLAN Diarienummer511-4097-2018 1 av 14SidaOmrådets totala areal: 32,2 haKommun: SkövdeBevarandesyfteDet 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: De prioriterade naturtyperna är lövängen 6530, den trädklädda betesmarken 9070, kalkgräsmarken 6210 och fuktängarna 6410.Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2018-03-20Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2018-06-13Regeringsbeslut, historik: SPA: Nej, pSCI: 1997-01-01, SCI: 2005-01-01, SAC: 2011-03-01,  regeringsbeslut M2010/4648/NmMarkägarförhållanden: Området ägs av staten och privata markägare.Naturtyper och arter som ska bevaras i området:Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:6210 - Kalkgräsmarker6270 - Silikatgräsmarker6410 - Fuktängar6530 - Lövängar7220 - Kalktuffkällor9070 - Trädklädd betesmark91E0 - Svämlövskog



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-4097-2018 2 av 14SidaMotivering: Löväng och betesmarker med ett hundratal skyddsvärda träd och många rödlistadekärlväxter, lavar, skalbaggar och svamparPrioriterade åtgärder: Årlig skötsel av slåtterängen och betesmarken. Området bör omfattas avåtagandeplan för betesmarker och slåtterängar med särskild skötsel eller av ett skötselavtal.Beskrivning av områdetNatura 2000-området Högsböla sammanfaller med naturreservatet Högsböla äng. Området liggeri en svag västsluttning på Nordbillingens kalkstensplatå. I stort sett sluttar marken jämnt medundantag för några mindre sänkor och kullar. Längst i väster når området fram till den skarptavsatta kalkstenskleven. Markerna nedanför sluttar starkt. Omgivningarna präglas av en mosaikav åkermarker, naturbetesmarker, kärr och lövskogsdungar. Större delen av området har torra tillfriska markförhållanden, men även fuktiga partier förekommer ganska rikligt på grund avtillflöde av rörligt grundvatten. Allra längst i norr finns en sumpskog påverkad av kalkhaltigtgenomsilande vatten.Hela området utgör en rest av de omfattande lövängsområden som förr hade stor utbredning itrakten. Trädskiktet domineras av ädellövträd, och är rikt på ek, ask, alm och hassel. En stormängd träd som är påverkade av hamling finns i ängsmarken och i den trädklädda betesmarken.Många träd har hamlats under lång tid, andra har återhamlats eller nyhamlats. Runt 150skyddsvärda träd finns i området. Nästa hela området hävdas idag med slåtter eller bete. Storadelar har dock varit kraftigt igenvuxna under en period, vilket gjort att de hävdgynnade arternaträngts tillbaka, och att mer skuggföredragande arter förekommer även i öppna miljöer.Floran i området är artrik, och tydligt påverkad av de kalkrika förhållandena. Arter somförekommer i de skuggigare delarna är bland annat blåsippa, lungört, svalört, gulsippa, vårärt,desmeknopp, ramslök, underviol, springkorn, tvåblad och nunneört. I öppnare partierförekommer bland annat gullviva, rosettjungfrulin, rödkämpar, brudbröd och Sankt Pers nycklar.I reservatet förekommer även flera rödlistade svamparter, och på de äldre träden finns enintressant lavflora med rödlistade arter, bland annat riklig förekomst av almlav (rödlistad VU).Rödlistade skalbaggar och prickvingad svävfluga (rödlistad NT) förekommer också enligtartportalen. I den starkt kalkpåverkade gransumpskogen i norra delen av området förekommerbland annat vätteros, skogsknipprot, skogsnycklar och ramslök. I området finns en av landetsnordligaste lokaler för murgröna.De ytor som betecknas som utvecklingsmark i kartan i bilaga 2 håller idag inte Natura 2000-naturtypsklass, men kan komma att göra det på sikt. Beroende på skötsel kommer de antingenutvecklas till slåttermark, betesmark eller en skogsnaturtyp. Utvecklingsmarken är viktig för attupprätthålla gynnsamt bevarandetillstånd för de utpekade naturtyperna och arterna i området.Området har mycket stora kulturhistoriska värden. I området finns flera odlingsrösen, en hålväggår genom betesmarken i sydost, och i anslutning till de öppna gräsmarkerna i väster finns ettgravfält med en domarring, ett röse och tre runda stensättningar.Området ligger inom dricksvattenområde Falköping-Skövde. Området ligger inom riksintresseför naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv. Det är klassat som ett nationellt värdefulltodlingslandskap.Vad kan påverka negativtOmrådet skulle kunna påverkas negativt av:-Uteblivet slåtter och bete med igenväxning som följd.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-4097-2018 3 av 14Sida-Förändrad markanvändning i eller i närområdet som t.ex. plantering med gran.-Glapp i kontinuiteten av hamlade träd och hagmarksträd, vilket innebär att ersättningsträdsaknas när den äldre trädgenerationen dör.-Igenväxning av närliggande områden med skyddsvärda träd och igenväxning av närliggandeområden med slåtter och betesmarker.-Eftersom naturtyperna är känsliga för näringstillförsel skulle även indirekt näringstillförsel somt.ex. läckage av näringsämnen från åkermark, stödutfodring av betesdjuren eller sambete medgödslad vall påverka negativt. Bete efter vegetationsperiodens slut och under vinterhalvåretinnebär att djuren måste stödutfodras, vilket ger en näringstillförsel till fältskiktet. Vinterbete kanäven ge trampskador på fältskiktet.-Användning av avmaskningsmedel som innehåller avermectin är negativ för den dynglevandeinsektsfaunan och bör därför endast användas vid behov.-Faktorer som påverkar de ur naturvårdssynpunkt värdefulla träden negativt. Detta kan varaskador eller slitage på stam och rötter från t.ex. betesdjurens gnag, kraftig beskuggning, körningmed tunga maskiner i området runt träden eller svampangrepp som dödar trädet snabbt. Vidhästbete kan ädellövträden behöva inhägnas för att skyddas mot gnag och trampskador.-Almsjuka och asksskottsjuka.-Kraftiga körskador och annat som påverkar hydrologin negativt.-Kraftiga avverkningar i närområdet om de påverkar lokalklimatet.-Gödslings- och försurningseffekter från nedfall av luftburna föroreningar.-Klimatförändringar som leder till förändrad konkurrenssituation där vissa arter gynnas påbekostad av andra.Åtgärder som skulle påverka negativt, men som regleras i reservatsförskrifterna.-Tillförsel av gödningsmedel och bekämpningsmedel.-Avverkning, gallring, röjning och plantering i strid mot skötselplanen.- Åtgärder som skulle förstöra fältskiktet eller påverka hydrologin eller hydrokemin. Exempel påsådana åtgärder är grävning, dikning, schaktning, dra fram nya vägar och byggnationer av olikaslag.BevarandeåtgärderFörutom vad som i övrigt gäller enligt miljöbalken och annan miljölagstiftning krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Tillstånd krävs inte för verksamheter och åtgärder som direkt hänger samman med eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av det berörda området (7 kap 28 a § miljöbalken).Området är skyddat som naturreservat. Området ligger på gränsen till att omfattas av föreskrifter för vattenskyddsområde samt av miljökvalitetsnormer för grundvatten och utgör skyddad dricksvattenförekomst.Skötsel:- Fortsatt hävd enligt skötselplanen, med bete respektive slåtter i stora delar av området.- Fortsatt hamling av lövträd i hagmarkerna och lövängarna.- Almsjuka och askskottsjuka kan på sikt slå ut almen och asken i området. Därför kan manredan nu överväga att plantera in lönn och lind av lokal proviens som ersättningsträd.Området bör även fortsättningsvis omfattas av åtagandeplan för betesmarker och slåtterängarmed särskild skötsel eller av ett skötselavtal.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-4097-2018 4 av 14SidaUppföljning av naturtyper och arterLänsstyrelsen 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.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-4097-2018 5 av 14SidaNaturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:6210 - Kalkgräsmarker3,22 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningKalkgräsmarkerna i Högsböla finns i de öppna betesmarkerna strax ovanför den kalkstensklevsom avslutar reservatet i väster. Markerna har tidigare varit igenvuxna men har nu en fintorrängsflora. Enligt länsstyrelsens uppföljning av gräsmarker i skyddade områden finns, de förnaturtypen 6210 typiska arterna, rödkämpar, jungfrulin, rosettjungfrulin, käringtand,vårfingerört, backsmultron, vildlin, lundtrav, småfingerört, spåtistel, backlöver och harmynta.Enligt Artportalen förekommer också de typiska arterna sankt pers nycklar och ängsnattviol(rödlistad som NT). Buskskiktet är artrikt.Generell beskrivning av naturtypen:Torra till friska, hävdpräglade kalkrika gräsmarker nedanför trädgränsen ofta med ett mycketstort inslag av örter. Naturtypen har utvecklats genom lång hävdkontinuitet. Krontäckning avträd och buskar, som inte är av igenväxningskaraktär, är 0 - 30%. Hävdgynnade arter skafinnas. Ibland kan dessa marker vara viktiga orkidélokaler (6211). Välbevaradgrundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt högabevarandevärden. Typiska arter för naturtypen 6210 är spåtistel, låsbräken, trollsmultron,käringtand, ängshavre, jungfrulin, mindre blåvinge, skogsvisslare, silversmygare m.fl.Naturtypen är känslig för igenväxning, ökad beskuggning, uppluckrad grässvål samtkonkurrens från ohävdsarter och främmande arter. Naturtypen är även känslig för förändringari ansluten grundvattenförekomst, fragmentering och för minskade populationer avkarakteristiska och typiska arter.BevarandemålArealen av Kalkgräsmarker (6210) ska vara minst 6,51 hektar. Regelbunden hävd genom bete(ej vintertid), eller slåtter och efterbete ska påverka området. Ingen skadlig ansamling av förna(t.ex. gammalt fjolårsgräs) ska finnas i området efter vegetationsperiodens slut. Typiska ochkarakteristiska arter samt andra naturligt förekommande arter ska finnas och föryngra sig.Naturtypen ska ha en ostörd hydrologi och näringsstatusen i marken ska vara naturlig.Krontäckningen av träd och buskar ska vara liten. Igenväxningsvegetation, vedartad ellerörtartad, ska inte förekomma mer än i begränsad utsträckning. För naturtypen främmande arterska inte förekomma. Värdefulla buskar t.ex. bärande och blommande buskar, snår ochbrynbildande buskar ska förekomma. Typiska kärlväxter som ska förekomma.BevarandetillståndBevarandetillståndet är år 2018 troligen ogynnsamt på grund av tidigare igenväxning.Bevarandetillståndet kommer bli gynnsamt på sikt om skötseln fortsätter.6,51 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-4097-2018 6 av 14Sida6270 - Silikatgräsmarker8,05 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningNaturtypen förekommer varken som naturtypen eller utvecklingsmark i området. Naturtypen kommer att rapporteras bort nästa gång som Länsstyrelsen har möjlighet att rapportera in förändringar till Regeringen.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-4097-2018 7 av 14Sida6410 - Fuktängar0 ha. Arealen ej fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningNaturtypen finns dels i nordvästra delen av området och dels i sydöstra delen av området.Enligt länsstyrelsens uppföljning av gräsmarker i skyddade områden finns, de för naturtypen6410 typiska arterna, blodrot, darrgräs, slankstarr, hirsstarr, strandmaskros och gökblomster.Generell beskrivning av naturtypen:Hävdpräglade fuktängar med blåtåtel eller starr nedanför trädgränsen. Naturtypen harutvecklats genom lång hävdkontinuitet. Krontäckning av träd och buskar, som inte är avigenväxningskaraktär, är 0 - 30%. Hävdgynnade arter ska finnas. Två undertyper finns: a)Fuktängar på neutrala till alkaliska, kalkrika jordar med ett varierande vatteninnehåll, oftarelativt artrika, här ingår bl.a. "kalkfuktängen"; och b) Fuktängar på surare jordar, iblandtorvrika med blåtåtel, tåg- och starrarter. Typen varierar beroende på hävd och hävdintensitet.Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt högabevarandevärden.Typiska arter, exempel:6410 a: Hårstarr, ängsstarr, ängsnycklar, vildlin, tätört m.fl.6410 b: Jungfru Marie nycklar, gökblomster, stagg, granspira, darrgräs m.fl.Gemensamma: darrgräs, hirsstarr, ormrot, slåtterblomma, svinrot, gulärla, storspov, rödbena,toftsvipa.Naturtypen är känslig för igenväxning, ökad beskuggning, uppluckrad grässvål samtkonkurrens från ohävdsarter och främmande arter. Naturtypen är även känslig för förändradhydrologi som t.ex. förändringar i ansluten grundvattenförekomst, fragmentering och förminskade populationer av karakteristiska och typiska arter.BevarandemålArealen av Fuktängar (6410) ska vara minst 0,74 hektar. Regelbunden hävd genom bete (ejvintertid) eller slåtter och efterbete ska påverka området. Ingen skadlig ansamling av förna(t.ex. fjolårsgräs) ska finnas i området efter vegetationsperiodens slut. Typiska ochkarakteristiska arter samt andra naturligt förekommande arter ska finnas och föryngra sig.Hydrologin ska vara naturlig och markfuktigheten tillräcklig. Det ska inte finnas någraavvattnande eller tillrinnande diken eller körspår eller andra avvattnande anläggningar sommedför negativ påverkan. Näringsstatusen i marken ska vara naturlig. Varken vedartad ellerörtartad igenväxningsvegetation ska förekomma mer än i begränsad utsträckning. Förnaturtypen främmande arter ska inte förekomma. Värdefulla träd ska förekomma. Typiskakärlväxter ska förekomma.BevarandetillståndBevarandetillståndet är år 2018 troligen ogynnsamt. Bevarandetillståndet kommer bligynnsamt på sikt om skötseln fortsätter.0,74 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-4097-2018 8 av 14Sida6530 - Lövängar3,22 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningI Högsböla finns ett parti med löväng som efter kraftig igenväxning under stor del av 1900-talet åter hävdas med slåtter. En del av träden hamlas, men de flesta av de äldre träden bär spårav lövtäkt, antingen i form av sidohamling (ek) eller topphamling (ask, alm). De hamladeträden, med sina höga biologiska och kulturhistoriska värden, utgör en viktig del av Högsbölaängar. Enligt inventeringen av skyddsvärda träd finns 11 skyddsvärda träd (alm, ek och ask) inaturtypen. Enligt länsstyrelsens uppföljning av gräsmarker i skyddade områden finns, de förnaturtypen 6530 typiska arterna, gullviva, rödkämpar, lundstarr, liten blåklocka, darrgräs,ängsvädd, vårfingerört, smörbollar, klasefibbla, prästkrage, höskallra, ängsskallra, ormrot,sommarfibbla (rödlistad som NT) och hirsstarr. Enligt artportalen finns även den typiska lavenalmlav (rödlistad VU).Enligt naturreservatets skötselplan ska hela skötselområde 7 hävdas med slåtter. Det är dockfrämst den västra, planare delen av området som bör klassas som löväng. Den östra delen avområdet betas i dag tillsammans med reservatets östra del och utgörs av trädklädd betesmark,naturtyp 9070.Generell beskrivning av naturtypen:Vegetationsmosaik med hävdformade lövträd/buskar och ängsytor. Naturtypen har utvecklatsgenom lång kontinuitet av bl.a. slåtter/bete och lövtäkt. Arter som indikerar hävdkontinuitetska dock finnas. Naturtypen har traditionellt utnyttjats för skörd av vinterfoder. I det gamlajordbrukssamhället var denna naturtyp därigenom ett viktigt markslag. I och med övergångentill rationellt jordbruk har lövängarna helt förlorat sin forna betydelse och förekommer numerapå ytterst små arealer. Flest traditionellt brukade lövängar finns numera kvar på Gotland där deändå bara utgör en liten spillra av tidigare arealer.Traditionellt hävdade lövängar är biologiskt mycket rika miljöer och hyser ett stort antalnumera sällsynta arter, bland annat slåttergynnade kärlväxter och många insekter. Lövängarnashalvöppna, mosaikartade miljö med hamlade träd i olika åldrar har gynnat många lavar,mossor, insekter och fåglar.Lövängar har traditionellt utnyttjats för skörd av vinterfoder och de är beroende av enkontinuerlig skötsel med årlig slåtter. Naturtypen är beroende av att trädskiktet släpper igenomtillräckligt med ljus och att igenväxningsvegetation hålls efter. Den hävdgynnade floran ochflera av kryptogamerna som växer på de gamla träden är anpassade till en ljus miljö och iskuggiga miljöer är risken att de konkurreras ut av mer triviala arter.Naturtypen är känslig för igenväxning, ökad beskuggning, näringstillförsel, bruten kontinuitet iträdskiktet. Den är också känslig för förändringar i hydrologin som t.ex. förändringar i anslutengrundvattenförekomst, fragmentering och minskade populationer av karakteristiska ochtypiska arter.BevarandemålArealen av lövängar ska vara minst 3,57 hektar. Regelbunden hävd genom fagning, slåtter,bete och lövängsbruk ska påverka naturtypens dynamik och struktur. Ingen skadlig ansamlingav förna ska finnas i området efter vegetationsperiodens slut. Typiska och karakteristiska artersamt andra naturligt förekommande arter ska finnas och föryngra sig. Naturtypen ska ha en3,57 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-4097-2018 9 av 14Sidaostörd hydrologi och välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypenska ha fortsatt höga bevarandevärden. Trädskiktet ska ha lång kontinuitet med flera gamla trädav framförallt ek, ask och alm och med en naturlig föryngring av träd och nyrekrytering avhagmarksträd i området. Krontäckningen ska vara så pass gles så att fältskiktet, delar avområdets trädstammar och död ved är ordentligt solbelysta. Död ved i olika former ochnedbrytningsstadier inklusive levande träd med döda träddelar och gamla hävdpräglade trädska finnas. Gran, buskar och sly/ungträd ska inte tillåtas ta överhanden. Ett inslag avblommande buskar ska finnas. Främmande (icke inhemska) trädarter ska inte finnas i området.Typiska arter av kärlväxter, mossor, lavar och fjärilar ska förekomma allmänt-rikligt.BevarandetillståndBevarandetillståndet är år 2018 gynnsamt.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-4097-2018 10 av 14Sida7220 - Kalktuffkällor0 ha. Arealen ej fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningI den västra delen av området finns två öppet belägna källor med kalktuff och även en deltuffmossor. I skogen i nordvästra delen av området finns ytterligare en källa medkalkutfällning. Där förekommer den typiska arten källtuffmossa enligt Artportalen.Generell beskrivning av naturtypen:Denna naturtyp utvecklas i kalkrika källmiljöer där vatten långsamt sipprar fram ur marken.Naturtypen utgörs generellt av källor med hårt, kalkrikt vatten och pågående tuffbildning. Dekan finnas i både jordbruksmark, skogsmark, men även utgöra en del av större myrkomplex.Källorna är oftast små och domineras av mossor, framförallt tuffmossor inom släktetPalustriella. Trädskiktets krontäckning kan variera från helt öppet till helt slutet. Källmiljöernahar en speciell flora och fauna som varierar med mineralsammansättning ochkrontäckningsgrad. Arealen av kalktuffkällor har minskat drastiskt i landet under 1900-talet.Markavvattning och förändringar i grundvattenflödena men även täkt av kalktuffen liggerbakom förstörelsen. Typiska arter: bortsstarr, kärrknipprot, tätört, glansvide, kärrlilja,källtuffmossa, käppkrokmossa, kamtuffmossa, källmossa m.fl.Naturtypen är känslig för igenväxning, förändrad hydrologi som t. ex. förändringar ianslutande grundvattenförekomster och förändrad hydrokemi, ökad näringstillförsel ochstörning av källmiljöernas tuffbildning samt fragmentering och minskade populationer avkarakteristiska och typiska arter.BevarandemålArealen kalktuffkällor (7220) ska vara minst 0,45 ha. Källorna ska ha ett ständigtframspringande källvatten och kalktuffbildning ska vara en pågående process. Typiska ochkarakteristiska arter samt andra naturligt förekommande arter ska finnas och föryngra sig.Grundvattenytan ska variera naturligt och vara hög under större delen av året. Källorna skavara tydligt påverkade av kalk och baskatjoner. Källornas hydrologi ska vara ostörd och detska inte finnas några avvattnande eller tillrinnande diken eller körspår som medför negativpåverkan. Källornas hydrokemi ska inte vara starkt påverkad av mänskliga ingrepp och/ellerövergödning. Typiska arter ska förekomma.BevarandetillståndBevarandetillståndet är år 2018 gynnsamt.0,45 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-4097-2018 11 av 14Sida9070 - Trädklädd betesmark12,88 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningI de östra delarna av Högsböla finns före detta lövängar. Dessa har betats sedan ängsbruketövergavs under 1900-talets början. En del av träden är hamlade, många fler bär spår eftertidigare lövtäkt. De hamlade träden med sina höga biologiska och kulturhistoriska värden utgören viktig del av Högsböla ängar. Enligt inventeringen av skyddsvärda träd finns 130skyddsvärda träd här (ek, alm, ask och oxel). Markfloran är ganska skuggpåverkad, med bådelundarter och hävgynnade arter. Enligt länsstyrelsens uppföljning av gräsmarker i skyddadeområden finns, de för naturtypen 9070 typiska arterna, gullviva, rödkämpar, gökärt, lundstarroch ängsvädd. På träden finns en fin lavflora. Enligt artportalen finns de typiska lavarternaalmlav (rödlistad VU), brunskaftad blekspik (rödlistad VU), gulvit ekspik (rödlistad VU),ekspik (rödlistad VU), liten blekspik (rödlistad VU) och gul dropplav (rödlistad NT).Generell beskrivning av naturtypen:Naturtypen förekommer på torr-blöt och näringsfattig-näringsrik fastmark. Träd- ochbuskskiktets krontäckningsgrad är 30-100% och utgörs av inhemska trädslag. Naturtypeninkluderar betade trädklädda hagmarker och betad skog. Naturtypen har lång hävdkontinuitetoch lång trädkontinuitet och inslag av gamla träd. Bete förekommer normalt i naturtypen.Området ska hysa en från naturvårdssynpunkt värdefull artstock knuten till betespåverkan ifältskiktet och/eller till solbelysta hagmarksträd. Värden knutna till beteshävd finns.Artsammansättningen varierar beroende på geografisk belägenhet och markensproduktionsförmåga. I hagmarkerna dominerar lövträd, ofta ek och björk men även lind, askoch i vissa fall tall förekommer. I den betade skogen dominerar oftast barrträd och björk, isödra Sverige även ek/bok. Trädklädda betesmarker med grova solbelysta lövträd är särskiltvärdefulla eftersom träden i regel är artrika för fler organismgrupper. Välbevaradgrundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt högabevarandevärden.Typiska arter: blåsuga, ormrot, lundstarr, stagg, klockpyrola, ängsvädd, ekspik, sotlav,läderlappslav, skogsvisslare, slåttergräsfjäril, brunfläckig pärlemorfjäril m.fl.Naturtypen är känslig för igenväxning, ökad beskuggning, näringstillförsel, bruten kontinuitet iträdskiktet. Den är också känslig för förändringar i hydrologin som t.ex. förändringar i anslutengrundvattenförekomst, fragmentering och minskade populationer av karakteristiska ochtypiska arter.BevarandemålArealen Trädklädd betesmark (9070) ska vara minst 14 hektar. Årligt bete eller slåtter medefterbete ska påverka naturtypens dynamik och struktur. Ädellövträd ska prägla betesmarken.Krontäckningen ska kunna variera mellan tätare och glesare beskogad mark. Solexponerade,varma miljöer och strukturer ska utgöra ett påtagligt inslag i området. Det ska finnas gamlaträd och föryngring av nya träd som efterträdare av följande trädarter: ek, ask, alm, oxel. Detska finnas ett buskskikt med olika växtarter men framförallt med hassel, nypon, hagtorn ochen. Gran, buskar och sly/ungträd ska inte tillåtas ta överhanden eller skada de biologiskt gamlaoch värdefulla träden i området. För naturtypen främmande eller invasiva arter ska inte finnas iområdet. Följande strukturer/substrat ska finnas: gamla träd, träd med grov bark med skador,håligheter och mulm, träd med hackspettsbohål; levande träd med döda träddelar och död ved iolika former. Typiska arter ska förekomma allmän-rikligt.13,99 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-4097-2018 12 av 14SidaBevarandetillståndBevarandetillståndet är år 2018 gynnsamt.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-4097-2018 13 av 14Sida91E0 - Svämlövskog0,5 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningNaturtypen förekommer varken som naturtypen eller utvecklingsmark i området. Naturtypen kommer att rapporteras bort nästa gång som Länsstyrelsen har möjlighet att rapportera in förändringar till Regeringen.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-4097-2018 14 av 14SidaDokumentationArtDatabanken. 2015: Rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken SLU, Uppsala.Artportalen. ArtDatabanken SLU. www.artportalen.se. Uttag 2018-02.Jordbruksverket, 2005. Ängs- och betesmarksinventeringen 2002-2004. ObjektrapportLänsstyrelsen i Skaraborgs län. Lövskogsinventeringen i Skövde kommun.Länsstyrelsen i Skaraborgs län. Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv samtområden med geografiska bestämmelser.Länsstyrelsen i Skaraborgs län. 1990: Skötselplan för naturreservatet Högsböla ängar. Beslut1990-10-09.Länsstyrelsen i Skaraborgs län. Värdefulla odlingslandskap i Skaraborgs län.Länsstyrelsen i Skaraborgs län. Ängar och hagmarker i Skövde kommun.Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Basinventering. Arbetsmaterial.Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Uppföljning av gräsmarker i skyddade områden.Arbetsmaterial.Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet (National Conservation Plan for the AgriculturalLandscape). ISBN 91-620-4815-5.Naturvårdsverket. Art- och naturtypsvisa vägledningar. www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Natura-2000/. 2018-02.SLU. Trädportalen. www.tradportalen.seBilagorBilaga 1. Karta med Natura 2000- områdets avgränsning.Bilaga 2. Natura 2000- naturtypskarta.
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Natura 2000-naturtypskarta, Högsböla SE0540097
Skövde kommun

Utvecklingsmarken håller inte Natura 2000- 
naturtypsklass idag, men kan komma att 
göra det på sikt och den är viktig för 
att uppprätthålla gynnsamt bevarandetillstånd  
för naturtyperna och arterna i området.
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