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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 habitat-direktiv. Syftet är 

att hejda utrotning av vilda djur och växter och att hindra att deras livs-miljöer förstörs. Alla 

medlemsländer 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 habitat- direktivets 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 

natur- typer, och behov av bevarandeåtgärder, t ex skydd eller skötsel, ska beskrivas. Informationen 

ska under- lätta 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 skydds- beslut för naturreservat. Föreskrifter enligt eventuella 

skyddsbeslut gäller parallellt med den tillstånds- plikt 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. 
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Områdets totala areal: 1 ha

Kommun: Falköping

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: Att bevara ett öppet och källpåverkat extremrikkärr med en artrik 
flora och fauna med flera sällsynta och specialiserade arter. 

Motivering: Områdets rikkärr har höga naturvärden. Här finns en artrik flora med många av för 
rikkärr karaktäristiska och typiska arter. Här finns flera rödlistade arter, bl.a. loppstarr och 
klasefibbla. Området ingår även i ett större våtmarksområde som ingår i den nationella 
Myrskyddsplanen där landets mest skyddsvärda våtmarker finns upptagna. Vidare är rikkärr en 
hotad och prioriterad naturtyp inom naturvårdsarbetet både i Sverige och inom EU.

Prioriterade åtgärder: Att säkerställa att rikkärret hävdas och hålls öppet och fritt från 
igenväxningsvegetation samt att förhindra att områdets hydrologi och hydrokemi påverkas 
negativt. Att slutföra pågående reservatsbildning (naturreservatet Gullängen) är en prioriterad 
åtgärd för att säkra en långsiktig skötsel av rikkärret.

Naturtyper och arter som ska bevaras i området:

Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2016-06-08

Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-21

Regeringsbeslut, historik: 

SPA: Nej, pSCI: 1998-12-01, SCI: 2005-01-01, SAC: 2011-03-01,  regeringsbeslut 
M2010/4648/Nm

Markägarförhållanden: 

Privat.

Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:

7230 - Rikkärr
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Beskrivning av området

Natura 2000-området Bolum Hov ligger i mellanbygd på förlängningen av Brunnhemsbergets  
nordvästsluttning, cirka 1,5 km öster om Broddetorps kyrka i Falköpings kommun. Bergarterna i 
trakten skapar kalkrika jordar och vatten med höga pH-värden. Hela Natura-området består av ett 
öppet extremrikkärr som sluttar svagt mot väster. Grundvattnet är ytligt och i västra delen av 
kärret finns källmiljöer med kalkutfällningra och i några källdråg växer kransalger. I den västra 
delen förekommer rikligt med axag. Generellt är fält och bottenskiktet mycket artrikt. Bland 
typiska kärlväxter förekommer exempelvis axag, knagglestarr, näbbstarr, hårstarr, ängsstarr, 
tagelsäv, ängsnycklar, sumpnycklar, kärrkniprot, flugblomster, gräsull, slåtterblomma, tätört och 
majviva. Tyiska mossarter i kärret är källtuffmossa, späd skorpionmossa, klotuffmossa, späd 
skorpionmopssa och korvskorpionmossa. Exempel på andra arter som förekommer i kärret är 
kärrslälting, kärrspira, kärrfräken, vattenklöver, darrgräs, nattviol, rosettjungfrulin, vildlin, 
smörboll, ängsvädd, loppstarr och nålstarr.

Största delen av rikkärret är öppet. Enstaka mindre träd av bl.a. björk, oxel, tall och klibbal 
förekommer och i buskskiktet noteras enstaka svartvide, brakved och enar. En hel del jordfasta 
stenar/block finns i kärret. Västra kanten av kärret är bevuxet med klen klibbal och björk. 
Trädens ålder och avsaknad av död ved tyder på att den här delen började växa igen för 30-50 år 
sedan. Hela området bedöms ha naturlig hydrologi och hydrokemi. 

På häradskartan från 1877-1882 framgår att rikkärret och stor del av omgivande mark har 
använts som slåtter- och betesmark, viket även styrks av de många hävdpräglade arterna som 
förekommer i området. Troligen har stor del av hävden i rikkärret liksom den kringliggande 
marken upphört eller varit mycket extensiv under 1900-talet, vilket lett till att stora delar av den 
tidigare öppna arealen i trakten idag är mer eller mindre igenvuxen och består av sumpskogar, 
torare lövskogar, ek-hassellundar, vissa delar är dock fortfarande öppna betesmarker. 

Natura-området omges av en kraftigt genomgallrad hage och åkermark i öster. I övriga 
väderstreck finns lövsumpskog med björk, klibbal, någon ask och någon gran. Norr och väster 
om området går Korstorpsbäcken. Rikkärret inom Natura-området har sedan början av 2000 
hållits öppet genom röjning av vedartad igenväxningsvegetation med vissa års mellanrum, samt 
att östra delen av kärret har betats extensivt av nöt i samband med efterbete på närliggande vall. 
År 2015 genomfördes en större skötselinsats i form av röjning och slåtter inom pågående LONA-
projekt, vilket drivs av Falköpings kommun 2015-2017. 

Hela Natura-området ingår i ett större våtmarksobjekt som är klassat till högsta naturvärdesklass 
samt finns upptaget i den nationella Myrskyddsplanen, vilken beskriver Sveriges mest 
skyddsvärda våtmarker. Området omfattas av ett biotopskydd upprättat av Länsstyrelsen 1995 i 
syfte att bevara och förhindra att rikkärren och dess arter skadas. År 1998 blev området Natura 
2000-område. Området ligger även inom ett större område av riksintresse för naturvård 
(Sydbillingen). Sedan några år tillbaka pågår bildning av ett naturreservat där bland annat Natura 
2000-området Bolum Hov kommer att ingå och där ett av områdets syften kommer vara att 
bevara och utveckla områdets rikkärr.

Vad kan påverka negativt

De mest aktuella hoten utifrån områdets lokala förutsättningar bedöms vara:
- Igenväxning av rikkärret. Många rikkärr är beroende av naturlig störning och/eller hävd för att 
inte växa igen. Det rörliga markvattnet och källflödena i området bidrar delvis till att kärret hålls 
öppet, men kompletterande röjning/slåtter är nödvändigt för att bevara kärren öppenhet och den 
hävdpräglade floran. Vid slåtter är det viktigt att den inte utförs för tidigt så att örterna hinner att 
fröa av sig.
- Höga djurtätheter under lång tid alternativt bete under fel säsong kan leda till att rikkärrens 
strukturer trampas sönder samtidigt som det kan leda till eutrofiering till följd av allt för stor 
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tillförsel av urin och dynga från djuren. Stödutfodring i marker med rikkärr bör inte ske då det 
kan leda ökad näringstillförsel och igenväxning.
- Förändrad hydrologi genom dikning, dikesrensning eller andra markavvattnande åtgärder 
utanför området, vilket kan påverka rikkärrens och källornas hydrologi och hydrokemi negativt. 
- Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen utanför området kan skada genom 
luftburen deposition eller genom transport med tillrinnande vatten, vilket kan skada den naturliga 
artsammansättningen.
- Uppgrävning eller plockning av orkidéer eller andra sällsynta och/eller fridlysta arter, vilka 
flera är typiska för rikkärr och källmiljöer.
- Ökad våtdeposition av kväve gör att naturtypens vegetationssammansättning förändras med 
resultat att täckningsgraden av för rikkärr karaktäristiska arter minskar, och andelen gräs, buskar 
och träd ökar.  Surt nedfall är även ett hot mot rikkärret och källmiljöerna.

Generellt påverkas naturtypen negativt även av: 
- Förändrad hydrologi och hydrokemi är generellt ett av de största hoten mot rikkärr och 
källmiljöer. Alla former av dikning och andra markavvattnande åtgärder i och utanför området 
kan utgöra en risk för områdets naturtyper och arter.
- Gödsling och våtmarkskalkning skadar den naturliga artsammansättningen i rikkärr och 
källmiljöer.
- Körning med skogsmaskiner eller andra terrängfordon t.ex. fyrhjuling kan direkt och indirekt 
(avvattnande effekt) påverka de känsliga kärr- och källmiljöera negativt.
- Exploatering och underhåll av vägar vilket direkt eller indirekt kan påverka naturtypen negativt.

Då områdets rikkärr ligger inom biotopskydd där flera av de verksamheter som kan utgöra hot 
mot rikkärr är reglerade, t.ex. grävning, odling, gödsling och skogsplantering, samt att det pågår 
reservatsbildning med syfte att bevara områdets rikkärr bedöms hotet mot kärret vara lågt.

Bevarandeåtgärder

Gällande regler:
- Förutom 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. Alla verksamheter/åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka ett 
Natura 2000-område är tillståndspliktiga, även om de utförs utanför Natura 2000-området. 
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).
- Förbud mot markavvattning gäller i hela länet.
- Rikkärren ligger inom biotopskydd. Beslutat 1995-01-26.
- Ingår i riksintresse för naturvård. Sydbillingen. Beslutat 2000-02-07.
- Alla orkidéer är fridlysta, vilket innebär att det både är förbjudet att plocka och att gräva upp 
orkidéer. 

Skydd:
Förutom Natura 2000-bestämmelserna omfattas området av biotopskydd, vilket har upprättats i 
syfte att förhindra verksamheter som kan skada rikkärrets naturvärden. Därtill pågår bildande av 
ett större naturreservat (Gullängen), vilket kommer att inkludera Natura 2000-området. 

Skötsel:
- Generellt gäller att öppna rikkärr som saknar naturlig störning behöver skötas genom 
slåtter/röjning alternativt extensivt bete i kombination med kompletterande slåtter/röjning för att 
inte växa igen. Rikkärret i området hålls till viss del öppet tack vare källpåverkan i området, men 
behov av kompletterande skötsel  finns för att kärren inte ska växa igen. Hävden bör vara av 
sådan omfattning att igenväxning av kärret motverkas och att ingen skadlig ansamling av förna 
sker. 
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- Vedartad igenväxningsvegetation röjs vid behov. Röjningen bör ske med röjsåg med vass 
trekantsklinga (eller motsvarande skärande redskap) så nära marken som möjligt. Små buskar 
och träd/sly kan med fördel ryckas upp. Lämplig period är juli-augusti.  Slagen vegetation forslas 
bort så snart som möjligt.
- Slåtter av örter och gräs kan genomföras varje till vart tredje år beroende på mängden 
ohävdsarter och tillväxt. Det är viktigt att ohävdsarter hålls i schack och inte tillåts utbreda sig 
för mycket då de kan bli svåra att bekämpa, samt att en kraftig förnatäckning är negativ för 
konkurrenssvaga och ljuskrävande arter. Traditionell slåttertidpunkt är 15 juli-15 augusti, men 
slåtter kan beroende på väderlek utföras åtminstone t.o.m. 15 september. Det viktiga är att 
slåttern sker vid uppehållsväder för att möjliggöra fröspridning. Uteblir period med 
uppehållsväder bör kärret slås etappvis. Slåttern bör ske med röjsåg med vass trekantsklinga 
(eller motsvarande skärande redskap) så nära marken som möjligt. 
- Avslagen vegetation (örter och gräs) bör ligga kvar och torka under några dagar. På så sätt 
möjliggörs fröspridningen av orkidéer och andra värdefulla kärlväxter. Efter några dagars 
torkning samlas den torkade vegetationen ihop och forslas sedan bort från den slåttrade ytan. 
- Uttransport av röjd/slagen vegetation ska ske för hand eller med lätt fordon med vagn, typ 
järnhäst, fyrhjuling eller motsvarande. Det är viktigt att inte körskador uppstår. Det är också 
viktigt att ta bort så mycket som möjligt av den slagna vegetationen. Det uttransporterade 
materialet läggs i högar utanför den slagna ytan, på en lägre nivå än själva kärret, så att 
kväveläckage från den slagna vegetationen inte hamnar i kärret. Alternativt att den slagna 
vegetationen körs bort från området.
- Efter slåtter bör kärret om möjligt efterbetas, helst med nötdjur. Även de år då det inte sker 
slåtter bör området betas genom sent betespåsläpp så att örterna hinner blomma över och fröa av 
sig (augusti är ofta lämpligt).
- Den trädklädda delen i västra delen av kärret bör på sikt avverkas. Lämpligt vore att först 
ringbarka träden och sedan när de har dött (ca 3-6 år) avverkas de och läggs med fördel som död 
ved i den intilliggande skogen. Ett alternativ är att successivt avverka trädbeståndet.
- Stenmuren i norra delen av området bör röjas fram och hållas öppen.

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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som helhet ska nå gynnsamt tillstånde. Den del av kärret som är öppet idag bedöms dock ha ett 
gynnsamt tillstånd med ett mycket artrikt fält- och bottenskikt och avsaknad av större inslag av 
igenväxningsvegetation. Med befintliga skötselambitioner inom pågående LONA-projekt samt 
föreslagen skötsel i förslaget till det pågående naturreservatet bedöms rikkärret på sikt ha goda 
förutsättningar att nå gynnsamt tillstånd.
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Bilagor

Bilaga 1. Natura 2000-områdets avgränsning
Bilaga 2. Naturtypskarta
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Natura 2000-naturtypskarta 
för SE0540193 Bolum Hov

Bakgrundsdata lantmäteriet dnr 106-2004/188-o
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Teckenförklaring
Gräns för Natura 2000- området
Fastighetsgränser

Alla Naturtyper
7230 - Rikkärr
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