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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: 1,2 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 rikligt bestånd av guckusko.

Motivering: Vid Brunnhem Smedsgården finns ett stabilt och förhållandevis stort bestånd av 

guckusko. Guckusko är en sällsynt och fridlyst art i Sverige och prioriterad art inom EU:s 

naturvårdsarbete.  

Prioriterade åtgärder: Att bevara en halvöppen betad lövskog med opåverkad hydrologi. Området 

behöver skötsel i form av extensivt bete samt kompletterande röjningsåtgärder vid behov. Att 

förhindra att guckuskobestånden trampas ner av besökare eller allt för intensivt bete.

Naturtyper och arter som ska bevaras i området:

Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2016-03-29

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

Beskrivning av området

Natura 2000-området är beläget ca 2 km nordväst om Stenstorp i Falköpings kommun. Området 

består av en före detta löväng med relativt ungt, ädellövdominerat trädskikt och rik förekomst av 

guckusko. Här finns spridda medelgrova och grova lövträd av flera slag, bland annat alm, oxel, 

fågelbär och hägg. Hassel förekommer rikligt och bildar stora mängder död ved. Området har en 

Markägarförhållanden: 

Privat

1902 - Guckusko, Cypripedium calceolus
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rik lundflora och god förekomst av vedsvampar. Även angränsande marker har rik flora, bland 

annat med rik orkidéförekomst i närliggande rikkärr, och med kalkgräsmarksflora innehållande 

bl a smalbladig lungört norr om objektet.

Området har röjts och gallrats i omgångar under 1990-talet och början av 2000-talet samt att 

betet har återupptagits. Området betas nu extensivt och  betessläpp sker först i augusti. Den 

anpassade hävden har gynnat guckuskon som på senare år ökat kraftigt i antal. 

Hela Natura 2000-området ingår i ett större område av riksintresse för naturvård. Natura 2000-

området ligger även inom ett större område som är på väg att bli naturreservat

(Brunnhemsberget), där syftet delvis kommer att vara att sköta och bevara den rika 

guckuskolokalen som förekommer i Natura-området.

Vad kan påverka negativt

- Tidigt och/eller för kraftigt bete i området.

- Igenväxning kan missgynna guckusko genom minskat ljusinsläpp och konkurrens från andra 

arter.

- Insamling och uppgrävning av guckuskobestånden.

- Ett normalt skogsbruk med avverkningar öppnar oftast omgivningarna alltför drastiskt, och 

även om inga direkta skador skett på guckuskobestånden så kan andra arter få konkurrensfördelar 

genom den frigjorda näringen och konkurrera ut arten. 

- Körskador i samband med skogsbruk kan lätt ge upphov till lokalt ändrad hydrologi som kan 

vara mycket skadlig på guckuskobestånden. Även andra verksamheter och åtgärder som kan 

påverka områdets hydrologi utgör hot för arten.

- Tramp i och kring välbesökta guckuskolokaler kan orsaka skada genom att plantor trampas 

sönder och/eller att marken kompakteras så att hydrologin förändras och därmed hindrar att arten 

kan sprida sig vegetativt.

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. 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. 

- Riksintresse för naturvård (NRO 14098 Sydbillingen).

- Guckuskon är fridlyst, vilket innebär att det är förbjudet att avsiktligt plocka, samla in, skära 

av, dra upp med rötterna eller på annat sätt förstöra vilt förekommande bestånd av guckusko i 

naturen (7§ Artskyddsförord-ningen (2007:845).

- Det är förbjudet att förvara och transportera vilt levande exemplar av guckusko (23§ 

Artskyddsförordningen).

Skydd:

Området är idag oskyddat, men bildande av ett naturreservat där Natura 2000-området ingå 

pågår. Vidare omfattas området av miljöstöd för särskilda värden och nytt stöd är sökt för 

perioden 2015-2019. Beslut om beviljat miljöstöd har i skrivande stund inte tagits (2016-03). 

Skötsel:

- Fortsatt extensivt bete med sent betespåsläpp.

- Försiktig röjning/plockhuggning vid behov, då betet ensamt förmodligen inte räcker till att 

förhindra igenväxningen av skogen.

- Vid risk för intensivt tramp som kan skada guckuskorna bör betet regleras alternativt att 
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bestånden stängslas in. Vid risk för trampskador från besökare bör även stängsling av 

guckuskobestånden ske.

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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Bilagor

Bilaga 1. Natura 2000-områdets avgränsning
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