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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 beskrivning 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 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 skydds- beslut 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.

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.

Kartor
Information om naturtypers utbredning och arter i ett enskilt område går att hitta med hjälp av kartverktyget 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.
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Therese Ericsson

Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0540264 Forentorp
Kommun: Falköping
Områdets totala areal: 21,2 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2017-09-07
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2017-12-20
Markägarförhållanden:
Privatägt
Regeringsbeslut, historik:
SPA: Nej, pSCI: 2001-06-01, SCI: 2005-01-01, SAC: 2011-03-01, regeringsbeslut
M2010/4648/Nm
Naturtyper och arter som ska bevaras i området:
Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:
9070 - Trädklädd betesmark
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 EU:s 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 områdets trädklädda ekhage samt att bevara dess rika
flora och fauna. Den rika epifytfloran med flera hotade och sällsynta arter är av särskilt
bevarandevärde.
Motivering: Forentorps trädklädda betesmark har en mycket lång hävdkontinuitet, vilket har
bidragit till en mycket artrik flora och fauna. Här finns ett olikåldrigt trädbestånd dominerat av
ek, men islaget av andra lövträd är också stort. Förekomsten och kontinuiteten av gamla, grova
och ihåliga träd är mycket god, vilket har bidragit till en rik och värdefull epifytflora med flera
sällsynta och för trakten unika arter. Sannolikt är förekomsten av insekter knutna till de gamla
träden också hög. Förekomsten av fåglar och kärlväxter är också god.
Prioriterade åtgärder: Fortsatt skötsel i form av årligt bete. Friställande av ekar med rik
epifytflora samt säkerställa föryngring av ek. Lämna naturligt död ved i beteshagen.
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Beskrivning av området
Natura 2000-området Forentorp är beläget intill vägen mellan Falköping och Skara, i närheten av
Gudhem. Området består till största del av välhävdad lövträdsklädd betesmark dominerad av ek.
Här finns många grova och gamla ekar som har en värdefull epifytflora. Äldre träd finns även av
andra trädslag som ask, alm, lind, bok, hästkastanj, sötkörsbär och lönn, dessutom finns inslag av
björk, asp, rönn, tall och gran. En mindre del i sydväst består av talldominderad betesmark.
Området har en mycket lång hävdkontinuitet. På 1100-talet tillhörde området Gudhems kloster
och därefter, 1685, skrevs Forentorp som säteri. Forna åkrar och stenrösen vittnar dock om
tidigare hävd av markerna. Den långa tiden av kontinuerlig hävd samt kontinuiteten i trädskiktet
har bidragit till områdets rika flora och fauna. De gamla träden med sprickbark, mulm och
stamhåligheter är grunden till en mycket rika epifytflora. Arter som ofta noteras på träden är
fällmossa, guldlockmossa, gulpudrad spiklav, rostfläck och sotlav. Bland mer ovanliga arter
finns lunglav, ekspik, liten sönderfallslav, gul dropplav, rödbrun blekspik, blekspik,
hjälmbrosklav och grå skärelav. Den långa trädkontinuiteten, framför allt av gamla ekar, gynnar
även många vedlevande insekter.
Den kuperade terrängen med böljande åsar och mellanliggande svackor bidrar till friska marker,
med inslag både torra och fuktiga partier. Krontäckningen i området varierar, fläckvis finns
solbelysta gläntor. Buskskikt förekommer sparsamt och förekomsten av död ved är liten. Den
varierande terrängen och krontäckningen bidrar till en rik och varierad flora. Exempel på
kärlväxter som förekommer är sårläka, ormbär, kransrams stinksyska, vitsippa, blåsippa, svalört,
ängskovall, blåsuga, vårbrodd, kärrgröe och ängssyra. Den rikaste floran förekommer i de
solbelysta gläntorna. Utöver rik flora bland kryptogamer och kärlväxter är området även av
intresse för fågellivet. Här häckar bland annat mindre hackspett och skogsduva. I trakten kring
Forentorp hade den hotade ortolansparven sitt sista häckningsområde i Skaraborg och
Västergötland.
I västra delen av området finns en alsumpskog, västra delen av beståndet består av äldre skog
som är klassad som nyckelbiotop. Genom norra delen av området rinner en mindre bäck
(Forentorpabäcken) i öst-västlig riktning. Längs bäcken och dess närområde finns ytterligare
bestånd av alsumpskog. I norra delen finns även mindre delar med öppen gräsmark som på sikt
genom fortsatt hävd skulle kunna utvecklas till naturtypen fuktängar. Idag är den klassad som
utvecklingsmark då hävden har varit för svag vilket har lett till att den hävdgynnade floran är
undanträngd av ohävdsvegetation. Huruvida alsumpskogen når upp till kriterierna för naturanaturtyp (lövsumpskog eller trädklädd betesmark) är idag oklart och ytterligare inventering krävs
för att fastställa detta. Albestånden är nu klassade som utvecklingsmark. Albestånden och den
öppna fuktängen i norr betas tillsammans med den angränsande ekhagen.
Utmed Forentorpabäcken finns en äldre kvarn, som hör till den mycket värdefulla äldre
bebyggelsen på Forentorps gård. Hagmarkerna kring Forentorp är generellt mycket rika på
fornlämningar, och trakten hör till länets fornlämningsrikaste. Bland annat är den intressant på
grund av de rika förekomsterna av fossil åkermark och äldre hägnadssystem. Stensträngssystem
från järnåldern och flera stensättningar är några av lämningarna som ligger inom objektet.
Natura 2000-området Forentorp ingår sedan 2009 i naturreservatet Forentorpa ängar. Albeståndet
i västra delen av området som är klassad som nyckelbiotop har varit skyddad sedan 1996 som
biotopskydd. Forentorp ligger även inom riksintresse för både naturvård och kulturmiljövård.
Vad kan påverka negativt
Natura 2000-området sköts enligt gällande skötselplan för naturreservatet Frorentorpa ängar (för
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information om skötsel se rubriken "bevarandeåtgärder"). Så länge detta sker bedöms risk för
negativ påverkan på betesmarkens naturvärden vara liten. Generellt hotas trädklädda betesmarker
av:
- Minskad eller upphörd hävd, vilket på sikt leder till igenväxning av buskar och träd och
utarmning av den hävdgynnade floran och faunan.
- Produktionsinriktat skogsbruk. Avverkningar och virkeshantering med tunga fordon, liksom
markberedning och dikning, kan skada för naturtypen viktiga markförhållanden, samt leda till
förändrad hydrologi. Detta kan i sin tur påverka de botaniska värdena negativt. Större uttag av
träd leder även till att träden med dess strukturer och trädlevande arter försvinner vilket är
negativt för naturtypen. Borttag av död ved är även negativt för naturtypen då flera arter är
beroende av död ved som livsmiljö. Försiktig röjning för att synliggöra fornlämningar utgör i
regel inget hot mot naturtypen.
- Direkt näringstillförsel genom gödsling samt indirekt näringstillförsel genom tillskottsutfodring
och sambete med gödslad vall kan missgynna den konkurrenssvaga floran.
- Användning av avmaskningsmedel som innehåller avermectin kan vara negativ för den
dynglevande insektsfaunan. Avmaskningsmedel bör därför bara användas vid behov.
- Ökat graninslag och invandring av främmande trädslag, vilket kan tränga undan det nuvarande
lövträdsdominerande trädskiktet.
- Bristande föryngring av ek kan på sikt hota betesmarkens karaktär samt de arter som är
beroende av ek som livsmiljö.
- Ett alltför tätt trädskikt kan skada de äldre träden, den värdefulla kryptogamflora och det
insektsliv som är knutna till dem.
- Luftföroreningar som exempelvis kvävenedfall, försurning och svavel- och metallföroreningar
kan skada känslig flora, t.ex. kryptogamfloran.
- Sjukdomar som exempelvis askskottsjuka och almsjuka.
Bevarandeåtgärder
Gällande regelverk
- Det krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt
kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Även åtgärder som utförs utanför området kan
vara tillståndspliktiga om de kan påverka områdets naturtyp negativt. 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 ligger inom riksintresse för naturvård (NRO 14106 Mösseberg och Slafsanområdet).
Beslut 2000-02-07.
- Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövården (Kambrosilurområdet [R100]). Beslut
1996-08-27.
- Hela området ligger inom naturreservatet Forentorpa ängar. Beslut och skötselplan 2009-01-30.
- Ett mindre biotopskydd finns i området. Beslut. 1996-07-19.
Skydd
Hela området ingår i naturreservatet Forentorpa ängar. Samt att en mindre del av området är
skyddat som biotopskydd. Området bedöms inte vara i behov av ytterligare skydd.
Naturreservatets skötselplanen stämmer väl överens med bevarandet av områdets trädklädda
betesmarker.
Skötsel
Skötsel bedrivs idag enligt gällande skötselplan för naturreservatet Forentorpa ängar. I korta drag
innebär skötseln:
- Förtsatt hävd med nötkreatur.
- Friställning av ekar med rik epifytflora.
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- All naturligt död ved lämnas i området, och läggs gärna i bryn och solexponerade lägen. Vid
behov kan ringbarkning av träd genomföras för att öka mängden död ved.
- Blommande bryn värnas genom att skuggande träd tas bort. Gamla hagmarksträd med rik
epifytflora bör dock inte tas bort.
- Säkerställande av föryngring av lövträd, framförallt ek. Vilket kan ske genom att konkurrerande
vegetation röjs bort.
- Vid behov sker bortröjning av inväxande gran.
År 2017 omfattas områdets trädklädda betesmark av miljöersättning för särskilda värden enligt
landsbygdsprogrammet (2016-2020) och en åtagandeplan för skötseln av området är knuten till
ersättningen.
Bevarandetillstånd
Den sammanvägda bedömningen av bevarandetillstånd för Forentorps trädklädda betesmarker
bedöms vara icke gynnsamt, men med fortsatt sköttsel av området bedöms förutsättningarna att
nå gynnsamt tillstånd vara goda. För ytterligare information se rubriken "bevarandetillstånd"
under naturtypsbeskrivningen.
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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Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:
9070 - Trädklädd betesmark
Areal: 17,3 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 14,2 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Större delen av Natura 2000-området består av naturtypen trädklädd betesmark. Hagmarken
har en mycket lång hävdkontinuitet och karaktäriseras i större delen av området av
lövträdsklädd betesmark dominerad av ek. Inslag av andra lövträd är dock stor. Här finns bland
annat ask, alm, lind, bok, hästkastanj, sötkörsbär, lönn, al, björk, asp, rönn. Enstaka tall och
gran förekommer även. Förekomsten av gamla grova träd, liksom hålträd är påfallande. De
gamla träden med sprickbark, mulm och stamhåligheter bidrar till en mycket rik epifytflora
med flera hotade och sällsynta arter. Guldlockmossa, vilken är en karaktärsart för naturtypen,
är mycket vanligt förekommande på träden. Därtill förekommer de typiska arterna lunglav,
ekspik, sotlav, och gulpudrad spiklav. Den gulpudrade spiklaven är rödlistad liksom gul
dropplav som också förekommer i betesmarken. Andra sällsynta lavar är liten sönderfallslav,
hjälmbrosklav, blekspik och grå skärelav. Sannolikt finns också en rik insektsfauna knutna till
de gamla träden. En mindre del i sydväst består av talldominderad betesmark. Här är
vegetationen mer hedartad, men inslaget av örter är ändå stort.
Områdets kuperade terräng med varierande markfuktighet samt variation av krontäckning
bidrar till en rik och varierad kärlväxtflora. Här noteras arter som sårläka, ormbär, kransrams
stinksyska, vitsippa, blåsippa, gullviva, gökärt, svalört, ängskovall, blåsuga, vårbrodd, kärrgröe
och ängssyra. Blåsuga, gökärt och gullviva är typiska arter för naturtypen. Den artrikaste
kärlväxtfloran finns i solbelysta gläntor och på de solbelysta gamla träden är förekomsten av
mossor och lavar är som störst. Buskskiktet är generellt sparsamt och består oftast av enstaka
hassel, nypon och en. Förekomsten av död ved är liten i området.
Generellt förekommer naturtypen trädklädd betesmark på torr-blöt och näringsfattig-näringsrik
fastmark. Träd- och buskskiktets krontäckningsgrad är 30-100% och utgörs av inhemska
trädslag. Naturtypen inkluderar betade trädklädda hagmarker och betad skog. Naturtypen har
lång hävdkontinuitet och lång trädkontinuitet och inslag av gamla träd. Bete förekommer
normalt i naturtypen. Området ska hysa en från naturvårdssynpunkt värdefull artstock knuten
till betespåverkan i fältskiktet och/eller till solbelysta hagmarksträd. Värden knutna till
beteshävd finns. Artsammansättningen varierar beroende på geografisk belägenhet och
markens produktionsförmåga. I hagmarkerna dominerar lövträd, ofta ek och björk men även
lind, ask och i vissa fall tall förekommer. I den betade skogen dominerar oftast barrträd och
björk, i södra Sverige även ek/bok. Trädklädda betesmarker med grova solbelysta lövträd är
särskilt värdefulla eftersom träden i regel är artrika för fler organismgrupper.
Exempel på typiska arter för naturtypen är blåsuga, ormrot, lundstarr, stagg, klockpyrola,
ängsvädd, ekspik, sotlav, läderlappslav, skogsvisslare, slåttergräsfjäril, brunfläckig och
pärlemorfjäril.
Naturtypen är känslig för igenväxning, ökad beskuggning, näringstillförsel, bruten kontinuitet i
trädskiktet. Den är också känslig för förändringar i hydrologin som t.ex. förändringar i ansluten
grundvattenförekomst, fragmentering och minskade populationer av karakteristiska och
typiska arter.
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Bevarandemål
Arealen Trädklädd betesmark (9070) ska vara minst 14,2 hektar. Årligt bete ska påverka
naturtypens dynamik och struktur. Ett trädskikt av lövträd dominerat av ek ska prägla större
delen av betesmarken. En mindre del av betesmarken ska ha ett trädskikt som domineras av
tall. Krontäckningen kan variera mellan tätare och glesare beskogad mark. Solexponerade,
varma miljöer och strukturer, såsom öppna gläntor och solbelysta träd, ska utgöra ett påtagligt
inslag i området.
I ekhagen ska det finnas gamla träd och föryngring av nya träd som efterträdare av följande
trädarter: ek rikligt; ask, alm, lind, bok, hästkastanj, sötkörsbär, lönn, al, björk, asp och rönn
allmän-tämligen allmän förekomst. I det talldominerade beståndet ska det finnas gamla träd av
tall liksom föryngring av tall. Därtill kan det finnas inslag av andra träd som exempelvis ek
och björk. Buskskikt ska generellt förekomma sparsamt och består av olika växtarter men
framförallt blommande buskar och hassel. Gran, buskar och sly ska inte tillåtas ta överhanden
eller skada de biologiskt gamla och värdefulla hagmarksträden eller den betespräglade floran i
området. För naturtypen främmande eller invasiva arter ska inte finnas i området.
Följande strukturer/substrat ska finnas: gamla träd, träd med grov bark, håligheter och mulm
ska förekomma allmänt-rikligt; död ved i olika former ska förekomma tämligen allmänt.
Typiska arter av mossor och lavar ska förekomma allmänt. Typiska kärlväxtarter ska
förekomma tämligen allmänt i de mer öppna delarna av betesmarken. Sammantaget kan dock
förekomsten av typiska arter kärlväxter ha en sparsam-tämligen allmän förekomst. Negativa
indikatorarter som exempelvis örnbräken, hundkex och brännässla ska saknas eller förekomma
i mycket begränsad omfattning. Det samma gäller även vedartad igenväxningsvegetation
såsom asp- och björksly.
Negativ påverkan
Natura 2000-området sköts enligt gällande skötselplan för naturreservatet Frorentorpa ängar.
Så länge detta sker bedöms risk för negativ påverkan på betesmarkens naturvärden vara liten.
För ytterligare information se rubriken "negativ påverkan" på områdesnivå.
Bevarandeåtgärder
Se under rubriken "bevarandeåtgärder" på områdesnivå.
Bevarandetillstånd
Största delen av den trädklädda betesmarken bedöms vara väl betad. Kontinuiteten och
förekomsten av gamla ekar med grov bark, mulm och håligheter bedöms i större delen av
betesmarken vara riklig. I den sydligaste delen av betesmarken är dock trädskiktet något ungt
och förekomsten av gamla träd är inte så rik. Föryngringen av ekar som efterträdare är
sparsam. Förekomsten av död ved är generellt sparsam och bör på sikt öka. Visst behov av
friställning av gamla vidkroniga träd samt röjning för att öka ljusinsläppet till fältskiktet
förekommer. I vissa delar förekommer rikligt med örnbräken som bör röjas bort. Förekomsten
av typiska mossor och lavar bedöms vara allmän, men borde på sikt kunna öka ytterligare till
följd av friställning av gamla träd. Förekomsten av typiska kärlväxtarter är sparsam men borde
även den på sikt kunna öka. På vissa ställen har t.ex. tidigare röjning av
igenväxningsvegetation skett och här bedöms förekomsten av hävdgynnad flora på sikt kunna
öka. Den sammanvägda bedömningen av naturtypens bevarandetillstånd bedöms vara icke
gynnsamt, men med fortsatt skötsel av området bedöms förutsättningarna att nå gynnsamt
tillstånd vara goda.
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