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Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0540189 Hedegården
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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 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.

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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T. Ericsson, E. Ottosson

Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0540189 Hedegården
Kommun: Falköping
Områdets totala areal: 4,5 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2017-01-03
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2017-06-16
Markägarförhållanden:
Privat
Regeringsbeslut, historik:
SPA: Nej, pSCI: 1998-12-01, 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:
6210 - Kalkgräsmarker
6270 - Silikatgräsmarker
6410 - Fuktängar
7230 - Rikkärr

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 hävdpräglat rikkärr och en kalkfuktäng med
karaktäristisk och artrik flora och fauna.
Motivering: Områdets rikkärr och kalkfuktäng har höga naturvärden. Området har hävdats sedan
långt tillbaka och har en hävdpräglad flora med för rikkärr och kalkfuktäng karaktäristiska arter.
Inom området finns även den hotade arten stor ögontröst. Mänskliga ingrepp med negativ
påverkan saknas. Kalkfuktängen och rikkärret har klassat till högsta naturvärdesklass i länets
våtmarksinventering. Rikkärr generellt är en hotad och prioriterad naturtyp inom
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naturvårdsarbetet både i Sverige och inom EU.
Prioriterade åtgärder: Årlig hävd av rikkärret och kalkfuktängen så att de hålls öppna och fria
från igenväxningsvegetation samt att förhindra att områdets hydrologi och hydrokemi påverkas
negativt.
Beskrivning av området
Natura 2000-området ligger mellan Hedegården och Kronelund, cirka 1 km NNV om Högstena
kyrka i Falköpings kommun. Området består av en sänka som genomkorsas av en bäck. Bäcken
är odikad och slingrar från öst till väst genom området. Markerna är fuktiga och består till största
del av rikkärr och kalkfuktäng. Gränsen mellan naturtyperna är mosaikartad och flytande. I öster
dominerar kalkfuktäng och i centrala och västra delen av området dominerar rikkärr. Båda
naturtyperna är kraftigt tuvade och det finns inslag av björk och viden. Bland kärlväxter noteras
exempelvis majviva, slåtterblomma, ängsnycklar, näbbstarr, hirsstarr, kärrkniprot, smörbollar och
den rödlistade arten källblekvide. I rikkärrets bottensikt finns karaktäristiska brunmossor. På
mossklädda stenar i områdets västra del växer den hotade arten stor ögontröst som även omfattas
av ett särskilt åtgärdsprogram.
Området sambetas med omkringliggande, torrare enbuskmarker. Mindre delar av torrare
betesmark (silikatgräsmark och kalkgräsmark) förekommer även inom området. Rikkärret och
kalkfuktängen är förhållandevis blött, vilket gör dem mindre attraktiva för betesdjuren, vilket har
gjort att ohävdsvegetation i form av älgört dominerar i stora delar av området. Den kringliggande
och torrare marken är generellt väl betad.
Sedan 2007 ingår Natura-området Hedegården tillsammans med ytterligare tre Natura-områden
(Öja hed, Skogastorpkärret och Skogastorps gård) inom naturreservatet Skogastorp.
Naturreservatet i sin tur ligger inom ett större område av riksintresse för naturvård.
Vad kan påverka negativt
- Utebliven eller felaktig hävd, vilket kan leda till igenväxning och utarmning av den
karaktäristiska och hävdgynnade floran. Ett för högt betestryck kan leda till att flora och fauna
(exempelvis snäckor) skadas av för mycket tramp samt eutrofiering genom stor tillförsel av urin
och dynga från djuren. För tidig slåtter, det vill säga slåtter som sker innan örterna hinner
blomma över och fröa av sig. (För ytterligare information om lämplig skötsel se
skötselbeskrivningen under bevarandeåtgärder).
- Förändrad hydrologi genom dikning eller andra markavvattnande åtgärder i eller i närheten av
området, vilket kan påverka naturtypernas hydrologi och hydrokemi negativt.
- Näringstillförsel genom tillskottsutfodring och sambete på gödslad vall kan missgynna den
konkurrenssvaga floran.
- Användning av avmaskningsmedel som innehåller avermectin kan vara negativt för den
dynglevande insektsfaunan och bör endast användas vid behov.
- Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen i området eller dess omgivning 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 arter för rikkärr och de hävdpräglade gräsmarkerna.
- Insådd av främmande arter kan påverka floran negativt.
- Ökad våtdeposition av kväve och surt nedfall gör att naturtypernas karaktäristiska
vegetationssammansättning förändras negativt.
Hotet mot områdets naturtyper bedöms vara lågt då Natura 2000-området ingår i ett naturreservat
vars syfte bland annat är att bevara och utveckla rikkärr, kalkfuktängar och andra hävdpräglade
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gräsmarker.
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.
- Beslut och skötselplan för naturreservatet Skogastorp. Beslutat 2007-09-14.
- Alla orkidéer är fridlysta, vilket innebär att det både är förbjudet att plocka och att gräva upp
orkidéer.
Skydd:
Området ligger inom naturreservatet Skogatorp, vars syfte bland annat är att bevara och utveckla
rikkärr, kalkfuktängar och andra hävdpräglade gräsmarker.
Skötsel:
-Området bör hävdas genom bete med tillräckligt hårt betestryck alternativt bete med
kompletterande slåtter eller enbart slåtter. Betet får inte vara för intensivt eller ske vid en sådan
tidpunkt på säsongen att marktäcket skadas, det vill säga att det uppstår stora bara vegetationsfria
fläckar. Hävden bör vara av sådan omfattning att igenväxningsvegetation inte sprider sig i
området samt att ingen skadlig ansamling av förna sker.
- Där stor ögontröst växer krävs betesuppehåll 15 juni-15 augusti. Betesuppehållet syftar till att
ögontrösten inte ska betas ner eller trampas sönder samt att arten ska ges möjlighet att blomma
över och fröa av sig.
- Eventuell slåtter av gräs och örter bör inte ske innan 15 augusti för att örterna ska hinna
blomma över och ges möjlighet att sprida sina frön. Det är viktigt att slåttern sker vid
uppehållsväder för att möjliggöra fröspridning, slåttern kan beroende på väderlek ske åtminstone
t.o.m. 15 september. Slåttern bör ske med röjsåg med vass trekantsklinga (eller motsvarande
skärande redskap) så nära marken som möjligt.
- Avslagen vegetation bör ligga kvar och torka under några dagar. På så sätt möjliggörs
fröspridningen av orkidéer och andra värdefulla kärlväxter. Efter några dagars torkning krattas
den torkade vegetationen ihop med handräfsa och forslas sedan bort från den slåttrade ytan.
Uttransport ska ske för hand eller med lätt fordon med vagn, typ järnhäst, fyrhjuling eller
motsvarande. Det är viktigt att räfsa och 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 fuktängen
eller kärret. Alternativt att den slagna vegetationen körs bort från området.
-Bekämpning/slåtter av älgört utförs med fördel redan i juni. Slagen vegetation tas direkt bort
från området.
-Röjning av sly och annan igenväxningsvegetation bör genomföras vid behov.
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:
6210 - Kalkgräsmarker
Areal: 0,06 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
I Hedegården finns kalkgräsmark runt om fuktängarna och rikkärret, främst i områdets östra
och södra del. Kalkgräsmarken är öppen med enstaka träd och buskar (främst en). Arealen
kalkgräsmark inom Natura-området är mycket liten och ingår i ett större sammanhängande
parti av hävdade gräsmarker utanför Natura 2000-områdets gräns. Exempel på typiska arter
som förekommer i kalkgräsmarken är ängshavre, rödkämpe, jordtistel, backsmultron,
kärringtand, vildlin, klasefibbla, ormrot, harmynta, rosettjungfrulin och axveronika.
Generellt beskrivs naturtypen som torra till friska, betespräglade kalkrika gräsmarker ofta med
ett mycket stort inslag av örter. Naturtypen har utvecklats genom långs hävdkontinuitet men
kan vara stadd i igenväxning. Krontäckning av träd och buskar, som inte är av
igenväxningskaraktär, är 0 - 30%. Hävdgynnade arter ska finnas. Ibland kan dessa marker vara
rika orkidèlokaler.
Naturtypen är känslig för igenväxning, ökad beskuggning, uppluckrad grässvål samt
konkurrens från ohävdsarter och främmande arter. Naturtypen är även känslig för förändringar
i ansluten grundvattenförekomst, fragmentering och för minskade populationer av
karaktäristiska och typiska arter.
Bevarandemål
Arealen kalkgräsmark (6210) ska vara minst 0,06 ha 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. Naturtypen ska
ha en ostörd hydrologi och näringsstatusen i marken ska vara naturlig. Krontäckningen av träd
och buskar ska vara liten. Igenväxningsvegetation, vedartad eller örtartad, ska inte förekomma
mer än i begränsad utsträckning. För naturtypen främmande arter ska inte förekomma.
Artsammansättningen i fält- och bottenskiktet ska vara naturlig/karakteristisk för naturtypen.
Typiska kärlväxter som ängshavre, rödkämpe, jordtistel, backsmultron, kärringtand, vildlin,
klasefibbla, ormrot, harmynta, rosettjungfrulin och axveronika ska ha riklig förekomst. Typiska
och karakteristiska arter samt andra naturligt förekommande arter ska föryngra sig.
Bevarandetillstånd
Sett till hela arealen kalkgräsmark som ligger inom samma betesfålla, där en liten del ingår i
Natura-området Hedegården och resterande del ingår i naturreservatet Skogastorp, bedöms
bevarandetillståndet vara gynnsamt. Gräsmarkerna omfattas vintern 2016 av en åtgandeplan för
skötsel av betesmarker med särskilda värden.
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6270 - Silikatgräsmarker
Areal: 0,21 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
I Natura 2000-områdets västra del finns en mindre del silikatgräsmarker. Gräsmarken är öppen
med förekomst av några enstaka buskar. Den ingår i ett större sammanhängande parti av betade
gräsmarker utanför Natura 2000-områdets gräns. Exempel på typiska arter som förekommer är
hirsstarr, brudbröd, darrgräs, bockrot, prästkrage, liten blåklocka, gullviva och backtimjan.
Naturtypen beskrivs generellt som torra till friska gräsmarker i låglandet, ofta på kalkfattig
grund, med lång kontinuitet av betesdrift. Markerna kan i tidigare skeden ha varit hävdade
genom slåtter. De är mer eller mindre ogödslade och har en artrik vegetation av hävdgynnade
kärlväxter och svampar. Träd kan förekomma, dock får trädskiktets krontäckning inte överstiga
30 %. Naturtypen uppvisar i landet en mycket stor variation beroende på markfuktighet och
klimat. De torra typerna kan vara örtrika, vara av fårsvingeltyp eller vara hällmarkstorrängar.
Den ofta rika förekomsten av örter gör att naturtypen är viktig för många insekter, inte minst
fjärilar och bin.
Naturtypen är känslig för igenväxning, ökad beskuggning, uppluckrad grässvål samt
konkurrens från ohävdsarter och främmande arter. Naturtypen är även känslig för förändringar
i ansluten grundvattenförekomst, fragmentering och för minskade populationer av
karaktäristiska och typiska arter.
Bevarandemål
Arealen silikatgräsmark (6270) ska vara minst 0,21 ha. Regelbunden hävd ska påverka
området, genom årligt bete (ej vintertid), eller genom slåtter och efterbete. Ingen skadlig
ansamling av förna ska finnas i området efter vegetationsperiodens slut. Naturtypen ska ha en
ostörd hydrologi och näringsstatusen i marken ska vara naturlig. Krontäckningen av träd och
buskar ska vara liten. Träd- och buskskikt ska endast förekomma i måttlig mängd. Varken
vedartad eller örtartad igenväxningsvegetation ska förekomma mer än i begränsad
utsträckning. För naturtypen främmande arter ska inte förekomma. Solexponerade, varma
miljöer och strukturer ska utgöra ett påtagligt inslag i gräsmarken. Enstaka fysiska strukturer i
form av stenmurar, odlingsrösen etc. ska förekomma. Artsammansättningen i fält- och
bottenskiktet ska vara naturlig/karakteristisk för naturtypen. Förekomsten av typiska
kärlväxtarter ska vara riklig. Exempel på typiska arter som kan förekomma är hirsstarr,
brudbröd, darrgräs, bockrot, prästkrage, liten blåklocka, gullviva och backtimjan. Typiska och
karaktäristiska arter ska föryngra sig och de lokala populationerna ska inte minska.
Bevarandetillstånd
Med tanke på att silikalgräsmarken i Natura-området endast utgör en liten del av en större
gräsmark som ingår i naturreservatet Skogastorp, bedöms bevarandetillståndet vara gynnsamt.
Gräsmarkerna omfattas vintern 2016 av en åtgandeplan för skötsel av betesmarker med
särskilda värden.
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6410 - Fuktängar
Areal: 1,4 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Fuktäng förekommer främst i områdets östra del. Fuktängen är förhållandevis blöt och betas
sparsamt, vilket har lett till att den är kraftigt tuvad och att älgört dominerar i stora delar.
Fuktängen är av undertyp kalkfuktäng och är förhållandevis artrik. Exempel på typiska arter
som förekommer är hirsstarr, darrgräs, ängsnycklar, slåtterblomma, blodrot, vildlin,
ängsskallra, ängsbräsma, rosettjungfrulin, kärrspira, majviva och smörboll. I fuktängen
förekommer inslag av björk, en och viden. Även kornknarr, som även den är en typisk art för
naturtypen, finns i området.
Kalkfuktängen, liksom övriga delar av området, är beroende av årlig hävd för att inte växa
igen. Fuktängen ingår liksom övriga delar av området i en större betesfålla. Då fuktängen är
förhållandevis blöt, är den inte så smaklig för betsedjuren, varför kompletterande slåtter kan
vara nödvändigt för att förhindra igenväxning. Utöver de 1,4 hektaren fuktäng som är
inrapporterad för området finns ytterligare cirka 1 hektar som genom restaureringsåtgärder och
mer intensiv hävd skulle kunna utvecklas till fuktäng. Mänsklig påverkan i form av negativa
ingrepp som exempelvis dikning saknas.
Naturtypen beskrivs generellt som fuktängar på jordar med stort inslag av kalk, lera eller torv. I
typen ingår såväl hävdade som ohävdade marker. Krontäckning av träd och buskar, som inte är
av igenväxningskaraktär, ska vara 0-30%. Hävdgynnade arter ska finnas. Två undertyper finns:
Kalkfuktängar, vilka ofta är relativt artrika, och fuktängar på surare jordar. Den undertyp som
finns representerad i området är kalkfuktäng.
Naturtypen är känslig för igenväxning, ökad beskuggning, uppluckrad grässvål samt
konkurrens från ohävdsarter och främmande arter. Naturtypen är även känslig för förändrad
hydrologi som tex förändringar i ansluten grundvattenförekomst, fragmentering och för
minskade populationer av karaktäristiska och typiska arter.
Bevarandemål
Arealen fuktäng (6410) ska vara minst 1,4 ha. Regelbunden hävd genom bete (ej vintertid)
eller slåtter och efterbete ska påverka området. Ingen skadlig ansamling av förna (t.ex.
fjolårsgräs) ska finnas i området efter vegetationsperiodens slut. Hydrologin ska vara naturlig
och markfuktigheten tillräcklig. Det ska inte finnas några avvattnande eller tillrinnande diken
eller körspår eller andra avvattnande anläggningar som medför negativ påverkan.
Näringsstatusen i marken ska vara naturlig. Krontäckningen av träd och buskar ska vara liten.
Varken vedartad eller örtartad igenväxningsvegetation ska förekomma mer än i begränsad
utsträckning. Igenväxningsvegetation såsom hundkäx, brännässla och älggräs ska inte
förekomma mer än i begränsad utsträckning. För naturtypen främmande arter ska inte
förekomma. Värdefulla träd, t.ex. bärande och blommande träd, hålträd, hagmarksträd, gamla
träd etc. ska förekomma (ange ev mängd, t.ex. enstaka). Värdefulla buskar t.ex. bärande och
blommande buskar, snår och brynbildande buskar ska förekomma. Enstaka fysiska strukturer i
form av stenmurar, odlingsrösen etc. ska förekomma. Artsammansättningen i fält- och
bottenskiktet ska vara naturlig/karakteristisk för naturtypen. De typiska kärlväxterna hirsstarr,
darrgräs, ängsnycklar, slåtterblomma, blodrot, vildlin, ängsskallra, ängsbräsma,
rosettjungfrulin, kärrspira, majviva och smörboll är exempel på typiska arter som kan
förekomma i området.ska förekomma allmänt i området. De typiska och karakteristiska arterna
samt andra naturligt förekommande arter ska föryngra sig.
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Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet för fuktängen bedöms inte vara gynnsamt då mängden ohävdsvegatetion
(främst älgört) är för hög. Hävden skulle behöva intensifieras, hårdare betestryck eller
kompletterande slåtter. Bättre hävd skulle även gynna förekomsten av typiska kärlväxtarter i
fuktängen. Fuktängarna omfattas vintern 2016 delvis av en åtgandeplan för skötsel av
betesmarker med särskilda värden, men ängens mest centrala delar omfattas inte av någon
skötselplan.
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7230 - Rikkärr
Areal: 1,7 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
I centrala och västra delen av området dominerar rikkärr, gränsen mellan rikkärr och
kalkfuktäng är på flera ställen flytande och mosaikartad. Rikkärret är ett medelrikkärr. Kärret
är till största del öppet men det finns inslag av björk och viden. Naturtypen är kraftigt tuvad.
Bland kärlväxter noteras typiska arter som gräsull, majviva, slåtterblomma, tätört, ängsnycklar,
näbbstarr och kärrkniprot. I kärret finns även den rödlistade arten källblekvide. I rikkärrets
bottensikt finns karaktäristiska brunmossor.
Rikkärret, liksom övriga delar av området, är beroende av årlig hävd för att inte växa igen.
Rikkärret ingår liksom övriga delar av området i en större betesfålla. Då kärret är
förhållandevis blöt, är den inte så smaklig för betsedjuren, varför kompletterande slåtter kan
vara nödvändigt för att förhindra igenväxning. Mänsklig påverkan i form av negativa ingrepp
som exempelvis dikning saknas.
Rikkärr beskrivs generellt som artrika myrar med hög halt av mineraler och ett högt pH, ofta
pH 6-8. Kärren kan förekomma friliggande i skog eller öppen mark eller som laggkärr vid
mossar, som element i sträng-flarkkärr, blandmyrar och aapamyrar. Rikkärr finns även i
kanterna av kalkrika och näringsfattiga sjöar, vid kusten, eller i anslutning till källor. Kärren
har en mycket speciell flora och fauna som varierar med t ex krontäckningsgrad, kalkhalt och
näringsförhållanden. Här finns många specialiserade arter, varav många är hotade. Rikkärrens
bottenskikt domineras ofta av så kallade brunmossor, men förekomst av vitmossor är också
vanligt. Många rikkärr är rika på orkidéer, men även andra kärlväxter som trivs i kalkhaltiga
marker. Rikkärren kan variera från helt öppna till trädklädda samt att vissa är naturligt öppna,
medan andra är beroende av röjning, slåtter eller bete. Naturlig hydrologi och hydrokemi är
viktigt för naturtypen, mindre äldre ingrepp som orsakat lokal störning av myren kan ibland
förekomma. Rikkärr är ofta störningsgynnade eller beroende av hävd.
Naturtypen är känslig för igenväxning, förändrad hydrologi som t.ex förändringar i anslutande
grundvattenförekomster och förändrad hydrokemi, ökad näringstillförsel och störning av
myrens torvbildning samt fragmentering och minskade populationer av karaktäristiska och
typiska arter.
Bevarandemål
Arealen rikkärr (7230) ska vara minst 1,7 hektar. Regelbunden hävd med bete och eller slåtter
ska påverka området. Trampskador ska inte förekomma. Ingen skadlig ansamling av förna
(t.ex. fjolårsgräs) eller igenväxningsvegetation ska finnas vid vegetationsperiodens slut.
Näringsstatusen ska vara naturlig. Kärret ska vara naturligt näringsfattigt, tydligt påverkat av
kalk och baskatjoner. Det ska finnas en ständig tillgång på baskatjon-rikt vatten. Kärrens
hydrologi ska vara ostörd och det ska inte finnas några avvattnande eller tillrinnande diken
eller körspår som medför negativ påverkan. Grundvattenytan ska variera naturligt och vara hög
under större delen av året. Hydrokemin ska vara utan mänsklig påverkan och ej vara
gödningspåverkad. Kärret ska vara öppet (krontäckning < 30%), enstaka träd och buskar kan
förekomma. Bottenskiktet ska domineras av brunmossor men det kan förekomma inslag av
vitmossor. Täta bestånd av vass, älgört och vedartad igenväxningsvegetation ska inte
förekomma eller endast förekomma i mycket begränsad utsträckning. Typiska arter av
kärlväxter och mossor ska ha en allmän förekomst i området. Exempel på typiska arter i kärret
är gräsull, majviva, slåtterblomma, tätört, ängsnycklar, näbbstarr och kärrkniprot. Typiska arter
ska föryngra sig och inte minska.
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Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet för rikkärret bedöms inte vara gynnsamt. Utbredningen av stora tuvor och
älgört är för hög och förekomst och utbredning av typiska arter skulle kunna vara något högre.
Hävden skulle behöva intensifieras vilket skulle innebära ett hårdare betestryck och
kompletterande slåtter. Kärret omfattas vintern 2016 delvis av en åtgandeplan för skötsel av
betesmarker med särskilda värden.
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Utvecklingsmarken kan på sikt, genom god hävd, utvecklas till fuktäng (6410).
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