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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. 



SE0540081 SparresäterMaria JohanssonBevarandeplan för Natura 2000-områdetBEVARANDEPLAN Diarienummer511-37172-2017 1 av 10SidaOmrådets totala areal: 42,4 haKommun: SkövdeBevarandesyfteDet överordnade bevarandesyftet för Natura 2000-nätverket är att bidra till bevarandet avbiologisk mångfald genom att bibehålla eller återskapa gynnsam bevarandestatus för denaturtyper och arter som omfattas av EUs fågeldirektiv eller art- och habitatdirektiv. För detenskilda Natura 2000-området är det överordnade syftet att bevara eller återställa ett gynnsamttillstånd för de naturtyper eller arter som utgjort grund för utpekandet av området.Prioriterade bevarandevärden: De prioriterade bevarandevärdena är att bevara trädkläddbetesmark 9070 och läderbagge.Motivering: Sparresäter är ekhage och ädellövskog med stort inslag av rödlistade skalbaggar,svampar, fjärilar och kärlväxter.Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2017-11-22Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2017-12-20Regeringsbeslut, historik:SPA: Nej, pSCI: 1996-06-01, SCI: 2005-01-01, SAC: 2011-03-01,  regeringsbeslutM2010/4648/NmMarkägarförhållanden:Området är i privat ägo.Naturtyper och arter som ska bevaras i området:1084 - Läderbagge, Osmoderma eremita

Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:6270 - Silikatgräsmarker9020 - Nordlig ädellövskog9070 - Trädklädd betesmark9080 - Lövsumpskog



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-37172-2017 2 av 10SidaPrioriterade åtgärder: Årlig skötsel med bete och röjning vid behov. Området bör omfattas avåtagandeplan för betesmarker med särskild skötsel eller av ett skötselavtal.Beskrivning av områdetSparresäter ligger på sjön Långens sydvästra strand i Skövde kommun. Området som ärnaturreservat ligger i anslutning till ett före detta naturbruksgymnasium. Reservatet omfattar ettgammalt kulturlandskap med lång kontinuitet. Det mesta av den södra delen av området ärträdbärande betesmark med ett flertal mycket grova gamla träd av framförallt ek men även lind.Norr om hagmarkerna ligger skogsmark innefattande alsumpskog med rörligt grundvatten, ask-almskog på gammal ängsmark samt en ung bokskog. Utefter sjön Lången löper enförkastningsbrant beväxt med blandskog av gran, ek, asp, tall, björk m.m. Huvuddelen av skogenanges på 1890-talets ekonomiska karta som trädbevuxen betes- eller ängsmark, som sannoliktslutit sig under förra seklet. Bland annat lavfloran visar på en god trädkontinuitet i hela området.Inom reservatet finns det god tillgång på död ved. Inom området finns tolv träd som är klassadesom skyddsvärda träd i den trädinventering som gjorts. Av dessa skyddsvärda träd är flertaletgrova och ett antal är kvalificerade att kallas jätteträd, dvs träd som i brösthöjd har enstamdiameter över 1 m. Jätteträden är viktiga biotoper för en mängd arter av insekter, lavar ochsvampar. På Sparresäter finns en mycket artrik insektsfauna med flera hotade arter, ett tiotalrödlistade skalbaggsarter och fyra rödlistade fjärilsarter är funna enligt Artportalen. I de gamlaekarna har man senast år 2016 funnit den rödlistade skalbaggen läderbagge Osmoderma eremita,som är Natura 2000-art. Även lav- och svampfloran är artrik med flera hotade arter, ett 10-talrödlistade svampar är funna enligt artporten. Likaså finns några rödlistade fåglar och ett antalrödlistade kärlväxter enligt Artportalen.Flera nyckelbiotoper och ett skogligt naturvärdesobjekt finns i området. Delar av området liggerinom riksintresse för friluftslivetVad kan påverka negativtOmrådet skulle kunna påverkas negativt av:-Uteblivet bete med igenväxning som följd.-Förändrad markanvändning i eller i närområdet som t.ex. plantering med gran.-Glapp i kontinuiteten av jätteträd, vilket innebär att ersättningsträd saknas när den äldreträdgenerationen dör.-Igenväxning av närliggande områden med gamla ekar.-Eftersom naturtypen är känslig 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 gamla hagmarksträden negativt. Detta kan vara skador eller slitage påstam och rötter från t.ex. betesdjurens gnag, kraftig beskuggning, körning med tunga maskiner iområdet runt träden eller svampangrepp som dödar trädet snabbt. Vid hästbete kan ekarnabehöva inhägnas för att skyddas mot gnag och trampskador.-Gran som konkurrerar ut ädellövträd i skogsnaturtyperna.-Läderbagge påverkas negativt av de myrstackar som finns vid stora ekar i området.-Igenfyllnad av ihåliga träd med cement eller annat som kan skada förutsättningarna för trädensinsektsfauna.-Kraftiga körskador och annat som påverkar hydrologin negativt.-Kraftiga avverkningar i närområdet om de påverkar lokalklimatet.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-37172-2017 3 av 10Sida-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 av värdefulla hagmarksträd och bortförsel av död ved.-Skogsbruk (annat än i naturvårdssyfte) som t.ex. avverkning, markberedning och bortförsel avvindfällen och död ved.-Åtgärder som skulle förstöra fältskiktet eller påverka hydrologin. Exempel på sådana åtgärder ärgrävning, dikning, schaktning, upplag, byggnationer av olika slag.BevarandeåtgärderFörutom vad som i övrigt gäller enligt miljöbalken och annan miljölagstiftning krävs tillstånd föratt bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ettNatura 2000-område. Tillstånd krävs inte för verksamheter och åtgärder som direkt hängersamman med eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av det berörda området (7 kap28 a § miljöbalken).Området är även skyddat som naturreservat. Skötseln regleras av naturreservatets skötselplan.Sjön Lången omfattas av strandskydd 200 m upp på land och 200 m ut i vattnet.Området behöver betas årligen. Vid jämna mellanrum kan det finnas behov av röjning av trädoch buskar, röjning runt de skyddsvärda träden och åtgärder för att säkra nyrekrytering av grova,äldre lövträd av framförallt ek. Det kan också finnas behov av att röja gran i ädellövskogarna.Med tanke på områdets litenhet, läderbaggens dåliga spridningsförmåga och ekens långaomloppstid är det viktigt med rekrytering av nya potentiella jätteträd och hagmarksträd iangränsande marker och röjning runt befintliga så att de står ljusöppet.År 2017 har delar av området miljöersättning för särskilda värden enligt landsbygdsprogrammet(2014-2020) och en åtagandeplan för skötseln av området är knuten till ersättningen. Helaområdet bör även fortsättningsvis omfattas av åtagandeplan för betesmarker och slåtterängar medsärskild skötsel eller av ett skötselavtal.Ett omfattande LIFE-projekt för att rädda läderbaggen bedrevs i Sverige med hjälp av bidrag frånEU t.o.m. 2001. Detta hade till uppgift att rädda lämpliga lokaler och att upprätta lämpligaskötselföreskrifter för att gynna arten. Sparresäter ingick i detta LIFE- projekt. Läderbaggen ochskyddsvärda träd i kulturlandskapet omfattas av åtgärdsprogram för skyddsvärdas arter ochnaturtyper.Läderbagge kräver noggrant skydd enligt art- och habitatdirektivet. Den ingår i art- ochhabitatdirektivets bilaga 4 och betecknas med N i artskyddsförordningens bilaga 1. Vilt levandeexemplar av arten är fredade enligt 1-4 stycket 4§ Artskyddsförordningen (2007:845) vilketinnebär att det är förbjudet att avsiktligt störa, fånga eller döda arten, eller avsiktligt förstöra ellerskada bo- och viloplatser samt att skada eller samla in ägg Vilt levande exemplar av artenomfattas av 23§ Artskyddsförordningen vilket innebär att det är förbjudet att förvara ochtransportera arten.Uppföljning av naturtyper och arterLänsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs. Uppföljningen ska skeenligt de manualer för skyddade områden som har tagits fram av Naturvårdsverket. Mätbara mål,



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-37172-2017 4 av 10Sidaså kallade målindikatorer, ska registreras i databasen SkötselDOS. Dessa målindikatorer följssedan upp. Målsättningen är att kunna se om de bevarandemål som satts upp i bevarandeplaneroch skötselplaner uppfylls, att skötseln fungerar och att Natura 2000 - naturtyperna och arternahar gynnsamt tillstånd.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-37172-2017 5 av 10SidaNaturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:6270 - Silikatgräsmarker0 ha. Arealen ej fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningI området finns det i söder 6,4 ha utvecklingsmark som kan komma att utvecklas till dennanaturtyp eller till trädklädd betesmark 9070. Se kartan i bilaga 2I Sparresäter finns arter som är typiska för denna naturtyp som t.ex. gullviva, liten blåklockaoch knägräs.Generellt så utgörs naturtypen av artrika, hävdpräglade gräsmarker nedanför trädgränsen påtorra till friska, silikatrika jordar. Naturtypen har utvecklats genom lång hävdkontinuitet.Krontäckning av träd och buskar, som inte är av igenväxningskaraktär, är 0 - 30%.Silikatgräsmarker är den vanligaste betesmarkstypen i Sverige och har vanligen en örtrikmarkvegetation. Örtrikedomen gör dem viktiga för många insekter, inte minst fjärilar och bin.Naturtypen kan uppträda i olika skepnader beroende på bland annat fuktighet och klimat.Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt högabevarandevärden. Typiska arter är blåsuga, slåttergubbe, darrgräs, jungfrulin, slät dyngbagge(m.fl. dyngbaggsarter), månhornsbagge, vårtordyvel, ängspärlemorfjäril, smultronvisslare,slåttergräsfjäril 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.BevarandemålDen aktuella gräsmarken ska utvecklas till Silikatgräsmarker (6270) eller trädklädd betesmark(9070) och bli ungefär 6 hektar. Regelbunden hävd ska påverka området, genom årligt bete.Ingen skadlig ansamling av förna (t.ex. fjolårsgräs) ska finnas i området eftervegetationsperiodens slut. Typiska och karakteristiska arter samt andra naturligtförekommande arter ska finnas och föryngra sig. Naturtypen ska ha en ostörd hydrologi ochnäringsstatusen i marken ska vara naturlig. Varken vedartad eller örtartadigenväxningsvegetation ska förekomma mer än i begränsad utsträckning. För naturtypenfrämmande arter ska inte förekomma. Värdefulla träd som hålträd, hagmarksträd och gamlaträd ska förekomma. Typiska och karakteristiska arter ska förekomma.BevarandetillståndNaturtypen höll vid inventeringstillfället bara utvecklingsmarkklass. Den kommer eventuelltatt hålla naturtypsklass på sikt om den fortsätter att skötas som planerat.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-37172-2017 6 av 10Sida9020 - Nordlig ädellövskog11,024 ha. Arealen ej fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningI den norra delen av området finns 6,9 ha som kan komma att utvecklas till denna naturtyp och5,3 ha som kan komma att utvecklas till denna naturtyp eller 9180, ädellövskog i branter. Härfinns rödlistade arter som tex ärtvicker och oxtungesvamp. Typiska arter som t.ex. vätteros,rutskinn och brödmärgsticka förekommer.Generellt förekommer naturtypen på mark som är torr-fuktig och relativt näringsrik.Trädskiktets krontäckningsgrad är normalt 50-100%, och ädellövträd utgör normalt minst 50%av grundytan, men lövdominerad naturskog med ned till 30% ädellöv kan föras till naturtypen.Viktiga komponenter i trädskiktet är ek, alm, ask, lind och lönn. Skogen ska vara, eller i enrelativt nära framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog med avseende på egenskaperoch strukturer. Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska hafortsatt höga bevarandevärden. Typiska arter är skogsbingel, lunglav, fällmossa,trubbfjädermossa, almlav, gulvit blekspik, lunglav m.fl.Naturtypen är känslig för faktorer som stör den skogliga kontinuiteten och den naturligadynamiken. Den är också känslig för förändringar i hydrologin som t.ex. förändringar iansluten grundvattenförekomst, fragmentering och minskade populationer av karakteristiskaoch typiska arter.BevarandemålArealen Nordlig ädellövskog (9020) ska på sikt bli minst 6,9 hektar. Skogen ska formas avnaturliga störningar och intern dynamik. Småskaliga naturliga processer, t.ex. åldrande,avdöende, omkullfallna träd och luckbildning liksom periodvisa omvälvande störningar, t.ex.svamp- och insektsangrepp, stormfällning eller brand ska påverka skogens dynamik ochstruktur. Till följd av naturliga störningar kan eventuellt yngre successionsstadier förekommaunder perioder. Ädellövträd ska prägla naturtypen. Det ska finnas gamla träd och föryngring avnya träd som efterträdare av alm; ask. Markens näringsstatus och hydrologi ska vara naturlig.Marken ska inte vara under stark generell påverkan från markavvattning. Skogen ska ha ingeneller endast lite negativ mänsklig påverkan. Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat. Detska finnas följande strukturer/substrat: gamla träd, levande träd med döda träddelar och dödved i olika former. Gran ska inte tillåtas ta överhanden eller skada de biologiskt gamla ochvärdefulla träden i området. För landet och naturtypen främmande och/eller invasiva trädarterska inte finnas i området.Typiska arter ska förekomma.BevarandetillståndNaturtypen höll vid inventeringstillfället bara utvecklingsmarkklass. Den kommer att hållanaturtypsklass på sikt när träden åldrats ännu mer och mer död ved bildats.6,9 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-37172-2017 7 av 10Sida9070 - Trädklädd betesmark5,9 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningDenna naturtyp finns i den södra delen av Sparresäter, dels som 5,9 ha fullgod naturtyp ochdels som 7,1 ha utvecklingsmark och dels som 6,4 ha utvecklingsmark till 6270silikatgräsmark eller till 9070 träddklädd betesmark.De största naturvärdena i denna naturtyp finns i de grova ekarna och andra grova lövträd. Iekarna har den hotade läderbaggen hittats. Typiska kärlväxtarter som gökärt, gullviva, knägräs,rödkämpar och liten blåklocka förkommer enligt Länsstyrelsens uppföljning av gräsmarker iskyddade områden. Enligt  skötselplanen finns de typiska lavarterna gulpudrad spiklav, guldropplav, gammeleklav, brun nållav, sotlav och rödbrun blekspik och enligt Artportalen såfinns i området den typiska fjärilsarten violettkantad guldvinge.Generellt sett så förekommer naturtypen 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 långhävdkontinuitet och lång trädkontinuitet och inslag av gamla träd. Bete förekommer normalt inaturtypen. Området ska hysa en från naturvårdssynpunkt värdefull artstock knuten tillbetespåverkan i fältskiktet och/eller till solbelysta hagmarksträd. Värden knutna till beteshävdfinns. 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 5,9 hektar och på sikt öka med minst 7 hainom området. Årligt bete ska påverka naturtypens dynamik och struktur. Ek ska präglabetesmarken. Krontäckningen ska kunna variera mellan tätare och glesare beskogad mark.Solexponerade, varma miljöer och strukturer ska utgöra ett påtagligt inslag i området. Det skafinnas gamla träd och föryngring av nya träd som efterträdare av framförallt ek. Det ska finnasett buskskikt med blommande och bärande växtarter. Gran, buskar och sly/ungträd ska intetillåtas ta överhanden eller skada de biologiskt gamla och värdefulla träden i området. Förnaturtypen främmande och/eller invasiva trädarter/arter ska inte finnas i området.Följande strukturer/substrat ska finnas: gamla träd, träd med grov bark med skador, håligheteroch mulm, träd med hackspettsbohål, levande träd med döda träddelar och död ved i olikaformer. Typiska arter ska förekomma allmänt-rikligt.BevarandetillståndBevarandetillståndet bedöms år 2017 vara gynnsamt.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-37172-2017 8 av 10Sida9080 - Lövsumpskog2,544 ha. Arealen ej fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningI den norra delen av området finns ca 0,9 ha utvecklingsmark till 9080. Den består av tätstrandskog med klibbal, björk, alm, ek och skogstry och enstaka hassel. Här finns rikligt meddöd ved. Strax norr om denna strandskog tar en klibbalsskog, som också räknas in inaturtypen, vid. En bäck rinner i kanten och marken är källpåverkad. I klibbalskogen finnsbland annat kärrsilja och ormbär.Naturtypen beskrivs generellt som fuktig till blöt lövskog med en täckningsgrad på 50-100 %,varav lövträd som ask och triviallöv utgör minst 50 % av grundytan. Videarter kan förekommabåde i träd- och buskskiktet. Gran är vanligt inslag i naturtypen. Naturtypen förekommer påfrisk-fuktig mark påverkad av högt grundvattnen. Översvämningar är vanligt. Sumpskogförekommer både på mineraljord och på torvmarker. Skogen ska vara, eller i en relativt näraframtid kunna bli naturskog eller likna naturskog. Det ska finnas gamla träd och död ved ochen kontinuitet för de aktuella trädslagen. Träden står ofta på socklar. Skogen kan ha påverkatsav t.ex. plockhuggning, bete eller naturlig störning. Vanligtvis formas skogen av naturligastörningar, men ibland, i brist på naturliga störningar, krävs aktiva insatser för att upprätthållanaturtypens strukturer och funktioner. Skogen kan under perioder befinna sig i yngresuccessionsstadier. Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypenska ha fortsatt höga bevarandevärden. Typiska växter är missne, bäckbräsma, klotstarr,skärmstarr, springkorn, piskbaronmossa, mörk husmossa, dunmossa, stjärtmes, mindrehackspett, entita m.fl.Naturtypen är känslig för faktorer som stör den skogliga kontinuiteten och den naturligadynamiken. Den är också känslig för förändringar i hydrologin som t.ex. förändringar iansluten grundvattenförekomst, fragmentering och minskade populationer av karakteristiskaoch typiska arter.BevarandemålArealen Lövsumpskog (9080) ska på sikt bli ca 0,9 hektar. Skogen ska formas av naturligastörningar och intern dynamik. Småskaliga naturliga processer t.ex. åldrande, avdöende ochomkullfallna träd och luckbildning liksom periodvisa omvälvande störningar t.ex.översvämningar, insektsangrepp, stormfällning eller brand ska prägla skogen i området. Tillföljd av naturliga störningar kan eventuellt yngre successionsstadier förekomma underperioder. Näringsstatusen ska vara naturlig och hydrologin ostörd. Skogens hydrologi ska intepåverkas av markavvattning. Varken avvattnande eller tillrinnande diken som har en negativpåverkan på sumpskogen ska finnas. Det ska finnas gamla träd och föryngring av nya träd somefterträdare av klibbal. Gran, buskar och sly/ungträd ska inte tillåtas ta överhanden eller skadade biologiskt gamla och värdefulla träden i området. För naturtypen främmande och/ellerinvasiva trädarter ska inte finnas området. Följande strukturer/substrat ska finnas: träd medsockelbildning, källor, vattendrag, gamla träd, levande träd med döda träddelar och död ved iolika former. Typiska arter ska förekomma.BevarandetillståndNaturtypen höll vid inventeringstillfället bara utvecklingsmarkklass. Den kommer att hållanaturtypsklass på sikt när träden åldrats ännu mer.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-37172-2017 9 av 10Sida1084 - Läderbagge, Osmoderma eremitaArtens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.BeskrivningLäderbagge har hittats i parken vid gården, senast vid återinventering 2016, enligt Artportalen.Läderbaggen är knuten till ihåliga lövträd med stora mängder mulm. I Sverige förekommer denfrämst i ek, men även i ask, lind, bok och andra träd som blir ihåliga. God solexponeringpåverkar mikroklimatet inne i hålträden och läderbaggen föredrar träd som står fristående ellerhalvöppet. Larven lever inne i stamhåligheternas mulm, där de gnager på den omgivandefastare döda veden. Larvutvecklingen sträcker sig över tre till fyra år och förpuppningen skerunder sommaren i en ganska fast kokong i stamhåligheterna. Den fullbildade skalbaggen leverupp till en månad och uppträder från början av juli till början av september inne i hålträden.Läderbaggen har en mycket begränsad spridningsbenägenhet och de flesta individer stannarunder hela sin livstid i det träd där de kläckts. Dock har individer som förflyttar sig upp till 200meter mellan olika träd iakttagits. Om avstånden är längre mellan lämpliga hålträd fårisoleringseffekten stor betydelse för artens förekomstmönster.Arten gynnas av faktorer som håller trädskiftet glest och luckigt samt ger ljuskrävande trädsom ek möjligheter att utvecklas till mulmträd och föryngra sig. Bete eller återkommanderöjningar runt träden är exempel på sådana faktorer (men kontinuerlig betesdrift kan ofta varanegativt för ekföryngring, eftersom de unga ekplantorna betas av djuren). Läderbaggen ärkänslig för brist på lämpligt substrat och faktorer som påverkar deras boträd negativt. Exempelpå sådana faktorer kan vara skador och slitage på stam och rötter, kraftig beskuggning ellersvampangrepp som dödar träden snabbt. På längre sikt är arten beroende av att det finns enlokal kontinuitet av lämpliga boträd eftersom den är känslig för fragmentering.BevarandemålArten ska förekomma i området. Arealen lämplig livsmiljö, trädklädd betesmark, ska varaminst 5,9 ha. För beskrivning av lämplig livsmiljö se bevarandemål för trädklädd betesmark(9070).BevarandetillståndBevarandetillståndet bedöms år 2017 vara gynnsamt.
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Natura 2000-naturtypskarta, Sparresäter SE0540081
Skövde kommun

Utvecklingsmarken håller inte 
naturtypsklass idag, men kommer 
göra det på sikt 
och utvecklingsmarken 
är viktig för att uppnå gynnsamt
 bevarandetillstånd i området.
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