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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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Jenny Wendel

Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0540090 Lycke
Kommun: Skövde
Områdets totala areal: 173,3 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2017-07-03
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2017-12-20
Markägarförhållanden:
Privata och staten
Regeringsbeslut, historik:
SPA: Nej, pSCI: 1997-01-01, 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
7230 - Rikkärr
9050 - Näringsrik granskog
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 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:
I Natura 2000-området är de prioriterade bevarandevärdena naturtyperna kalkgräsmarker,
silikatgräsmarker, rikkärr och näringsrik granskog.
Motivering:
Mycket höga naturvärden i bl.a. öppna och trädklädda betesmarker med många skyddsvärda träd
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och flera rödlistade kärlväxter och svampar.
Prioriterade åtgärder:
- Årlig hävd av betesmarker.
- Röjning av sly i rikkärret.
- Området bör omfattas av åtagandeplan för betesmarker och slåtterängar med särskild skötsel
eller av ett skötselavtal.
Beskrivning av området

Natura 2000-området Lycke sammanfaller med naturreservatet Lycke-Lilla Höjen. Området
utgörs av ett mosaikartat kulturlandskap med åkrar, betesmarker och löv- och granskogar. I norr
domineras landskapet av en framträdande höjdrygg parallellt med allmänna vägen BergÖglunda. I den sydvästra delen övergår denna höjdrygg i ett starkt kuperat område med
oregelbundna ryggar och kullar. Nivåskillnaderna uppgår vanligen till 25-50 m. Materialet utgörs
huvudsakligen av morän, isälvsavlagringar förekommer endast i en smal zon nedanför den
mäktiga ryggen i öster. Bildningarna hör troligtvis samman med mellansvenska israndzonen och
dess kamebildningar.
De starkt kuperade delarna i sydväst utgörs till stor del av barrskog, som ersätts av öppna åkeroch betesmarker i den breda dalgången kring Staversätter. Dessa åkrar och betesmarker är delvis
inramade av lövskog.
I den södra delen, vid Lilla Höjen, finns en skarpt markerad rygg, som till stor del utgörs av åkeroch betesmarker. Vid Karstorp övergår denna i ett par markanta kullar, delvis barrskogsbevuxna,
vilka mot norr efterträds av en smal. låg och flack rygg, ur vilken mindre kullar höjer sig. Denna
rygg intas av åker-, betes- och skogsmark till ungefär lika delar och skiljs från allmänna vägen av
plana åkerfält. Längst i norr finns en bred, till största delen uppodlad rygg, ur vilken den
markanta Lycke kulle höjer sig. I norra delen av området finns en serie mindre torrdalar, som i
allmänhet löper snett utför ryggens västra sluttning mot västsydväst. De anses utgöra glacifluviala rännor, uteroderade av isälvar i samband med den senaste
landisens avsmältning från området.
Allra längst i norr, vid vägen finns ett litet rikkärr.
I området finns runt 50 skyddsvärda träd, främst av alm och ask. Av de 50 träden är 13 jätteträd
(minst 1 m i diameter) och 33 är hamlade. På många av träden finns den rödlistade almlaven
(sårbar, VU).
I betesmarkerna finns bl.a. kärlväxterna blåsippa, gullviva, lungrot (VU), Sankt Pers nycklar,
sommarfibbla (nära hotad, NT) samt flera rödlistade svampar, som t.ex. gröngul vaxskivling
(VU), mjölrödskivling (NT) och musseronvaxskivling (NT).
Området ligger inom riksintresse för naturvård, friluftsliv och inom nationellt och regionalt
värdefulla odlingslandskap.
Utvecklingsmark:
Av Natura 2000-området utgörs 31,5 hektar av utvecklingsmark. 12,7 hektar med målnaturtyp
9070 (och undertyperna 9071 och 9072), 7,3 hektar med målnaturtyp 6270, 4,8 hektar med
målnaturtyp 9050 samt 6,7 hektar med målnaturtyp 6210.
Vad kan påverka negativt

Området skulle påverkas negativt av:
- Alla typer av exploateringsföretag, byggnation, grävning, schaktning, dikning, dränering,
täktverksamhet och upplag etc. i eller i direkt anslutning till området kan förstöra eller skada
naturtyper. Antingen som en direkt effekt eller genom anläggningsarbetet.
- Avverkning, röjning, gallring, körning och andra åtgärder som påverkar hydrologi, lokalklimat

BEVARANDEPLAN

Diarienummer

511-14265-2017

Sida
3 av 11

och markstruktur utgör ett hot.
- Befintliga och tidigare genomförda ingrepp i form av dikning, anläggning av skogsbilvägar och
andra markavvattnande åtgärder liksom dämning kan påverka naturtypernas hydrologi och
hydrokemi.
- För intensivt bete när blomningen är som störst. Det kan leda till att växterna inte hinner
blomma och sätta frö, vilket på sikt utarmar floran. Alltför intensivt bete med tillhörande tramp
kan skada rikkärret.
- Utebliven röjning av igenväxningsvegetation och minskat eller upphört bete leder på sikt till
igenväxning av buskar och träd och utarmning av den hävdgynnade floran och faunan.
- Alltför kraftig röjning av buskar och träd så att organismer som är beroende av dessa strukturer
missgynnas.
- Skötsel som avlägsnar småbiotoper, kantzoner och mosaikmiljöer och skapar skarpa gränser
mellan olika markslag kan påverka naturtyperna negativt.
- Bete med hästar kan påverka de stora träden negativt om djuren gnager på barken.
- Ökat graninslag i delar med lövskog.
- För naturtyperna främmande arter kan påverka konkurrensförhållanden, predationstryck och
orsaka sjukdomar.
- Spridning av kemikalier som bekämpningsmedel och växtnäringsämnen, gödsel (förutom från
betande djur) samt stödutfodring och sambete med vall kan påverka artsammansättningen
negativt. Vid slåtter leder även utebliven höbärgning till förnaansamling med utarmning av den
hävdgynnade floran och faunan som följd.
- Gödslings- och försurningseffekter från nedfall av luftburna föroreningar påverkar floran
negativt.
- Igenväxning med högörtsvegetation och igenväxning kring äldre ekar och andra äldre
hagmarksträd.
- Användning av avmaskningsmedel som innehåller avermectin är negativ för den dynglevande
insektsfaunan och bör därför endast användas vid behov.
- Älg och annat vilt kan förhindra föryngring av vissa trädslag.
Bevarandeåtgärder

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, MB). Om en verksamhet/åtgärd påverkar ett Natura 2000-område så kan denna
vara tillståndspliktig även om den utförs utanför Natura 2000-området.
Förutom Natura 2000-bestämmelserna är området är skyddat som naturreservat och en liten del i
västra hörnet omfattas av strandskydd som regleras av strandskyddslagstiftningen (7 kap 13-18
§§ MB). Ett långsiktigt skötselavtal eller en åtagandeplan för betesmarker och slåtterängar med
särskild skötsel bör finnas. En åtagandeplan finns för delar av området (t.o.m. 2020).
Skötsel:
- Skötseln bör huvudsakligen följa gällande skötselplan. Betesmarkerna bör betas.
Skogsnaturtyperna bör huvudsakligen lämnas för fri utveckling.
- Röjning av sly och igenväxningsvegetation bör göras i betesmarkerna i områdets mellersta
delar. Sly och buskar bör röjas vid Staversäters kulle, där även betestrycket bör ses över för att
hindra förnaansamling och igenväxning. Även rikkärret behöver slyröjas.
- Det är angeläget att avveckla flera granplanteringar som växer på marker med
naturbeteskvaliteter. Detta förutsätter att skötselplan och reservatsbeslut ses över.
.
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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: 7,8 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 8,1 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Naturtypen finns på flera ställen runt om i området, vid Björnasäter, Karstorp, Lilla Höjen och
vid Stavesäter. Trädskiktet är vanligtvis glest, med bl.a. björk, ask, fågelbär. I buskskiktet finns
hassel. Fältskiktet är oftast artrikt med typiska arter som t.ex. jordtistel, rödkämpar och
ängshavre. Andra arter som finns är brudbröd, bockrot, gullviva och gulmåra. Vid Björnasäter
finns flera orkidéer samt fynd av riddarsporre.
Generell beskrivning:
Torra till friska, hävdpräglade kalkrika gräsmarker nedanför trädgränsen 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 viktiga orkidèlokaler
(6211). Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha
fortsatt höga bevarandevärden.
Typiska arter för naturtypen är bl.a. kärlväxterna spåtistel, låsbräken, trollsmultron, käringtand,
ängshavre, jungfrulin och fjärilarna mindre blåvinge, skogsvisslare och silversmygare.
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
karakteristiska och typiska arter.
Bevarandemål
Arealen av Kalkgräsmarker (6210) ska vara minst 8,1 hektar. 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. Typiska och
karakteristiska arter samt andra naturligt förekommande arter ska finnas och föryngra sig.
Naturtypen ska ha en ostörd hydrologi och näringsstatusen i marken ska vara naturlig. Ingen
antropogen näringstillförsel, inklusive tillskottsutfodring av betesdjur eller sambete med vall,
ska förekomma. 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. Värdefulla träd, t.ex. bärande och blommande träd,
hålträd, hagmarksträd, gamla träd etc. ska förekomma. Värdefulla buskar t.ex. bärande och
blommande buskar, snår och brynbildande buskar ska förekomma. Enstaka fysiska strukturer i
form av block, odlingsrösen etc. ska förekomma. Typiska kärlväxter ska ha allmän-riklig
förekomst. Typiska fjärilsarter ska förekomma.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet för naturtypen är för närvarande gynnsamt, men riskerar att försämras om
hävden upphör.
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6270 - Silikatgräsmarker
Areal: 14,2 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 14,7 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
I området utgörs naturtypen av måttligt kalkpåverkade naturbetesmarker i mindre partier
spridda i området. De största arealerna finns vid Staversäter och kring Karstorp, mindre ytor
finns vid Björnsäter, Skräddareslätten och Lilla Höjen. Träd- och buskskiktet är rikt på
vildapel, fågelbär, nypon och hagtorn. Fältskiktet hyser en rik flora med typiska arter som
jungfrulin, gullviva, bockrot, brudbröd och prästkrage. Även den rödlistade jordtisteln (NT)
finns.
Generell beskrivning:
Artrika, hävdpräglade gräsmarker nedanför trädgränsen på torra 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 örtrik markvegetation. 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 höga bevarandevärden.
Typiska arter för naturtypen är bl.a. blåsuga, slåttergubbe, darrgräs, jungfrulin, slät dyngbagge
(m.fl. dyngbaggsarter), månhornsbagge, vårtordyvel, ängspärlemorfjäril, smultronvisslare,
slåttergräsfjäril.
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
karakteristiska och typiska arter.
Bevarandemål
Arealen av Silikatgräsmarker (6270) ska vara minst 14,7 hektar. Regelbunden hävd ska
påverka området, genom årligt bete (ej vintertid) eller genom slåtter och efterbete. Ingen
skadlig ansamling av förna (t.ex. fjolårsgräs) ska finnas i området efter vegetationsperiodens
slut. Typiska och karakteristiska arter samt andra naturligt förekommande arter ska finnas och
föryngra sig.
Naturtypen ska ha en ostörd hydrologi och näringsstatusen i marken ska vara naturlig. Ingen
antropogen näringstillförsel, inklusive tillskottsutfodring av betesdjur eller sambete med vall,
ska förekomma. Krontäckningen av träd och buskar ska vara liten. Träd- och buskskikt ska
förekomma i måttlig mängd och ha en naturlig fördelning. 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. Värdefulla träd, t.ex. bärande och blommande träd, hålträd,
hagmarksträd, gamla träd etc. ska förekomma. 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. Typiska och karakteristiska arter ska finnas
allmänt-rikligt.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet för naturtypen är för närvarande gynnsamt, men riskerar att försämras om
hävden upphör.
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7230 - Rikkärr
Areal: 0,25 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 0,15 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Naturtypen finns i områdets nordvästra hörn. Endast en mindre del av det lilla rikkärret ingår i
Natura 2000-området. Kärret är artrikt och bl.a. den typiska orkidén flugblomster har noterats.
1995 noterades arter som ängsstarr, tätört, slåtterblomma samt orkidéerna flugblomster,
kärrknipprot, blodnycklar, tvåblad och skogsnycklar i kärret. Det är dock osäkert om arterna då
fanns inom själva Natura 2000-området.
Generell beskrivning:
Rikkärr är 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. Välbevarad grundvattenstatus är en viktig
förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga bevarandevärden.
Typiska arter för naturtypen är bl.a axag, flugblomster, gräsull, knagglestarr, kärrknipprot,
majviva, näbbstarr, snip, slåtterblomma, ängsnycklar, ängsstarr, fetbålmossa, kalkkällmossa,
kandtuffmossa, klotuffmossa, korvskorpmossa, källtuffmossa, nordtuffmossa, röd
skorpionmossa och späd skorpionmossa.
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 karakteristiska och
typiska arter.
Bevarandemål
Arealen Rikkärr (7230) ska vara minst 0,15 hektar. Regelbunden hävd, med bete eller slåtter
ska påverka området. Trampskador ska inte förekomma. Ingen skadlig ansamling av förna
(t.ex. fjolårsgräs) eller igenväxningsvegetation ska finnas vid vegetationsperiodens slut.
Vegetationen ska vara karakteristisk för rikkärr/extremrikkärr med en artrik flora och fauna
med flera specialiserade arter. Bottenskiktet ska ha förekomst av brunmossor, inslag av
vitmossor kan förekomma. Typiska och karakteristiska arter samt andra naturligt
förekommande arter ska föryngra sig. 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. Det ska finnas ett
ständigt tillflöde framspringande grundvatten (källpåverkan) under hela året. Rikkärrets
hydrokemi ska inte vara starkt påverkad av mänskliga ingrepp och/eller övergödning.
Kärret ska vara öppet (krontäckning < 30%), enstaka träd och buskar kan förekomma. Täta
bestånd av vass och vedartad igenväxningsvegetation ska inte förekomma mer än i begränsad
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utsträckning. För naturtypen främmande arter ska inte förekomma. Typiska arter av kärlväxter
och mossor ska förekomma tämligen allmänt.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet för naturtypen är icke-gynnsamt. Bättre hävd och slyröjning krävs för att
tillståndet ska bli gynnsamt.
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9050 - Näringsrik granskog
Areal: 5,1 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut

Beskrivning
Ett mindre parti ängsgranskog finns i områdets södra del. Skogen här är omväxlande med
medelålders gran och inslag av ädellövträd. Här finns partier som har ett örtrikt fältskikt med
bland annat den typiska arten sårläka.
Generell beskrivning:
Naturtypen förekommer ofta på basisk berggrund och i södra Sverige ofta på mullrik brunjord.
Naturtypen är näringsrik och torr-blöt och översilning kan förekomma. Naturtypen ligger ofta i
sänkor, på dalbottnar eller i sluttningar med finsediment och/eller rörligt markvatten men kan
även förekomma på flack mark. Trädskiktets krontäckningsgrad är normalt 50-100%, och gran
utgör minst 50 % av grundytan. Utöver gran kan samtliga inhemska trädslag förekomma.
Skogen ska vara, eller i en relativ nära framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog med
avseende på egenskaper och strukturer. Skogen ska vara i ett sent eller i ett relativt sent
successionsstadium. Det ska finnas gamla träd och död ved och en kontinuitet för de aktuella
trädslagen. Om naturliga störningsprocesser eller skötselåtgärder i syfte att imitera sådana har
påverkat området kan även områden i yngre successionsstadier ingå. Egenskaper och strukturer
som är typiska för naturskog finns normalt även i yngre successionsstadier. Välbevarad
grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga
bevarandevärden.
Typiska arter för naturtypen är bl.a. kärlväxterna trolldruva, majbräken, strävlosta, brudborste,
guckusko, tibast, knärot, blåsippa, ormbär, svarta vinbär, underviol, mossorna mörk husmossa,
skogshakmossa, kranshakmossa och svamparna trådticka, rosenticka, gul taggsvamp, ullticka,
rynkskinn, porslinsspindling, grangråticka.
Naturtypen är känslig för faktorer som stör den skogliga kontinuiteten och den naturliga
dynamiken. Den är också känslig för förändringar i hydrologin som t.ex. förändringar i
ansluten grundvattenförekomst, fragmentering och minskade populationer av karakteristiska
och typiska arter.
Bevarandemål
Arealen Näringsrik granskog (9050) ska vara minst 5,1 hektar. Skogen ska formas av naturliga
störningar och intern dynamik. Småskaliga och/eller storskaliga naturliga processer t.ex.
åldrande, avdöende och omkullfallna träd och luckbildning liksom periodvisa omvälvande
störningar t ex insektsangrepp, stormfällning eller brand ska prägla skogen i området. Till följd
av naturliga störningar kan eventuellt yngre successionsstadier förekomma under perioder.
Krontäckningen ska kunna variera mellan tätare och glesare beskogad mark. Trädskiktet ska
vara olikåldrigt och flerskiktat. Det ska finnas gamla träd och föryngringar av träd som
efterträdare till främst gran. För landet och naturtypen främmande och/eller invasiva arter ska
inte finnas i området. Det ska finnas gamla träd, levande träd med döda träddelar, liggande död
ved och stubbar samt stående döda eller döende träd. Typiska arter av kärlväxter, mossor och
svampar ska förekomma och inte minska.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet för naturtypen är gynnsamt.
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9070 - Trädklädd betesmark
Areal: 1 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut

Beskrivning
Naturtypen finns inte i området och bör utgå. Ytan saknar hävdgynnad flora och gamla träd.
Bevarandemål
Bevarandetillstånd
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