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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. 



SE0530050 Bräcke ängarMaria JohanssonBevarandeplan för Natura 2000-områdetBEVARANDEPLAN Diarienummer511-31344-2017 1 av 10SidaOmrådets totala areal: 62,1 haKommun: ÅmålBevarandesyfteDet 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: De prioriterade värdena är ängs- och betesmarkerna och lövskogarna (6270, 6410, 6510, 6530 och 9180)Motivering: I de välhävdade odlingsmarkerna och i de kringliggande lövskogarna har ett stort antal rödlistade lavar, växter, fjärilar, fåglar och svampar hittats.Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2017-10-25Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2017-12-20Regeringsbeslut, historik: SPA: Nej, pSCI: 1995-12-01, SCI: 2005-01-01, SAC: 2011-03-01,  regeringsbeslut M2010/4648/NmMarkägarförhållanden: Ägs av staten genom Naturvårdsverket och privata markägare.Naturtyper och arter som ska bevaras i området:Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:6270 - Silikatgräsmarker6410 - Fuktängar6510 - Slåtterängar i låglandet6530 - Lövängar9180 - Ädellövskog i branter



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-31344-2017 2 av 10SidaPrioriterade åtgärder: Årlig ängsskötsel med fagning i trädbärande slåttermarker, slåtter vid traditionell tidpunkt, höbärgning och gärna efterbete. Återkommande hamling av hamlande träd och hamling av yngre träd som kan fungera som efterträdare. Årligt bete i betesmarkerna. Området bör omfattas av åtagandeplan för betesmarker och slåtterängar med särskild skötsel eller av ett skötselavtal.Beskrivning av områdetGårdarna Bräcke och Bräcketorp inom naturreservatet är belägna i en kuperad sydsluttning ner mot sjön Bräcketjärnet. Berggrunden är kalkrik och präglar vegetationen i det småskaliga och varierade jordbrukslandskapet som formats genom lång och kontinuerlig hävd. Vegetationen domineras helt av ängsseriens växtsamhällen, som är fördelade på naturbetesmarker, åkerrenar, naturlig äng, rasbranter, raviner, och lövlundar.De flesta naturtyperna har varit eller är starkt kulturpåverkade av slåtter och betesbruk och många arter är för sin existens starkt beroende av en sådan fortsatt hävd på ett traditionellt och historiskt sätt. Nyhamling av ask, alm, sälg och björk har införts som brukningsmetod i ängar och betesmarker och drygt 270 lövträd har nyhamlats i området. Reservatets slåttermarker och naturbetesmarker hyser flera hotade och ibland rödlistade arter som tex fältgentiana (EN), inkl den tidigt blommande slåttervarianten. Grässvålarna har också en rik förekomst av brudsporre, nattviol, St. Pers nycklar, slåtterfibbla (VU), klasefibbla (NT), svinrot, vildlin, ängsskallra, ormrot. Trumgräshoppa (EN) förekommer i solvarma torrängar.Inom vissa delar av den forna slåtter- och betesmarken har igenväxningen gått så långt att de utvecklats mot lundartad vegetation med företrädesvis; ädla lövträdsarter som alm, ask, ek och lind men också bestånd med björk, asp och sälg. Många av dessa lövskogar, särskilt i bergbundna branter och sluttningar eller i fuktiga områden, har utvecklats till värdefulla lövsuccessioner med stor variation i slutenhet, ålder- och trädslagsblandning och med rik förekomst av död ved. Blandlövskogarna med stor andel grov björk, asp och sälg i olika åldersstadier, vilket är särskilt värdefullt för flera hackspettarter, och lövbestånden bör i fortsättningen förvaltas så att de hotade arterna vitryggig hackspett (CR) och mindre hackspett (NT) särskilt gynnas. Vitryggig hackspett häckade i området inpå 2000- talet och Bräcke ängar är ett kärnområde för vitryggig hackspett och dess följearter. Skötseln av skogsmiljöerna kompletteras med åtgärder i inägolandskapet, ängar, naturbetesmarker och i lövbryn genomrekrytering av hamlade lövträd, friställning samt rekrytering av grova lövträd. Åtgärderna ska ske så att förekomsten av solbelysta grova lövträdsstammar och död ved är rikligt förekommande.I lundområdena med ädellövblandskog är fältskiktet rikt med flera skuggtåliga och näringskrävande lundarter som hässleklocka, tvåblad, smånunneört och vårärt samt en rik våraspekt av blå- och vitsippa. I brynkanter förekommer nästrot, skogsklocka (NT) och en lång rad småarter av skogsfibbla.Utvecklingsmark till olika slåtter- och betesmarksnaturtyper finns norr om vägen, längst i öster samt nere vid sjön. Ett stort område med utvecklingsmark till naturtypen 9020 nordlig ädellövskog eller 9180 ädellövskog i branter finns i nordväst. Längs med bäcken i sydväst finns en utvecklingsmark mot 9020 nordlig ädellövskog eller trädklädd betesmark 9070. Utvecklingsmarken i området är viktig för att förstärka värdena och på sikt upprätthålla gynnsamt bevarandetillstånd i de utpekade naturtyperna.Området berörs av åtgärdsprogram för skyddsvärda träd, åkerogräs, gentiana, trumgräshoppa, vitryggig hackspett och hällebräcka. Området är utpekat som nationellt värdefullt odlingslandskap och är riksintresse för naturvård, 



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-31344-2017 3 av 10Sidafriluftsliv och kulturmiljövård. Väg 164 i norr är riksintresse för vägnät.Vad kan påverka negativtAllmänt-Insådd/invandring av för naturtyperna främmande och invasiva arter, t.ex. vallväxter och trädgårdsväxter.-Åtgärder eller verksamheter som skadar fältskiktet och/eller grässvålen som t.ex. framförande av motordrivet fordon, transporter, grävning, schaktning, tippning och täktverksamhet*-Markexploatering som t.ex. uppförande av byggnad eller väg alternativt framdragande av nya ledningar eller utökning/breddande av befintliga ledningsgator och vägar.*-Luftföroreningar, främst bilavgaser från angränsande större vägar, kan utarma den känsliga epifytfloran av lavar och svampar. -Ett ökat kvävenedfall kan förändra artsammansättningen i både fältskikt och bland epifyterna.I skogsmarker:-Alla typer av produktionsinriktat skogsbruk eller andra typer av skogliga åtgärder som utförs i annat än naturvårdssyfte.*-Invandrande gran och främmande trädslag som t.ex. sykomorlönn.Naturtyperna 6270 silikatgräsmarker, 6410 fuktängar, 6510 Slåtterängar i låglandet och 6530 lövängar skulle påverkas negativt av följande åtgärder:-Upphörande hävd och/eller otillräcklig hävd som leder till igenväxning och beskuggning. Gäller även på öppen mark utanför området.-Slåtter med grästrimmer och annan felaktig skötsel, som t.ex. tidigt bete eller vinterbete i marker som under lång tid hävdats med slåtter.-Spridning av kemikalier som bekämpningsmedel och växtnäringsämnen, gödsel samt annat som ökar näringstillförseln* (T.ex. kan stödutfodring i naturtyperna och dess betesfållor och sambete med gödslad vall påverka artsammansättningen negativt).-Användning av avmaskningsmedel som innehåller avermectin är negativ för den dynglevande insektsfaunan och bör därför endast användas vid behov.-Ändrad markanvändning i *eller i anslutning till objektet, t.ex. upphörd hävd, uppodling av ängs- och betesmark, plantering av gran.-Avverkning av hävdpräglade träd och buskar och andra värdefulla hagmarksträd. Grova eller döda lövträd kan vara viktiga för många insekter, lavar, mossor och vedsvampar.* regleras helt eller delvis av reservatsföreskrifterna.BevarandeåtgärderFörutom 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).Bevarandeåtgärder:Förutom Natura 2000- bestämmelserna är området skyddat som naturreservat. Strandskydd gäller 100 meter från strandlinjen upp på land och 100 meter ut i vatnnet.År 2017 har större delen av ängs- och betesmarken i området miljöersättning för särskilda värden enligt landsbygdsprogrammet (2016-2020) och en åtagandeplan för skötseln av området är knuten till ersättningen. Det bör de även ha fortsättningsvis eller ett skötselavtal.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-31344-2017 4 av 10SidaOmrådet ska skötas enligt naturreservatets skötselplanSkötsel allmänt:Ängs- och hagmarker Årlig ängsskötsel med fagning i trädbärande slåttermarker, slåtter vid traditionell tidpunkt, höbärgning och gärna efterbete. Återkommande hamling av hamlande träd och hamling av yngre träd som kan fungera som efterträdare. Årligt bete i betesmarkerna. Några av de äldre åkermarkerna är tydligt gödselpåverkade. För att öka förekomsten av artrika grässvålar kan dessa marker med fördel brukas upp och besås med spannmål (utan att de gödslas) och sedan läggas igen till gräsmark med slåtter som sedan efterbetas.  ÄdellövskogenFriställning av grova träd samt rekrytering av grova ädellövträd genom ringbarkning av närstående träd. Träd som utgör säkerhetsrisker för vägen kan fällas eller topphuggas och bör lämnas kvar i beståndet som stående eller liggande död ved. Röjning av inträngande gran vid behov. I övrigt fri utveckling.Uppföljning av naturtyper och arterLänsstyrelsen 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.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-31344-2017 5 av 10SidaNaturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:6270 - Silikatgräsmarker3,1 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningArtrik betesmark förekommer spritt i området. Se naturtypskartan i bilaga 2. Flera skyddvärda träd finns i naturtypen. Arter som är typiska för naturtypen som t.ex. liten och stor blåklocka, bockrot, prästkrage, darrgräs, gullviva, jungfrulin, svinrot, höskallra, backnejlika, blåsuga, kattfot och revfibbla förekommer enligt länsstyrelsens uppföljning av gräsmarker i skyddade områden.Generellt utgörs naturtypen av 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 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 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.BevarandemålArealen av Silikatgräsmarker (6270) ska vara minst 2,5 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. Varken vedartad eller örtartad igenväxningsvegetation ska förekomma mer än i begränsad utsträckning. För naturtypen främmande arter ska inte förekomma. Värdefulla träd, t.ex. hamlade träd ska förekomma rikligt. Typiska arter ska finnas allmänt-rikligt.BevarandetillståndBevarandetillståndet är år 2017 mestadels gynnsamt i området.2,5 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-31344-2017 6 av 10Sida6410 - Fuktängar0,2 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningTvå mindre partier med fuktäng finns i området. Se kartan i bilaga 2. Arter som är typiska för naturtypen som t.ex. hirsstarr, blodrot, sumpmåra, darrgräs, svinrot och jungfru marie nycklar finns i området enligt länsstyrelsens uppföljning av gräsmarker i skyddade områden. Generellt sett utgörs naturtypen av hävdpräglade fuktängar med blåtåtel eller starr nedanför trädgränsen. Naturtypen har utvecklats genom lång hävdkontinuitet. Krontäckning av träd och buskar, som inte är av igenväxningskaraktär, är 0 - 30%. Hävdgynnade arter ska finnas. Två undertyper finns: a) Fuktängar på neutrala till alkaliska, kalkrika jordar med ett varierande vatteninnehåll, ofta relativt artrika. Här ingår bl.a. "kalkfuktängen" (6411). b) Fuktängar på surare jordar, ibland torvrika med blåtåtel, tåg- och starrarter (6410). Typen varierar beroende på hävd och hävdintensitet. Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga bevarandevärden.Typiska arter, exempel:6410: Jungfru Marie nycklar, gökblomster, stagg, granspira m fl.6411: Hårstarr, ängsstarr, ängsnycklar, vildlin, tätört m.fl.Gemensamma: darrgräs, hirsstarr, ormrot, slåtterblomma, svinrot, gulärla, storspov, rödbena, toftsvipa.Naturtypen är känslig för igenväxning, ökad beskuggning, uppluckrad grässvål samt konkurrens från ohävdsarter och främmande arter. Naturtypen är även känslig för förändrad hydrologi som t.ex. förändringar i ansluten grundvattenförekomst, fragmentering och för minskade populationer av karakteristiska och typiska arter.BevarandemålArealen av Fuktängar (6410) ska vara minst 0,2 hektar. 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. Typiska och karakteristiska arter samt andra naturligt förekommande arter ska finnas och föryngra sig. 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. För naturtypen främmande arter ska inte förekomma. Typiska kärlväxter ska förekomma tämligen allmänt.BevarandetillståndBevarandetillståndet är år 2017 gynnsamt.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-31344-2017 7 av 10Sida6510 - Slåtterängar i låglandet6,8 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningTill denna naturtyp räknas det mesta av slåttermarken i Bräcke ängar. Eventuellt ska en del av denna naturtyp föras till arealen för löväng 6530. En stor mängd skyddsvärda träd finns och ett artrikt fältskikt. I naturtypen finns arter som är typiska för naturtypen som t.ex. gullviva, prästkrage, darrgräs, jungfrulin, rosettjungfrulin, svinrot, höskallra, ängsskallra, stor och liten blåklocka, vildlin, ormrot, hirsstarr, knagglestarr, pillerstarr, brudsporre, skogsnycklar, grönvit nattviol, nattviol, jungfru marie nycklar, ängsvädd, ängsgentiana och kattfot enligt länsstyrelsens uppföljning av gräsmarker i skyddade områden.Generellt utgörs naturtypen av artrika, torra – friska, hävdpräglade ängar. Naturtypen har utvecklats genom lång kontinuitet av slåtterängsskötsel (och ofta även använts som betesmark på senare tid). Krontäckning av träd och buskar är 0 – 30%. Hävdgynnade arter ska finnas. Typiska arter (kärlväxter) är: kattfot, slåttergubbe, slåtterfibbla, ormrot, darrgräs, Jungfru Marie nycklar, nattviol, prästkrage, jungfrulin, svinrot, rödklint, ängsnycklar, hirsstarr, pillerstarr m.fl. samt (fjärilar): ängspärlemorfjäril, skogsvisslare, vitfläckig guldvinge, slåttergräsfjäril, skogsnätfjäril, ängsblåvinge, smultronvisslare m.fl.Naturtypen är känslig för igenväxning, ökad beskuggning, förnaansamling, ökad näringsstatus, 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.BevarandemålArealen Slåtterängar i låglandet (6510) och lövängar (6530) ska vara minst 9,4 hektar och på sikt gärna öka på utvecklingsmarken. Regelbunden slåtter, vid traditionell tidpunkt, och efterbete ska påverka gräsmarken. Ingen skadlig ansamling av förna (t.ex. fjolårsgräs) ska finnas i området efter vegetationsperiodens slut. I trädskiktet ska finnas allmänt till rikligt med hamlade träd av ek, ask, asp, björk, lönn, rönn, sälg och alm och en naturlig föryngring av träd och nyrekrytering av hamlingsträd i området. Typiska och karakteristiska arter samt andra naturligt förekommande arter ska finnas och föryngra sig. Naturtypen ska ha en ostörd hydrologi. Näringsstatusen i marken ska vara naturlig. Varken vedartad eller örtartad igenväxningsvegetation ska förekomma mer än i begränsad utsträckning. Arter som är främmande för naturtypen ska inte förekomma. Det ska finnas födoresurser såsom pollen- och nektarresurser som kan utnyttjas av framförallt olika fjärilsarter. Typiska kärlväxter ska förekomma allmänt-rikligt.BevarandetillståndBevarandetillståndet är år 2017 mestadels gynnsamt i området.7,7 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-31344-2017 8 av 10Sida6530 - Lövängar1,7 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningDelar av slåtterängen räknas till denna naturtyp. Eventuellt ska större delar av slåttermarken föras till denna naturtyp. En stor mängd skyddsvärda träd finns och ett artrikt fältskikt. I naturtypen finns arter som är typiska för naturtypen som t.ex. gullviva, prästkrage, darrgräs, jungfrulin, rosettjungfrulin, svinrot, ängsskallra, stor och liten blåklocka, vildlin, ormrot, hirsstarr, skogsnycklar, grönvit nattviol, jungfru marie nycklar, ängsvädd och klasefibbla enligt länsstyrelsens uppföljning av gräsmarker i skyddade områden.Generellt beskrivs naturtypen som vegetationsmosaik med hävdformade lövträd/buskar och ängsytor. Naturtypen har utvecklats genom lång kontinuitet av bl.a. slåtter/bete och lövtäkt. Arter som indikerar hävdkontinuitet ska dock finnas. Naturtypen har traditionellt utnyttjats för skörd av vinterfoder. I det gamla jordbrukssamhället var denna naturtyp därigenom ett viktigt markslag. I och med övergången till rationellt jordbruk har lövängarna helt förlorat sin forna betydelse och förekommer numera på ytterst små arealer. Flest traditionellt brukade lövängar finns numera kvar på Gotland där de ändå bara utgör en liten spillra av tidigare arealer. Traditionellt hävdade lövängar är biologiskt mycket rika miljöer och hyser ett stort antal numera sällsynta arter, bland annat slåttergynnade kärlväxter och många insekter. Lövängarnas halvöppna, mosaikartade miljö med hamlade träd i olika åldrar har gynnat många lavar, mossor, insekter och fåglar. 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.BevarandemålArealen Slåtterängar i låglandet (6510) och lövängar (6530) ska vara minst 9,4 hektar och på sikt gärna öka på utvecklingsmarken. Regelbunden hävd genom slåtter, bete och lövängsbruk ska påverka naturtypens dynamik och struktur. Ingen skadlig ansamling av förna 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 välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga bevarandevärden. Trädskiktet ska ha lång kontinuitet med flera gamla och hamlade träd av ek, ask, björk, lind, lönn, rönn, sälg och alm och med en naturlig föryngring av träd och nyrekrytering av hamlingsträd i området. Krontäckningen ska vara så pass gles så att fältskiktet, delar av områdets trädstammar och död ved är ordentligt solbelysta. Död ved i olika former och nedbrytningsstadier inklusive levande träd med döda träddelar och gamla hävdpräglade träd ska finnas. Gran, buskar och sly/ungträd ska inte tillåtas ta överhanden. Ett inslag av blommande buskar ska finnas. Främmande (icke inhemska) trädarter ska inte finnas i området. Typiska arter ska förekomma allmänt-rikligt.BevarandetillståndBevarandetillståndet är år 2017 mestadels gynnsamt i området.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-31344-2017 9 av 10Sida9180 - Ädellövskog i branter2,9 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningI området finns två brantskogar av ädellövtyp med ask, ek, lönn, lind samt bitvis asp och björk. I buskskiktet växer hassel, hagtorn och skogstry. Fältskiktet är rikt med bland annat blåsippa, underviol och den typiska arten hässleklocka. Skogsklocka förekommer i en brynkant och sötvedel i solöppna luckor.Generellt sett omfattar naturtypen blandskog med lind, ask, alm och lönn på sluttande marker, exempelvis skredmarker eller i raviner. Skogstypen förekommer på kalkrika, men ibland även silikatrika jordar. Den omfattar både kalla och fuktiga miljöer med skuggtoleranta arter och torra, varma miljöer som domineras av lind. Buskskiktet är ofta väl utvecklat och fältskiktet är ofta av örttyp. Artrik flora och fauna finns både i skuggiga och solexponerade lägen och naturtypen är ofta rik på epifyter (trädlevande mossor och lavar). Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog med avseende på egenskaper och strukturer som exempelvis varierad ålder på träden, förekomst av död ved och gamla träd och att det finns kontinuitet av de aktuella, förekommande trädslagen. Typiska arter: Trolldruva, smånunneört, skogsbingel, skogssvingel, baronmossor, guldlockmossa, platt fjädermossa, grov fjädermossa, piskbaronmossa, grov baronmossa, fällmossa, klippfrullaria, lunglav, garnlav, stiftgelélav, läderlappslav m.fl.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.BevarandemålArealen Ädellövskog (9180) i branter ska vara minst 2,9 hektar. Skogen ska i huvudsak formas av naturliga störningar och intern dynamik. Småskaliga naturliga processer, t.ex. trädens föryngring, åldrande och avdöende samt omkullfallna träd och luckbildning, liksom periodvisa omvälvande störningar, t.ex. insektsangrepp, översvämning, stormfällning, skred eller bete ska påverka dynamik och struktur. Hydrologin och näringsstatusen ska vara ostörd och naturlig. Ädellövträd ska prägla skogen. Det ska finnas gamla träd och föryngring av nya träd som efterträdare av följande trädarter: ask, lönn, lind och ek. Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat. Följande strukturer/substrat ska finnas: gamla träd med grov bark med skador, håligheter och mulm, träd med hackspettsbohål, levande träd med döda träddelar, liggande död ved och högstubbar, stående döda eller döende träd. Gran ska inte tillåtas ta överhanden eller skada de biologiskt gamla och värdefulla träden i området. För naturtypen främmande eller invasiva trädarter ska inte finnas i området. Det ska finnas typiska arter av kärlväxter, lavar och mossor.BevarandetillståndBevarandetillståndet är gynnsamt (år 2017).
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Natura 2000-naturtypskarta, Bräcke ängar SE0530050.
Åmåls kommun

Utvecklingsmarken håller inte Natura 2000-naturtypsklass
 idag, men kan komma att göra det på sikt och 
den är viktig för att upprätthålla gynnsamt bevarandetillstånd
 i området.
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