Skötselplan
2018-04-13

Dossienummer: 1491-2201
Diarienummer: 512-41351-2017

Naturavdelningen

Skötselplan för naturreservatet Baktrågen i Ulricehamns kommun samt bevarandeplan för Baktrågen
SE0530077

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Besöksadress:

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
010-224 40 22 (fax)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Sida
1(30)

Skötselplan
2018-04-13

Dossienummer: 1491-2201
Diarienummer: 512-41351-2017

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Sammanfattning ......................................................................................... 4
1.1 Syfte................................................................................................. 4
1.2 Natura 2000 ..................................................................................... 4
1.3 Fakta om området och dess skötsel ................................................. 5
2. Beskrivning av området ............................................................................. 6
2.1 Uppgifter .............................................................................................. 6
2.2 Allmän beskrivning av området ........................................................... 7
2.3 Mark- och vattenanvändning – då och nu ............................................ 7
2.4 Bevarandevärden .................................................................................. 7
2.4.1 Biologiska bevarandevärden ................................................................... 7
2.4.2 Geovetenskapliga bevarandevärden ........................................................ 8
2.4.3 Kulturhistoriska bevarandevärden .......................................................... 8
2.4.4 Friluftslivsvärden .................................................................................... 8

2.5 Övrig bebyggelse och anläggningar ..................................................... 8
3. Skötsel och bevarandemål .......................................................................... 9
3.1 Indelning av skötselområden................................................................ 9
3.2 Bevarandemål ....................................................................................... 9
3.3 Allmänt om skötseln ............................................................................ 9
3.4 Konsekvenser av klimatförändringar ................................................. 10
3.5 Vad kan påverka området negativt ..................................................... 10
3.6 Skötselområden med mål och åtgärder .............................................. 10
3.7 Forn- och kulturmiljövård .................................................................. 20
4. Friluftsliv .................................................................................................. 21
5. Gränsmarkering ........................................................................................ 21
6. Uppföljning .............................................................................................. 21
6.1 Dokumentation av skötselåtgärder ..................................................... 21
6.2 Bevarandemål och gynnsamt tillstånd ............................................... 22
6.3 Revidering av skötselplanen .............................................................. 22
7. Planerad förvaltning ................................................................................. 22
8. Referenser ................................................................................................ 22
Bilaga 1 ........................................................................................................ 24
Tabell Arter .................................................................................................. 24
Tabell Naturtyper ......................................................................................... 25
Tabell Natura2000 habitattyper.................................................................... 25
Bilaga 2-6 kartor………………………………………………………. 26-30

Skötselplan
2018-04-13

Dossienummer: 1491-2201
Diarienummer: 512-41351-2017

BILAGOR
Bilaga 1:

Tabell Arter
Tabell Naturtyper
Tabell Natura 2000-typer

Bilaga 2:

Skötselplankarta

Bilaga 3:

Naturtypskarta

Bilaga 4:

Natura 2000-habitatskarta

Bilaga 5:

Karta med fornlämningar

Bilaga 6:

Friluftlivskarta

Skötselplanen är uppdelad i två delar, A och B. Den första delen är en beskrivande
del. Där anges bland annat naturreservatets syften och vilka natur- och bevarandevärden som finns i naturreservatet. Den andra delen av skötselplanen beskriver naturreservatets bevarandemål och hur naturreservatet ska skötas.
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DEL A – Baktrågen
Skötselplanen beskriver vad som ska göras i naturreservatet, när och hur ofta det
ska göras. Den fastställer också vad som är viktigast att göra om reservatsförvaltaren, d v s den som är ansvarig för naturreservatets skötsel, behöver prioritera. Förutom reservatsförvaltaren vänder sig skötselplanen till markägaren och andra intressenter.

1. Sammanfattning
1.1 Syfte
Syftet med naturreservatet är att:
•

vårda en särpräglad geologisk bildning och en intressant växtlighet med såväl stäppartad flora, som rik lundflora

•

skydda och vårda en kulturhistoriskt intressant miljö med talrika fornlämningar

•

bevara de inom området förekommande naturtyperna och/eller arterna som
ingår i EU:s nätverk av skyddsvärda områden, Natura 2000, i gynnsamt
tillstånd

Syftet ska tryggas genom att:
•

de hävdberoende naturtyperna hävdas med bete, slåtter, fagning, slyröjning
och bränning

•

fornlämningar sköts genom återkommande röjning och bete

Naturreservatets syften styr vilka föreskrifter (regler) som gäller i naturreservatet
och ifall skötsel behövs för att syftena med naturreservatet ska kunna uppfyllas.

1.2 Natura 2000
Det överordnande bevarandesyftet för Natura 2000-nätverket är att bidra till bevarandet av biologisk mångfald genom att behålla eller återskapa gynnsam bevarandestatus för de naturtyper och arter omfattas av EU:s fågeldirektiv eller Art- och
habitatdirektiv. För det här 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
Det främsta syftet är att bevara ett område med artrika betesmarker, rikkärr och
slåtterängar. I slåtterängarna finns bland annat stäppartad torrängsflora. Här klassade som 6270 artrika silikatgräsmarker nedanför trädgränsen, 7230 rikkärr och
6510 slåtterängar i låglandet.
Motivering
Stäppartade torrängar påträffas i kalkrika områden med grusiga till moiga jordar i
Falköpings och Ulricehamns kommuner. Stäppartade torrängar ingår främst i naturtypen 6210, kalkgräsmarker, men vissa av torrängarna som hävdas genom slåtter
klassas som 6510, slåtterängar i låglandet. Området hyser den rödlistade arten
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smalbladig lungört. Rikkärr är mineralrika myrar med nära neutralt pH i vattnet.
Rikkärr hör till naturtypen 7230. Naturtypen silikatgräsmarker, 6270, är den vanligaste betesmarkstypen i Sverige och har vanligen en örtrik markvegetation. Samtliga dessa naturtyper har ogynnsam bevarandestatus på biogeografisk nivå och
slåtterängar är särskilt hotade.
Prioriterade åtgärder
Årligt bete och slåtter. Området bör omfattas av åtagandeplan för betesmarker och
slåtterängar med särskild skötsel eller av ett skötselavtal.

1.3 Fakta om området och dess skötsel
Reservatet består av två delområden. Dels det naturvetenskapligt intressanta partiet
omkring det s.k. “Baktrågen” i den södra delen och dels det kulturhistoriskt värdefulla fornlämningsområdet, den s.k. Täveåsabacken, och omgivande kulturmarker i
den norra delen.
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2. Beskrivning av området
2.1 Uppgifter
Namn:
Beslutsdatum:
Areal:
Län:
Kommun:
Förvaltare:
NVR id:
Natura 2000-beteckning:
Natura 2000-områdets
skyddsstatus:
Ägandeförhållanden:

Baktrågen
1976-02-16
21,81 ha, varav vatten 0 ha
Västra Götalands Län
Ulricehamn
Västkuststiftelsen
2000527
Baktrågen SE0530077
SAC
Privat markägare, staten och Equmeniakyrkan.
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Se tabell 3
Se tabell 1

2.2 Allmän beskrivning av området
Baktrågen, liksom Täveåsabacken, utgör en del av den s.k. Ulricehamnsåsen, som i
form av ryggar, kullar och terrasser sträcker sig genom Ätradalen norrifrån ner mot
Åsunden. Landskapet blir härigenom småkuperat och åsryggarna kan höja sig ända
upp till 20–25 m över omgivande partier.
Öster om Ätran vid Blidsberg omfattar åsen i den södra delen av naturreservatet två
baktrågsliknande s.k. dödisgropar mellan två getryggformade åspartier. Åsen i den
norra delen framträder däremot som små, bredryggade och långsträckta kullar mellan odlad åkermark. Den västra kullen, den s.k. Täveåsabacken, har dock sluttningen mot Ätran distinkt utformad.

2.3 Mark- och vattenanvändning – då och nu
Marken inom området har tidigare, enligt gamla kartor, tillhört Blidsbergs allmänning och den har brukats som ängs- och betesmark. I början av 1900-talet odlades
även potatis i den norra delen av det stora tråget.
Ängen fagades om våren och slåttern skedde i början på augusti, varefter marken
betades. Denna ängshävd upphörde 1952 men har sedan dess återupptagits och nu
förekommer årlig slåtter och betning.
Marken i den norra delen av naturreservatet har sedan lång tid tillbaka nyttjats som
åker och betesmark.
Området nyttjas som betesmark tillsammans med delar av Alarp 6:13, vilken i övrigt hävdas som park.
Fastigheterna Blidsberg 3:1 och 7:1, som tillhör arrendet till Blidsbergs prästgård,
hävdas som betes- och åkermarker.

2.4 Bevarandevärden
2.4.1 Biologiska bevarandevärden
Naturtypen slåtterängar i låglandet är en beteckning för hävdpräglade ängar i Götaland och under högsta kustlinjen i Svealand och Norrland. Ängarna har traditionellt
nyttjats för skörd av vinterfoder. Denna naturtyp har minskat kraftigt i och med
jordbrukets utveckling. Slåtterängar är ofta mycket blomrika och har stor betydelse
för bevarandet av många slåttergynnade kärlväxter men också för många insekter
som är beroende av blomrika marker, t.ex. fjärilar och vildbin.
Tack vare den kalkrika marken och den långvariga hävden på Baktrågen, finns den
rödlistade smalbladiga lungörten (EN) i området.
Bevarandeplan finns för området. Baktrågen omfattas av två åtgärdsprogram för
miljöer, stäppartad torräng och rikkärr.
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2.4.2 Geovetenskapliga bevarandevärden
Baktrågen utgör en del av Ulricehamnsåsen. Jordtäcket består av morän och kalkhaltigt isälvsmaterial. En väg går tvärs igenom området och delar det i två delar.
Den södra delen av området innehåller två dödisgroppar mellan två getryggsformade åsryggar. I den norra delen består åsen av kullar.

2.4.3 Kulturhistoriska bevarandevärden
Norr om Baktrågen, på den s.k. Täveåsabacken är ett av Ätradalens förnämsta fornminnesområden, härrörande från järnåldern, beläget. Enligt riksantikvarieämbetets
fornlämningsregister ingår följande fornlämningar i området; Blidsberg 42:1, 43:1,
43:2, 45:1, 47:1, 47:2, 47:3, 48:1, 66:1, 67:1, 72:2, 79:1 och 80:1. Fornlämningarnas lokalisering framgår av kartan i bilaga 5.
Fornlämningarna har ett karaktäristiskt läge på krön och sluttningar av rullstensåsen inom området. De består av 1 domarring, 4 rösen och 14 stensättningar på tillsammans 10 platser varav en utgör ett gravfält. Dessa gravtyper var allmänna under
hela järnåldern (500 f.Kr - 1050 e.Kr). Särskilda byggnadsdetaljer, som skulle
kunna ge en närmare tidsbestämning saknas och kan erhållas först efter undersökning av området.
Järnåldersgravarna ligger i nära anslutning till den odlade marken inte långt från
bebyggelsen, vilken troligen legat på samma plats redan under järnåldern. Genom
det relativt stora antalet gravar av en mycket vanlig typ, inom ett mindre område,
återspeglar de troligen en kontinuerlig gravtradition under hela järnåldern.

2.4.4 Friluftslivsvärden
Området är lättillgängligt med bil. Parkeringsplats med informationsskylt finns i
mitten av reservatet. I reservatets södra del finns även en sittbänk. Det finns en
strövstig i området. Friluftanordningarnas lokalisering framgår av kartan i bilaga 6.

2.5 Övrig bebyggelse och anläggningar
Fastigheten Herrekvarn 3:2 är inköpt av statens naturvårdsverk.
Fastigheten Blidsberg 7:2 äger servitut att använda befintlig körväg söderut till allmän väg.
Inom naturreservatet finns på fastigheten Blidsberg-Alarp 6:13 ett hus, Ekborgen,
beläget. Detta hus ägs av Equmeniakyrkan. I huset ryms förvaringslokaler, kök och
allrum. En tillbyggnad av huset gjordes under våren 1975.
Om- eller tillbyggnad får inte utföras utan länsstyrelsens tillstånd.
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DEL B – SKÖTSEL AV Baktrågen

3. Skötsel och bevarandemål
3.1 Indelning av skötselområden
Indelning av skötselområden utgår från skötselbehovet. Naturreservatet är indelat i
sex skötselområden med tillhörande delområden.
Skötselområdena är:
1. Åkermark
2. Betesmark
3. Ängsmark
4. Ädellövskog
5. Lövsumpskog
6. Vägar
Inom varje skötselområde kan en eller flera naturtyper förekomma. Vad denna indelning grundar sig på redovisas i tabell 2 i bilaga 1. I skötselområdena kan det
även finnas Natura 2000-naturtyper, se tabell 3, bilaga 1. Naturtyperna och de
eventuella Natura 2000-naturtypernas avgränsningar framgår av bilaga 3 och 4.

3.2 Bevarandemål
Bevarandemålen preciserar syftet för respektive skötselområde och ger en beskrivning av hur det ska se ut när gynnsamt tillstånd råder. De ger också förutsättningarna för den uppföljning som planeras.

3.3 Allmänt om skötseln
Slåtterängen ska i första hand skötas med slåtter som kompletteras med efterbete.
Tidpunkten för slåtter bör anpassas till årsvariationen. Somrar med kraftig
vegetationstillväxt kan slåttern ske före den anvisade slåtterperioden för att få bort
mer nä-ring från ängen. Torrare somrar kan det vara lämpligt att slåttern sker senare. Höet bör ligga kvar och torka 2–7 dagar för att förbättra fröspridning. Efterbetet bör ske tidigast ett par veckor efter slåtter och pågå som längst till 30 november, under förutsättning att inga större trampskador uppstår pga. blöta förhållanden.
Efter att djuren börjat stödutfodras får de inte efterbeta slåttermarkena.
Målet med efterbetet är både att vegetation som växt upp efter slåttern betas ner
och att djurens tramp åstadkommer en viss störning i grässvålen. Nötkreatur eller
häst bör användas för efterbete, ej får. Vid bete bör arealen gödslad vall som ingår i
fållan vara så liten som möjligt. Om slåtter inte kan åstadkommas kan det ersättas
med sent bete enstaka år.
För att begränsa förnaansamling är fagning och/eller bränning önskvärd på våren.
En bedömning av hävden bör göras varje år för att bedöma behov av fagning och
eventuell bränning. Fagningen bör vara så noggrann som möjligt, så att allt löv och
så mycket mossa som möjligt tas bort på de ytor som behandlas. Lövet får gärna
brännas i högar eller strängar i ängen. Gärna på ytor med mycket mossa. Eventuellt
sly och ohävdsarter bör röjas årligen. Områden med ohävdsarter kan slås av och
materialet tas bort före egentlig slåtter för att begränsa deras utbredning och dominans.
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3.4 Konsekvenser av klimatförändringar
Ett förändrat klimat kan resultera i ökad igenväxningstakt med ökat behov av röjning och hävd. Främmande och konkurrerande arter kan också komma att öka vilket leder till ökat skötselbehov.

3.5 Vad kan påverka området negativt
Utebliven hävd ökar förnaansamlingen och ökar konkurrensen från ohävdsarter,
vilket hotar hävdgynnade arter och framförallt beståndet av smalbladig lungört.
Uteblivet efterbete försämrar etableringen av bl.a. smalbladig lungört. För tidigt
bete eller olämplig betesregim kan minska eller slå ut förekomsten av de hävdgynnade arterna. Ytterligare hot, som t.ex. exploatering finns, men de är reglerade av
reservatsföreskrifterna.

3.6 Skötselområden med mål och åtgärder
Skötselområde
1. Åker
2. Bete
3. Äng
4. Ädellövskog
5. Lövsumpskog
6. Väg
Summa

Areal (ha)
2,71
11,81
4,51
1,66
0,80
0,30
21,81

Skötselområde 1 – Åkermark
Delområde
1.1
1.2
Summa

Areal (ha)
1,13
1,58
2,71
Naturtyp

Åkermark

Delområden 1.1 – 1.2
Beskrivning:
Åkern kan fortsätta brukas som åker eller överföras till slåtter- eller betesmark.
Bevarandemål:
- Åkermark, alternativt slåtter- eller betesmark.
- Vedartad igenväxningsvegetation som kunnat etablera sig på grund av att
hävden blivit för svag ska inte förekomma.
Engångsåtgärder:
- Inga.
Underhållsåtgärder:
- Årligt åkerbruk, alternativt bete, slåtter eller röjning. Om åkerbruket upphör bör åkrarna i första hand skötas med årlig slåtter utan gödsling. De bör
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då inte sås in med vallgröda. Detta gör att det kan utvecklas en naturlig
slåttergynnad vegetation som skulle komplettera angränsande betesmark
för insektsliv och slåttergynnad flora.
Skötselområde 2 – Betesmark
Delområde
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Summa

Areal (ha)
1,97
1,63
6,95
0,63
0,33
0,30
11,81

Naturtyp
Öppen hagmark
Blandlövhage
Natura 2000-naturtyp
4030 torra hedar
6210 kalkgräsmarker
6230 stagg-gräsmarker
6270 silikatgräsmarker

Delområde 2.1
Beskrivning:
Betesmark som omfattar den s.k. Täveåsabacken. Här finns Natura 2000-naturtyperna kalkgräsmarker (6210) och silikatgräsmarker (6270). Ett tätare bestånd av en.
Fornlämningarna Blidsberg 42:1, 72:2, 43:2 och 43:1 finns inom detta område. Floran utgörs av backsippa, backtimjan, blodrot, brudbröd, gullviva, knägräs, prästkrage, rödkämpar, slåttergubbe, svinrot och ängsvädd.
Delområde 2.2
Beskrivning:
Betesmark som bl. a omfattar Natura 2000-naturtyperna torra hedar (4030) och silikatgräsmarker (6270). I huvudsak träd- och buskfri, men ganska stenig betesmark
med talrika odlingsrösen. Mer kalkrik jord än övrig betesmark. Floran utgörs av
backsippa, backtimjan, blodrot, brudbröd, gullviva, knägräs, prästkrage, rödkämpar, slåttergubbe, svinrot och ängsvädd.
Delområde 2.3
Beskrivning:
Betesmark som bl. a omfattar Natura 2000-naturtyperna stagg-gräsmarker (6230)
och silikatgräsmarker (6270). I huvudsak träd- och buskfri, men ganska stenig betesmark med talrika odlingsrösen. Fornlämningarna Blidsberg 79:1, 80:1, 48:1 och
47:3 finns inom detta område. Floran utgörs av backsippa, backtimjan, blodrot,
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brudbröd, gullviva, knägräs, prästkrage, rödkämpar, slåttergubbe, svinrot och
ängsvädd.
Bevarandemål:
- Arealen av Natura 2000-habitatet silikatgräsmarker (6270) ska vara minst
7,89 ha, torra hedar (4030) ska vara minst 1,25 ha, kalkgräsmarker (6210)
ska vara minst 0,46 ha och stagg-gräsmarker (6230) ska vara minst 0,13 ha.
- Regelbunden hävd genom bete, eller genom slåtter och efterbete ska förekomma.
- I återkommande intervaller bör även naturvårdsbränning förekomma i naturtypen 4030.
- Naturliga störningsprocesser i form av tramp och periodisk torkstress ska
förekomma i naturtypen 4030.
- Naturtypen 4030 ska ha en ostörd hydrologi och näringsstatusen i marken
ska vara naturlig.
- Krontäckningen av träd och buskar ska vara liten.
- Förekomsten av typiska arter för naturtypen 4030 som blåsuga, kattfot, slåttergubbe, hirsstarr, vårstarr, pillerstarr, knägräs, ljungögontröst, vanlig
ögontröst, stenmåra, stagg, ängsvädd m.fl. Karaktärsarter är ljung, blåbär,
lingon, gråfibbla m.fl. ska bibehållas eller öka.
- Förekomsten av typiska arter för naturtypen 6210 som spåtistel, låsbräken,
trollsmultron, käringtand, ängshavre, jungfrulin, mindre blåvinge, skogsvisslare, silversmygare m.fl. ska bibehållas eller öka.
- Förekomsten av typiska arter för naturtypen 6230 som blåsuga, slåttergubbe,
kattfot, ormrot, granspira, knägräs, pillerstarr, brunfläckig pärlemorfjäril,
smultronvisslare, vitfläckig guldvinge m.fl. ska bibehållas eller åka.
- Förekomsten av typiska arter för naturtypen 6270 som blåsuga, slåttergubbe,
darrgräs, jungfrulin, slät dyngbagge (m.fl. dyngbaggsarter), månhornsbagge, vårtordyvel, ängspärlemorfjäril, smultronvisslare, slåttergräsfjäril
m.fl. ska bibehållas eller öka.
- För naturtyperna främmande eller invasiva arter ska inte förekomma.
- Ingen skadlig ansamling av förna (t.ex. gammalt fjolårsgräs) ska finnas i
området efter vegetationsperiodens slut.
- Vid vegetationsperiodens slut ska hela skötselområdet vara välhävdat.
- Vedartad eller örtartad igenväxningsvegetation som kunnat etablera sig på
grund av att hävden blivit för svag ska inte förekomma.
Engångsåtgärder:
- Fornlämningarna ska röjas från träd.
Underhållsåtgärder:
- Årligt bete, i samråd med förvaltaren.
- Håll efter en i delområde 2.1.
- Fornlämningarna ska hållas fria från träd.
- Underhållningsröjning för att hålla efter igenväxningsvegetation och
ohävdsarter, även nypon och björnbär.
- Underhållningsbränning för att hålla efter igenväxningsvegetation och
ohävdsarter.
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Delområden 2.4 – 2.5
Beskrivning:
Betesmark som bl. a omfattar Natura 2000-naturtypen artrika silikatgräsmarker nedanför trädgränsen (6270). Öppen tuvig och stenig betesmark med enstaka träd eller grupper av träd av björk och ek. Fornlämningarna Blidsberg 47:1, 45:1 och 47:2
finns inom området och fornlämning Blidsberg 45:2 gränsar till området. Floran utgörs av bockrot, brudbröd och ängsvädd.
Bevarandemål:
- Arealen av Natura 2000-habitatet silikatgräsmarker (6270) ska vara minst
0,37 ha.
- Regelbunden hävd genom bete, eller genom slåtter och efterbete ska förekomma.
- Naturtypen torra hedar ska ha en ostörd hydrologi och näringsstatusen i marken ska vara naturlig.
- Krontäckningen av träd och buskar ska vara liten.
- För naturtypen främmande eller invasiva arter ska inte förekomma.
- Ingen skadlig ansamling av förna (t.ex. gammalt fjolårsgräs) ska finnas i
området efter vegetationsperiodens slut.
- Typiska arter för naturtypen som blåsuga, slåttergubbe, darrgräs, jungfrulin,
slät dyngbagge (m.fl. dyngbaggsarter), månhornsbagge, vårtordyvel, ängspärlemorfjäril, smultronvisslare, slåttergräsfjäril ska bibehållas eller öka.
- Vid vegetationsperiodens slut ska hela skötselområdet vara välhävdat.
- Vedartad igenväxningsvegetation som kunnat etablera sig på grund av att
hävden blivit för svag ska inte förekomma.
Engångsåtgärder:
- Fornlämningarna ska röjas från träd.
- Björk bör gallras för en öppnare yta.
Underhållsåtgärder:
- Årligt bete, i samråd med förvaltaren.
- Gran ska röjas vid behov.
- Fornlämningarna ska hållas fria från träd.
- Underhållningsröjning för att hålla efter igenväxningsvegetation och
ohävdsarter.
- Underhållningsbränning för att hålla efter igenväxningsvegetation och
ohävdsarter.
Delområde 2.6
Beskrivning:
Tät tuvig och stenig betesmark med ek, björk och tall.
Bevarandemål:
- Ska bibehållas som betesmark.
- Vid vegetationsperiodens slut ska hela skötselområdet vara välhävdat.
- Vedartad igenväxningsvegetation som kunnat etablera sig på grund av att
hävden blivit för svag ska inte förekomma.
Engångsåtgärder:
- Inga
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Underhållsåtgärder:
- Årligt bete, i samråd med förvaltaren.
- Gran ska röjas vid behov.
- Underhållningsröjning för att hålla efter igenväxningsvegetation och
ohävdsarter.
- Underhållningsbränning för att hålla efter igenväxningsvegetation och
ohävdsarter.
Skötselområde 3 – Ängsmark
Delområde
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Summa

Areal (ha)
0,99
1,62
0,69
0,76
0,45
4,51

Naturtyp
Träd- och buskbärande äng
Slåtterkärr (rikkärr)
Fuktäng
Natura 2000-naturtyp
6410 fuktängar med blåtåtel eller starr
6510 slåtterängar i låglandet
7230 rikkärr

Arealen av Natura 2000-habitatet slåtterängar i låglandet (6510) ska vara minst 2,8
ha.
Delområde 3.1
Beskrivning:
Slåttermark som omfattas av Natura 2000-naturtypen slåtterängar i låglandet
(6510). Den östra delen av området består av ett relativt tätt trädskikt av högvuxen
ek. Buskskiktet består av hassel. Trivial flora med lövskogskaraktär. Området är
beläget inom fastigheten Blidsberg-Alarp 6:13. Den västra delen består av de
öppna, tidigare som åker och betesmarker hävdade inägorna. De är främst belägna
inom fastigheten Blidsberg-Alarp 6:13 och nyttjas som lekområden i samband med
Equmeniakyrkans verksamhet. Fornlämningen Blidsberg 66:1 finns inom detta område. Floran består av blåsuga, bockrot, brudborste, gullviva, hirsstarr, jungfrulin,
klasefibbla, ormrot, prästkrage, slåtterblomma, slåttergubbe, smalbladig lungört,
smörboll, svinrot och ängsvädd.
Bevarandemål:
- Regelbunden slåtter och efterbete ska påverka gräsmarken.
- Ingen skadlig ansamling av förna (t.ex. gammalt fjolårsgräs) ska finnas i
området efter vegetationsperiodens slut.
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Naturtypen ska ha en ostörd hydrologi och näringsstatusen i marken ska
vara naturlig.
Krontäckningen av träd och buskar ska vara liten.
Förekomsten av typiska arter som smalbladig lungört, kattfot, slåttergubbe,
slåtterfibbla, ormrot, darrgräs, Jungfru Marie nycklar, nattviol, prästkrage,
jungfrulin, svinrot, rödklint, ängsnycklar, hirsstarr, pillerstarr m.fl. samt
ängspärlemorfjäril, skogsvisslare, vitfläckig guldvinge, slåttergräsfjäril,
skogsnätfjäril, ängsblåvinge, smultronvisslare m.fl. ska bibehållas eller
öka.
För naturtypen främmande och invasiva arter ska inte förekomma.
Det ska finnas födoresurser såsom pollen- och nektarresurser som kan utnyttjas av framförallt olika fjärilsarter.
Förekomsten av ohävdsarter som t.ex. midsommarblomster, hundkäx och
hundäxing ska vara låg och inte öka.
Vid vegetationsperiodens slut ska hela skötselområdet vara välhävdat.
Vedartad igenväxningsvegetation som kunnat etablera sig på grund av att
hävden blivit för svag, ska inte förekomma.

Engångsåtgärder:
- Fornlämningen ska röjas från träd.
Underhållsåtgärder:
- Årlig slåtter med skärande/klippande redskap mellan början av juli till augusti månads utgång. Alternativt bete eller bränning vart 3:e år.
- Årlig fagning vid behov, för att minska förnaansamling. Ska prioriteras där
smalbladig lungört återfinns.
- Fornlämningen ska hållas fri från träd.
- Gran ska röjas vid behov.
- Underhållningsröjning för att hålla efter igenväxningsvegetation och
ohävdsarter.
- Underhållningsbränning för att hålla efter igenväxningsvegetation och
ohävdsarter.
Delområde 3.2
Beskrivning:
Slåtteräng som omfattar Natura 2000-naturtypen slåtterängar i låglandet (6510).
Det norra, större tråget är mer igenvuxet och vegetationen har här en lundkaraktär.
Det är främst ek och hassel i träd- och buskskikten. Den södra delen av området är
mer öppet och solexponerat och kläds av ek- hassellund med ett större inslag av
äldre ek. Floran består av smalbladig lungört (ÅGP-art), blåsuga, bockrot, brudborste, gullviva, hirsstarr, jungfrulin, klasefibbla, ormrot, prästkrage, slåtterblomma, slåttergubbe, smörboll, svinrot och ängsvädd.
Bevarandemål:
- Regelbunden slåtter och efterbete ska påverka gräsmarken.
- 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.
- Förekomsten av typiska arter som smalbladig lungört, kattfot, slåttergubbe,
slåtterfibbla, ormrot, darrgräs, Jungfru Marie nycklar, nattviol, prästkrage,
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jungfrulin, svinrot, rödklint, ängsnycklar, hirsstarr, pillerstarr m.fl. samt
ängspärlemorfjäril, skogsvisslare, vitfläckig guldvinge, slåttergräsfjäril,
skogsnätfjäril, ängsblåvinge, smultronvisslare m.fl. ska bibehållas eller
öka.
För naturtypen främmande och invasiva arter ska inte förekomma.
Det ska finnas födoresurser såsom pollen- och nektarresurser som kan utnyttjas av framförallt olika fjärilsarter.
Förekomsten av ohävdsarter som t.ex. midsommarblomster, hundkäx och
hundäxing ska vara låg och inte öka.
Vid vegetationsperiodens slut ska hela skötselområdet vara välhävdat.
Vedartad igenväxningsvegetation som kunnat etablera sig på grund av att
hävden blivit för svag, ska inte förekomma.

Engångsåtgärder:
- Gallra bort enstaka ekar.
- Gallra hassel så att endast hasselbuketter återstår.
Underhållsåtgärder:
- Årlig slåtter med skärande/klippande redskap mellan början av juli och augusti månads utgång. Alternativt bete eller bränning vart 3:e år.
- Årlig fagning vid behov, för att minska förnaansamling. Ska prioriteras där
smalbladig lungört återfinns.
- Årligt efterbete med företrädesvis nötkreatur.
- Föryngra hassel vart 10:e år.
- Gran ska röjas vid behov.
- Underhållningsröjning för att hålla efter igenväxningsvegetation och
ohävdsarter.
- Underhållningsbränning för att hålla efter igenväxningsvegetation och
ohävdsarter.
Delområde 3.3
Beskrivning:
Slåtteräng som omfattar Natura 2000-naturtypen slåtterängar i låglandet (6510).
Trädskiktet är glest och består av ek och hassel. Området är klassat som stäppartad
torräng. Floran består av smalbladig lungört (ÅGP-art), blåsuga, bockrot, brudborste, gullviva, hirsstarr, jungfrulin, klasefibbla, ormrot, prästkrage, slåtterblomma, slåttergubbe, smörboll, svinrot och ängsvädd.
Bevarandemål:
- Regelbunden slåtter och efterbete ska påverka gräsmarken.
- 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.
- Förekomsten av typiska arter som smalbladig lungört, kattfot, slåttergubbe,
slåtterfibbla, ormrot, darrgräs, Jungfru Marie nycklar, nattviol, prästkrage,
jungfrulin, svinrot, rödklint, ängsnycklar, hirsstarr, pillerstarr m.fl. samt
ängspärlemorfjäril, skogsvisslare, vitfläckig guldvinge, slåttergräsfjäril,
skogsnätfjäril, ängsblåvinge, smultronvisslare m.fl. ska bibehållas eller
öka.
- För naturtypen främmande och invasiva arter ska inte förekomma.
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Det ska finnas födoresurser såsom pollen- och nektarresurser som kan utnyttjas av framförallt olika fjärilsarter.
Förekomsten av ohävdsarter som t.ex. midsommarblomster, hundkäx och
hundäxing ska vara låg och inte öka.
Vid vegetationsperiodens slut ska hela skötselområdet vara välhävdat.
Vedartad igenväxningsvegetation som kunnat etablera sig på grund av att
hävden blivit för svag, ska inte förekomma.

Engångsåtgärder:
- Gallra bort enstaka ekar.
- Gallra hassel så att endast hasselbuketter återstår.
Underhållsåtgärder:
- Årlig fagning vid behov, för att minska förnaansamlingen. Ska främst prioriteras på växtplatserna av smalbladig lungört.
- Årlig slåtter med skärande/klippande redskap mellan början av juli till augusti månads utgång. Alternativt bete eller bränning vart 3:e år.
- Årligt efterbete med företrädesvis nötkreatur.
- Föryngra hassel vart 10:e år.
- Gran ska röjas vid behov.
- Underhållningsröjning för att hålla efter igenväxningsvegetation och
ohävdsarter.
- Underhållningsbränning för att hålla efter igenväxningsvegetation och
ohävdsarter.
Delområde 3.4
Beskrivning:
Området är öppet och består av Natura 2000-naturtyperna rikkärr (7230), fuktängar
med blåtåtel och starr (6410) och slåtterängar i låglandet (6510). Enstaka tall och
björk växer på den öppna ytan. Tätare av björk i den östra kanten av området. Floran består av blåsuga, bockrot, brudborste, gullviva, hirsstarr, jungfrulin, klasefibbla, kärrknipprot, ormrot, prästkrage, slåtterblomma, slåttergubbe, smörboll,
svinrot och ängsvädd.
Bevarandemål:
- Arealen av Natura 2000-habitatet fuktängar med blåtåtel eller starr (6410)
ska vara minst 0,2 ha.
- Arealen av Natura 2000-habitatet rikkärr (7230) ska vara minst 0,3 ha.
- Regelbunden slåtter och efterbete ska påverka gräsmarken.
- Ingen skadlig ansamling av förna (t.ex. gammalt fjolårsgräs) ska finnas i
området efter vegetationsperiodens slut.
- Naturtyperna 6410 och 6510 ska ha en ostörd hydrologi och näringsstatusen i marken ska vara naturlig.
- Naturtypen 7230 ska ha ett bottenskikt med förekomst av brunmossor där
inslag av vitmossa kan förekomma.
- I naturtypen 7230 ska kärret vara naturligt näringsfattigt, tydligt påverkat
av kalk och baskatjoner. Det ska finnas en ständig tillgång på baskatjonrikt vatten. Kärrens hydrologi ska vara ostörd och det ska inte finnas några
avvattnande eller tillrinnande diken eller körspår som medför negativ påverkan.
- Krontäckningen av träd och buskar ska vara liten.
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Förekomsten av typiska arter för naturtypen 6410 som Jungfru Marie nycklar, gökblomster, stagg, granspira m fl. ska bibehållas eller öka.
Förekomsten av typiska arter för naturtypen 6510 som smalbladig lungört,
kattfot, slåttergubbe, slåtterfibbla, ormrot, darrgräs, Jungfru Marie nycklar,
nattviol, prästkrage, jungfrulin, svinrot, rödklint, ängsnycklar, hirsstarr, pillerstarr m.fl. samt ängspärlemorfjäril, skogsvisslare, vitfläckig guldvinge,
slåttergräsfjäril, skogsnätfjäril, ängsblåvinge, smultronvisslare m.fl. ska bibehållas eller öka.
Förekomsten av typiska arter för naturtypen 7230 som axag, flugblomster,
gräsull, knagglestarr, kärrknipprot, majviva, näbbstarr, snip, slåtterblomma, ängsnycklar, ängsstarr, fetbålmossa, kalkkällmossa, kandtuffmossa, klotuffmossa, korvskorpmossa, källtuffmossa, nordtuffmossa, röd
skorpionmossa, späd skorpionmossa m.fl. ska bibehållas eller öka.
För naturtypen främmande och invasiva arter ska inte förekomma.
Det ska finnas födoresurser såsom pollen- och nektarresurser som kan utnyttjas av framförallt olika fjärilsarter.
Förekomsten av ohävdsarter som t.ex. midsommarblomster, hundkäx och
hundäxing ska vara låg och inte öka.
Vid vegetationsperiodens slut ska hela skötselområdet vara välhävdat.
Vedartad igenväxningsvegetation som kunnat etablera sig på grund av att
hävden blivit för svag, ska inte förekomma.

Engångsåtgärder:
- Gallra björken i den östra delen av området som gränsar till delområde 4.2.
- Gallra även de träd som gränsar till delområde 5.1.
Underhållsåtgärder:
- Årlig slåtter med skärande/klippande redskap mellan början av juli till augusti månads utgång. Alternativt bete vart 3:e år.
- Årligt efterbete med företrädesvis nötkreatur.
- Gran ska röjas vid behov.
- Underhållningsröjning för att hålla efter igenväxningsvegetation och
ohävdsarter.
Delområde 3.5
Beskrivning:
Området omfattar en stark lutning mot det västra området. Området består av slåtteräng med triviala lövträd. Området röjdes för ca 10 år sedan.
Bevarandemål:
- Bevara som slåtteräng.
Engångsåtgärder:
- Gallra ut triviala lövträd och öppna upp.
Underhållsåtgärder:
- Årlig slåtter med skärande/klippande redskap mellan början av juli till augusti månads utgång. Alternativt bete vart 3:e år.
- Årligt efterbete med företrädesvis nötkreatur.
- De hamlade träden ska fortsätta hamlas.
- Gran ska röjas vid behov.

Skötselplan
2018-04-13

-

Dossienummer: 1491-2201
Diarienummer: 512-41351-2017

Underhållningsröjning för att hålla efter igenväxningsvegetation och
ohävdsarter.
Underhållningsbränning för att hålla efter igenväxningsvegetation och
ohävdsarter.

Skötselområde 4 – Ädellövskog
Delområde
4.1
4.2
Summa

Areal (ha)
1,23
0,43
1,66
Naturtyp

Ädellövskog

Delområde 4.1
Beskrivning:
Området är huvudsakligen bevuxet av ek och hassel, som bildar en gles lövlund
med ett växtsamhälle som kännetecknas av bl. a smörboll och lövskogsgräsarter i
fältskiktet. Fornlämningen Blidsberg 67:1 finns inom detta område.
Bevarandemål:
- Trädskiktet ska domineras av främst ek och hassel.
- Ett varierat bryn i den östra delen av området ska bevaras.
Engångsåtgärder:
- Fornlämningen ska röjas från träd.
Underhållsåtgärder:
- Fornlämningen ska hållas fri från träd.
- Gran ska röjas vid behov.
- Området ska betas när angränsande slåtterängar efterbetas.
Delområde 4.2
Beskrivning:
Hassellund i den södra delen av reservatet.
Bevarandemål:
- Bevara området som hassellund.
Engångsåtgärder:
- Inga.
Underhållsåtgärder:
- Gran ska röjas vid behov.
- Området ska betas när angränsande slåtterängar efterbetas.

Skötselområde 5 - Lövsumpskog
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Areal (ha)
0,27
0,53
0,80

Naturtyp
Lövsumpskog

Delområde 5.1 – 5.2
Beskrivning:
Tätt och fuktigt område som består främst av björk. Granplantor finns i hela området.
Bevarandemål:
- På längre sikt restaurera till fuktäng (6410).
Engångsåtgärder:
- Restaurera till fuktäng (6410).
Underhållsåtgärder:
Efter restaurering:
- Årlig slåtter med skärande/klippande redskap mellan början av juli till augusti månads utgång. Alternativt bete vart 3:e år.
- Årligt efterbete med företrädesvis nötkreatur.
- Gran ska röjas vid behov.
Skötselområde 6 – Väg
Delområde
7
Summa

Areal (ha)
0,30
0,30

Beskrivning:
Väg som delar reservatet i två delar.
Bevarandemål:
- Väg.
Engångsåtgärder:
- Inga.
Underhållsåtgärder:
- Allmänt underhåll av vägen.

3.7 Forn- och kulturmiljövård
Inom reservatet återfinns fornlämningarna Blidsberg 42:1, 43:1, 43:2, 45:1, 47:1,
47:2, 47:3, 48:1, 66:1, 67:1, 72:2, 79:1 och 80:1 och fornlämning Blidsberg 45:2
gränsar till området. Fornlämningarna ska vara väl synliga och fria från igenväxningsvegetation.
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Fornlämningarnas lokalisering framgår av bilaga 5.
Vid röjningar bör inte röjningsmaterial ligga kvar nära eller i fornlämningar. Vid
anläggande av grillplatser eller liknande bör hänsyn tas till fornlämningarna, så att
fornlämningarna inte skadas av slitage. Eldning får heller aldrig ske i närheten av
fornlämningar då det kan ställa till svårigheter vid en eventuell framtida utgrävning. Fornlämningar får inte skadas i samband med avverkning och utkörning av
virke. I områden med registrerade fornlämningar ska samråd med Länsstyrelsens
kulturmiljöenhet ske innan åtgärd utförs.

4. Friluftsliv
Karta med informationsskylt, stigsystem, stängselgenomgång och p-plats finns i bilaga 6.
Bevarandemål:
•

Det ska finnas en väl underhållen informationsskylt med beskrivning av naturreservatet.

•

Det ska finnas en väl underhållen parkeringsplats. Den nuvarande parkeringen ligger på fastigheten Alarp 6:13. Erfordras ytterligare parkeringsplatser kan markägaren tillfälligt upplåta den norra delen av skötselområde 3.1
för detta ändamål. P-platsen underhålls av förvaltaren.

Engångsåtgärder:
•

Inga.

Informationstavlor ska finnas på de platser som är markerade på karta i bilaga 6.
Tavlorna ska utföras enligt svensk standard och naturvårdsverkets anvisningar Att
skylta skyddad natur. De ska bland annat innehålla karta över reservatet samt beskriva dess syfte, bevarandevärden och gällande föreskrifter för allmänheten. En engelsk text eller en engelsk sammanfattning ska finnas.
Underhållsåtgärder:
•

Informationsanläggningar och p-plats ska tillses regelbundet och underhållas vid behov av förvaltaren.

5. Gränsmarkering
Reservatets gräns är utmärkt.

6. Uppföljning
6.1 Dokumentation av skötselåtgärder
Skötselåtgärder som utförs i reservatet bör dokumenteras av den som utför åtgärden. Av dokumentationen bör framgå:
•

åtgärd

•

plats (skötselområde)

•

kostnad
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Åtgärder av restaureringskaraktär bör dokumenteras med foto före och efter åtgärd.

6.2 Bevarandemål och gynnsamt tillstånd
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs. Uppföljningen ska ske enligt de manualer för skyddade områden som har tagits fram av
Naturvårdsverket. I en särskild uppföljningsplan kommer målindikatorer att anges.
Dessa målindikatorer följs sedan upp. Målsättningen är att kunna se om de bevarandemål som satts upp i skötselplanen uppfylls och att skötseln fungerar. Uppföljningen kommer vara en viktig hjälp för förvaltarens planering av skötselarbetet.

6.3 Revidering av skötselplanen
Skötselplanen gäller tills vidare och revideras när uppföljningen indikerar att det
behövs.

7. Planerad förvaltning
Förvaltningen av naturreservatet Baktrågen bekostas av staten.
Tabell 2. Sammanfattning och prioritering av skötselplanens åtgärder. Prioritering
inom intervall 1–3 där 1 är högsta prioritet att genomföra.
Åtgärd
Slåtter och efterbete
Fagning
Bränning
Bortröjning av sly
Utglesning av träd och buskar
Restaurering till fuktäng
Restaurering till fuktäng

Skötselområde
3.1, 3.2., 3.3, 3.4
3.2, 3.3
3.1, 3.2, 3.3
2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
2.5, 2.6
3.2, 3.3, 3.5
5.1
5.2

När/intervall
Årligen
Vid behov
Vid behov
Vid behov

Prioritet
1
1
2
1

2018–2020
2020–2025
2020–2025

1
2
3
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Bilaga 1
Tabell Arter
Tabell 1. Förekomst av
•

rödlistade arter uppdelade enligt Artdatabankens kategorier: Nationellt utdöd (RE); Akut hotad (CR); Starkt hotad (EN); Sårbar (VU); Nära hotad
(NT); Kunskapsbrist (DD), (Artdatabanken 2015)

•

arter (ÅGP) som omfattas av Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för hotade
arter

•

arter (EU) som är listade i EU:s fågeldirektiv (direktiv 79/409/EEG) annex
1och art- och habitatdirektiv (direktiv 92/43/EEG) annex 2 och 4.

•

Källa/uppgiftslämnare. Artportalen – AP

Art

Kärlväxter
Smalbladig lungört
Sommarfibbla
Svampar
Hasselsopp
Ryggradslösa djur
Slåttergubbemal
Violettkantad guldvinge
Fåglar
Bivråk
Nötkråka
Tornseglare
Törnskata

Kategori Natura Inventerings2000- datum
kod

Källa/
Uppgiftslämnare

EN, ÅGP
NT

2007-05-03
2015-08-17

AP
AP

S

2009-09-19

AP

VU
NT

2010-05-30
2012-06-19

AP
AP

2011-08-20
2015-08-11
2012-08-01
2012-08-01

AP
AP
AP
AP

NT, EU
NT
VU
EU

A072

A338
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Tabell Naturtyper
Tabell 2: Markslag och naturtyper som ska rapporteras till Naturvårdsverket. Målarealerna är de som förväntas efter eventuella restaurerings- och skötselåtgärder.
1
Kartering av skyddade områden (KNAS), (Naturvårdsverket 2003)
2
Inventering av ängs- och hagmarker (Naturvårdsverket 1987)
Markslag och Naturtyp
Lövskog:
Ädellövskog1
Triviallövskog
Sumpskog:
Lövsumpskog1
Åker/vall:
Naturbetesmark2 (betesmark på inäga eller utmark):
Öppen hagmark
Blandlövhage
Äng (slåttermark på inäga3 och utmark):
Träd- och buskbärande äng
Slåtterkärr (rikkärr)
Fuktäng
Annan mark:

Areal år 2017 (ha)
2,20
1,66
0,45
0,82
0,82
2,80
11,84

Målareal (ha)
2,20
1,66
0,45
0,82
0,82

10,40
1,44
3,66

10,40
1,44
3,66

2,91
0,31
0,25
0,14

2,91
0,31
0,25
0,14

11,84

Tabell Natura2000 habitattyper
Tabell 3: Förekommande Natura 2000-habitat
Kod

Natura 2000-habitat

Areal år 2017
(ha)
1,25

Målareal
(ha)
1,2

4030

Torra hedar

6210

Kalkgräsmarker

0,46

0,4

6230

Stagg-gräsmarker

0,13

0,1

6270

Silikatgräsmarker

8,30

8,3

6410

Fuktängar

0,25

0,2

6510

Slåtterängar i låglandet

2,80

2,8

7230

Rikkärr

0,31

0,3
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