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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. 



SE0540326 HovetMaria JohanssonBevarandeplan för Natura 2000-områdetBEVARANDEPLAN Diarienummer511-43695-2018 1 av 5SidaOmrådets totala areal: 36,5 haKommun: KarlsborgBevarandesyfteDet överordnade bevarandesyftet för Natura 2000-nätverket är att bidra till bevarandet avbiologisk mångfald genom att bibehålla eller återskapa gynnsam bevarandestatus för denaturtyper och arter som omfattas av EUs fågeldirektiv eller art- och habitatdirektiv. För detenskilda Natura 2000-området är det överordnade syftet att bevara eller återställa ett gynnsamttillstånd för de naturtyper eller arter som utgjort grund för utpekandet av området.Prioriterade bevarandevärden: De prioriterade bevarandevärdena är den trädklädda betesmarken9070.Motivering: Ett område som utgör värdekärna för skyddsvärda träd.Prioriterade åtgärder: Årligt bete. Röjning och friställande av skyddsvärda träd. Området böromfattas av åtagandeplan för betesmarker med särskild skötsel eller av ett skötselavtal.Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2019-03-06Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2019-06-20Regeringsbeslut, historik:SPA: Nej, pSCI: 2004-04-01, SCI: 2005-01-01, SAC: 2011-03-01,  regeringsbeslutM2010/4648/NmBeskrivning av områdetOmrådet, som ligger uppe på en skogklädd ås ungefär fyra km nordväst om Undenäs kyrka, är etthöglänt relativt flackt stenbundet moränområde, på berggrund av grönsten. Områdets höganaturvärden är främst knutna till de rikligt förekommande grova träden, mest bok och ek, mångaav dem spärrgreniga, med grov död ved och mulm. Rikligt med döda träd och högstubbar geräven en rik förekomst av kryptogamer, speciellt vedsvampar och tickor, en värdefull lägre fauna,Markägarförhållanden:Ägs av privat markägare.Naturtyper och arter som ska bevaras i området:Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:9070 - Trädklädd betesmark



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-43695-2018 2 av 5Sidagoda fågel- och fladdermösslokaler mm. I fältskiktet finns lundarter som blåsippa, ormbär,trolldruva, liljekonvalj och ekbräken. Lövtäkt har bedrivits i området, både bok och ek visar spårav tidigare hamling (topphuggning). I trädskiktet märks också enstaka alm, oxel, björk ochvildapel m.fl. samt hassel, hagtorn och en i buskskiktet. Centralt i området finns en öppenbetesmark med enstaka hävdgynnade arter som stagg och liten blåklocka men en i övrigt trivialflora.De grova och spärrgreniga gamla träden har vuxit upp i ett fritt och ljusöppet läge, omgivna avhävdade gräsmarker. Enligt den gamla ekonomiska kartan från 1880-talet bestod området avglest lövträdsbevuxen ängsmark och små åkrar. Markerna har därefter till större delen övergivitsoch lämnats att växa igen. Under senare år har åkrarna i den norra, centrala delen hållits öppnamed betande får, medan många av de andra små åkrarna planterats igen med gran. Sly, ungalövträd och gran har vuxit upp i och intill de grova trädjättarna, som blev hårt trängda.År 2004 gjordes en restaureringsplan för Hovet. I oktober samma år inventerades förekomsten avgrova träd (länsstyrelsen, opubl.). Inom området finns 64 skyddsvärda träd varav 57 stycken ären så kallade jätteträd med bredd på en meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd.Området utgör också värdekärna för skyddsvärda träd. Området ligger isolerat och längst ut ivärdetrakten. Därför är det viktig med yngre träd som kan fungera som efterträdare till jätteträdenoch att det finns ersättningsträd i det omgivande landskapet. 2004 igångsattes också omfattanderöjningar i området, med friställning av gamla grova och spärrgreniga träd, gallring av lövträdmm. All gran på de gamla åkrarna har även röjts bort och nya stängsel satts upp. Hela områdetbetas. Området är sedan 2011 naturreservat.Bokarnas förekomst i området kan synas märklig. Sannolikt är boken införd och naturaliserad,efter att i början av 1600-talet ha planterats av Kung Erik XIV’s dotter Constantia Eriksdottersom då residerade på Hovet. Hon intresserade sig för odling och från den tiden härstammartroligen också en del medicinalväxter som förvildats, t.ex. kalmusrot, spansk körvel och envitblommig vallört. Enligt sägnen går historien på Hovet ända tillbaka till Birger Jarl.I den gamla odlingsmarken finns många kulturspår, såsom flacka odlingsrösen (5–6 meter idiam.), ev. gropavall, en stenmur, gammal väg, husgrunder och en ålderdomlig knuttimradekonomibyggnad. I fornminnesregistret är området markerat som fossil åker med röjningsrösen.Både natur- och kulturvärden är mycket höga och starkt kopplade till varandra.Inom området finns många nyckelbiotoper och skogliga naturvärden. Området ligger inomriksintresse för friluftsliv och rörligt friluftsliv.UtvecklingsmarkInom området finns mycket utvecklingsmark som inte är Natura 2000-naturtyp idag men somkan komma att utvecklas till trädklädd betesmark, 9070. Utvecklingsmarken är viktig för attuppnå och upprätthålla gynnsamt bevarandetillstånd.Vad kan påverka negativtOmrådets naturtyp skulle påverkas negativt av:-Igenväxning kring de grova hagmarksträden.-Faktorer som påverkar de gamla hagmarksträden negativt. Detta kan vara skador eller slitage påstam och rötter från t.ex. betesdjurens gnag, kraftig beskuggning eller svampangrepp som dödarträdet snabbt.-Almsjuka och askskottssjuka.-Brist på träd som kan fungera som efterträdare till jätteträden.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-43695-2018 3 av 5Sida-Felaktig skötsel, utebliven och/eller otillräcklig hävd i betesmarkerna. Svag hävd kan utgöra etthot med igenväxning som följd.-Indirekt näringstillförsel som t.ex. läckage av näringsämnen från åkermark, stödutfodring avbetesdjuren eller sambete med gödslad vall skulle påverka negativt. Bete eftervegetationsperiodens slut och under vinterhalvåret innebär att djuren måste stödutfodras, vilketger en näringstillförsel till fältskiktet.-Slitage och markskador. Det skulle t.ex kunna uppstå om djuren gick i området vintertid.-Användning av avmaskningsmedel som innehåller avermectin är negativ för den dynglevandeinsektsfaunan och bör därför endast användas vid behov.-Invandring av gran. Gran kan konkurrera ut lövträd och hagmarksflora.-Åtgärder utanför området som påverkar områdets hydrologi, t.ex. dikningar, dämningar elleranläggande av skogsbilvägar i anslutning till området.-Avverkningar i anslutning till området. Avverkningar i anslutning till lövskogarna kan leda tilluttorkning och till att lövskogsarter konkurreras ut.-Introduktion av främmande arter, t.ex. insådd av vallväxter eller trädgårdsväxter.-Luftföroreningar kan skada områdets kryptogamflora och påverka markfloran negativt.Nedan nämnda åtgärder skulle påverka negativt, men regleras i reservatsföreskrifterna:-Skogsbruksåtgärder annat än i naturvårdssyfte i området. Exempel på hot är avverkningar,gallringar, röjningar upparbetning eller bortförsel av dött träd eller vindfälle.-Dikning, dämning, markberedning och annat som förändrar områdets hydrologi.-Tillförsel av bekämpningsmedel och växtnäringsämnen.-Exploatering t.ex. bygge av väg eller hus, täktverksamhet, grävning, schaktning etc.BevarandeåtgärderFörutom vad som i övrigt gäller enligt miljöbalken och annan miljölagstiftning krävs tillstånd föratt bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ettNatura 2000-område. Om en verksamhet eller åtgärd riskerar att på ett betydande sätt påverka ettNatura 2000-område så kan denna vara tillståndspliktig även om den utförs utanför Natura 2000-området. Tillstånd krävs inte för verksamheter och åtgärder som direkt hänger samman med ellerär nödvändiga för skötseln och förvaltningen av det berörda området(7 kap 28 a § miljöbalken).Området är sedan 2011 skyddat som naturreservat. Till reservatsbeslut finns en skötselplan somstyr skötseln. Delar av området har miljöersättning för särskilda värden enligtlandsbygdsprogrammet (2014 - 2020) och åtagandeplaner för skötseln av området är knuten tillersättningen. Området bör även fortsättningsvis omfattas av åtagandeplan för betesmarker medsärskild skötsel eller av ett skötselavtal.Skötsel: Hela området betas. Röjning och friställning av grova spärrgreniga bokar och ekar samtandra skyddsvärda träd i området. Återväxten av en ny generation jätteträd ska gynnas. Lövslysamt unga gran- och tallplantor hålls efter med röjning.Uppföljning av naturtyper och arterLänsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs. Uppföljningen ska skeenligt de manualer för skyddade områden som har tagits fram av Naturvårdsverket. Mätbara mål,så kallade målindikatorer, ska registreras i databasen SkötselDOS. Dessa målindikatorer följssedan upp. Målsättningen är att kunna se om de bevarandemål som satts upp i bevarandeplaneroch skötselplaner uppfylls, att skötseln fungerar och att Natura 2000 - naturtyperna och arternahar gynnsamt tillstånd.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-43695-2018 4 av 5SidaNaturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:9070 - Trädklädd betesmark2,7 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningEn del av området är redan denna naturtyp och en stor del håller på att utvecklas till dennanaturtyp. Arter som är typiska för naturtypen som t.ex. lönnlav, gulpudrad spiklav, sotlav, guldropplav och rödbrun blekspik förekommer i området enligt skötselplanen. Karaktärsarter somsmultron och ärenpris förekommer också enligt åtagandeplanen.Generell beskrivning av naturtypenNaturtypen förekommer på torr-blöt och näringsfattig-näringsrik fastmark. Träd- ochbuskskiktets krontäckningsgrad är 30-100% och utgörs av inhemska trädslag. Naturtypeninkluderar betade trädklädda hagmarker och betad skog. Naturtypen har lång hävdkontinuitetoch lång trädkontinuitet och inslag av gamla träd. Bete förekommer normalt i naturtypen.Området ska hysa en från naturvårdssynpunkt värdefull artstock knuten till betespåverkan ifältskiktet och/eller till solbelysta hagmarksträd. Värden knutna till beteshävd finns.Artsammansättningen varierar beroende på geografisk belägenhet och markensproduktionsförmåga. I hagmarkerna dominerar lövträd, ofta ek och björk men även lind, askoch i vissa fall tall förekommer. I den betade skogen dominerar oftast barrträd och björk, isödra Sverige även ek/bok. Trädklädda betesmarker med grova solbelysta lövträd är särskiltvärdefulla eftersom träden i regel är artrika för fler organismgrupper. Välbevaradgrundvattenförekomst är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt högabevarandevärden.Typiska arter: blåsuga, ormrot, lundstarr, stagg, klockpyrola, ängsvädd, ekspik, sotlav,läderlappslav, skogsvisslare, slåttergräsfjäril, brunfläckig pärlemorfjäril m.fl.Naturtypen är känslig för igenväxning, ökad beskuggning, näringstillförsel, bruten kontinuitet iträdskiktet. Den är också känslig för förändringar i hydrologin som t.ex. förändringar i anslutengrundvattenförekomst, fragmentering och minskade populationer av karakteristiska ochtypiska arter.BevarandemålArealen Trädklädd betesmark (9070) ska vara minst 11,3 hektar och gärna öka inom området.Årligt bete ska påverka naturtypens dynamik och struktur. Ädellövträd ska prägla betesmarken.Krontäckningen ska kunna variera mellan tätare och glesare beskogad mark. Solexponerade,varma miljöer och strukturer ska utgöra ett påtagligt inslag i området. Det ska finnas gamlaspärrgreniga träd och föryngring av nya träd som efterträdare av framförallt ek och bok. Detska finnas ett buskskikt med olika växtarter men framförallt med hassel. Gran, buskar ochsly/ungträd ska inte tillåtas ta överhanden eller skada de biologiskt gamla och värdefulla trädeni området. För naturtypen främmande eller invasiva arter ska inte finnas i området. Följandestrukturer/substrat ska finnas: gamla träd, spärrgreniga träd, träd med grov bark med skador,håligheter och mulm, levande träd med döda träddelar, liggande död ved och högstubbar ochstående döda eller döende träd. Typiska arter ska förekomma.BevarandetillståndÅr 2018 är bevarandetillståndet ogynnsamt på grund av att området är nyrestaurerat.  Områdetkommer på sikt att få gynnsamt bevarandetillstånd om området sköts som planerat.11,3 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-43695-2018 5 av 5SidaDokumentationArtDatabanken. 2015: Rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken SLU, Uppsala.Artportalen. ArtDatabanken SLU. www.artportalen.se. Uttag 2018-11.Jordbruksverket. Ängs- och betesmarksinventeringen 2002-2004. Objektrapport (opubl.).FornminnesregistretNyckelbiotopsbeskrivningar från SkogsstyrelsenHagman, T., Carlsson, Å. 2002. Gamla ekar (s.37, 136).Lövskogsinventeringen i Karlsborgs kommunLänsstyrelsen i Västra Götalands län. Basinventering. Arbetsmaterial.Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Beslut om bildande av naturreservatet Hovet i Karlsborgskommun. 2011.Länsstyrelsen Västra Götaland 2004. Restaureringsplan för Hovet, Sätra bruk. Levande landskap2004-07-22 (Lennart Sundh).Naturvårdsverket. Art- och naturtypsvisa vägledningar. www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Natura-2000/. 2018-11.Skårman, J.A.O. Floran i Undenäs och Tived. Svensk Botanisk Tidskrift, 1916 (s. 120-121).SLU. Trädportalen. www.tradportalen.seBilagorBilaga 1. Karta med Natura 2000- områdets avgränsning.Bilaga 2. Natura 2000- naturtypskarta.
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Natura 2000-naturtypskarta, Hovet SE0540326.
Karlsborgs kommun

Inom området finns mycket utvecklingsmark 
som inte är Natura 2000-naturtyp idag men 
som kan komma att utvecklas till trädklädd 
betesmark, 9070. Utvecklingsmarken är viktig 
för att uppnå och upprätthålla gynnsamt bevarandetillstånd.
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