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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. 



SE0540108 BäckagårdenMaria JohanssonBevarandeplan för Natura 2000-områdetBEVARANDEPLAN Diarienummer511-1528-2019 1 av 6SidaOmrådets totala areal: 8,6 haKommun: SkövdeBevarandesyfteDet överordnade bevarandesyftet för Natura 2000-nätverket är att bidra till bevarandet avbiologisk mångfald genom att bibehålla eller återskapa gynnsam bevarandestatus för denaturtyper och arter som omfattas av EUs fågeldirektiv eller art- och habitatdirektiv. För detenskilda Natura 2000-området är det överordnade syftet att bevara eller återställa ett gynnsamttillstånd för de naturtyper eller arter som utgjort grund för utpekandet av området.Prioriterade bevarandevärden: De prioriterade bevarandevärdena är 9020, nordlig ädellövskog.Motivering: Ett område med ädellövträd och asp med flera skyddsvärda träd och rik kärlväxt-,lav-, moss- och svampflora.Prioriterade åtgärder: Röjning runt skyddsvärda träd.Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2019-01-14Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2019-06-20Regeringsbeslut, historik:SPA: Nej, pSCI: 1997-01-01, SCI: 2005-01-01, SAC: 2011-03-01,  regeringsbeslutM2010/4648/NmBeskrivning av områdetNatura 2000-området Bäckagården utgörs av naturreservatet Bäckagården och ligger i Skövdekommun på berget Billingens nordostsluttning. Jordmånen i området är kalkrik. Området hartidigare hävdats som lövbärande äng, men har under 1900-talet fått växa igen. På senare tid hardet fått karaktär av ädellövskog som i stort sett är opåverkad av skogliga åtgärder. Norra delen avMarkägarförhållanden:Ägs av en privat markägare.Naturtyper och arter som ska bevaras i området:Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:9020 - Nordlig ädellövskog



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-1528-2019 2 av 6Sidaområdet domineras av en 70-årig asp/askskog med inslag av gran, björk och ek. Buskskiktet domineras kraftigt av hassel. Längre mot söder övergår området i askdominerad ädellövskog med en ålder på ca 100 år. I detta område finns även några stora ekar samt asp, gran, lind och al. Hassel dominerar buskskiktet även i denna del. Klibbal förekommer spridd inom området, främst i östra kanten. I väster löper en gammal strandvall, och längs denna växer äldre ädellövskog med flera grova ekar och askar samt enstaka oxlar. Här finns också gamla hamlade almar och askar. Den sydligaste delen av området är mer öppen och har ett trädskikt dominerat av ask, med stora inslag av andra ädellövträd. Genom området rinner också en bäck. Området har en rik kärlväxt-, lav-, moss- och svampflora.Inom området finns 14 skyddsvärda träd (två almar, sju askar, fyra ekar och en lind). Tre av dessa, en alm och två ekar, är så kallade jätteträd, träd grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd. På gränsen till området och i närheten av området finns ytterligare ett stort antal skyddsvärda träd och Bäckagården ligger inom en värdetrakt för skyddsvärda träd.Området omfattas av landskapsbildsskydd. Det utgör dricksvattenförekomst skyddade områden enligt vattenförordningen och ligger inom regionalt värdefulla odlingslandskap och inom riksintresse för naturvård och friluftslivVad kan påverka negativtOmrådets naturtyp skulle påverkas negativt av:-Igenväxning kring vidkroniga träd. -Faktorer som påverkar de gamla lövträden negativt. Detta kan vara skador eller slitage på stam och rötter från t.ex. betesdjurens gnag, kraftig beskuggning eller svampangrepp som dödar trädet snabbt.-Almsjuka, alsjuka och askskottssjuka.-Bristande föryngring av ädellövträd.-Spridning av aska. -Invandring av gran. Gran kan konkurrera ut lövträd och hagmarksflora.-Åtgärder utanför området som påverkar områdets hydrologi, t.ex. dikningar, dämningar eller anläggande av skogsbilvägar i anslutning till området.-Avverkningar i anslutning till området. Avverkningar i anslutning till lövskogarna kan leda till uttorkning och till att lövskogsarter konkurreras ut. -Ändrad markanvändning i anslutning till området. Om t.ex. ädellövskogar eller öppna marker ersätts med gran kan det på sikt leda till minskad spridning av arter.-Luftföroreningar kan skada områdets kryptogamflora, påverka markflora negativt samt påskynda igenväxning av kärret.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 i ädellövskogarna och sumpskogen eller avverkning av grova levande eller döda hagmarksträd.-Dikning, dämning, markberedning och annat som förändrar områdets hydrologi.-Tillförsel av bekämpningsmedel, gödsel eller kalk.-Ändrad markanvändning t.ex. granplantering.-Exploatering t.ex. bygge av väg eller hus, täktverksamhet, upplag, schaktning etc.-Introduktion av främmande arter, t.ex. insådd av vallväxter eller trädgårdsväxter.BevarandeåtgärderFörutom vad som i övrigt gäller enligt miljöbalken och annan miljölagstiftning krävs tillstånd för 



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-1528-2019 3 av 6Sidaatt bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Om en verksamhet eller åtgärd riskerar att på ett betydande sätt påverka ett Natura 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 eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av det berörda området (7 kap 28 a § miljöbalken).Området är även skyddat som naturreservat. Området ligger också inom landskapsbildsskydd och dricksvattenförekomst-skyddade områden enligt vattenförordningen.Skötsel: För gynnsam bevarandestatus krävs att området även fortsättningsvis undantas från skogsbruk. Invandrande gran kan dock behövas hållas undan. Hamlade träd bör återhamlas med jämna mellanrum och det bör hållas öppet runt spärrgreniga och skyddsvärda träd.Det är viktigt att skyddsvärda träd och efterträdare sparas i närområdet för att motverka fragmentering.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 Diarienummer511-1528-2019 4 av 6SidaNaturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:9020 - Nordlig ädellövskog8,6 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningNaturtypen täcker hela området. Trädskiktet består främst av ask och asp med ett buskskikt av hassel. Fågelbär, al, ek, alm, gran och björk förekommer också. Skogen är i åldersspannet 76-125 år. Den är tvåskiktat och död ved förekommer i form av t.ex. torrakor, men i liten mängd. Enstaka gamla träd finns men trädvärden i form av vidkroniga spärrgreniga träd och träd som varit hamlade förekommer. En bäck rinner genom området och träd med sockelbildning finns. Uppgifterna kommer från Länsstyrelsens basinventering av området. Arter som är typiska för naturtypen som almlav (rödlistad VU), fällmossa, grov baronmossa, plattfjädermossa, trädporella, ekticka (rödlistad NT), fläckticka, stinkbrosking och svavelticka förekommer enligt Artportalen. Generell beskrivning av naturtypen:Naturtypen förekommer på mark som är torr-fuktig och relativt näringsrik. Trädskiktets krontäckningsgrad är normalt 50-100%, och ädellövträd utgör normalt minst 50% av grundytan, men lövdominerad naturskog med ned till 30% ädellöv kan föras till naturtypen. Viktiga komponenter i trädskiktet är ek, alm, ask, lind och lönn. Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog med avseende på egenskaper och strukturer. Välbevarad grundvattenförekomst är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga bevarandevärden.Typiska arter är skogsbingel, lunglav, fällmossa, trubbfjädermossa, almlav, gulvit blekspik, lunglav m.fl.Naturtypen är känslig för faktorer som stör den skogliga kontinuiteten och den 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 Nordlig ädellövskog (9020) ska vara minst 8,6 hektar. Skogen ska formas av naturliga störningar och intern dynamik. Småskaliga naturliga processer, t.ex. åldrande, avdöende, omkullfallna träd och luckbildning ska påverka skogens dynamik och struktur. Till följd av naturliga störningar kan eventuellt yngre successionsstadier förekomma under perioder. Ädellövträd ska prägla naturtypen. Det ska finnas gamla ädellövträd och asp och föryngring av nya som efterträdare. Markens näringsstatus och hydrologi ska vara naturlig. Marken ska inte vara under stark generell påverkan från markavvattning. Skogen ska ha ingen eller endast lite negativ mänsklig påverkan. Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat. Det ska finnas följande strukturer/substrat: gamla träd; spärrgreniga träd, levande träd med döda träddelar, liggande död ved och högstubbar och stående döda eller döende träd. Gran ska inte tillåtas ta överhanden eller skada de biologiskt gamla och värdefulla träden i området. För landet och naturtypen främmande eller invasiva arter ska inte finnas i området. Typiska arter ska förekomma allmänt-rikligt.BevarandetillståndBevarandetillståndet bedömdes i basinventeringen vara ogynnsamt. När skogen åldras ytterligare, mer död ved bildats och skogen blivit flerskiktad kommer den att få gynnsamt 



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-1528-2019 5 av 6Sidabevarandetillstånd.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-1528-2019 6 av 6SidaDokumentationArtDatabanken. 2015: Rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken SLU, Uppsala.Artportalen. ArtDatabanken SLU. www.artportalen.se. Uttag 2019-01.Länsstyrelsen i Skaraborgs län. 1995: Skötselplan och beslut för naturreservatet Bäckagården. Beslut 1995-09-05.Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Basinventering. Arbetsmaterial.Naturvårdsverket. Art- och naturtypsvisa vägledningar. www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Natura-2000/. 2019-01.Skövde kommun. Lövskogar i Skövde kommun. 1991.SLU. Trädportalen. www.tradportalen.seBilagorBilaga 1. Karta med Natura 2000-områdets avgränsning.Bilaga 2. Natura 2000-naturtypskarta.
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