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Namn: Hässlen 

Områdeskod: SE0620154 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Sveaskog AB 

Areal (ha): 10 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % av yta 

6510 Slåtterängar i låglandet 2,5 25 
6530 *Lövängar 7,5 75 
 
*prioriterad naturtyp 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  

Inga noterade 
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Beskrivning av området 
 
Hässlen är beläget ca 15 km öster om Hedemora på en höjd i skogslandskapet. 
Området består av öppen kulturmark med slåtterpräglad ängsvegetation och yppig 
lundvegetation. Lunden domineras av hasselbuketter med enstaka lönnar, rönnar, 
sälgar, lindar och björkar. Vegetationen mellan hasslarna är gles och örtdominerad 
med bl.a. lungört, vårärt och underviol. Slåtterängen är artrik med bl.a. fältgentiana, 
darrgräs, klasefibbla, ängshavre och stagg. Flera sällsynta insektsarter knutna till 
hasselvegetationen är funna i området. 
 
Hasselbeståndet i Hässlen, som är ett av de nordligaste i landet, hyser omkring 20 
par av den annars relativt sällsynta nötkråkan. Nötkråkan är helt beroende av hassel 
för sin överlevnad. Fåglarna häckar i den omgivande granskogen och livnär sig 
vintertid på de hasselnötter som de under hösten samlar in i hasselbeståndet och 
sedan gömmer i sitt häckningsrevir. 

Bevarandesyfte  
Det främsta syftet för området är att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för 
samtliga naturtyper och arter som legat till grund för utpekandet av området till 
nätverket Natura 2000. 

Bevarandemål 
Observera att nedanstående bevarandemål inte är fullständiga. På grund av 
kunskapsbrist saknas i några fall specifika värden. Dessa är i sådant fall ersatta med 
ett x. Målen kan i flera fall behöva revideras i samband med kommande 
uppföljning. Även listorna över typiska arter kan komma att justeras. 
 
Naturtyp/Art Bevarandemål  
6530  *Lövängar • Arealen av löväng ska bibehållas eller öka.  

• Krontäckning av träd och buskar som vuxit upp i 
välhävdade landskap ska vara mellan 25 och 75%.  

• Mellan hasslarna ska någon av arterna lungört, 
vårärt och underviol förekomma i minst 50% av 
provytornal 

6510   Slåtterängar • Arealen av slåtteräng ska bibehållas eller öka.  
• Negativa indikatorarter (gödsel- och 

igenväxningsarter) får inte täcka mer än x % av 
provytornas yta. 

• Minst två av de typiska kärlväxtarterna 
(fältgentiana, brudsporre, ormrot, darrgräs, 
knägräs, blåsuga, kattfot, hundstarr, jungfrulin, 
slåtterfibbla och tvåblad) ska förekomma i minst 
60 % av provytorna. Minst två av de typiska 
ängssvamparterna (arter ur Entoloma spp., 
Hygrocype spp.) ska förekomma i minst 20% av 
provytorna. 
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Beskrivning av arter/livsmiljöer  
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens beskrivningar av arter/livsmiljöer 
hämtade från Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper 
inom nätverket Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003, 2003a). 
 
6510 Slåtterängar 
Området utgörs av ett 3,5 ha stor äng. Ängsmarken är halvöppen med inslag av 
hasselbuketter och enstaka lövträd. Det finns även spår efter 4 svalåkrar, dvs åkrar 
som togs upp mitt i ängsmarken för odling av spannmål. Slåtterängen är artrik med 
bl.a. fältgentiana, darrgräs, klasefibbla, ängshavre och stagg. 
 
6530 Lövängar 
Lövängen domineras av hasselbuketter med enstaka lönnar, rönnar, sälgar, lindar 
och björkar. Vegetationen mellan hasslarna är gles och örtdominerad med bl.a. 
lungört, vårärt och underviol. Lövängen omgärdar slåttermarken nästan helt och 
hållet. Två mindre lundområden ligger dessutom i ängsområdet. Dels finns ett 
lundområde kring en trestammig lind och dels finns ett område kring en stor sälg. 

Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området negativt? 
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens bedömningar av hotbilder hämtade från 
Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket 
Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003, 2003a) 
 
 
6510 Slåtterängar 
Minskat eller upphört slåtter och bete leder på sikt till igenväxning av buskar och 
träd och utarmning av den hävdgynnade floran och faunan. Tillskottsutfodring av 
betesdjuren ger indirekt näringstillförsel till marken och missgynnar den 
konkurrenssvaga floran.  
 
Markexploatering och annan markanvändningsförändring i objektet eller i 
angränsande områden, exempelvis dikning och täktverksamhet kan medföra 
negativa effekter för de känsliga markerna 
 
6530 Lövängar 
Utebliven eller olämplig skötsel genomändrad markanvändning eller utebliven 
skötsel. Minskat bete eller upphört bete leder på sikt till igenväxning av buskar och 
träd och utarmning av den hävdgynnade floran och faunan. Tillskottsutfodring ger 
indirekt näringstillförsel till marken och missgynnar den konkurrenssvaga floran.  
 
Markexploatering och annan markanvändningsförändring i objektet eller i angränsande 
områden, exempelvis skogsplantering.  

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Området är skyddat som naturreservat med föreskrifter som skyddar området från 
alla typer av exploatering.  
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Slåtterängen ska skötas med årlig fagning vilket innebär att marken räfsas samt att 
alla löv och kvistar samlas i högar och bränns. Antalet eldplatser ska begränsas till 
ett 10-15-tal för hela ängen. Fagningen ska ske i slutet av april eller början av 
maj. 
 
Slåttern sker lämpligast i mitten av juli. Arbetet ska utföras med lie, slåtterbalk eller 
annat redskap som skär av vegetationen. Höet samlas ihop och förs bort från ängen. 
 
Hasselbuskarna ska hållas relativt glest och ansas försiktigt så att beståndet inte 
skuggar vegetationen så att ängsfloran utarmas. Grenar som brutits eller tyngts ner 
av snö under vintern så att de ligger längs marken kan tas bort. För att hasseln inte 
ska breda ut sig på bekostnad av ängsfloran görs en dokumentation med provrutor 
vart 5:e år. Med en sådan dokumentation kan sedan en eventuell utglesning av 
hasselknippen göras efter noggrann utmärkning.  
 
Lunden sköts genom slyröjningar var 5:e år varvid alla gran och tallplantor, samt 
gråal och asp tas bort. Området ska betas årligen.  
 
Resultatet av uppföljningen kommer att ge vägledning om ytterligare 
bevarandeåtgärder krävs för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus hos dessa 
naturtyper och arter. 

Bevarandestatus idag  
Basinventeringen visar att gynnsam bevarandestatus råder i hela området. Dock bör 
fler större träd avverkas i slåttermarken för att undvika att statusen försämras. Även 
i lövängen behöver hasselbuskarna glesat ur ytterligare. 

Uppföljning av bevarandemål 
Det är av vikt att florans och faunans utveckling i naturvårdsområdet följs upp med 
återkommande inventeringar. Dokumentationen ska bl.a. ligga till grund för en 
optimering av skötselåtgärder. Botaniska inventeringar har utförts under många år i 
området. Inventeringen följde i stort sett Naturvårdsverkets (Urban Ekstams) 
"uppföljning av skötseleffekter på flora och vegetation i odlingslandskapet".  
Dokumentationen omfattar tre storprovrutor med fem 1x1 m provrutor inom varje 
storprovruta. Placeringen av rutorna samt metodikbeskrivning finns bifogat i 
skötselplanen som hör till reservatsbeslutet. Det är viktigt att framtida 
dokumentation följer samma mönster som tidigare för att kunna jämföras. 
(Länsstyrelsen 1996) 

På nationell nivå pågår ett arbete med att utveckla metoder för uppföljning av mål 
för arterna och naturtyperna i Natura 2000. Målet med uppföljningen är att bevaka 
bevarandestatusen hos de naturtyper och arter i Natura 2000 som finns i området. 
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