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Bevarandeplan Natura 2000 
(enligt 17 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken mm) 

SE0620235 Prästgårdsängen i By 
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Namn: Prästgårdsängen i By 

Områdeskod: SE0620235 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Avesta kommun, Privat 

Areal (ha): 0,14 

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

6510 Slåtterängar i låglandet 0,14 100 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 
 
Beskrivning av området 
På Byåsen, ca 200 meter söder om By kyrka, ligger en liten slåtteräng insprängd 
mellan bebyggelsen. Ängen sluttar åt väster och är mycket torr tack vare 
solexponeringen i kombination med det sandiga underlaget. Åt väster gränsar ängen 
mot åkermark, åt de andra väderstrecken bildar tomtmark avgränsning. Några 
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lönnar står i anslutning till ängen. 
 
Denna lilla slåtteräng är av den för Dalarna närmast unika vegetationstypen örtrik 
torräng av ängshavretyp. Botaniskt uppvisar denna äng en samling arter av 
sydöstlig utbredningstyp i landet. Flera av arterna har tidigare haft sina nordöstliga 
utposter i Folkarebygden och denna plats har varit den sista tillflyktsorten och i och 
med att liknande lokaler slutat hävdas. Flentimotej som förekommer mycket rikligt 
har sin enda dalalokal här. Brudbröd och backsmörblomma växer sparsamt. Utöver 
ängshavre och flentimotej är även luddhavre och backglim karaktärsdanare i ängen. 

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. Målen kan behöva 
revideras i samband med kommande uppföljning.  
 
 
Naturtyp/Art • Bevarandemål  
6510  Slåtterängar i låglandet  • Arealen slåtteräng ska bibehållas i nuvarande omfattning.  

• Brudbröd, flentimotej, backsmörblomma och ängshavre 
ska förekomma i minst 50 % av provytorna.  

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). 
 
6510 Slåtterängar i låglandet  
Slåtterängen sluttar åt väster och är mycket torr tack vare solexponeringen i 
kombination med det sandiga underlaget (Bratt och Ljung 1993). 
 
Ängen är av vegetationstypen örtrik torräng av ängshavretyp. 
 
Botaniskt uppvisar denna äng en samling arter av sydöstlig utbredningstyp i landet. 
Flera av arterna har tidigare haft sina nordostliga utposter i Folkarebygden och 
denna plats har varit den sista tillflyktsorten i och med att liknande lokaler slutat 
hävdas (Bratt och Ljung 1993). 
 
Flentimotej har här sin enda aktuella dalalokal. Brudbröd och backsmörblomma 
blommar tämligen rikligt, åtminstone under ej alltför torra somrar. Ängshavre och 
luddhavre dominerar delvis och enstaka exemplar av backglim kan hittas. Backvial 
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bildar stora, vackert blommande snår (Dalhielm 1995). 
 
Karaktärsarter: Svinrot, darrgräs, ormrot, gullviva, ängsskallra, majviva, 
slåtterblomma, slåtterfibbla, tidigblommande form av fältgentiana, slåttergubbe, 
ängsviol, ängsruta, smörboll, gökblomster, ängsstarr m.fl. 

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). 
 
6510 Slåtterängar i låglandet  
Utebliven eller olämplig skötsel som missgynnar de natur- och kulturvärden som är 
utmärkande för en välhävdad slåtteräng. Minskad eller upphörd slåtter leder på sikt 
till igenväxning av buskar och träd och utarmning av den hävdgynnade floran och 
faunan.  

Markexploatering och annan markanvändningsförändring i objektet eller i 
angränsande områden.  

Gödslings- och försurningseffekter från nedfall av luftburna föroreningar.  

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Bevarandet av naturvärdena är beroende av årlig slåtter. Naturvärdena tål inte 
någon form av markexploatering. Området är därför skyddat som naturreservat med 
föreskrifter som skyddar området från alla typer av exploatering. Dessutom finns 
ett skötselavtal som garanterar hävden. Sly som växer in i området från kanterna 
måste tas bort. Området måste årligen städas och räfsas på våren innan 
växtsäsongen startar. Slåttermarken hävdas årligen genom slåtter med skärande 
klippande redskap mellan 15 juli och 15 september. Höet samlas upp och förs bort 
från området så att inga gödslingseffekter uppstår. Gödsling och spridning av 
bekämpningsmedel är inte tillåtet. 
 
Resultatet av uppföljningen kommer att ge vägledning om ytterligare 
bevarandeåtgärder krävs för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus hos dessa 
naturtyper och arter. 
 
 
Bevarandestatus idag  
Basinventering utfördes 2004. Bevarandestatus är gynnsam i större delen av 
området, men från kanterna tränger sly in i området vilket medför ökad skuggning 
och konkurrens för ängsvegetationen. Detta innebär att bevarandestatusen är 
ogynnsam i en del av området. 
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Uppföljning av bevarandemål 
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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