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

SE0620141 Tures äng 

Areal (ha): 1 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % av yta 
6510 Slåtterängar i låglandet 1 100 
 
 
Ovanstående arealer har tidigare rapporterats in till nätverket Natura 2000. Ett nytt 
förslag till gräns har tagits fram. Fördelningen av naturtyper inom området har 
också justerats. Bevarandeplanen har skrivits utifrån dessa nya uppgifter. 
Ovanstående uppgifter gäller dock tills ett nytt regeringsbeslut tagits i frågan. På 
detaljkartan i slutet av dokumentet finns såväl den gällande gränsen som det nya 
förslaget.  
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Områdesnamn:  Tures äng 

Områdeskod: SE0620141 

Kommun:  Borlänge 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Privata 

Areal (ha): 1 ha** 

Namn: Tures äng 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod     Namn                                                                               Areal (ha)  % av yta 
6510 Slåtterängar i låglandet 0,14 14,3** 
 
**enligt det nya gränsförslaget 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 
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Beskrivning av området 
I Stora Tunas västra skogsbygd mot Grangärdegränsen ligger den gamla gruvbyn 
Tuna Hästberg. Gruvbrytning har här förekommit sedan åtminstone 1600-talet. 
Kring malmkroppen förekommer linser av urkalk. Det småbrutna odlingslandskapet 
med hackslogar och små åkertegar är till största delen igenbuskade. 
  
Tuna Hästberg har i flera sekler dominerats av gruvbrytning. Bebyggelsen har 
därför bestått av många små gårdar och torp som varit ett komplement till arbetet i 
gruvan. På 1600-talskartan är området markerat som ängsmark. På storskifteskartan 
från 1800-talet är stora arealer markerade som hackslog. Tures äng är en sista 
kvarvarande rest av detta kulturarv. Hävden sträcker sig troligen ett par hundra år 
bakåt i tiden. Trädskiktet har under de senaste 20 åren slutit sig allt mera. Under 
1990 skedde en kraftig urglesning där framför allt all gran och tall samt en del björk 
huggits bort. (Tuna-Hästberg hembygdsförening 1996) 
 
Vegetationen är klart påverkad av kalk i berggrunden och uppvisar en artrikedom i 
stora delar av byn. I ängens omedelbara närhet växer guckusko i spridda bestånd.  
 
Själva Tures äng, som hävdas genom slåtter, ligger idag strax utanför natura 2000-
området, men fungerar som spridningskälla. Inom natura 2000-områdets gräns 
finns små delar av slåttermarken, men till största delen består det av 
restaureringsmark. I områdets östra del ansluter ytterligare en slåtteräng, den s.k. 
Lundvalls äng, som också slåttras av naturskyddsföreningen. Norr om Lundvalls 
äng har Borlänge kommun glesat ur och röjt sly under några år, och detta område 
bör nu också slåttras. Enligt Anders Janols, som inventerat svampar och kärlväxter i 
området, finns några av de värdefulla arterna redan i de restaurerade ytorna (Janols 
2004, opubl.), och förhoppningen är att ytterligare arter kommer att sprida sig till 
dessa ytor. I området mellan slåttermarkerna finns en gammal åker som växt igen 
med lövskog.  

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. 
 
6510 Slåtterängar i låglandet 
• Arealen slåtterängar i låglandet ska öka till minst 0,3 hektar.  
• Negativa indikatorarter (gödsel- och igenväxningsarter) får inte täcka mer än x % 

av provytornas yta. 
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• Vedartad igenväxningsvegetation ska inte förekomma. (Med ”igenväxnings-
vegetation” avses sådana träd, buskar (högre än 1,3m) och annan markvegetation 
som kunnat etablera sig på grund av att hävden blivit för svag för att kunna 
medverka till att säkerställa förekomsten av hävdgynnade växt- och 
djursamhällen samt arter.)  

• Minst två av de typiska kärlväxtarterna (fältgentiana, brudsporre, ormrot, darrgräs, 
knägräs, blåsuga, kattfot, hundstarr, jungfrulin, slåtterfibbla och tvåblad) ska 
förekomma i minst x (60) % av provytorna. Minst två av de typiska 
ängssvamparterna (arter ur Entoloma spp., Hygrocype spp.) ska förekomma i 
minst x % av provytorna. 

Beskrivning av arter/livsmiljöer  
6510 Slåtterängar i låglandet 
De välhävdade ytor som ingår i natura 2000-området är små. Däremot finns inom 
området ytor som genom slåtter och bete kan restaureras. Restaurering har 
påbörjats på de ytor i områdets östra del som ägs av Borlänge kommun. Genom den 
absoluta närheten till Tures äng, med dess artrikedom av ängssvampar och 
hävdgynnade kärlväxter, är förhoppningen att dessa arter kan sprida sig även till de 
restaurerade ytorna.  

Hävdtillståndet är gott för de delar av Tures äng som hävdas av 
Naturskyddsföreningen i Borlänge. (Länsstyrelsen 2000) 
 
En ängssvampinventering från 2004 visade att antalet funna arter inom släktena 
Entoloma och Hygrocybe för slåtterängen strax utanför natura 2000-området är 
unikt för Dalarna. Särskilt fynden av de sällsynta arterna ockranopping (Entoloma 
kervernii) och blek stornopping (Entoloma scabropellis) är värda att notera, liksom 
fynden av lundnopping (Entoloma queletii) och sepiavaxskivling (Hygrocybe 
ovina) som båda är utpekade som sårbara (VU) i den svenska rödlistan. (Janols 
2004, opubl.)  
 
Antalet kärlväxtarter som hittats där är också stort. Karakteristiska arter för 
naturtypen som återfinns i Tures äng är bland annat fältgentiana, brudsporre, 
ormrot, darrgräs, knägräs, blåsuga, kattfot, hundstarr, jungfrulin, slåtterfibbla och 
tvåblad. Även majviva har växt i området, men den har inte setts till under de 
senaste åren. Guckusko växer på flera platser i byn, bland annat på Lundvalls äng i 
områdets sydöstra del. (Tuna-Hästberg hembygdsförening 2000) 
 
Flera av dessa hävdgynnade arter har redan spridit sig till de restaurerade ytorna 
inom natura 2000-området. (Janols 2005, muntl.) 

Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området negativt? 
Länsstyrelsens beskrivning av hotbilder är baserade på Naturvårdsverkets generella 
vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket Natura 2000 
(Naturvårdsverket 2003) samt på områdets åtgärdsplan för bevarande av 
betesmarker och slåtterängar ( Länsstyrelsen 2000). 
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6510 Slåtterängar i låglandet 
Utebliven eller olämplig skötsel (på grund av ändrad markanvändning, nedläggning 
av jordbruk m.m.) som missgynnar de natur- och kulturvärden som är utmärkande 
för en välhävdad slåtteräng. Slåtter bör ske med skärande eller klippande redskap.  
 
Igenväxning. Minskad eller upphörd slåtter leder på sikt till igenväxning av buskar 
och träd och utarmning av den hävdgynnade floran och faunan. Träd och buskar av 
igenväxningskaraktär är den vegetation som växt upp på grund av dålig eller 
utebliven hävd och som kan skada natur- eller kulturmiljövärden eller den 
foderproducerande markvegetationen. Om sådana träd beskuggar markskiktet leder 
det till uppluckring av grässvålen och utarmning av floran. Enstaka bärande träd 
och buskar kan lämnas eftersom dessa har stor betydelse för den biologiska 
mångfalden. 
 
Skadlig ansamling av förna. Med skadlig ansamling av förna menas att gammalt 
dött gräs bildar ett täcke som dels kväver ljuskrävande växtarter i slogen, dels göder 
marken när det bryts ner. Detta gör att konkurrensen mellan växterna förändras och 
att känsliga arter försvinner.  
 
Spridning av kemiska bekämpningsmedel, gödsel och kalk förändrar liksom 
bevattning konkurrensförhållandena i mark och vegetation, vilket leder till 
förändrad artsammansättning som inte är önskvärd.  
 
Markexploatering och annan markanvändningsförändring i objektet eller i 
angränsande områden.  

Bevarandeåtgärder med tidplan 
På slåtterängarna ska klippande eller skärande redskap ska användas vid slåttern för 
att ge växterna ett skonsammare snitt och därigenom förhindra utarmning av floran. 
Höet ska föras bort för att förhindra en gödslingseffekt och beskuggning av marken. 
Alla dessa åtgärder gynnar ängsväxterna som huvudsakligen är småvuxna och 
konkurrenssvaga arter som är anpassade till näringsfattiga förhållanden. För att 
förhindra skadlig ansamling av förna sker s.k. fagning av de delar som slåttras av 
naturskyddsföreningen. För de ytor som slåttras av naturskyddsföreningen är 
hävdtillståndet gott.  
 
De ytor som har restaurerats av Borlänge kommun har hittills endast röjts på sly 
med röjsåg. För att kunna återfå några av de värden som tillhör en slåttermark är 
det absolut nödvändigt att även dessa ytor slåttras med skärande eller klippande 
redskap. Eftersom ytorna till största delen är ojämna måste traktorburet redskap 
ersättas av lie eller andra manuella redskap. En diskussion mellan Länsstyrelsen 
och Borlänge kommun om hur slåttern ska ske bör initieras senast 2006. 
 
För att knyta ihop de två slåtterängarna är det mycket värdefullt om det 
skogbevuxna området mellan dem gradvis glesas ur och betas eller slåttras. För att 
möjliggöra detta bör en diskussion initieras med markägaren Bergvik skog och 
Borlänge kommun senast 2006. 



Tures äng 
Natura 2000-kod SE0620141 

Diarienr: 511-08024-2005 
Fastställd: 2005-08-12 

 6 

Bevarandestatus idag  
Innan basinventeringen är genomförd vet vi inte om gynnsam bevarandestatus  
råder i hela området. 

Uppföljning av bevarandemål 

Efter genomförd basinventering kommer områden att definieras där fri utveckling 
får råda. I områden där icke gynnsam bevarandestatus anses råda kommer 
uppföljning att ske mot uppställda mål. Skötselåtgärder kommer att utföras för att 
nå fastställda mål. 
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