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Bevarandeplan Natura 2000 
(enligt 17 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken mm) 
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 Namn: Göras-Kalles täkt 

Kommun: Falun 

Områdeskod: SE0620112 

Områdestyp/status: SCI 

Areal (ha):  0,3 

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

6510 Slåtterängar i låglandet 0,3 100 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 

Beskrivning av området 
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Göras-Kalles täkt är en vacker liten hackslog nedanför en åker. Slogen sluttar svagt 
ner mot en vägkorsning. Nedanför vägen har förr också varit äng, men nu växer här 
tät björkskog. Några stora björkar, en ängslada samt några odlingsrösen pryder 
ängen. Fuktigheten ökar nedåt i sluttningen så att vegetationen blir varierande 
mellan örtrik friskäng och lågstarr- eller kanske snarare kalkfuktäng. Floran är 
tydligt kalkpåverkad, troligen som en följd av inlagrad silurkalk i moränen. I den 
artrika floran märks bl.a. hårstarr, dvärglummer, rosett- och vanligt jungfrulin, 
brudsporre, tvåblad, vildlin, darrgräs och ängsvädd. (Bratt & Ljung 1993) 
 
Ängen har brukats traditionellt med lieslåtter ända fram till 1987. Ett par års 
uppehåll fick den bördiga marken att producera en imponerande mängd slyskott av 
gråal, björk och vide, men ängsfloran hann inte lida några större men. Sedan hösten 
1990 har ängen skötts av Falubygdens naturskyddsförening. (Bratt & Ljung 1993) 

Bevarandesyfte  
Det främsta syftet för området är att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för 
den naturtyp som legat till grund för utpekandet av området till nätverket Natura 
2000. 

Bevarandemål 
Observera att nedanstående bevarandemål inte är fastlagda. På grund av 
kunskapsbrist saknas i flera fall specifika värden. Dessa är i sådant fall ersatta med 
ett x. Målen kommer i flera fall att behöva revideras. 
 
6510 Slåtterängar i låglandet 
• Arealen slåtterängar ska vara minst 0,3 hektar.  
• Vedartad igenväxningsvegetation ska inte förekomma. (Med 
”igenväxningsvegetation” 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 (kattfot, slåttergubbe, fjällvedel, ormrot, 
låsbräknar, darrgräs, liten blåklocka, hårstarr, knagglestarrr, hartmanstarr, ängsstarr, 
lundstarr, fågelstarr, hirsstarr, loppstarr, brudborste, klasefibbla, backnejlika, 
praktnejlika, späd ögontröst, gentianor, solvända, revfibbla, slåtterfibbla, 
sommarfibbla, prästkrage, vildlin, käringtand, stagg, orkidéer, slåtterblomma, 
rödkämpe, rosett- och vanligt jungfrulin, vårfingerört, småfingerört, gullviva, 
skallror, fjällskära, svinrot, dvärglummer, ängsskära, ängsvädd, fjällruta, smörboll) 
ska förekomma i minst x % av provytorna.  

Beskrivning av arter/livsmiljöer  
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens beskrivningar av arter/livsmiljöer 
baserade på Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom 
nätverket Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003). 
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6510 Slåtterängar i låglandet 
Ängsmarken på Göras-Kalles täkt varierar mellan örtrik friskäng och lågstarräng. 
En kalkpåverkad flora växer här. Ängsmarken har aldrig gödslats och traditionellt 
ängsbruk har bedrivits. Enstaka björkar växer på ängen. (Bratt & Ljung 1993) 

Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området  
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens bedömningar av hotbilder baserade på 
Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket 
Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003). 

6510 Slåtterängar i låglandet 
Det största hotet är 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. 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 kan utgöra hot på samma sätt som ovan.  
 
Ovanför ängen ligger en liten åker – vid gödsling av denna bör försiktighet iakttas 
så att inte ängen berörs. 

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Slåttermarkerna hävdas årligen genom slåtter med skärande eller 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 kan 
inte tillåtas. Ytterligare utglesning av träden på och runt ängen kan behövas. 
 
Information till markägare och brukare om markernas känslighet samt avtal 
genom eu-stöd eller avtal med Länsstyrelsen om slåtter och bete bör i första 
hand vara tillräcklig för att bibehålla områdets värden. Visar det sig att detta inte 
är tillräckligt för att upprätthålla värdena ska biotopskydd bildas. 
 
Området sköts i dag av Falubygdens Naturskyddsförening. De har även sökt 
miljöstöd för området.  

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

Uppföljning av bevarandemål 
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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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