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

SE0620267 Källslätten 

Namn: Källslätten 

Kommun: Falun 

Områdeskod: SE0620267 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden : Bergvik skog AB 

Areal (ha): 13 ha 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % av yta 
9070 Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ                             3                       23 
6270 *Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ             3                  23 
6230 *Artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat                                4                  30 
 
 
Ovanstående arealer har tidigare rapporterats in till nätverket Natura 2000. Ett 
förslag till ny gräns har nu tagits fram. 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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Namn: Källslätten 

Kommun: Falun 

Områdeskod: SE0620267 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Bergvik skog AB 

Areal (ha): 8,8 ha** 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % av yta 
9070 Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ                             0,92         10,5** 
6510  Slåtterängar i låglandet 3,22 36,6** 
6270 *Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ             0,35          4,0** 
*prioriterad naturtyp 
**enligt det nya gränsförslaget 

Beskrivning av området 
Källslätten är beläget ca en mil nordväst om Falun. Redan när Linné 1734 färdades 
nedanför berget var Källslätten så anslående att han särskilt noterade dess 
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"extraordinära prospekt". Idag möts besökaren av öppna lindor, odlingsrösen, 
gärdsgårdar, björkhagar och hackslog. Nedtill i backen ligger äppelträdgården och 
brunnen i skuggan av en jättelönn. Här finner man också en jordkällare och en 
några lador, rester av den forna gårdsbebyggelsen. (Bratt & Ljung 1993) 
 
Områdets historik 
Området omnämns redan i en tiondelängd från 1569, vid denna tid som ett 
täktekarlhemman. Med detta avsågs en gård som brukades av gruvarbetare vilka 
erhållit bergfrälse. På 1640-talet anlades sannolikt den ståtliga trädgården och 
lönnen planterades. Sekler av självhushåll medförde därefter inga stora förändringar 
i markutnyttjandet förrän året 1954. Då såldes gården till Bergslaget varvid husen 
revs och lindorna granplanterades. Fältbiologerna åtog sig skötseln av marken 
1966, röjde åkrarna från gran och iscensatte årlig slåtter. Efter många år av god 
hävd ter sig området återigen mycket välskött och den oinvigde besökaren kan inte 
ana att en ohävdsperiod förelegat. (Bratt & Ljung 1993) 
 
Områdets naturvärden 
Den öppna marken på Källslätten domineras av den forna åkermarken som idag 
efter ett antal års slåtter utan gödsling erhållit en förhållandevis artrik vegetation där 
särskilt rödven och vårbrodd framträder.(Bratt & Ljung 1993) 
 
Den gamla ängsmarken finns kvar som kantzoner här och var i området. Det är 
dessa områden, samt lövbärande betesmark, som ingår i åtgärdsplanen. Här utgörs 
vegetationen av örtrik friskäng i de näringsrikare lägena, annars närmast av 
rödvenfriskäng, eller där hällar går i dagen av fårsvingeltorräng. Fältgentiana, 
låsbräken, darrgräs, blåsuga, pillerstarr, backnejlika och backruta tillhör de gamla 
hävdberoende arterna som lyckats hålla sig kvar i ängsmarken. Ett antal gamla 
medicinal- eller andra kulturväxter påträffas, såsom mästerrot, vallört, nässelsnärja 
m fl. (Länsstyrelsen Dalarna 2000) 
 
Källslätten är även av högt värde för friluftslivet som en oas där man kan uppleva 
det gammaldags kulturlandskapet med alla dess skönhetsvärden. (Bratt & Ljung 
1993) 

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. 
 
6270 *Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ  
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6510 Slåtterängar i låglandet 
9070 Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ 
• Arealen av respektive naturtyp ska bibehållas eller öka. Det norra området ska 
utvecklas mot naturtyp 6270 eller 6510 beroende på vilken hävd som är lämplig i 
området.  
• Negativa indikatorarter (gödsel- och igenväxningsarter) får inte täcka mer än x % 
av provytornas yta. 
• Vedartad igenväxningsvegetation ska inte förekomma. (Med 
”igenväxningsvegetation” avses sådana träd, buskar (högre än 1,3 m) och annan 
markvegetation som kunnat etablera sig på grund av att beteshävden blivit för svag 
för att kunna medverka till att säkerställa förekomsten av hävdgynnade växt- och 
djursamhällen samt arter.) För naturtyp 9070 gäller att krontäckning av träd och 
buskar som vuxit upp i välhävdade landskap ska vara mellan 25 - x (70?)%.  
• Minst två av de typiska kärlväxtarterna (fältgentiana, låsbräken, darrgräs, blåsuga, 
pillerstarr, backnejlika, backruta, vårbrodd, blodrot samt övriga typiska arter för 
respektive naturtyp) 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 2003a-c). 

9070 Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ 
Naturtypen utgörs av betesmarker som är bevuxna med träd och buskar med en 
krontäckning av minst 25 %. Naturtypen är antingen hagar med ett glest trädskikt 
av björk, ek eller andra trädslag, dungar av skog i en för övrigt öppen hagmark eller 
betade skogar med kontinuitet på tidigare utmarker. Hagmarker med grova lövträd 
är speciellt värdefulla eftersom träden i regel är artrika vad gäller lavar, svampar 
och evertebrater, med ofta flera rödlistade arter. Floran och faunan i övrigt varierar 
i hög grad beroende på typ av trädklädd betesmark och var i landet den uppträder.  
 
Den nordöstra delen av Källslätten utgörs av trädklädd betesmark. Björk och gran 
är det dominerande trädslaget men även asp och sälg förekommer. Träden har 
varierande ålder och storlek. Området betas av kor och får. (Persson 2004, muntl.) 
 
Karaktärsarter: Tusentals arter kan höra hemma i denna naturtyp. I trädskiktet 
märks ofta ek, björk, gran och tall, i buskskiktet hassel, bland örter t.ex. gökärt, 
backsmörblomma, ängsskära, ängsvädd, stor blåklocka, skogsnäva, hundloka, 
kattfot, svinrot, skogsklöver, och smalgröe. Av svampar märks t.ex. oxtungsvamp 
och svavelticka. 
 
6510 Slåtterängar i låglandet 
Naturtypen utgörs av artrika torra till fuktiga slåtterängar som inte gödslats och där 
traditionellt ängsbruk bedrivs. Typen är i allmänhet helt öppen men enstaka träd 
och buskar kan förekomma upp till 25 % krontäckning. Fuktigare stråk kan ingå. 
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I Källslätten omfattas större delen av de gamla slåtter- och betesmarkerna av denna 
naturtyp (Länsstyrelsen Dalarna 2000). Särskilt rödven och vårbrodd är 
framträdande i detta område (Bratt & Ljung 1993).  
 
Karaktärsarter: Svinrot, darrgräs, ormrot, gullviva, ängsskallra, majviva, 
slåtterblomma, slåtterfibbla, tidigblommande form av fältgentiana, stenmåra, 
slåttergubbe, ängsviol. 
 
 
6270 *Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ 
På en mindre yta i områdets nordöstra del ligger en glest trädbevuxen betesmark. 
Marken är mager, men ännu något påverkad av skugga från de träd som växer i 
området vilket påverkar floran negativt. Man hittar trots det bland annat blodrot, 
liten blåklocka, vårbrodd, kruståtel och ängsfryle (Länsstyrelsen Dalarna 2000). 
 
Karaktärsarter: Typiska kärlväxter är vårbrodd, rödven, fältgentiana, kattfot, vanlig 
ögontröst, finnögontröst, prästkrage, backnejlika, ormrot, nattviol, ängsvädd, 
ängsskallra, ängsviol, gullviva, knippfryle, liten blåklocka, backtimjan, fårsvingel, 
ängsvädd, solvända mfl. Bland svampar märks vissa arter av vaxskivlingar, 
rödskivlingar, fingersvampar och jordtungor. 

Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området negativt? 

Om inte annat anges så är Länsstyrelsens bedömningar av hotbilder baserade på 
Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket 
Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003a-c). 
 
I Källslätten kommer eventuellt nya byggnader med kulturhistorisk prägel uppföras 
inom området. Byggnader av sådan karaktär eller funktion utgör inte något hot mot 
naturtyperna utan kompletterar snarare bilden av området som ett aktivt slåtter- och 
betesmarksområde. Byggnationer och transporter av byggmaterial ska utföras med 
varsamhet för att inte skada befintliga naturvärden. 
 
9070 Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ 
6510 Slåtterängar i låglandet 
6270 *Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ 
 
Följande åtgärder eller brist på åtgärder kan påverka naturtyperna negativt: 
 
Utebliven eller felaktig skötsel (pga. ändrad markanvändning etc.), liksom 
igenväxning med träd och buskar samt skogsplantering i hagmarker. Vid slåtter ska 
skärande eller klippande redskap användas. 
 
Minskad hävd leder på sikt till igenväxning av buskar och träd och utarmning av 
den hävdgynnade floran och faunan.  
 
Igenväxning med träd och buskar, ökat graninslag i lövträdsbärande hagmarker.  
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Stödutfodring och gödsling. Tillskottsutfodring av betesdjur ger indirekt 
näringstillförsel till marken och missgynnar den konkurrenssvaga floran. Samma 
effekt ger också gödsling, samt läckage av bekämpningsmedel och gödning från 
omkringliggande jordbruksmarker.  
 
Skogsbruk i eller i anslutning till objektet:  

-avverkningar annat än i naturvårdssyfte  
-markberedning och plantering  
-virkestransporter eller körning med andra tyngre fordon kan skada för 
naturtypen viktiga markförhållanden, samt leda till förändrad hydrologi.  

 
Exploatering för samhällsbyggande av olika former kan utgöra ett hot. 
 
Markexploatering och annan markanvändningsförändring i objektet eller i 
angränsande områden, exempelvis dikning och täktverksamhet, kan medföra 
negativa effekter för de känsliga markerna.  

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Källslätten är av utomordentligt högt värde för friluftslivet som en oas där man kan 
uppleva det gammaldags kulturlandskapet med alla dess skönhetsvärden. Biologiskt 
är området rikt bl.a. tack vare den varierade vegetationen, där de artrika 
slåtterängarna är botaniskt särskilt värdefulla. (Länsstyrelsen Dalarna 2000) 
 
Område som omfattas av Åtgärdsplan (se bifogad karta) 
Målet med åtgärdsplanen som täcker vissa delar av området är att slåtterängarna 
även i fortsättningen ska skötas på ett sätt som bevarar och förstärker dess 
biologiska mångfald, representativa flora och fauna samtidigt som de 
kulturhistoriska värdena tillvaratas.  
 
Idag traktorslås lindorna medan hackslogen och trädgården lieslås. Höet körs ihop 
med häst och hässjas. Björkhagen överst, ett nyröjt parti i norr, samt vissa lindor 
betas. 
 
Trädskiktet i det lilla området av naturtyp 6270 i den nordöstra delen (se bifogad 
karta över naturtyper) kan glesas ut ytterligare för att minska de negativa effekterna 
av skuggning på vegetationen. Enstaka storvuxna, breda och månggreniga björkar 
samt eventuella enar, rönnar och sälgar sparas som solitärer. 
 
Övriga delar av området 
Fortsatt traditionell hävd. 

Bevarandestatus idag  
Innan basinventeringen är genomförd vet vi inte om gynnsam bevarandestatus  
råder i hela området. 
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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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Utbredning av Natura 2000-naturtyper inom området 

Skala 1:3000

SE0620267 Källslätten

Underlagskarta lantmäteriet medgivande 96.0352.

Vattendrag
Bilvägar
Kraftledning
Fastigheter
Höjdkurvor
Våtmarker
Sjöar

Natura 2000-habitat
6270
6510
9070
Annan naturtyp

Åtgärdsplan
Gräns N2000-område

Koordinater angivna i rikets nät

50 0 50 100 150 meter
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Underlagskarta lantmäteriet medgivande 96.0352.

SE0620267 Källslätten
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