
Böle-Fallsbjörken 
Natura 2000-kod SE0620109 

Diarienr: 511-08013-2005 
Fastställd: 2005-08-12 

 1 

  

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

SE0620109 Böle-Fallsbjörken 

Areal (ha): 77 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % av yta 
6230 *Artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat 38,5 50 
6210 Kalkgräsmarker (*viktiga orkidélokaler) 7,7 10 
 
 
Ovanstående arealer har tidigare rapporterats in till nätverket Natura 2000. 
Fördelningen av naturtyper inom området har justerats efter inventering. 
Bevarandeplanen har skrivits utifrån dessa nya uppgifter. Ovanstående uppgifter 
gäller dock tills ett nytt regeringsbeslut tagits i frågan. Ett nytt gränsförslag finns 
också för den norra delen av området. På kartorna i slutet av dokumentet finns såväl 
den gällande gränsen som det nya förslaget.  
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Namn: Böle-Fallsbjörken 

Kommun: Leksand 

Områdeskod: SE0620109 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Privata 

Areal (ha): 77 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod     Namn                                                                               Areal   % av yta 
6270  Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ 40 51 
6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr 7 9 
 

Beskrivning av området 
Böle har små inägor i småkuperad sydsluttning med numera stora hästbetesmarker. 
Leksands avels- och betesförening har här alltsedan 1930-talet brukat marken som 
ängsmark och hagar. Efter röjning har dessa sammanslagits till stora 
gemensamhetsbeten för hästar. Detta samfällda bete har skapat ett unikt stort och 
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öppet landskapsavsnitt omgivet av barrskog med vida utsikter.  
 
Genom böljande betesmarker, ingärdade av ett magnifikt system av trähägnader, 
strömmar Bölsån med biflöden, djupt nedskurna i de sandiga moränlagren. Kring 
de gamla gårdarna vid Böle och längs ägovägen vid Fallsbjörken, som tidigare var 
ett fäbodställe, finns smålindor (plöjda vallodlingar). Konturer av gamla åkrar 
framträder tydligt på några ställen tack vare det goda betestrycket. I övrigt är all 
areal oplöjd naturmark av torr, frisk, fuktig och kärrartad typ.  
 
De värdefullaste delarna är backarna mot Bölsån i centrala delen samt steniga 
partier efter bäcken vid Böle. Här och var står ensamma granar på vallen och 
framför allt kring Böle står enarna tätt i backarna. Hästar och ungdjur betar detta 
Dalarnas kanske förnämsta hagmarksområde. 
 
Det finns ett brett spektrum av vegetationstyper inom betesområdet. Här finns 
exponerade torrbackar, staggdominerade örthedar, örtrika friskängar, lågstarr-
fuktängar och backkärr. Längs Bölsån finns rika källkärr och mer kalkpåverkade 
marker. En stor del av de öppna markerna har dock trivialiserats genom 
konstgödselspridning, framförallt den stora betesfållan som ligger strax väster om 
vägen ner till Fallsbjörken i områdets östra delar. 
 
Artrikedomen är stor med arter som fältgentiana, brudsporre, darrgräs, vildlin, 
pillerstarr, blåsuga, knägräs, slåtterfibbla, rosettjungfrulin och låsbräken i rikliga 
mängder. De ogödslade delarna av området hyser många hävdberoende svamparter, 
bland annat vaxskivlingar, rödskivlingar, de sällsynta arterna klibbjordtunga och 
violfingersvamp. Flera av arterna är betraktade som hotade eller akut hotade i 
Sverige (Gärdenfors 2000). 
 
Beskrivningen av området är hämtad ur Dalarnas ängar och betesmarker (Bratt & 
Ljung 1993) samt ur områdets åtgärdsplan (Länsstyrelsen 2000) 

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 efter kommande uppföljning. Även 
listorna över typiska arter kan komma att justeras. 
 
6270 *Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ  
• Arealen artrika torra-friska låglandsgräsmarker etc. ska vara minst 40 hektar.  
• Vedartad igenväxningsvegetation ska inte förekomma. (Med 
”igenväxningsvegetation” avses sådana träd, buskar (högre än 1,3m) och annan 
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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.)  
• Minst två av de typiska kärlväxtarterna (blodrot, brudborste, gråfibbla, 
ängsskallra, vårbrodd, rödven, ormrot, liten blåklocka, darrgräs mfl.) ska 
förekomma i minst x(60) % av provytorna.  
 
6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr 
• Arealen fuktängar med blåtåtel eller starr ska vara minst 7 hektar.  
• 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 1,3m) 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 (majviva, fältgentiana, slåtterblomma, 
rosettjungfrulin, blodrot, ormrot, kattfot, pillerstarr, blåsuga, knägräs mfl.) 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,b). 
 
6270 *Artrika torra – friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ  
Större delen av betesmarkerna i Böle-Fallsbjörken utgörs av varierade gräsmarker 
med många hävdgynnade växter och svampar, bland annat blodrot, brudborste, 
gråfibbla, ängsskallra och vårbrodd.  Bland svamparna märks vaxskivlingar och 
rödskivlingar. Inom området finns såväl stenbundna torrbackar som friskare 
marker, bitvis med stort inslag av stagg.  
 
I övergångarna mot de trivialare markerna märks en viss påverkan av gödsling. I 
kantzonerna i nordväst har björksly och gran vandrat in i varierande omfattning.  
(Bratt & Ljung 1993; Länsstyrelsen i Dalarnas län 2000; Jenny Sander muntligen) 
 
6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr 
Fuktängar på jordar med stort inslag av kalk, lera eller torv. Ängarna är hävdade 
och relativt artrika. I vissa delar är kalkpåverkan synlig. Särskilt artrika är slänterna 
i områdets nordöstra del där Bölsån korsar betesmarken. Majviva växer rikligt här. 
Andra hävdgynnade arter som växer i de artrika slänterna är fältgentiana, 
slåtterblomma, rosettjungfrulin, blodrot och ormrot. Klibbjordtunga och 
violfingersvamp har hittats här. (Länsstyrelsen 2000; Länsstyrelsen 2005, opubl.) 

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

6270 *Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ 
6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr 
Igenväxning och otillräcklig hävd. Betesmarkernas naturvärden är kopplade till 
öppna, solvarma förhållanden där konkurrens med träd och buskar i stort sett är 
negativ. Minskat eller upphört bete leder på sikt till igenväxning av buskar och träd 
och utarmning av den hävdgynnade floran och faunan. Otillräckligt betestryck leder 
också till en ansamling av förna vilken dels kväver ljuskrävande växtarter, dels 
göder marken när den bryts ner. 
 
Tillskottsutfodring utgör ett hot mot naturtypen. Tillskottsutfodring av betesdjuren 
ger indirekt näringstillförsel till marken och missgynnar den konkurrenssvaga 
floran. Denna flora missgynnas också av spridning av kemiska bekämpningsmedel 
och gödning, samt läckage av bekämpningsmedel och gödning från 
omkringliggande jordbruksmarker. 
 
Markexploatering och annan markanvändningsförändring i objektet eller i 
angränsande områden, exempelvis dikning och täktverksamhet, kan medföra 
negativa effekter för de känsliga markerna.  
 
Utebliven eller felaktig skötsel (pga. ändrad markanvändning etc.) kan utgöra ett 
hot mot naturtypen, liksom igenväxning med träd och buskar samt skogsplantering 
i hagmarker.  
 
Skogsbruk i objektet utgör också ett hot:  

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

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Området är utpekat som riksintresse för naturvård. Området omfattas också av 
riksintresse för friluftslivet (Siljanområdet) enligt MB 4 kap 2§.  
 
Brukarna erhåller eu-stöd och brukar markerna enligt åtgärdsplan för bevarande 
av betesmarker och slåtterängar. Information till markägare 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.  
 
För att områdets gränser ska innefatta alla de värdefulla betesmarkerna i området 
har ett nytt gränsförslag lagts fram. Förankring med markägare pågår. Förslaget 
till justering finns på detaljkartan över området. 
 
Hela det område som är beskrivet i åtgärdsplanen (se karta) omfattas av 
åtgärdsplanens generella villkor som lyder: 
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• Träd och buskar av igenväxningskaraktär ska tas bort. Träd och buskar av 
igenväxningskaraktär är den vegetation som har 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. Enstaka träd eller dungar kan 
lämnas som skydd för djuren. Enarna bör också lämnas kvar. 

 
• Marken ska årligen skötas så att ingen skadlig ansamling av förna kan 

ske. Med skadlig ansamling av förna menas att gammalt dött gräs bildar 
ett täcke som dels kväver ljuskrävande växtarter, dels göder marken när 
det bryts ner. Detta gör att konkurrensen mellan växterna förändras och 
att känsliga arter försvinner. 

 
• För betesmarker gäller att marken årligen ska betas av. Den kvarstående 

vegetationsmängden ska vid betessäsongens slut vara så liten på all mark 
att ingen skadlig ansamling av förna kan ske. 

 
• Förbud mot spridning av kemiska bekämpningsmedel, gödsling, 

kalkning, konstbevattning, täkt av sten eller jord samt andra åtgärder som 
kan skada natur- och kulturmiljövärden. Spridning av kemiska 
bekämpningsmedel, gödsel och kalk förändrar liksom bevattning 
konkurrensförhållandena i mark och vegetation, vilket leder till förändrad 
artsammansättning som inte är önskvärd. 

 
Eftersom tilläggsersättning har sökts för dessa arealer gäller dessutom att 
tillskottsutfodring av betesdjuren inte får ske.  

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

Uppföljning av bevarandemål 
Efter genomförd basinventering kommer skötselområden att definieras. 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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