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

SE0620135 Aspfallet 

Areal:  5 ha 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % av yta 
9070 Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ 3,3 50 
6230    *Artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat 3,3 50 
 
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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Bevarandeplan Natura 2000 
(enligt 17 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken mm) 

SE0620135 Aspfallet 
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Namn: Aspfallet 

Områdeskod: SE0620135 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden : Privat 

Areal (ha):  6,6 

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

6510 Slåtterängar i låglandet 1  14** 
6230 *Artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat  1  14** 
6270 *Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ 3,5 50** 
*prioriterad naturtyp 
**enligt det nya gränsförslaget 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 
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Beskrivning av området 
Ensamgården Aspfallet ligger högt i västsluttningen av ett bergsområde just på 
gränsen mot Västmanland, med det stora myrlandet mot Skattlösberg och 
Ulriksberg i nordväst. Gårdens inägor är kuperade, med små åkerbackar omgivna 
av öppna eller glest trädbevuxna marker, som tidigare har brukats som 
slåttermarker.  
De friska slåttermarkerna utgörs av måttligt örtrik stagghed, medan den skuggiga 
hagen t.ex. mer övergått mot skogsnävaäng. Översilade stråk i backarna och 
ravinbottnarna hyser lågstarr-, eller högörtäng.  Efter vägen och kring gården står 
präktiga gamla vårdträd: lönnar, aspar och urgamla björkar, längs ravinerna och 
glest i ängarna gråal och björk. 
 
Staggheden hyser en rätt artfattig flora. Slåtterfibbla, stagg, darrgräs och 
mattlummer är karaktärsarter, liksom filtlavar. Fuktigare områden är rika på 
kärrfibbla, knagglestarr och slåtterblomma. Mitt i fuktängen står en väldig tuva 
styltstarr, som alltid lämnats vid slåttern. Av stort intresse är den rika svampflora 
som om eftersommaren utvecklas i marken. Här påträffas i september ett drygt 
dussintal vax- och rödskivlingar, ett par sällsynta jordtungor samt en mycket 
ovanlig fingersvamp. 

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. (Naturvårdsverket 2003, 2003a, 2003b) 

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  
6510 Slåtterängar i låglandet 
6230 *Artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat 
• Arealen av respektive naturtyp ska bibehållas eller öka.  
• 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.)  
• Minst två av de typiska kärlväxtarterna för respektive naturtyp ska förekomma i 
minst x  % av provytorna.  
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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, 2003a, 2003b) 

6510 Slåtterängar i låglandet  
De friska slåttermarkerna utgörs av måttligt örtrik stagghed. Glest i ängarna växer 
gråal och björk. 
 
6230 *Artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat   
Staggheden hyser en rätt artfattig flora. Slåtterfibbla, stagg, darrgräs och 
mattlummer är karaktärsarter, liksom filtlavar. 
 
6270 * Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ 
De norra betesmarkerna håller på att restaureras genom utglesning av trädskiktet 
och nya stängsel. Området är kuperat och utgörs dels av överversilade stråk i 
backarna och ravinbottnarna, där lågstarr-, eller högörtäng utbreder sig. Torrare 
partier utgörs av stagg- och rödvensamhällen. 

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

6510 Slåtterängar i låglandet  
Minskat eller upphört slåtter leder på sikt till igenväxning av buskar och träd och 
utarmning av den hävdgynnade floran och faunan. Gödsling av markerna eller 
tillskottsutfordring av betesdjur ger näringstillförsel till marken och missgynnar den 
konkurrenssvaga floran.  
 
Markexploatering och annan markanvändningsförändring i objektet eller i 
angränsande områden, exempelvis dikning och täktverksamhet kan medföra 
negativa effekter för de känsliga markerna 
 
6230 *Artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat   
6270 *Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ 
Minskat eller upphört bete leder på sikt till igenväxning av buskar och träd och 
utarmning av den hävdgynnade floran och faunan. Tillskottsutfodring av 
betesdjuren ger indirekt näringstillförsel till marken och missgynnar den 
konkurrenssvaga floran.  
 
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 
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Området är under stark igenväxning på grund av sviktande hävd. Det behövs 
åtgärder för att stoppa igenväxningen. Området väster och norr om gården bör 
stängslas och betas. Avverkning av större träd och röjning av sly är absolut 
nödvändigt för att grässvålen ska kunna återetablera sig. Högt betestryck, helst med 
nötdjur men även gärna blandbete, är viktigt för att få tillbaka den hävdgynnade 
floran. Tillskottsutfordring eller vinterbete får inte förekomma. Markerna får inte 
gödslas. 

Bevarandestatus idag 
Innan basinventeringen är genomförd vet vi inte om GYBS 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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Namn; Susanne Lundin 2005-01-14 
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Underlagskarta lantmäteriet medgivande 96.0352.

SE0620135 Aspfallet

Avgränsning för Natura 2000 området
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Utbredning av Natura 2000-naturtyper i området 
 


