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

SE0620142 Gamla Finntorpet 

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

9070 Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ 3,24 45 
6230 *Artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat 0,9 13 
 
 
 
Ovanstående uppgifter om naturtyper, som tidigare rapporterats in till Natura 
2000-nätverket, har visat sig vara felaktiga. Ändringen kommer att föreslås under 
hösten 2005. Bevarandeplanen som följer har skrivits utifrån de nya uppgifterna. 
Denna typ av ändring måste dock slutgiltigt beslutas av regeringen.  
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 Namn: Gamla Finntorpet 

Kommun: Ludvika 

Områdeskod: SE0620142 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden : Privata och bolag; Bergvik  

Areal (ha): 7,2 

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

6270 *Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av  
  fennoskandisk typ 3,5 48 
6230 *Artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat 0,5 7 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 
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Beskrivning av området 
Gamla Finntorpet ligger på en mindre moränås i skogslandskapet norr om sjön 
Väsman. En bäck passerar genom den öppna lilla tägten, som är småkuperad och 
vacker med hackslåtterkantade smååkrar och en skogshage bakom det lilla torpet. 
 
Markerna är mycket variationsrika, med en mosaik av olika ängstyper i 
grässvålarna. Slåttermarken väster om gården utgörs av kalkfuktäng, vilket 
övergår i örtrik friskäng och i de torra kanterna mot bäcken örtrik stagghed. 
Enstaka björk och al står kvar här efter sentida röjningar. Trädvegetationen 
begränsas på inägan i övrigt till enstaka rönn, björk och tall. 
 
Artrikedomen i slåttermarken kring gården är påfallande stor. I friskängen finns 
fältgentiana, ängsgentiana, knägräs, backruta, backnejlika, blåsuga, slåtterfibbla 
och stagg rikligt. I kalkfuktängen tillkommer darrgräs, hirsstarr och dvärglummer. 
Torrbackepartierna hyser bl.a. låsbräken och rödkämpar. I ängsmarken kan en rad 
ängssvampar påträffas tiotal vax- och rödskivlingar samt de ovanliga strå-, rök- 
och aprikosfingersvamparna. 

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. 

6230 *Artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat 
6270 Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ  
• Arealen av respektive naturtyp ska bibehållas eller öka.  
• 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 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 (ange arter) ska förekomma i minst 60% 
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, 2003a) 
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6270 * Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ 
Den största ytan utgörs av betesmarker, tidigare slåttermarker som delvis är 
mycket artrika. Hävden har under lång tid varit vikande, nu hävdas marken åter, 
trädskiktet har begränsats och floran börjar återhämta sig.  
 
6230 *Artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat 
Artrikedomen i slåttermarken kring gården är påfallande stor. I friskängen finns 
fältgentiana, ängsgentiana, knägräs, backruta, backnejlika, blåsuga, slåtterfibbla 
och stagg rikligt. I kalkfuktängen tillkommer darrgräs, hirsstarr och dvärglummer. 
Torrbackepartierna hyser bl a låsbräken och rödkämpar. I ängsmarken kan en rad 
ängssvampar påträffas tiotal vax- och rödskivlingar samt de ovanliga strå-, rök- 
och aprikosfingersvamparna 

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) 
 
6270 * Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ 
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. Exploatering genom bebyggelse, vägbyggnation 
eller annan form exploatering som kan ge markskador av olika former kan medföra 
negativa effekter för de känsliga markerna. Skuggning och fläckvis nötning av ängs 
och betesmarker genom t.ex. uppställning av husvagn, eller tält under mer än en 
vecka är påverkar floran negativt. 
 
6230 *Artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat 
Utebliven eller olämplig skötsel (på grund av ändrad markanvändning, nedläggning 
av jordbruk m.m.), dvs minskad eller upphörd slåtter leder till igenväxning av buskar 
och träd och utarmning av den hävdgynnade floran och faunan. Gödsling ger indirekt 
näringstillförsel till marken och missgynnar den konkurrenssvaga floran.  
 
Exploatering genom bebyggelse, vägbyggnation eller annan form exploatering som 
kan ge markskador av olika former kan medföra negativa effekter för de känsliga 
markerna.  
 
Skuggning och fläckvis nötning av ängs och betesmarker genom t.ex. uppställning av 
husvagn, eller tält under mer än en vecka är påverkar floran negativt. 
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Bevarandeåtgärder med tidplan 
Betesmarkerna ska hävdas med bete enligt åtgärdsplan. Tillskottsutfordring är ej 
tillåten. Slåttermarkerna hävdas årligen genom slåtter med skärande 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.  

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 naturreservat bildas. 

Bevarandestatus idag 
Innan basinventeringen 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. 

Referenser 
Länsstyrelsen Dalarna, 1994: Värdefulla odlingslandskap i Dalarna. 
Länsstyrelsen 1994. Falun. 

Länsstyrelsen i Dalarnas län, 1993: Dalarnas ängar och betesmarker. 
Länsstyrelsen. Falun. 

Naturvårdsverket, 1996: Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet. 
Stockholm. 

Naturvårdsverket 2003. 6270* Artrika torra – friska låglandsgräsmarker av 
fennoskandisk typ. Natura 2000, Art och naturtypsvisa vägledningar. 2003-07-10 

Naturvårdsverket 2003a. 6230* Artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat. Natura 
2000, Art och naturtypsvisa vägledningar. 2003-07-10 

 
 
Namn; Susanne Lundin 2005-01-28 
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Underlagskarta lantmäteriet medgivande 96.0352.

SE0620137 Gamla Finntorpet

Avgränsning för Natura 2000 område
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