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

SE0620260 Hån 

Areal (ha): 52 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % av yta 
9070 Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ 34,8 67 
 
 
Ovanstående arealer har tidigare rapporterats in till nätverket Natura 2000. I 
samband med reservatsbildning och gränsförrättning har ett förslag till ny gräns 
tagits fram. Fördelningen av naturtyper inom området har också justerats. 
Bevarandeplanen har skrivits utifrån dessa nya uppgifter. Ovanstående uppgifter 
gäller dock tills ett nytt regeringsbeslut tagits i frågan. På kartorna i slutet av 
dokumentet finns såväl den gällande gränsen som det nya förslaget.  
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Namn: Hån 

Områdeskod: SE0620260 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Statligt genom naturvårdsfonden 

Areal (ha): 53** 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % av yta 
6270 *Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ 34,5 65** 
6510 Slåtterängar i låglandet  0,1 0,2** 
 
*prioriterad naturtyp 
**enligt det nya gränsförslaget 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 

Beskrivning av området 
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Finnbyn Hån ligger i lidläge på 350 m höjd i en västsluttning mot sjön Hån. 
Odlingslandskapet är ålderdomligt med stora rösen och gärdesgårdar. Stora, 
blockrika och trädskuggade hagmarker sträcker sig nedåt sjön. 
 
De vidsträckta björkhagarna omfattar storsteniga f d hackslogar och små åkerlappar 
 
strukturen som är tydligt läsbara i den hårdsnaggade svålen. Täta dungar av 
blandskog avskärmar delvis de öppna ytorna från varandra. 
 
De öppna ytorna har en typisk betespräglad rödvenäng/rödvenhedvegetation utan 
särpräglade florainslag. I skuggiga partier dominerar skogsnäva och i f d 
hackslogmark finns fläckvis örtrikare friskäng. En offensiv generation av al och 
björk tar idag delar av den gamla åkermarken i besittning. 

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  
6510 Slåtterängar i låglandet 
• 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.  

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) 
 
6270 *Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ 
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Betesmarkerna har ett glest skikt av lövträd, framför allt björk, men det finns även 
inslag av rönn och sälg, enstaka asp och en dunge med gråal i norr. I örtskiktet 
märks liten blåklocka, blodrot, prästkrage, revfibbla, gråfibbla, slåtterblomma, 
tätört, ärenpris, bockrot och vårbrodd. Den östra delen, öster om de östligaste 
byggnaderna, är artrikast. Markerna är mycket steniga, men på flera ställen finns 
odlingsrösen och små stenfria ytor, gamla åkertegar.  
 
 
6510 Slåtterängar i låglandet  
Området utgörs av en stening slåtteräng med blodrot, gökärt liten blåklocka och 
prästkrage. 

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) 
 
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 
 
6510 Slåtterängar i låglandet  
Minskat eller upphört slåtter och 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 
Området ska skyddas som naturreservat. Brukaren har ett åtagande för miljöstöd 
med tillhörande åtgärdsplan. Villkoren i åtgärdsplanen stämmer överens med denna 
bevarandeplan. 
 
Slåttermarken ska i första hand skötas genom fortsatt slåtter med klippande 
skärande redskap. Slåtter ska ske mellan de 15 juli och 15 september. Allt hö ska 
bärgas och tas bort från området. Vid behov ska ängen städas årligen genom att löv 
och grenar mm räfsas ihop och föras bort. 
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Betesmarkerna sköts med fortsatt bete där tillskottsutfodring av betesdjuren inte får 
ske. Vid utglesning av trädskiktet ska i första hand rönn, sälg och asp gynnas. 
Röjning och gallring för att förbättra betet ska utföras så att gamla åkrar (åkrar som 
finns med på den historiska kartan) framhävs. 

Bevarandestatus idag  
Innan basinventeringen är genomförd 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 i Dalarnas län, 2001. Åtgärdsplan för bevarande av betesmarker 
och slåtterängar; Hån, 2000-11-09 

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

Naturvårdsverket 2003b. 6510 Slåtterängar i låglandet Natura 2000, Art och 
naturtypsvisa vägledningar 2003-07-10  

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

Susanne Lundin 
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Karta över utbredning av Natura 2000-naturtyper inom området 

Skala 1:6000

0 100 200 300 400 meter

SE0620260 Hån

Underlagskarta lantmäteriet medgivande 96.0352.
Byggnader
Höjdkurva, 5 m intervall

Vattendrag
Bilvägar
Fastigheter
Våtmarker
Sjöar
Avgränsning för Natura 2000 området

Natura 2000 habitat
6270 Artrika torra-friska låglandsgräsmarker
6510 Slåtterängar i låglandet

Koordinater angivna i rikets nät

 


