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

SE0620262 Holmtjärn 
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Namn: Holmtjärn 

Områdeskod: SE0620262 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Privata 

Areal (ha): 5,2 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % av yta 
6270 *Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av  

fennoskandisk typ 3,7 71 
6510 Slåtterängar i låglandet 0,6 11,5 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 

Beskrivning av området 
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Strax öster om Palahöjden, som också ingår i Natura 2000-nätverket, ligger 
finnhemmanet Holmtjärn vackert beläget mellan Holmtjärnen och Hälltjärnen. 
Bäcken mellan tjärnarna rinner via några små dammar fram över den öppna och 
småkuperade tägten, där björkhagar, öppna smååkrar och välputsade hackslogar 
och kantzoner omgärdar det lilla torpet. 
 
Hackslåttermarken och delar av beteshagarna uppvisar en artrik örtrik friskäng, som 
mosaikaktigt övergår i örtrik stagghed eller - där björkarna skuggar - i 
skogsnävaäng. I beteshagarna överväger för övrigt rödvenfriskäng och efter bäcken 
lågstarräng. Den fårbetade hagen hyser svagbetade fuktpartier med högörtäng, 
medan torra partier med rödvenhed är snaggade. 
 
Beteshagen i nordost vid Holmtjärn är öppen i söder och mot norr alltmer bevuxen 
med tall och björk som nyligen glesats ut. Fuktig staggdominerad vegetation 
överväger i söder, och denna tillhör länets allra mest intressanta kvarvarande 
exempel på denna typ av ”sydvästvegetation” typisk för Västerbergslagen. Här 
finns en artrik flora och intressanta svampar, bl a jordtungor. I de trädrikare delarna 
är kruståteln dominerande och floran ännu så länge artfattigare, men i och med den 
utglesning som har skett så sprider sig de betesgynnade arterna alltmer. Nedanför 
åkern finns en lång stenrösrad. 
 
Betesfållan i södra delen av Holmtjärn inramar mycket behagfullt slåtterängen och 
de små lindorna samt bildar en övergångsmark mot skogen. På torr mark finns en 
mycket artrik och synnerligen värdefull stagghedsvegetation som mot skogen och 
längs den bäck som rinner igenom hagen övergår i fuktig starrdominerad växtlighet 
karakteriserad av brunrör, gråstarr och stjärnstarr. Delar av området har ett ganska 
tätt trädskikt av björk, och har och var finns en hel del gran. Betet är tämligen 
svagt. 
 
Slåtterängen på norra sidan om vägen och på gården mot ladugården är till delar 
synnerligen artrik och av mycket stort botaniskt värde. Här ansluter ängen till det 
artrika betet på andra sidan stängslet. Samma typ av fuktig stagghed finns även här. 
Mot gården får vegetationen en prägel av nyttjandet runt gården med större inslag 
tramp- och slitagetåliga arter, ett ur kulturhistorisk synvinkel intressant botaniskt 
fenomen. 
 
Slåtterängen söder om gården inramar bäckutloppet från sjön samt den 
brukningsväg som leder bort till lindorna i betesmarken samt den linda som ligger 
långt ut på skogen. Glesa björkar pryder ängen och längs en åkerkant ligger ett 
långt röse. Vegetationen är synnerligen artrik och värdefull av typen örtrik 
stagghed, örtrik friskäng och rödvenfriskäng med bl a iögonenfallande rikedom av 
gökärt och ormrot. 

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. 
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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) 
 
6270 *Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ 
Beteshagen i nordost vid Holmtjärn är öppen i söder och mot norr alltmer bevuxen 
med tall och björk som nyligen glesats ut. Fuktig staggdominerad vegetation 
överväger i söder, och denna tillhör länets allra mest intressanta kvarvarande 
exempel på denna typ av ”sydvästvegetation” typisk för Västerbergslagen. Här 
finns en artrik flora och intressanta svampar, bl a jordtungor. I de trädrikare delarna 
är kruståteln dominerande och floran ännu så länge artfattigare, men i och med den 
utglesning som har skett så sprider sig de betesgynnade arterna alltmer. Nedanför 
åkern finns en lång stenrösrad. 
 
Betesfållan i södra delen av Holmtjärn inramar mycket behagfullt slåtterängen och 
de små lindorna samt bildar en övergångsmark mot skogen. På torr mark finns en 
mycket artrik och synnerligen värdefull stagghedsvegetation som mot skogen och 
längs den bäck som rinner igenom hagen övergår i fuktig starrdominerad växtlighet 
karakteriserad av brunrör, gråstarr och stjärnstarr. Delar av området har ett ganska 
tätt trädskikt av björk, och har och var finns en hel del gran. Betet är tämligen 
svagt. 
 
6510 Slåtterängar i låglandet 
Slåtterängen på norra sidan om vägen och på gården mot ladugården är till delar 
synnerligen artrik och av mycket stort botaniskt värde. Här ansluter ängen till det 
artrika betet på andra sidan stängslet. Samma typ av fuktig stagghed finns även här.  
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Slåtterängen söder om gården inramar bäckutloppet från sjön samt den 
brukningsväg som leder bort till lindorna i betesmarken samt den linda som ligger 
långt ut på skogen. Glesa björkar pryder ängen och längs en åkerkant ligger ett 
långt röse. Vegetationen är synnerligen artrik och värdefull av typen örtrik 
stagghed, örtrik friskäng och rödvenfriskäng med bl a iögonenfallande rikedom av 
gökärt och ormrot.  
 
En rad hävdgynnade växter trivs i ängsmarken, om än inga sensationella fynd 
gjorts. Arter som. blåsuga, darrgräs, ormrot, gökört, stagg och ängsvädd är 
frekventa i öppna delar. Svampfloran har inte undersökts, men kan förmodas vara 
välutvecklad i slåttermarken 

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 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 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. 

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Fortsatt hävd i form av bete och slåtter, är en förutsättning för att bevara områdets 
naturtyper med dess många kärlväxter och marksvampar. 
 
Betesmarkerna ska vara väl avbetade vid vegetationsperiodens slut. Solinsläpp till 
fältskiktet är viktig för växtligheten. Förekomst av blommande buskar, t.ex. 
rosenbuskar, ökar diversiteten och är hemvist för många fjärilar och andra insekter.  
 
Slåtter med efterbete, röjning av igenväxningsvegetation. I området får inte 
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förekomma gödsling (förutom från djur som betar i objektet), stödutfodring, 
kalkning, dikning eller insådd av för naturtypen främmande arter.  
 
Beteshagen nordost 
Ännu är delar av hagen alltför tätt trädbevuxen, så fortsatt gallring är av nöden. Det 
är lämpligt att inte eftersträva ett jämnt krontak, utan urglesningen bör ske så att 
träden ställs i grupper med helt öppna luckor mellan. Merparten av träden bör dock 
avlägsnas, fr. a tallarna. Björkarna har ju en dränerande funktion som kan vara 
värdefull för marken. 
 
Betesfållan i södra delen av Holmtjärn 
Området bör få en något intensivare beteshävd än idag. Kunde dagens fårbete 
kombineras med bete med nöt eller häst skulle detta vara gynnsamt för särskilt de 
delar som är fuktiga, dit fåren inte gärna söker sig. All gran bör avlägsnas och 
åtminstone hälften av björkarna för att gynna markfloran och betet 
 
Slåtterängen på norra sidan om vägen 
Fortsatt traditionell slåtter. Slåtter ska ske med lie, motormanuell slåtterbalk eller 
”röjklippare”. (ej röjsnöre eller röjsåg!!!) Efter slåttern ska återväxten på marken 
efterbetas. Med efterbete menas bete efter slåttern. Marken får inte betas istället för 
att slås, inte ens ett enstaka år 
 
Slåtterängen söder om gården 

Fortsatt traditionell slåtter. Röjning av den busk som har vuxit upp i stenröset intill 
åkern. Slåtter ska ske med lie, motormanuell slåtterbalk eller ”röjklippare”. (ej 
röjsnöre eller röjsåg!!!) Efter slåttern ska återväxten på marken efterbetas. Med 
efterbete menas bete efter slåttern. Marken får inte betas istället för att slås, inte ens 
ett enstaka år 

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; Holmtjärn, 2001-02-22 
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Naturvårdsverket 2003. 6270* Artrika torra – friska låglandsgräsmarker av 
fennoskandisk typ. Natura 2000, Art och naturtypsvisa vägledningar. 2003-07-10 

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

Susanne Lundin 2005-01-04 
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SE0620262 Holmtjärn

Koordinater angivna i rikets nät
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