
 Markusfallet 
 Natura 2000-kod  SE0620124 

Diarienr: 511-08018-2005 
Fastställd: 2005-08-12 

 1 

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

SE0620124 Markusfallet 

Areal (ha): 10 

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

6230 *Artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat 2,7 27 
9070 Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ 7,3 73 
 
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 detaljkartorna 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) 
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Namn: Markusfallet 

Områdeskod: SE0620124 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Privata 

Areal (ha): 6,9** 

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

6510 Slåtterängar i låglandet 1,8 26** 
6270 *Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ 2,3 33** 
 
*prioriterad naturtyp 
**enligt det nya gränsförslaget 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 
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Beskrivning av området 
De strödda gårdarna vid Markusfallet ligger på olika höjd i Pundasbergets 
långa och delvis branta sydsluttning. Den översta gården - på 350 m höjd - 
ligger med en svindlande utsikt över åsarna söderut. Runt denna kringbyggda 
gård hålls odlingsmarken öppen, med såväl åkerlindor som gammal 
slåttermark i hävd. Ett stort parti gammal ängsmark efter vägen betas idag och 
kring övre gården och längs vägen ända ned mot nedre gården vid Kotjärnen 
slås en genuin hackslog. 
 
Hackslogarnas och vägrenarnas vegetation varierar till sin karaktär på ett 
mosaikartat sätt, framför allt beroende på fuktighetsgradienten. Där finns allt 
från torr fårsvingeläng, glest trädbevuxen, risrik och örtrik stagghed till fuktig 
rished med lågstarrfuktäng i svackorna. Vid den övre gården står stora 
vårdträd av ek och lönn. Arter som kan nämnas är vårbrodd, darrgräs, ormrot, 
hirsstarr, ängsvädd och höskallra. Hagen betas och hackslogarna slås med lie. 

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. 
 
6510 Slåtterängar i låglandet 
6270 *Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ  
• 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 ”igenväxnings-

vegetation” 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 (fältgentiana, brudsporre, ormrot, darrgräs, 
knägräs, blåsuga, kattfot, hundstarr, jungfrulin, slåtterfibbla och tvåblad) ska 
förekomma i minst x (60) % av provytorna. Minst två av de typiska 
ängssvamparterna (arter ur Entoloma spp., Hygrocype spp.) ska förekomma i 
minst x % av provytorna. 

Beskrivning av arter/livsmiljöer  
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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) 

6510 Slåtterängar i låglandet  
I vägrenarna längs vägen upp mot övre gården finns välhävdade slåttermarker. 
Vegetationen varierar till sin karaktär på ett mosaikartat sätt, framför allt beroende 
på fuktighetsgradienten. Där finns allt från torr fårsvingeläng, glest trädbevuxen, 
risrik och örtrik stagghed till fuktig rished med lågstarrfuktäng i svackorna. Vid den 
övre gården står stora vårdträd av ek och lönn. Arter som kan nämnas är vårbrodd, 
darrgräs, ormrot, hirsstarr, ängsvädd och höskallra. Staggheden är örtrik och fin, 
med arter som vårbrodd, darrgräs, ormrot, hirsstarr, ängsvädd och enstaka höskallra 
samt ett bitvis stort inslag av odon, ljung och lingon. 
 
6270 *Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ 
Längs den västra sidan om vägen (upp mot övre gården) finns ett stort parti gammal 
ängsmark som numera betas efter att ha varit igenväxt en tid. Efter en försiktig 
restaurering och utglesning börjar vegetationen återhämta sig. Vegetationen 
varierar på motsvarande sätt som i slåttermarken beroende på fuktighetsgradienten. 
Där finns allt från torr fårsvingeläng, glest trädbevuxen, risrik och örtrik stagghed 
till fuktig rished med lågstarrfuktäng i svackorna 

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 (enligt ä&b inventeringen)  
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 

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 



 Markusfallet 
 Natura 2000-kod  SE0620124 

Diarienr: 511-08018-2005 
Fastställd: 2005-08-12 

 5 

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Området är utpekat som riksintresse för naturvård. 
 
Slåttermarkerna ska hävdas med årlig slåtter med skärande klippande redskap 
mellan 15 juli och 15 september. Röjsnöre eller röjsåg får inte användas, eftersom 
de inte är klippande eller skärande redskap. 
 
Höet samlas upp och förs bort från området så att inga gödslingseffekter uppstår. 
Gödsling och spridning av bekämpningsmedel är inte tillåten. Viss utglesning av 
björk bör ske efterhand, så att inte beskuggning och påverkan på ängsfloran blir 
större.  
 
Betesmarkerna sköts med traditionellt bete samt successiv utglesning av trädskiktet 
(se nedan). Tillskottsutfodring av betesdjuren får inte ske. 
 
Slåtter- och betesmarkernas naturvärden är kopplade till öppna, solvarma 
förhållanden där konkurrens med träd och buskar i stort sett är negativ. Träd- och 
buskvegetationen bör inskränkas till bryn, värdefulla, äldre lövsolitärer samt 
begränsade ”runnor” på rösen och bland block där djuren inte betar. 
 
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. Även rishögar 
betraktas som igenväxningsvegetation 
 
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.  

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 Dalarna, 1994: Värdefulla odlingslandskap i Dalarna. Länsstyrelsen 
1994. Falun. 
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Länsstyrelsen i Dalarnas län, 2001. Åtgärdsplan för bevarande av betesmarker 
och slåtterängar; Markusfallet, 2001-02-22 

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  

Naturvårdsverket, 1996: Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet. 
Stockholm. 
 

Susanne Lundin 
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Underlagskarta lantmäteriet medgivande 96.0352.

SE0620124 Markusfallet

Koordinater angivna i rikes nät1 0 1 kilometer

Markusfallet

 

 

 

 

 



 Markusfallet 
 Natura 2000-kod  SE0620124 

Diarienr: 511-08018-2005 
Fastställd: 2005-08-12 

 8 

 


