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

SE0620137 Palahöjden 

 

Areal (ha): 21 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % av yta 
6230    *Artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat 1,7 8 
6270    *Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ 0,2 1 
9070     Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ 17 81 
 
 
 
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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Namn: Palahöjden 

Områdeskod: SE0620137 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Privata 

Areal (ha): 15,7** 

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

6510 Slåtterängar i låglandet  2,3 14,6** 
6270 *Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ 8 51** 
6410  Fuktängar med blåtåtel eller starr 3,8 24** 
 
*prioriterad naturtyp 
**enligt det nya gränsförslaget 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 
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Beskrivning av området 
Palahöjden omges av böljande ängsmark med strödda lövträd och stora 
odlingsrösen. Runt alla Palahöjdens smålindor och brukningsvägar sträcker sig 
slåttermark som lieslås och efterbetas. Slåttermarken tillhör Dalarnas allra 
förnämsta med en mycket stor artrikedom av slåttergynnade växter samt även en 
mängd sällsynta slåtterberoende svampar. Kulturhistoriskt är marken ett av de bästa 
exemplen i länet på den äldre brukningsstruktur som var rådande vid 
småjordbruken för inte så länge sedan. Rösen och spår av äldre brukande finns 
överallt 
 
Stora arealer f d slåtteräng har hägnats in för bete. I betesmarken har öppna 
partier övergått till ordinär betestypisk rödven-friskäng, eller i fuktiga lägen 
tuvtåtel-högörtfuktäng. 

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 
6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr 
• 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) 
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6510 Slåtterängar i låglandet  
Runt alla Palahöjdens smålindor och brukningsvägar sträcker sig slåttermark som 
lieslås och efterbetas. Hackslåttermarken består av mycket artrik kalkfuktäng eller 
örtrik friskäng, med inslag av lågstarrfuktäng i svackorna och skogsnävaäng i 
skuggigare partier. 
 
De kalkpåverkade hackslogarna hör till kommunens allra artrikaste ängsmarker. 
Här finner man i översilade partier majviva rikligt samt hårstarr,slåtterblomma, 
tvåblad, kärrfibbla och brudborste. Fältgentiana och darrgräs förekommer i friska 
avsnitt och i kantzoner höskallra och myskgräs. 
 
Mellan några åkrar och med två små lindor insprängda ligger en mycket värdefull 
liten betesmark inramad av odlingsrösen. Floran är mycket artrik och påminner 
starkt om omgivande slåttermarks. 
 
6270 *Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ 
I hagmarken har öppna partier övergått till ordinär betestypisk rödven-friskäng, 
eller i fuktiga lägen tuvtåtel-högörtfuktäng. 
 
Betesfållan ner mot ett f.d. slåtterkärr har, öster om slåttermarken, ett glest trädskikt 
och en mycket värdefull flora av slåtter- och betesgynnade växter, särskilt i de mer 
öppna delarna.  
 
Betesmarken mellan gårdarna och landsvägen är mycket vacker, glest trädbevuxen 
och med en småkullig topografi. Floran är mycket artrik och innefattar en mängd 
slåtter- eller betesgynnade arter. Tack vare småkulligheten finns en stor variation i 
vegetationstyper 
 
Väster om gårdarna på andra sidan sockengränsen samt norrut ända upp till de 
nordligaste åkrarna sträcker sig en stor beteshage som under en period varit ganska 
tätt beskogad, men idag har glesats ut radikalt. Markfloran har reagerat snabbt och 
mycket positivt, så att idag finns över större delen en tät grässvål med stort inslag 
av de för traktens betes- och slåttermarker typiska växterna. Området innehåller 
spår efter tidigare brukande och här finns även ett par brukade smååkrar. Rösen och 
äldre grunder finns här och var. Ännu är trädskiktet ganska tätt i vissa delar, fr. a i 
söder där även en del gråal växer. 
 
6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr 
På flera ställen övergår betesmarkerna i kalkfuktängar. Dessa artrika ängar är de 
enda i sitt slag i kommunen. Den västra betesmarken utgörs i söder, liksom den 
sydöstra betesmarken, båda närmast vägen av kalkfuktäng. Likaså den norra delen 
av betesmarken i nordost. 

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) 
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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 
6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr 
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 
Området är utpekat som riksintresse för naturvård. Brukaren erhåller eustöd och 
brukar markerna enligt åtgärdsplan för bevarande av betesmarker och slåtterängar. 
 
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 
 
Slåttermarkerna ska hävdas med slåtter och efterbete i enlighet med åtgärdsplan. 
Tillskottsutfordring av betesdjuren är ej tillåten. Slåttermarkerna hävdas årligen 
genom 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.  
 
Efterbetet bör ske enligt traditionen för gården. 
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Betesmarkerna sköts med traditionellt bete samt successiv utglesning av trädskiktet 
(se ovan). Tillskottsutfodring av betesdjuren får inte ske. 
 
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. 
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