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

SE0620133 Skattlösbergs by 

 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % av yta 
6270 * Artrika silikatgräsmarker nedanför trädgränsen 29,3 65 
6510 Slåtterängar i låglandet  11,8 25 
 
 
Ovanstående arealer för naturtyper har tidigare rapporterats in till nätverket Natura 
2000. I samband med inventering har dock dessa arealuppgifter visat sig vara 
felaktiga. Bevarandeplanen har skrivits utifrån de nya uppgifterna. Ovanstående 
uppgifter gäller dock tills ett nytt regeringsbeslut tagits i frågan.  
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Namn: Skattlösbergs by 

Kommun: Ludvika 

Områdeskod: SE0620133 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Statligt genom naturvårdsfonden, privat 

Areal (ha): 47 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % av yta 
6270 * Artrika silikatgräsmarker nedanför trädgränsen 15 32 
6510 Slåtterängar i låglandet  1,5 3 
 
*prioriterad naturtyp 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 
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Beskrivning av området 
Skattlösbergs by ligger typiskt för en finnbosättning, i ett högt läge i en bördig och 
lätt terrasserad östsluttning i det lilla isolerade skattlösbergsmassivet - några 
bergkullar som höjer sig över myrlandet runtomkring. Byn är till stor del öppen med 
smååkrar och stora rösen, som närmast byn är omgivna av glest trädbevuxna och 
fuktiga hackslogbackar. På toppen av berget, som kallas "Finnpers backe", breder 
torra enbackar ut sig med hällar i dagen. Nedom byn rinner Polkabäcken upp i ett 
litet källdråg och slingrar fram över de stora betade lövängarna i svackan mot 
Luossaberget. Vid Luossa ligger Dan Anderssons minnesstuga och den mycket 
välfrekventerade stigen dit löper genom hela stråket av lövskuggade ängsmarker. 
Marken påverkas delvis av kalknärvaro i berggrunden. (Bratt 1993) 

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 
basinventering och uppföljning. Även listorna över typiska arter kan komma att 
justeras. 
 
 
Naturtyp/Art Bevarandemål 
6270  *Artrika 
silikatgräsmarker nedanför 
trädgränsen 
 

• Arealen av artrika silikatgräsmarker ska bibehållas eller öka.  
• Negativa indikatorarter (gödsel- och igenväxningsarter) får 

inte täcka mer än 5 % 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 naturtypen ska 
förekomma i minst 50 % av provytorna.  

6510  Slåtterängar i 
låglandet 

• Arealen av slåtteräng ska bibehållas eller öka.  
• Negativa indikatorarter (gödsel- och igenväxningsarter) får 

inte täcka mer än 5 % 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 50 % av provytorna.  
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Beskrivning av arter/livsmiljöer  
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens beskrivningar av arter/livsmiljöer hämtade 
från Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom 
nätverket Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003, 2003a) 
 
6270 *Artrika silikatgräsmarker nedanför trädgränsen 
Marken ligger i Skattlösberg som är en finnbosättning som etablerades under 1600-
talet. Byn är till stor del öppen och ger ett mycket tilltalande intryck med sina 
timmerhus, gamla åkrar och kulliga betesmarker. Denna betesmark kallas för 
”Finnpers backe” och är en blandning av gamla åkerplättar och slåttermark som 
numera betas i ett enda skifte. Vegetationen domineras av risrik stagghed men även 
mindre områden med fårsvingeltorräng och örtrik rödvenfriskäng finns. Torräng 
förekommer endast kring hällarna på toppen, där fårsvingeltorrbackar omväxlar med 
risrik och torr stagghed. (Länsstyrelsen 2003 ) 
 
Stora områden domineras helt av stagg, bland annat några av de gamla åkrarna som 
uppenbarligen blivit rejält utarmade sedan de brukades senast. Andra hävdgynnade 
arter man finner i betesmarken är exempelvis ängsvädd, liten blåklocka, blodrot, 
vårbrodd, ängsskallra, gökärt och prästkrage. (Länsstyrelsen 2003 ) 

I betesmarken finns flera murrester som är i gott skick. Idag är det dock svårt att få 
en bild av vad de har haft för funktion eftersom stora delar verkar saknas. De är trots 
detta en intressant påminnelse att marken tidigare haft en annan användning och att 
människorna lagt ner mycket tid och möda på att hägna den med vackra, välbyggda 
murar. I kanten mot de åkrar som än idag brukas finns några odlingsrösen med sten 
som röjts ur åkern och som också skänker området karaktär. Längst i söder går 
resterna av en väg som är stensatt i sidan. (Länsstyrelsen 2003 ) 
 
6510 Slåtterängar i låglandet  
Hackslåttermarken hyser mestadels örtrik friskäng eller stagghed, som blir alltmer 
skogsnävadominerad ju mer träd där står i ängarna. (Bratt 1993) 
 
De välhävdade ytorna på frisk mark uppvisar en ovanlig örtrikedom, vittnande om 
kalk och långvarig hävd. Här står stagg, tvåblad, slåtterfibbla, darrgräs, jungfrulin, 
ormrot, kattfot, låsbräken, pillerstarr, ängsvädd, fjälltimotej, dvärglummer, knägräs 
och luddhavre. Brudborste och kärrfibbla trivs i fuktigare stråk. Vid en grundlig 
inventering 1954 fann professor Sjörs 230 kärlväxtarter i de då betydligt bättre 
hävdade ängarna. Av 128 arter i Sjörs´ provrutor fann S-Å. Svenson 115 år 1975. 
Svampfloran i ängarna är blott sporadiskt kartlagd, men ett 20-tal vax- och 
rödskivlingar har noterats. (Bratt 1993) 

Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området negativt? 
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens beskrivningar av hotbilder hämtade från 
Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket 
Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003, 2003a) 
 
 



 Skattlösbergs by 
 Natura 2000 kod SE0620133 
 Diarienr: 511-03561-06 
 Fastställd: 2007-01-22 
 

 4 

6270 *Artrika silikatgräsmarker i låglandet 
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. 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 skyddat som naturreservat. För betesmarkerna har brukaren ett åtagande 
för miljöstöd med tillhörande åtgärdsplan. Villkoren i åtgärdsplanen stämmer 
överens med denna bevarandeplan. Betesmarkerna sköts med fortsatt bete där 
tillskottsutfodring av betesdjuren inte får ske 
 
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. 
 
Resultatet av uppföljningen kommer att ge vägledning om ytterligare 
bevarandeåtgärder krävs för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus hos dessa. 
 
Natura 2000-områdets gränser bör justeras för att utesluta delar av de ytor som inte 
består av Natura 2000-naturtyper. 

Bevarandestatus idag  
Basinventeringen har visat att gynnsam bevarandestatus råder i området.  

Uppföljning av bevarandemål 
På nationell nivå pågår ett arbete med att utveckla metoder för uppföljning av mål 
för arterna och naturtyperna i Natura 2000. Målet med uppföljningen är att bevaka 
bevarandestatusen hos de naturtyper och arter i Natura 2000 som finns i området. 
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