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

SE0620074 Knutar Einars äng 
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Namn: Knutar Einars äng 

Kommun: Orsa 

Områdeskod: SE0620074 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Orsa kommun 

Areal (ha): 0,39 

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

6510 Slåtterängar i låglandet 0,39 100 
 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 
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Beskrivning av området 
Knutar Einars äng i Lindänget är belägen 1,5 km söder om Orsa samhälle. 
Ängens areal är ca 0,3 hektar, varav ca 2 000 m2 utgörs av frisk, måttligt 
stening och trädlös hårdvallsäng.  
 
En mindre del utgörs av äldre åkermark (linda). Marken är tydligt påverkad av 
siljanskalken i berggrunden, vilket generellt ger förutsättningar för en rik 
flora.  
 
En gärdesgård löper runt ängen och numera står en lada i ängens mitt. Hävden 
sköts av Naturskyddsföreningen i Orsa och hävdtillståndet är mycket gott. 
Ängen finns med i länsstyrelsens Ängs- och hagmarksinventering och har där 
bedömts ha den högsta klassen. 
 
Knutar Einars äng är en av de sista resterna i bygden av ett förr mycket 
allmänt markslag – hackslogen. Här har många generationer slåtterkarlar 
hävdat marken med lie och därmed skapat en naturtyp, som vad gäller 
artrikedom saknar motstycke i länet. 

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. 
 
Naturtyp/Art Bevarandemål 
6510 Slåtterängar i låglandet • Arealen av slåtterängar i låglandet 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 60 % av provytorna. Minst två av de 
typiska ängssvamparterna (arter ur Entoloma spp., 
Hygrocype spp.) ska förekomma i minst x % 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) 

6510 Slåtterängar i låglandet  
I Höglunda, mellan riksvägen och järnvägen finns ett stycke öppen mark som 
aldrig plöjts. Som en relikt från gamla tider och alldeles skyddad från insyn 
ligger Knutars-Einars äng här, trädlös och stenig, som ett golv täckt av en 
myllrande brokig persisk matta. Marken är tydligt influerad av siljanskalken 
och av ytligt och rörligt grundvatten. Ängen gränsar i norr och väster mot en 
linda, i söder mot en gammal igenväxt linda med björk och höga tallar och i 
öster mot en villatomt.  
 
Vegetationstypen i ängen kan beskrivas som kalkfuktäng av älväxingtyp, med 
inslag av såväl örtrik friskäng som ängshavretorräng. I fuktiga partier 
dominerar älväxing, darrgräs och krypvide och i torr-friska kattfot och ormrot. 
 
Utöver ovan nämnda arter, vilka sällan uppträder i rena bestånd, kan följande 
nämnas: fältgentiana, ängsgentiana, ängshavre, luddhavre, hårstarr, fågelstarr, 
trådfräken, låsbräken, dvärglummer, brudsporre, slåtterfibbla, ängsvädd, 
vårfingerört, sandviol, tidigblommande slåtterblomma, rosettjungfrulin, 
vildlin, majviva, späd ögontröst, brudborste, mandelblom, bockrot, backruta, 
akleja och klasefibbla. På denna begränsade yta samsas totalt ca 90 arter 
kärlväxter. 
 
Ur svålen dyker om sensommaren konvojer av färgglada ängssvampar upp, 
där flaggskeppet är Entoloma madidum, en mycket sällsynt rödskivling som 
anträffats på bara två platser i Dalarna. Toppmurklor i mängd kan också 
beskådas i vissa år. 

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) 

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 
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Bevarandeåtgärder med tidplan 
Området är utpekat som riksintresse för naturvård och Orsa kommun har skyddat 
området som naturreservat. 
 
Slåttermarkerna ska hävdas med årlig slåtter med skärande eller 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.  
 
Träd och buskar ska inte förekomma i slåttermarken. 
 
Resultatet av uppföljningen kommer att ge vägledning om ytterligare 
bevarandeåtgärder krävs för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus hos dessa 
naturtyper och arter. 

Bevarandestatus idag  
Innan basinventeringen är genomförd vet vi inte om gynnsam bevarandestatus råder 
i hela området. 

Uppföljning av bevarandemål 
Ett arbete pågår på nationell nivå med att utveckla metoder för uppföljning av 
bevarandemål 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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