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Bevarandeplan Natura 2000 
(enligt 17 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken mm) 
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Namn: Nedra Oppsveten 

Kommun: Smedjebacken 

Områdeskod: SE0620148 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden :  Statliga; naturvårdsverket 

Areal (ha): 24 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % av yta 
6510 Slåtterängar i låglandet 1,4 6 
9010 *Västlig taiga 13,7 57 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och  

intermediära kärr och gungflyn 1,9 8 
*prioriterad naturtyp 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 
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Beskrivning av området 
Nedra Oppsveten är vackert beläget i en sydsluttning med utsikt över sjön 
Oppsveten. I sluttningen mellan gården och sjön ligger små åkertegar och mellan 
dem steniga hackslåttermarker. I de nedre delarna har ett ganska tätt trädskikt av 
björk vuxit upp medan den övre delen endast har enstaka grova björkar. Blockig 
morän karaktäriserar sluttningen, men ner mot sjön överlagras den av sand. 
 
Ängsmarken domineras av en välutvecklad friskäng av svinrottyp. Svinrotängen 
är artrik med arter som darrgräs, brudsporre, tvåblad, jungfrulin, fältgentiana, 
ormrot, rödkämpar och ängsvädd. I fuktigare partier finner man kärrtistel, 
kärrfibbla, blåtåtel, hirsstarr och jungfru Marie nycklar. 

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 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 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 
(svinrot, ormrot,darrgräs,liten blåklocka, 
låsbräken, ängsvädd, skallror) ska 
förekomma i minst 50 % av provytorna. 

7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och 
intermediära kärr och gungflyn 

• Naturtypen ska ha en ostörd hydrologi. 
• Ingen påtaglig minskning av de typiska 

arternas populationer. 
• Minst tre av de typiska mossarterna 

(guldskedmossa, guldspärrmossor, 
myruddmossa, kärrkammossa, 
mässingmossa, röd skorpionmossa, 
uddvitmossa, sotvitmossa, 
klyvbladsvitmossa, röd glansvitmossa, 
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krokvitmossa, knoppvitmossa, 
blodkrokmossa, kärrkrokmossa, 
purpurkrokmossa) ska förekomma i minst x 
% av provytorna. 

9010 Västlig taiga  
 

• Arealen västlig taiga ska vara minst 27 
hektar (varav x ha tallskog).  

• Relationen död/levande ved skall utvecklas 
naturligt mot omkring 1/5. 

• Minst två av de typiska arterna ska 
förekomma i minst x % av provytorna. 
(Typiska arter: Vedsvampar och hänglavar. 
Kärlväxter: ryl, mjölkört, knärot, linnea, 
spindelblomster, mattlummer, plattlummer, 
ögonpyrola, tallört, grönpyrola, 
lappranunkel, hallon.)  

Beskrivning av arter/livsmiljöer  
6510 Slåtterängar i låglandet 
Nedra Oppsvetens ängsmark domineras av en välutvecklad friskäng av svinrottyp. 
Inom denna finns en småskalig variation med svackor där fuktängfragment 
uppträder, liksom torra magra partier med vegetation av torrängs- eller hedtyp. 
Ängsmarken har aldrig gödslats. Typen är i stort sett öppen men enstaka träd och 
buskar förekommer. 
 
Karaktärsarter: Svinrot, darrgräs, ormrot, gullviva, ängsskallra, majviva, 
slåtterblomma, slåtterfibbla, fältgentiana, slåttergubbe, ängsviol, ängsruta, 
smörboll, gökblomster, ängsstarr m.fl. 

9010 *Västlig taiga 
Skogen som växer på sluttningen ner mot sjön Oppsveten utgörs av gammal, 
lövrik barrblandskog. Fältskiktet är gräs- och örtrikt och bland den lägre faunan 
har flera fynd gjorts av sällsynta landsnäckor. Värdena är främst knutna till den 
stora andelen lövträd. 
 
Karaktärsarter: Mycket stor variation av arter, t.ex. tall, gran, björk, asp, lingon, 
ljung, blåbär, kråkbär, kruståtel, harsyra, ekorrbär, skogsstjärna, (knärot), 
väggmossa, husmossa, kammossa, kvastmossor, bägarlavar, åtskilliga lavar och 
svampar knutna till lågor och torrakor. 

7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
En våtmark avgränsar Nedra Oppsvetens öppna marker mot skogen på 
sluttningen. Våtmarkens centrala delar utgörs av starrmyr som i huvudsak är 
öppen. Sannolikt har myren använts som slåttermark en gång i tiden. Idag finns 
viss tendens till igenväxning med sälgbuskar. De yttre delarna av våtmarken 
utgörs av rismyr med sälg och gråal i trädskiktet.  
 
Karaktärsarter: Vitmossarter, ängsull, strängstarr, trådstarr, sumpstarr, dystarr, 
flaskstarr, kallgräs, vitag, vattenklöver, kråkklöver, rosling, ljung och tuvsäv. 
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Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området  
6510 Slåtterängar i låglandet 
Det största hotet är utebliven eller olämplig skötsel (på grund av ändrad 
markanvändning, nedläggning av jordbruk m.m.) som missgynnar de natur- och 
kulturvärden som är utmärkande för en välhävdad slåtteräng. Minskad eller 
upphörd slåtter leder på sikt till igenväxning av buskar och träd och utarmning av 
den hävdgynnade floran och faunan. Markexploatering och annan 
markanvändningsförändring i objektet eller i angränsande områden kan utgöra hot 
på samma sätt som ovan.  

9010 *Västlig taiga 
Alla former av produktionsinriktat skogsbruk, i eller i anslutning till objekt; kan 
hota naturtypen och leda till brist på gamla träd, död ved etc. Exempel  
på skogsbruksåtgärder är avverkningar som slutavverkning, gallring, röjning, 
blädning, markberedning, dikning och plantering. (Gäller ej naturvårdsinriktade 
avverkningar enligt skötsel.) 
 
Skogsbilvägar fragmentera området och medföra att hydrologin i skogsområdet 
kan förstöras. Graninvandring kan vara ett hot mot lövträden. Viltbete hindrar 
lövföryngringen.  

7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
Tillkommande och existerande ingrepp i form av dikning och andra 
markavvattnande åtgärder liksom dämning kan påverka habitatets hydrologi och 
hydrokemi på ett negativt sätt, vilket i sin tur kan ge konsekvenser på vegetation 
och torvbildning samt torvnedbrytning. Även markavvattningsföretag och  
dämning i närliggande våtmarks- eller fastmarksmiljöer kan ge en negativ 
påverkan på habitatet.  
 
Genom att anlägga skogsbilvägar över eller i närheten av habitatet kan hydrologin 
och/eller hydrokemin i området förstöras. Skogsbruk och andra företag  
som innebär att närliggande fastmark avverkas kan innebära är näringsämnen  
läcker ut på myren och att de hydrologiska förhållandena ändras. Spridning av till 
exempel kalk, aska och gödningsämnen i habitatet ger drastiska förändringar på 
vegetationens artsammansättning.  

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Området är skyddat som naturreservat. Följande skötsel ska gälla för området;  
 
Skötselområde 1: Ängsbruk (Ä) 
 
Beskrivning av området 
Ängsmarken domineras av en välutvecklad friskäng av svinrottyp. Inom denna 
finns en småskalig variation med svackor där fuktängfragment uppträder, liksom 
torra magra partier med vegetation av torrängs- eller hedtyp. Vissa delar har 
genom svag hävd degenererat mot piprörsdominans. 
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Flora: Svinrotängen är artrik med utöver svinroten själv t.ex. darrgräs, brudsporre, 
tvåblad, jungfrulin, fältgentiana, ormrot, rödkämpar och ängsvädd. Odon och 
ljung bildar tuvor här och var, särskilt kring stenar. I fuktigare partier finner man 
kärrtistel, kärrfibbla, blåtåtel, slidstarr, hirsstarr och jungfru Marie nycklar. 
 
Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus: 
Ängen ska vara ett exempel på forna tiders hävd. Målet är att inslaget 
hävdgynnade arter ska finnas kvar eller öka. Gamla åkerrösen är fria från 
vegetation. 
 
Skötselmål och föreskrifter för skötseln: 
Området hävdas med skärande, klippande redskap. Slåtter ska ske årligen efter 15 
juli och före 15 september. Skörden ska samlas in och föras bort från området. 
Trädskiktet bör vara minimalt och huvudsakligen bestå av rönnar och gamla 
björkar. Efterbete är önskvärt.  
 
Vid skötselåtgärder som medför rishantering ska bränning koncentreras till 
områden där floran är mindre känslig i skötselområde 2, t.ex. på den gamla 
åkermarken eller i diken mellan åkrarna.  
 
 
Skötselområde 2: Ängsbruk (Ä) 
 
Beskrivning av området 
Området domineras av en välutvecklad friskäng. Inom denna finns en småskalig 
variation med fuktigare svackor och torra magra partier.  
 
I området förekommer flera åkrar som varit i bruk i sen tid. På några av dessa 
börjar en artrik flora etablera sig. Mellan åkrarna finns diken där ett busk och 
trädskikt har etablerat sig.  
 
Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus: 
Öppen slåttermark där inslaget hävdgynnade arter ökar.  
 
Skötselmål och föreskrifter för skötseln: 
Området hävdas med skärande, klippande redskap. Slåtter ska ske årligen efter 15 
juli och senast den 15 september. Skörden ska samlas in och föras bort från 
området.  

 
Trädskiktet ska vara minimalt och huvudsakligen bestå av rönnar och gamla 
björkar. Diken ska hållas fria från sly, men enstaka träd får förekomma. Gamla 
åkerrösen ska hållas fria från sly. 
 
Området bör efterbetas. Vid skötselåtgärder som medför rishantering ska bränning 
koncentreras till områden där floran är mindre känslig t.ex. på den gamla 
åkermarken eller i diken mellan åkrarna.  
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Skötselområde 3: Öppen mark med betesdrift och skötsel av träd och buskskikt 
(SB) –restaurering 1 
 
Beskrivning av området 
Den historiska kartan från 1855 visar att området tidigare varit slåttermark med 
flera insprängda åkrar. Området var med undantag för de gamla åkrarna helt 
förskogat när länsstyrelsen 2003 startade en omfattande restaurering. Grässvålen 
var i skogsdelen svagt utvecklad. Idag är skogen avvecklad och marken är åter 
öppen med några dungar av lövträd. Området är stängslat och det har betats en 
säsong. Det håller på att utvecklas en starkare grässvål.  
 
Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus: 
Betesmark med dungar av lövträd. Målet är att inslaget hävdgynnade arter ska 
öka.  
 
Skötselmål och föreskrifter för skötseln: 
Området restaureras till betesmark med inslag av lövträdsdungar. Dungar med 
framför allt lövträd sparas. Röjning och gallring är tillåten för förbättring av betet. 
 
 
Skötselområde 4: Öppen mark med betesdrift och skötsel av träd och buskskikt 
(SB) – restaurering 2 
 
Beskrivning av området 
Den historiska kartan från 1855 visar att området tidigare varit slåttermark med en 
insprängd åker. Området utgörs i dag till stor del av blandskog. Grässvålen är i 
skogsdelen svagt utvecklad.  
 
Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus: 
Betesmark med dungar av lövträd. Målet är att inslaget hävdgynnade arter ska 
öka.  
 
Skötselmål och föreskrifter för skötseln: 
Området restaureras till betesmark genom avverkning och röjning. Dungar med 
framför allt lövträd sparas. Området hävdas sedan med bete. Röjning och gallring 
är tillåten för förbättring av betet. 
 
 
Resultatet av uppföljningen kommer att ge vägledning om ytterligare 
bevarandeåtgärder krävs för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus hos dessa 
naturtyper och arter. 

Bevarandestatus idag 
Basinventerningen visar att gräsmarkerna har gynnsam bevarandestatus.  
 
För våtmarker och skog är basinventeringen ännu inte utförd. Innan 
basinventeringen är genomförd vet vi inte om gynnsam bevarandestatus råder i 
dessa naturtyper i området. 
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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. 

Referenser 

Länsstyrelsen Dalarna, 1994: Värdefulla odlingslandskap i Dalarna. Länsstyrelsen 
1994. Falun. 

Länsstyrelsen i Dalarnas län, 1993: Dalarnas ängar och betesmarker. 
Länsstyrelsen. Falun. 

Naturvårdsverket, 1996: Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet. 
Stockholm. 

Länsstyrelsen i Dalarnas län, 2001: Dalarnas landmollusker 

 

Susanne Lundin 2004-05-07, 2006-08-04 
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Karta över skötselområden 
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