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Bevarandeplan för Natura 2000-området 

Grönsved 
enligt 17 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
 
 

Områdeskod: SE0330244 
Områdestyp/status: Området är antaget av regeringen enligt habitatdirektivet i januari 2002. 
Areal: 1 ha 
Kommun: Vimmerby 
Ägareförhållanden: Privat 
Bevarandeplan fastställd av Länsstyrelsen: 2006-03-15 
Bevarandesyfte: Syftet med Natura 2000-området i Grönsved är att bevara och i viss mån 
återskapa de artrika och mosaikartade ängs- och betesmarker som är typiska för norra Smålands 
odlingslandskap samt att gynna den sällsynta fladdermusarten barbastell. 

 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
6270 Artrika silikatgräsmarker nedanför trädgränsen 0 ha (0,3)** 
6530 Lövängar 0,3 ha (0,7)** 
9070 Trädklädda betesmarker 0,7 (0)** 

*Bevarandet av naturtypen bedöms vara av hög prioritet inom EU 
**Uppgiften är uppdaterad och skiljer sig från det gällande regeringsbeslutet. Arealen inom parantes är det gällande 
regeringsbeslutet. 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
1308 barbastell (Barbastella barbastellus) 
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Översiktskarta 

 
 
Beskrivning av området 

Natura 2000-området i Grönsved omfattar två små betesmarker söder om byn. Båda markerna är 
sluttande översilningsmarker som troligen tidigare varit ängsmark. I den västra betesmarken finns 
många gamla hamlade askar. Mot omgivande åkermark finns en bård av träd och enstaka buskar. I 
den östra betesmarken finns tre grova gamla hamlade lindar, en grov gran och ask i olika ålder. 
 
Bevarandemål  

Det övergripande syftet med Natura 2000-området är att ingående livsmiljöer och arter skall ha en 
gynnsam bevarandestatus. För naturtyperna innebär detta att utbredningsområden bevaras, att 
viktiga strukturer och funktioner bibehålls. Typiska arter ska också förekomma i livskraftiga 
populationer som bekräftelse på ett intakt ekologiskt system. För de arter som pekas ut i EU-
direktiven innebär en gynnsam bevarandestatus att arternas utbredning och antal inte ska minska 
och att deras livsmiljö är tillräckligt stor för att arterna ska kunna fortleva. För att garantera att 
gynnsam bevarandestatus råder, har ett antal bevarandemål definierats för varje livsmiljö och art. 
Observera att dessa bevarandemål inte är fastlagda. På grund av kunskapsbrist saknas ibland 
möjlighet att fastställa specifika värden. Dessa är i sådant fall ersatta med kryss. Målen kan också 
komma att förändras under arbetets gång med bevarandeplanerna och kommer i vissa fall att 
fastställas först efter den basinventering som kommer att ske 2005-2007. 

6530 *Lövängar 

Areal 
- Arealen lövängar är minst 0,3 ha. 
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Struktur och funktion 
- Hela arealen är väl hävdad genom slåtter och efterbete varje år vid vegetationsperiodens 

slut. 
- Frekvensen av negativa indikatorarter (hundäxing, brännässla, krusskräppa, örnbräken, grenrör, 

hundäxing, hässlebrodd eller åkertistel) överstiger inte 1 %.  
- Vedartad igenväxningsvegetation förekommer inte.  
- Antalet lövtuktade träd är minst xx.  
- Antalet grova och ihåliga träd ska vara minst xx stycken. Av dessa utgör minst xx % av xx. 

Typiska arter 
- Minst 3 av de typiska kärlväxtarterna (xxx) förekommer i minst 70 % av provytorna. 
- Minst 5 av de typiska fjärilsarterna (XXX) förekommer i minst 50 % av transekterna. 

 

9070 Trädklädd betesmark 

Areal 
- Arealen av trädklädda betesmarker (9070) är minst 0,7 hektar. 

Struktur och funktion 
- Betesmarken är vid vegetationsperiodens slut väl hävdad. 
- Total krontäckningsgrad av träd och buskar är mer än 30 %. 
- Täckningsgraden av vedartad igenväxningsvegetation överstiger mer än x % av den totala 

arealen (Med ”igenväxningsvegetation” avses sådana träd, buskar och annan markvegetation som kunnat 
etablera sig på grund av att hävden blivit för svagt för att kunna medverka till att säkerställa förekomsten av 
hävdgynnade växt- och djursamhällen samt arter).   

- Negativa indikatorarter (hundkex, brännässla, åkertistel, krusskräppa, örnbräken, blåbär, lingon, samt 
bergrör, grenrör och hässlebrodd) förekommer inte med en täckningsgrad större än 25 % på 
någon plats i området. Negativ indikation utlöser uppföljning av typiska arter. 

- Antalet grova och ihåliga träd bibehålls eller ökar. 
- Förekomsten av hamlade träd bibehålls eller ökar.  

Typiska arter 
- Minst en av typiska kärlväxterna (xxx) förekommer i minst 50 % av provytorna. 
- Minst en av typiska lavarna (xxx) förekommer i minst XX % av provytorna. 

 
1308 Barbastell 
Nationellt bevarandemål 
För att betraktas som gynnsam bevarandestatus skall den sammanlagda nationella populationen 
inte understiga 1 000 individer och sammanlagd förekomstarea med reproducerande populationer 
inom Kalmar län får ej understiga 2 000 km2. På sikt bör arten ges möjlighet att återta förlorade 
områden genom sammanbryggning av isolerade förekomster och etablerande av en mer 
sammanhängande utbredning i Sydsverige upp till Västergötland och Östergötland. 
 
Mål för Kalmar län 

- Antalet lokaler med reproducerande barbastell ökar. 
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Mål för Natura 2000-områdett 
- Grönsved har en koloni med reproducerande barbastell. 
- Antalet honor i kolonin uppgår till minst xx st. 

 

Beskrivning av naturtyper  

 
6530 Lövängar  
Vegetationsmosaik med hävdformade lövträd/buskar och ängsytor. Naturtypen har utvecklats 
genom lång kontinuitet av bl.a. slåtter/bete och lövtäkt. Arter som indikerar hävdkontinuitet skall 
finnas. 
 
9070 Trädklädd betesmark 
Naturtypen förekommer på fastmark och är torr-blöt och näringsfattig-näringsrik. Träd- och 
buskskiktets krontäckningsgrad är 30-100 % och utgörs av inhemska trädslag. Naturtypen 
inkluderar betade trädklädda hagmarker och betad skog. 
 
Beskrivning av arter 

1308 Barbastell (Barbastella barbastellus) 
Barbastell återfinns idag i skogsbygdens småskaliga odlingslandskap och Vimmerby kommun utgör 
kärnområdet för arten i Sverige. Den återfinns även i gamla variationsrika herrgårdsmiljöer med 
gamla ekar. Arten bildar kolonier i gamla byggnader eller ihåliga lövträd och lever främst av 
småfjärilar.  

Den jagar och bildar kolonier i ett variationsrikt odlingslandskap som består av en bykärna med 
genuin gårdsbebyggelse ofta med äldre trädgårdsmiljöer (”naturtomter” med partier av högt gräs 
och blommande örter samt bärande buskar och träd), gamla ädellövträd och gårdsnära, halvöppna 
ängs- och betesmarker. Dessa fodermarker innehåller ofta fuktiga översilningsmarker som har ett 
varierat träd- och buskskikt av diverse lövträdsslag som ger omväxlande ljusöppna och täta, 
skuggiga partier. I den gårdsnära omgivningen finns också små åkrar som kantas av lövridåer som 
inramar åkerfält och bildar lövtunnlar längs brukningsvägar. Lövtunnlarna är särskilt viktiga vid 
sämre väderförhållanden. De skyddar mot regn och blåst och utgör en viktigt jaktområde vid sådan 
väder. 

Arten jagar även i glesa ofta betade skogar som skapar halvöppna brynmiljöer och ljusöppna 
gläntor i skogen. Arten flyger också längs korridorer som skogsbilvägar och vattendrag samt i 
trädklädda våtmarker och intill öppna kärrmiljöer. 

Barbastellens livsmiljöer är komplexa och måste bevaras i sina helheter. Alla de ovan nämnda 
miljöer och strukturer är viktiga jaktmiljöer för barbastell. Det kan tänkas att miljöerna gynnar 
nektar- och pollenproduktionen som i sin tur är viktiga för produktionen av småfjärilar. 

Vad kan påverka barbastell negativt  

- Fragmentering och isolering av viktiga barbastelllokaler genom nedläggning av 
jordbruk och genom ökat modernt produktionsinriktat skogsbruk. 
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- Upphörd hävd av ängs- och betesmarker i skogsbygden innebär en framtida brist 
på lämpliga jaktbiotoper och kolonilokaler. Även modernisering av 
trädgårdsskötseln kan vara negativt för arten.  

- Rivning eller felaktig renovering av äldre byggnader eller avverkning av hålträd där 
barbastell har sommarkolonier. 

- Borttagning av bryn, åkerholmar, lövträdsridåer längs gärdsgårdar och lövtunnlar 
längs brukningsvägar. 

-  Störning på övervintringsplatser (t.ex. jordkällare, gruvor, valv och gångar i 
fästningar). 

 
 
Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus 

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus anger vad som gynnar Natura 2000-områdets 
naturvärden och vad som kan komma att krävas för att värdena skall kunna bestå under lång tid 
framöver. Se också beskrivningar för naturtyper och arter. 

- Kontinuerlig hävd och röjning av igenväxningsvegetation i alla hävdberoende naturtyper.  

- Att lövängen hävdas årligen genom slåtter, höbärgning, lövtäkt, fagning, röjning av 
igenväxningsvegetation, samt efterbete. I vissa fall kan slåtter ersättas av ett sent 
betespåsläpp (slutet av juli – början av augusti). 

- Naturbetesmarker och slåtterängar har en naturlig näringsnivå i marken som är opåverkad 
av kväve (gödning) (förutom från betande djur).   

- Giftfri spillning för spillningslevande insekter. 

- Fortsatt lövtäkt (hamling) av lövträd i ängs- och betesmarker. 

- Krontäckning av träd och buskar, som inte är igenväxningskaraktär, är på silikatgräsmarker 
(6270) mellan 5 % och 30 % och i trädklädda betesmarker (9070) mer än 30 %.  

- Ingen påtaglig populationsminskning av de arter som är typiska för naturtyperna. 
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Vad kan påverka Natura 2000-området negativt? 

Observera att detta endast är några exempel på faktorer som kan skada områdets värden. Att en 
verksamhet är listad som ett tänkbart problem innebär inte att den är förbjuden. Vissa av 
verksamheterna kan omfattas av den tillståndsplikt som gäller om det finns risk för betydande 
påverkan på miljön i Natura 2000-området. I andra fall är inte tillståndsplikten aktuell men behov 
kommer att finnas att följa upp det specifika problemet. För att få närmare besked om vad som 
gäller i ett enskilt fall kan det vara lämpligt att ta kontakt med berörd tillsynsmyndighet som är 
Länsstyrelsen eller vid skogsbruksåtgärder Skogsvårdsstyrelsen. 
 
Följer man som enskild de allmänna hänsynsregler som läggs fast i vår lagstiftning (t.ex. 
miljöbalken och skogsvårdslagen) eller följer god jordbrukarsed så har man fullgjort även sina 
grundläggande krav på hänsyn till Natura 2000-området.  
 
Med god jordbrukarsed avses i huvudsak följande områden: 
·          Begränsning av högsta antalet djur i ett jordbruk 
·          Försiktighetsmått för gödselhantering, inklusive krav på lagringskapacitet 
·          Spridning av gödselmedel 
·          Föreskrifter om andelen höst- eller vinterbevuxen mark 
·          Försiktighetsåtgärder vid spridning av bekämpningsmedel 
För mer information om god jordbrukarsed se Jordbruksverkets hemsida (www.sjv.se). 
 
Specifika verksamheter m.m. som kan påverka naturtyperna och arterna negativt 

− Upphörd eller försvagad hävd i alla hävdberoende naturtyper med igenväxning som följd. I 
Kalmar län är skogsbygdens småskaliga odlingslandskap fragmenterat och de återstående 
byarna med slåtter- och betesmarker är eller kommer att isoleras vilket utgör ett stort hot 
mot de växter och djur knutna till dessa miljöer. 

− Förändringar av landskapet som negativt påverka barbastell t.ex. felaktig skötsel av hävdade 
naturtyper eller skogsavverkningar och nerläggning av jordbruksmark (se även ekologiska 
krav för arten). 

 
Verksamheter m.m. som generellt kan påverka naturtyperna och arterna negativt 

- Exploatering och förändrad markanvändning i området eller i omgivande marker, t.ex. 
skogsplantering, uppodling, dikning och täktverksamhet. 

- Tillförsel av kväve (gödning) i betesmarker via nederbörd, vinterbete, sambete med vall 
eller med tillskottsutfodring. I betesmarker och ängar med miljöersättning sker 
tillskottsutfodring i enlighet med åtgärdsplanen.  

- I naturbetesmarkerna avrådes användning av vissa avmaskningsmedel som innehåller 
avermectiner, vilka negativt påverka spillningslevande insekter, om det inte föreligger 
särskilda veterinärmedicinska skäl.  

- Rationellt skogsbruk med kalavverkningar i eller i anslutning till objektet. Men med hänsyn 
tagna till barbastell utgör rationellt skogsbruk inte något större problem. Viktigt är att spara 
trädridåer längs vattendrag, vid våtmarker och intill vägar eller sten- och trägärdsgårdar. 
Dessa fungerar som jaktområden men framförallt som transportkorridorer vilka binder 
samman jaktområden med varandra. 
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Bevarandeåtgärder med tidplan 

Gällande regler: 
- Enligt 7 kap 28 a § miljöbalken krävs tillstånd för att bedriva verksamhet eller vidta 

åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Tillstånd 
krävs inte för åtgärder som direkt hänger samman med eller är nödvändiga för skötsel och 
naturvårdsförvaltning av området. 

Förslag till bevarandeåtgärder för Grönsved:

Jordbruket och betesdriften i Kalmar läns småskaliga odlingslandskap hotas av nedläggning. 
Fragmentering och isolering av odlingslandskapet är ett stort hot mot ingående naturtyper och 
arter. Därför är det viktigt att det finns förutsättningar för fortsatt brukande i Grönsved som 
säkerställer områdets framtida skötsel. Detta för att på lång sikt klara naturvärdena knutna till detta 
landskap. 

- De två delområdena omfattas i nuläget av miljöersättning för bevarande av betesmarker 
och slåtterängar. Bete, slåtter och röjning av igenväxningsvegetation bedrivs enligt 
fastställda åtgärdsplaner. När innevarande stödperiod upphör måste skötselavtalet förnyas, 
antingen genom en ny miljöersättningsperiod eller genom annat avtal. Ev. översyn av 
åtgärdsplan. 

- Röjning som passar barbastellens behov. I den västra delen (0,3 ha) är trädskiktet för tätt 
(100 % krontäckning enligt ängs- och betesmarksinventeringen 2002) och har därför en 
svag grässvål. Området måste restaureras för att uppnå gynnsam bevarandestatus. 
Naturtypen kan sättas som Löväng (6530) och bör ha en krontäckning mellan 30 och 70 % 
och hävdas genom slåtter alternativt med sent betespåsläpp (efter 15 juli). Eventuellt kan 
området övergå till trädklädd betesmark (9070). Det östra området (0,7 ha) bör sättas som 
trädklädd betesmark (9070) med en krontäckning mellan 30 och 70 %. Enligt ängs- och 
betesmarksinventeringen 2002 är krontäckningen 70 %. Mindre röjningar behövs göras 
samt intensifiera hävden.  

- Utvidga det utpekad Natura 2000- området som i sin helhet är alldeles för litet för att 
långsiktigt kunna bevara en barbastellkoloni på lokalen. Barbastell är beroende av 
landskapsavsnitt som är större än det område som hittills pekats ut. Det är önskvärt att 
åtminstone större delen av bykärnan med omkringliggande åkrar och fodermarker ingår. 
Åkrar brukas som vanligt men att hänsyn tas till element i odlingslandskapet som t.ex. 
lövridåer och lövtunnlar, träd- och buskskikt samt åkerholmar. Det är viktigt att upprätta 
särskilda naturvårdsavtal för betesmarker eller andra områden som inte berörs av 
miljöersättningar där man kan ta stor hänsyn till barbastellens behov och få en ersättning 
för det. 

- För att kunna ge lämpliga skötselråd krävs mer kunskap om artens ekologi och bättre 
dokumentation om kända lokaler. Ett s.k. åtgärdsprogram för arten är under framtagande 
av Naturvårdsverket. Åtgärdsprogram förordar konkreta och specifika åtgärder för skydd 
och bevarande av särskilt hotade arter och livsmiljöer. Hänsyn bör tas till 
åtgärdsprogrammet och när det färdigställt kan en eventuell revidering av 
bevarandeplan/åtgärdsplan bli aktuell. 
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Nuvarande bevarandestatus 

I de två delområdena är trädskiktet för tätt, 100 % krontäckning resp. 70 % enligt ÄoB 2002, och 
därför är grässvålen svag. Områdena måste röjas för att uppnå gynnsam bevarandestatus i de 
ingående naturtyperna, dock bör röjningarna i första hand utföras efter barbastellens krav.  
Inväntar för övrigt basinventeringen. 
 
Uppföljning av bevarandemål 

Inväntar basinventeringen. 
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Ängs- och Betesmarksinventeringen 2002-2004 
 

sida 8/8 

http://www.artdata.slu.se/
http://www.h.lst.se/
http://www.naturvardsverket.se/
http://www.naturvardsverket.se/natura2000
http://www.skogsstyrelsen.se/
http://www.skogsstyrelsen.se/

	Bevarandeplan för Natura 2000-området
	Grönsved
	Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet
	Ingående arter enligt habitatdirektivet
	Översiktskarta
	Beskrivning av området
	Bevarandemål
	Det övergripande syftet med Natura 2000-området är att ingåe
	Struktur och funktion
	Areal
	1308 Barbastell
	Nationellt bevarandemål
	Mål för Kalmar län






	Beskrivning av naturtyper
	Beskrivning av arter
	Vad kan påverka barbastell negativt
	Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
	Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus anger vad som gy

	Vad kan påverka Natura 2000-området negativt?
	Observera att detta endast är några exempel på faktorer som 
	Specifika verksamheter m.m. som kan påverka naturtyperna och
	Verksamheter m.m. som generellt kan påverka naturtyperna och



	Bevarandeåtgärder med tidplan
	Nuvarande bevarandestatus
	Uppföljning av bevarandemål
	Referenser


