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SAMMANFATTNING 

Livsmiljötyp 6210 Delvis naturliga torra gräsmarker och buskfacies på kalksubstrat 
(Festuco-Brometalia) (*viktiga orkidémarker) är skyddad enligt habitatdirektivet (direktiv 
92/43/EEG) och omfattar en rad olika gräsmarkssamhällen som vanligen hänförs till den 
växtsociologiska klassen Festuco-Brometea. Den betraktas som en prioriterad livsmiljö om 
den är en viktig orkidémark. 

Syftet med handlingsplanen är att den ska fungera som vägledning för de åtgärder som 
krävs för att bibehålla eller återställa en gynnsam bevarandestatus för livsmiljön i hela dess 
utbredningsområde inom EU. Handlingsplanen riktar sig till alla som är intresserade av och 
arbetar med bevarande och skötsel av denna livsmiljötyp, t.ex. statliga och icke-statliga 
organisationer, lokala samhällen och aktörer och livsmiljöexperter. 

Delvis naturliga torra gräsmarker och buskfacies på kalksubstrat förekommer på nästan 
hela den europeiska kontinenten, från låglandsområden till bergsområden. De hör till de 
mest artrika växtsamhällena i Europa och är viktiga livsmiljöer för många skyddade arter 
(växter, fåglar, insekter och andra ryggradslösa djur, reptiler och däggdjur). Dessa 
gräsmarker anses vara en viktig prioritering för bevarande av vilda pollinerande arter, t.ex. 
dagfjärilar, vildbin och blomflugor, och även andra sällsynta eller skyddade arter. De ger 
många fördelar och ekosystemtjänster, bland annat genom att lagra koldioxid och 
förhindra markerosion. 

De flesta av dessa gräsmarker är av sekundärt ursprung, ersätter tidigare termofila skogar 
och är följden av tidigare extensiva betes- och/eller slåttersystem. Små naturliga arealer 
av dessa gräsmarker, som förefaller vara permanenta även utan bete, förekommer där 
skog inte kan växa på grund av edafiska faktorer, t.ex. i mycket grund jordmån i anslutning 
till klippterräng eller på instabil mark på branta sluttningar, ofta i kombination med torra 
mikroklimatiska förhållanden. I centrala Europa är en del av dessa gräsmarker kvarvarande 
rester av stäpplandskap från tidig holocen. 

Denna gräsmarkstyp förekommer ofta i torra, väldränerade och näringsfattiga jordar, från 
neutrala till basiska.  

De rapporter som medlemsstaterna lämnade 2013 enligt artikel 17 i habitatdirektivet visar 
att den totala arealen för denna livsmiljötyp uppgick till omkring 17 000 km2 i EU 20131. 
Bevarandestatusen är ogynnsam i samtliga biogeografiska regioner och den allmänna 
trenden är att arealen minskar i merparten av utbredningsområdet. Denna livsmiljö 
försämras överlag och kommer att försämras ytterligare enligt bedömningar av 
framtidsutsikterna. 

Över hälften (57 %) av den areal som denna livsmiljö upptar ingår i Natura 2000-nätet, i 
4 437 områden med en total areal på omkring 9 700 km2. Bevarandestatusen inom Natura 
2000 förefaller vara bättre än utanför nätet. 

De viktigaste hot och påverkansfaktorer som leder till att dessa gräsmarker minskar eller 
försämras är följande: 

                                                 
1 Enligt de rapporter som medlemsstaterna lämnade 2013 enligt artikel 17 i habitatdirektivet. 
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 Upphörande skötsel av gräsmarker. Arealer av denna livsmiljötyp försvinner i allt 
snabbare takt i stora delar av utbredningsområdet när marker upphör att användas 
för bete som ofta inte är ekonomiskt lönsamt. Markerna lämnas därför till succession.  

 Överbete kan också förekomma i vissa områden, vilket har en negativ inverkan på 
denna livsmiljötyp som är anpassad till låga nivåer av näringsämnen.  

 Atmosfäriskt kvävenedfall hotar livsmiljöerna i en del av utbredningsområdet. 

 Introduktion och spridning av invasiva växtarter kan också vara ett hot och är ofta 
resultatet av andra faktorer, t.ex. att mark överges eller eutrofieras.  

 Förändrad markanvändning, t.ex. omställning till åkermark eller anläggande av 
infrastruktur eller täkter kan leda till att livsmiljöer går förlorade eller fragmenteras. 
Urbanisering i områden i närheten av tätbebyggelse, t.ex. i omgivningarna kring 
mindre samhällen och städer, rapporteras också som en orsak till förluster av denna 
livsmiljötyp.  

 Habitatfragmentering och minskad konnektivitet anses utgöra ett hot mot denna 
livsmiljötyp i vissa länder, vilket ibland leder till allvarliga förluster av typiska 
insektsarter, t.ex. dagfjärilar som är knutna till torra gräsmarker. 

Generellt sett behöver dessa gräsmarker underhållas genom regelbunden skötsel i form 
av extensivt bete eller slåtter.  

De nödvändiga bevarandeåtgärderna omfattar underhåll, restaurering och återskapande, 
beroende på gräsmarkens tillstånd i det berörda området. 

Restaureringsåtgärder är nödvändiga inom en del av utbredningsområdet för att återställa 
gynnsamma förhållanden och områdets struktur och funktioner när gräsmarker försämras 
eller minskas.  

Eftersom regelbundet bete eller slåtter krävs för att säkerställa bevarandet av delvis 
naturliga gräsmarker, finansieras restaurering och skötsel av dessa livsmiljöer främst via 
EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Både första pelaren (direktstöd för att upprätthålla 
jordbruksverksamhet, miljösystem och tillhörande regler för att säkerställa bevarandet av 
permanenta gräsmarker) och andra pelaren (landsbygdsutvecklingsåtgärder) är 
användbara verktyg för att stödja skötseln av gräsmarker.  

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) är den största 
finansieringskällan när det gäller skötsel av gräsmarker för biologisk mångfald i de flesta 
EU-länder, bland annat genom miljöåtgärder i jordbruket, utbildning av jordbrukare om 
hur åtgärderna ska genomföras och investeringar i restaurering. Strukturfonder, främst 
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), har använts för restaurering och skötsel av 
gräsmarker i flera EU-länder.  

Hittills har Life-programmet dock varit den huvudsakliga finansieringskällan för 
restaurering av denna livsmiljötyp. 

Handlingsplanens övergripande mål är att säkerställa att denna livsmiljö bibehålls eller 
återställs till en gynnsam bevarandestatus på medellång till lång sikt. 

I handlingsplanen nedan beskrivs de särskilda mål och nyckelåtgärder som krävs för att 
uppnå det övergripande målet. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_sv
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I de följande avsnitten i denna vägledning ges mer detaljerad information om denna 
livsmiljös status och hur den bevaras och sköts, med rekommendationer till grund för 
handlingsramen.   
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HANDLINGSRAM 
 
I denna handlingsram beskrivs mål och nyckelåtgärder för denna EU-handlingsplan. 
Handlingsramen grundar sig på en diagnos av livsmiljötypen samt dess ekologiska behov 
och egenskaper, bevarandestatus enligt medlemsstaternas rapporter, hot och 
påverkansfaktorer, erfarenheter av bevarande och skötsel samt annan information som 
redovisas närmare i motsvarande avsnitt i detta dokument. 
 
Övergripande mål för handlingsplanen  

Säkerställa att denna livsmiljö bibehålls och återställs till en gynnsam bevarandestatus på 

medellång och lång sikt (fram till 2030 respektive 2050), samtidigt som gynnsamma 

framtidsutsikter säkerställs med tanke på de påverkansfaktorer och hot som livsmiljön står 

inför. 
 
Särskilda mål för att säkerställa bevarande av livsmiljön på medellång sikt 

1. Stoppa ytterligare minskning av arealen för livsmiljötyp 6210 och förhindra försämring 
genom att säkerställa en lämplig skötsel av de återstående livsmiljöområdena. 

2. Fastställa bevarandemål för livsmiljötyp 6210 på biogeografisk och nationell nivå för 
att uppnå gynnsam bevarandestatus på lång sikt och säkerställa att bevarandemålen 
på områdesnivå för särskilda bevarandeområden överensstämmer med de mål som 
fastställs på högre nivåer. 

3. Fastställa och genomföra bevarandeåtgärder för livsmiljötyp 6210, inbegripet 
restaurering, för att uppnå de bevarandemål som har satts upp på biogeografisk nivå, 
nationell nivå och områdesnivå.  

4. Säkerställa ekologisk konnektivitet inom utbredningsområdet för livsmiljötyp 6210 
genom att restaurera områden utanför Natura 2000-nätet i linje med de bevarandemål 
som har satts upp på biogeografisk och nationell nivå. 

5. Förbättra kunskapen, bedömningarna av bevarandestatus och övervakningssystemen 
för livsmiljötyp 6210. 

6. Främja genomförandet av handlingsplanen samt sprida och utbyta kunskap och 
erfarenheter av skydd och skötsel av livsmiljötyp 6210. 

 
I tabellen nedan presenteras nyckelåtgärder för att uppnå dessa mål, tillsammans med de 
verktyg och insatser som behövs, geografisk omfattning, ansvarsuppgifter och en 
föreslagen tidsram för genomförandet. 
 
Ytterligare vägledning och detaljer om genomförandet av åtgärderna ges i 
handlingsplanens olika avsnitt, enligt handlingsramen. 
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HANDLINGSRAM – EU:S HANDLINGSPLAN FÖR LIVSMILJÖER – Livsmiljötyp 6210 Delvis naturliga torra gräsmarker och buskfacies på kalksubstrat 
(Festuco-Brometalia) (*viktiga orkidémarker) 

GJP =den gemensamma jordbrukspolitiken. 

Mål 1: Stoppa ytterligare minskning av arealen för livsmiljötyp 6210 och förhindra försämring genom att säkerställa en lämplig skötsel av de 
återstående livsmiljöområdena 
Nyckelåtgärder  Nödvändiga verksamheter, verktyg och insatser Geografiskt 

tillämpningsområde  
Ansvarsuppgifter Tidsram  

1.1 Stödja system och metoder för 
extensivt jordbruk som 
säkerställer att livsmiljön sköts 
och bibehålls på lämpligt sätt 
(lämpliga betes- eller 
slåttermetoder), med tillräcklig 
finansiering (se avsnitten 5.1, 5.2 
och 7.2 i detta dokument): 

– Bedöma risker för livsmiljöförlust och rapportera 
om omfattningen av den beräknade potentiella 
förlusten och hur detta ska hanteras. Identifiera 
livsmiljöområden som riskerar att överges eller hotas 
av intensifiering eller olämplig skötsel för denna 
livsmiljötyp. 

– Identifiera och utse prioriterade insatsområden för 
att bevara denna livsmiljö, både inom och utanför 
Natura 2000-områden. 

– Identifiera potentiella restaureringsområden för 
att kompensera arealförlust av denna livsmiljö sedan 
habitatdirektivet trädde i kraft. 

– Säkerställa att den gemensamma 
jordbrukspolitikens strategiska planer finansierar de 
åtgärder som fastställs i handlingsplanen för 
livsmiljön, särskilt inom de prioriterade 
insatsområden som har fastställts.  

- Utforma miljöåtgärder inom jordbruket på 
nationell och regional nivå för att bibehålla 
gynnsamma förhållanden för livsmiljön och 
uppmuntra deltagande. 

- Stödja åtgärder för att öka inkomsterna från 
lantbruket. 

- Stödja fårbete och herdar för att förhindra 
angrepp från stora rovdjur och ersätta skador. 

Alla områden där 
livsmiljön 
förekommer för 
närvarande eller där 
den kan restaureras 
för att uppnå en 
gynnsam 
bevarandestatus, 
särskilt i regioner 
eller områden där 
livsmiljön hotas av 
nedläggning eller av 
förändringar i 
jordbruksmetoder 
och 
markanvändning. 

Dessa insatser är 
särskilt relevanta för 
områden där de 
största hoten rör 
minskat bete och 
upphörande av bete 
(t.ex. i Spanien, 

Medlemsstaternas 
naturvårds- och 
jordbruksmyndigheter. 
Förvaltningsmyndigheter för 
den gemensamma 
jordbrukspolitikens 
strategiska planer samt 
landsbygdsutvecklingsorgan. 

Jordbrukarsammanslutningar, 
lokala aktionsgrupper. 

Åtgärder på 
kort till 
medellång sikt 
(inom två till 
fem år), med 
ytterligare 
långsiktiga 
åtgärder för 
restaurering 
(kan omfatta 
återinförande 
av utrotade 
arter på lokal 
nivå). 
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- Tillhandahålla rådgivningstjänster som främjar 
lämpliga åtgärder. 

– Främja förbättrade förbindelser mellan djurägare 
och områden som behöver betas av genom att 
inrätta lokala nätverk eller andra 
kommunikationskanaler och vid behov tillhandahålla 
stöd för inköp av betesdjur. 

Italien, Frankrike och 
Tyskland). 

1.2 Utforma mekanismer och verktyg 
för att förebygga förändrad 
markanvändning som kan 
påverka livsmiljön både inom 
och utanför Natura 2000-
områden (se 3.4.1). 

– Fastställa lämpliga regler på nationell eller regional 
nivå inom ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken (villkorlighet, permanenta 
gräsmarker, miljösystem osv.) för att säkerställa att 
livsmiljön inte försvinner från de områden där den 
förekommer. 

– Uppmuntra medlemsstaterna att utvidga de 
gräsmarksområden som har utsetts till miljömässigt 
känsliga områden som utgörs av permanent 
gräsmark enligt den gemensamma jordbrukspolitiken 
så att de täcker 100 % av den areal som denna 
livsmiljötyp upptar för att skydda den mot plöjning 
och omställning till åkermark. 

– Sprida information om livsmiljöns betydelse, dess 
utbredning och kritiska områden för bevarande och 
konnektivitet och säkerställa att eventuella effekter 
av förändrad markanvändning på livsmiljön bedöms 
på lämpligt sätt. 

– Införa försiktighetsregler i GJP:s strategiska plan (se 
7.2.1) för att säkerställa att inga åtgärder som är 
skadliga för livsmiljön, t.ex. omställning av extensiva 
gräsmarker eller främjande av intensiva 
markanvändningsmetoder, finansieras med GJP-
medel inom livsmiljöområdena. 

– Säkerställa att återbeskogning inte sker i områden 
som är viktiga för bevarandet av denna livsmiljö. 

Medlemsstaternas 
naturvårdsmyndigheter. 
Förvaltningsmyndigheter för 
den gemensamma 
jordbrukspolitikens 
strategiska planer.  
 

Omedelbara 
åtgärder (inom 
det närmaste 
året). 
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– Säkerställa att det inte finns några rättsliga hinder 
för restaurering, t.ex. bevarande- eller 
ersättningsregler för skog efter succession på grund 
av upphörd skötsel av torra gräsmarker. 

1.3 Utforma verktyg för att 
säkerställa att de negativa 
effekterna på denna livsmiljö 
bedöms på lämpligt sätt, bland 
annat kumulativa effekter av 
flera samtidiga verksamheter och 
pågående verksamheter som 
turism och rekreation. 

 

– Sprida och tillhandahålla information om 
betydelsen av denna livsmiljö, dess status och kritiska 
områden, och säkerställa att 
konsekvensbedömningar och lämpliga bedömningar 
av planer och projekt beaktar bevarandemålen för 
denna livsmiljö inom Natura 2000-områden och dess 
viktiga områden utanför Natura 2000 (se insats 2.2). 

– Främja nya (eller anpassa befintliga) mekanismer 
för att begränsa och kompensera förlust av biologisk 
mångfald som förhindrar eller begränsar förlust av 
livsmiljötyp 6210 till följd av byggprojekt (både 
infrastrukturer i landsbygdsområden och 
stadsutbredning) och säkerställa en nettovinst för 
livsmiljön. 

Medlemsstaternas behöriga 
myndigheter för 
konsekvensbedömningar 
(strategisk miljöbedömning 
(SMB) och 
miljökonsekvensbedömning 
(MKB)) samt lämplig 
bedömning (artikel 6.3 i 
habitatdirektivet). 

Omedelbara 
åtgärder (inom 
det närmaste 
året). 

1.4. Vidta åtgärder för att säkerställa 
en betydande minskning av 
kvävenedfall inom de områden 
där livsmiljön förekommer (se 
3.4.1). 

– Identifiera kritiska områden för livsmiljön när det 
gäller kvävenedfall och eutrofiering. 

– Vidta åtgärder för att minska utsläppen av 
ammoniak och kväveoxider från jordbruket och 
andra källor. 

– Genomföra gränserna i direktivet om minskning av 
nationella utsläpp (direktiv (EU) 2016/2284) 
avseende kväveoxider och ammoniak. 

– Se över regionala och nationella bestämmelser om 
luftkvalitet. 

– Minska och reglera luftföroreningar med det 
långsiktiga målet att de kritiska belastningar och 
nivåer som utgör gränserna för ekosystemets tolerans 
inte överskrids.  

Alla områden där 
livsmiljön 
förekommer och som 
eventuellt påverkas 
av kvävenedfall och 
eutrofiering, vilket 
särskilt är fallet i 
vissa länder, t.ex. 
Belgien, Tjeckien, 
Luxemburg, 
Nederländerna, 
Förenade kungariket 
och Tyskland. 

Medlemsstaternas behöriga 
myndigheter för naturvård, 
jordbruk och 
utsläppskontroll. 

Åtgärder på 
medellång sikt 
(inom de fem 
kommande 
åren). 
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1.5. Skydda livsmiljöområdena mot 
påverkan från angränsande 
områden som används 
intensivt. 

– Skapa buffertzoner mellan livsmiljön och mer 
intensivt använda gräsmarker eller åkermarker, i syfte 
att förebygga eller minska avdrift av växtskyddsmedel 
och ogräsbekämpningsmedel och minska spridning av 
ogräs, invasiva arter osv. 

Livsmiljöområdena 
kan påverkas av 
kemikalier och 
gödselmedel som 
sprids från 
angränsande marker. 

Medlemsstaternas behöriga 
myndigheter för naturvård 
och jordbruk. 

Åtgärder på 
medellång sikt 
(inom de fem 
kommande 
åren). 

 

Mål 2: Fastställa bevarandemål för livsmiljötyp 6210 på biogeografisk och nationell nivå för att uppnå gynnsam bevarandestatus på lång sikt och 
säkerställa att bevarandemålen på områdesnivå för särskilda bevarandeområden överensstämmer med de mål som fastställs på högre nivåer.  
Nyckelåtgärder (se kapitel 4.3) Nödvändiga verksamheter, verktyg, insatser och 

resurser 
Geografiskt 
tillämpningsområde  

Ansvarsuppgifter Tidsplan  

2.1. Fastställa bevarandemål och 
strategier för att förbättra 
livsmiljöns bevarandestatus på 
biogeografisk och nationell nivå 
(se 4.3).  

– Beakta referensvärden för gynnsam 
bevarandestatus (resultat från åtgärd 5.1). 

– Analysera livsmiljöns ekologiska mångfald, 
identifiera typiska växtsamhällen och viktiga 
bevarandeområden för livsmiljöns mångfald inom EU. 

– Analysera och granska bedömningarna av 
bevarandestatus (samtliga parametrar) på 
biogeografisk och nationell nivå. 

Diskutera metoder, tillvägagångssätt och strategier för 
bevarande av gräsmarker inom ramen för de 
biogeografiska seminarierna genom att inrätta 
arbetsgrupper med experter och förvaltningsansvariga 
från samtliga berörda länder. 

Alla biogeografiska 
regioner i EU. 

Alla EU-
medlemsstater där 
livsmiljön 
förekommer. 

Alla Natura 2000-
områden som har 
utsetts för denna 
livsmiljötyp. 

Medlemsstaternas 
naturvårds- och 
jordbruksmyndigheter. 

Arbetsgrupper på bioregional 
nivå. 

Nationella experter. 

Åtgärder på 
kort sikt (inom 
två år). 

2.2. Utforma nationella 
bevarandestrategier eller planer 
för bevarande och restaurering 
av livsmiljötypen (t.ex. inom 
ramen för strategier för 
bevarande av gräsmarker).  

– Identifiera restaureringsbehov för att när så krävs 
förbättra de berörda områdena, deras struktur och 
funktion och ta fram lösningar för att hantera de 
största hoten och påverkansfaktorerna. 

– Identifiera prioriterade områden för åtgärder på 
regional och nationell nivå, inbegripet prioriterade 
områden och områden som behöver restaureras på 
grund av att livsmiljön har försvunnit, minskat eller 
försämrats, i syfte att bidra till att uppnå en gynnsam 

Alla biogeografiska 
regioner i EU. 

Alla EU-
medlemsstater där 
livsmiljön 
förekommer. 

Alla Natura 2000-
områden som har 

Medlemsstaternas 
naturvårds- och 
jordbruksmyndigheter. 

Nationella experter. 

Åtgärder på 
kort sikt (inom 
två år). 
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bevarandestatus i den biogeografiska regionen, såväl 
inom som utanför Natura 2000-nätet (se 4.4 och 5.5). 

– Utforma tekniska specifikationer för 
miljöåtgärdspaket inom jordbruket och andra 
ordningar som ska stödja bevarandet av 
livsmiljötypen 6210. 

utsetts för denna 
livsmiljötyp. 

2.3. Se över eller fastställa 
bevarandemål på områdesnivå 
inom Natura 2000-områden för 
att maximera deras bidrag till att 
uppnå en gynnsam 
bevarandestatus hos denna 
livsmiljö på nationell nivå, 
biogeografisk nivå och EU-nivå 
(se 4.4). 

– Analysera hur Natura 2000-nätet kan bidra till att 
uppnå de fastställda bevarandemålen för denna 
livsmiljötyp på biogeografisk och nationell nivå. 

– Analysera den relativa betydelsen av varje Natura 
2000-område för bevarandet av livsmiljön. 

– När så är nödvändigt eller lämpligt, se över eller 
aktualisera bevarandemålen för denna livsmiljötyp 
inom Natura 2000-områden. 

Alla biogeografiska 
regioner i EU. 

Alla EU-
medlemsstater där 
livsmiljön 
förekommer. 

Alla Natura 2000-
områden som har 
utsetts för denna 
livsmiljötyp. 

Medlemsstaternas 
naturvårds- och 
jordbruksmyndigheter. 

Förvaltare av Natura 2000-
områden 
Förvaltningsmyndigheter för 
den gemensamma 
jordbrukspolitikens 
strategiska planer samt 
landsbygdsutvecklingsorgan. 

Jordbrukarsammanslutningar, 
lokala aktionsgrupper. 

Nationella experter. 

Åtgärder på 
kort till 
medellång sikt 
(inom två till 
fem år). 

2.4. Identifiera strategiska åtgärder 
utanför Natura 2000-nätet, med 
hänsyn till livsmiljöns 
utbredningsområde inom nätet 
och konnektivitetsaspekter (se 
3.4.4, 4.3, 5.4, 5.9 och 6.3). 

– Analysera fragmenterings- och 
konnektivitetsaspekter för denna livsmiljötyp inom 
dess utbredningsområde (på biogeografisk och 
nationell nivå). 

– Identifiera och inventera viktiga områden för denna 
livsmiljö utanför Natura 2000-områden som bidrar till 
att nätet är sammanhängande. 

Mål 3: Fastställa och genomföra bevarandeåtgärder för livsmiljötyp 6210, inbegripet restaurering, för att uppnå de bevarandemål som har satts 
upp på biogeografisk nivå, nationell nivå och områdesnivå 
Nyckelåtgärder Nödvändiga verksamheter, verktyg, insatser och 

resurser 
Geografiskt 
tillämpningsområde  

Ansvarsuppgifter Tidsplan  

3.1 Med utgångspunkt i de 
bevarandemål som fastställts på 
biogeografisk nivå, nationell nivå 
och områdesnivå, fastställa och 
genomföra specifika 
bevarandeåtgärder, bland annat 
restaurering av livsmiljötyp 6210 

– Identifiera nyckelåtgärder såväl inom som utanför 
Natura 2000-områden. 
– Utforma, testa och genomföra riktlinjer för skötsel 
av livsmiljön, vid behov med regionala variationer. 
– På nationell eller biogeografisk nivå (i 
medlemsstaterna), främja införande av lämpliga 
bevarandeåtgärder för livsmiljön i 

Bevarandeåtgärder: 
alla områden där 
livsmiljön 
förekommer. 

Restaurering av 
livsmiljön: 
identifierade 

Medlemsstaternas 
naturvårds- och 
jordbruksmyndigheter. 

Förvaltningsmyndigheter för 
den gemensamma 
jordbrukspolitikens 

Åtgärder på 
kort till 
medellång sikt 
(inom två till 
fem år). 
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i områden där den har försämrats 
eller försvunnit (se kapitel 5.2). 

förvaltningsplanerna för Natura 2000-områden eller 
andra förvaltningsinstrument och inrätta mekanismer 
för genomförandet. 
– Identifiera viktiga områden för bevarande av 
livsmiljön och vidta skräddarsydda skötselåtgärder i 
dessa områden. 
– Identifiera prioriterade områden för restaurering av 
livsmiljön och bedöma möjligheterna att återställa 
dessa områden.  
– Utforma och genomföra planer för restaurering av 
gräsmark. 
– Stödja restaurerings- och bevarandeåtgärder: 
miljöåtgärder inom jordbruket och andra 
stödordningar, bland annat investeringsbetalningar 
och stöd för gemensamma insatser för att öka 
inkomsterna från jordbruket (den gemensamma 
jordbrukspolitikens första och andra pelare och andra 
medel). 
– Främja lokalt stödda småskaliga projekt som syftar 
till att restaurera eller bevara livsmiljön inom dess 
utbredningsområde. 

– Övervaka och bedöma resultaten. 

prioriterade 
områden för 
åtgärder på regional 
eller nationell nivå 
(historiskt 
utbredningsområde). 
Områden där 
livsmiljön nyligen har 
försvunnit eller 
försämrats. Särskilt i 
länder och regioner 
där en betydande 
andel av det 
historiska området 
har försvunnit. 

strategiska planer samt 
landsbygdsutvecklingsorgan. 

Jordbrukare, lokala 
aktionsgrupper. 

3.2 Återskapa livsmiljön i lämpliga 
områden (se 5.3). 

– Bedöma om det är genomförbart att återskapa 
livsmiljön. 
– Vid behov, utforma och genomföra planer för 
återskapande av gräsmark. Åtgärder för selektiv 
introduktion av gräsmarksarter genom inplantering av 
grässvål, sådd, omplantering eller spridning av 
nyslaget hö. Säkerställa tillgång till regionalt 
förekommande frön och växtmaterial för 
återskapande av gräsmarker. 
– Tillhandahålla tekniskt stöd (mark- och 
vegetationsexperter, ekologer osv.) för återskapande 
av livsmiljön. 

Länder och regioner 
där en betydande 
andel av det 
historiska området 
har försvunnit 
och/eller 
fragmenterats måste 
vidta åtgärder för att 
motverka detta så att 
en gynnsam 

Medlemsstaternas 
naturvårds- och 
jordbruksmyndigheter. 

Jordbrukare, lokala 
aktionsgrupper. 

Åtgärder på 
kort till 
medellång sikt 
(inom två till 
fem år). 
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– Tillhandahålla finansiering för återskapande: 
nationella medel och EU-medel. 

bevarandestatus kan 
uppnås. 

 

Mål 4: Säkerställa ekologisk konnektivitet inom utbredningsområdet för livsmiljötyp 6210 genom att restaurera områden utanför Natura 2000-
nätet i linje med de bevarandemål som har satts upp på biogeografisk och nationell nivå 
Nyckelåtgärder Nödvändiga verksamheter, verktyg, insatser och 

resurser 
Geografiskt 
tillämpningsområde  

Ansvarsuppgifter Tidsplan  

4.1. Med utgångspunkt i de 
bevarandemål som har fastställts 
på biogeografisk nivå, nationell 
nivå och områdesnivå, upprätta 
att program för bevarande av 
grön infrastruktur utanför Natura 
2000-områden, inbegripet 
restaurering av livsmiljön i 
områden där den har försämrats 
eller försvunnit och som är viktiga 
för att skapa ekologisk 
konnektivitet för livsmiljön och 
dess arter (se 5.4). 

– Analysera livsmiljöns fragmentering och kartlägga 
viktiga områden för konnektivitet.  

– Resultat från åtgärd 2.4. Analysera områdets roll 
utanför Natura 2000-nätet för att minska 
fragmenteringen och förbättra konnektiviteten för 
denna livsmiljötyp. 

– Utforma och genomföra en strategi, en plan eller 
ett program för att förbättra den ekologiska 
konnektiviteten mellan livsmiljöområden och 
populationer av relevanta arter. 

Identifiera viktiga 
områden för 
konnektivitet inom 
livsmiljöns hela 
utbredningsområde 
inom samtliga 
biogeografiska regioner. 
 
 
 

Medlemsstaternas 
naturvårdsmyndigheter, 
förvaltningsmyndigheter 
för Ejflu och Eruf. 

Jordbrukare, lokala 
aktionsgrupper, 
relevanta  
berörda aktörer. 

Nationella experter. 

Åtgärder på kort 
till medellång 
sikt (inom två till 
fem år). 

4.2. Vidta åtgärder för att förhindra 
ytterligare fragmentering genom 
underhåll eller restaurering av 
lämpliga områden 

– Vidta relevanta underhålls- och 
restaureringsåtgärder enligt åtgärderna 1.1, 1.2, 1.3, 
3.1 och 3.2. 

– Tillhandahålla nationella medel och EU-medel för 
att finansiera och stödja de åtgärder som krävs för 
att förebygga fragmentering och förbättra 
konnektiviteten. 

 

Mål 5: Förbättra kunskapen, bedömningarna av bevarandestatus och övervakningssystemen för livsmiljötyp 6210  
 
Nyckelåtgärder  Nödvändiga verksamheter, verktyg, insatser och 

resurser 
Geografiskt 
tillämpningsområde  

Ansvarsuppgifter Tidsplan  
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5.1. Utforma och genomföra 
harmoniserade metoder för att 
bedöma utbredningsområde, 
areal, struktur och funktioner, 
trender och framtidsutsikter, som 
möjliggör jämförelser av 
bevarandestatus mellan länder, 
med hänsyn till livsmiljöns 
variationer inom dess naturliga 
utbredningsområde (se 6.1, 6.2, 
6.3). 

– Utbyta information om, diskutera, och se över hur 
denna livsmiljötyp tolkas i medlemsstaterna, t.ex. i 
samband med biogeografiska seminarier och 
evenemang på EU-nivå. 

– Jämföra och utbyta metoder som används i 
medlemsstaterna och ta fram en uppsättning 
gemensamt överenskomna normer och metoder för 
bedömning och övervakning av bevarandestatus i alla 
medlemsstater där livsmiljön förekommer. 

– Fastställa referensvärden för gynnsam 
bevarandestatus (FRV). 

Hela 
utbredningsområdet för 
livsmiljön. 
Biogeografiska regioner 
och länder där denna 
livsmiljö förekommer. 

Medlemsstaternas 
naturvårdsmyndigheter.  

Nationella experter. 

Åtgärder på kort 
till medellång 
sikt (inom två till 
fem år). 

5.2. Utforma standardmetoder för att 
kartlägga och kvantifiera hot och 
påverkansfaktorer för denna 
livsmiljötyp 
(se 6.1, 6.2, 6.3). 

– Fastställa metoder för bedömning av hot och 
påverkansfaktorer för livsmiljön. Analysera tillgängliga 
metoder. 

– Enas om gemensamma normer för att bedöma 
hot mot och påverkansfaktorer på denna 
livsmiljötyp. 

 

Mål 6: Främja genomförandet av handlingsplanen samt sprida och utbyta kunskap och erfarenheter av skydd och skötsel av livsmiljötyp 6210 
Nyckelåtgärder  Nödvändiga verksamheter, verktyg, insatser och 

resurser 
Geografiskt 
tillämpningsområde  

Ansvarsuppgifter Tidsplan  

6.1. Utforma en 
kommunikationsstrategi och 
främja genomförandet och 
samordningen av handlingsplanen.  

– Informera om och diskutera handlingsplanen i 
samband med regionala och nationella evenemang 
(t.ex. biogeografiska seminarier och evenemang kring 
Natura 2000, seminarier om jordbruksfrågor osv.). 

– Inbegripa alla relevanta bevarandeåtgärder för 
denna livsmiljötyp i den prioriterade åtgärdsplanen 
för Natura 2000 (2021–2027). 

– Främja gemensamma mål och samordnade 
åtgärder i enlighet med denna EU-handlingsplan för 
livsmiljöer (6210). 

Alla länder och regioner 
där denna livsmiljö 
förekommer. 

Medlemsstaternas 
naturvårdsmyndigheter. 

Nationella experter. 

 

Åtgärder på kort 
sikt (inom två 
år). 
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– Stödja och informera om den positiva roll som 
extensiv djurhållning har för bevarandet av biologisk 
mångfald på EU-nivå. 

– Utforma mekanismer för deltagande för att främja 
jordbrukarnas samhällsengagemang och öka de 
berörda aktörernas medvetenhet om och motivation 
att främja en lämplig skötsel av livsmiljön. 

– Främja utbildnings- och informationsinsatser som 
riktas mot lokala myndigheter, civilsamhällets 
organisationer, beslutsfattare och andra relevanta 
statliga myndigheter och organ om delvis naturliga 
gräsmarkers betydelse för den biologiska mångfalden 
och de värden och tjänster som de ger samhället. 

6.2. Främja informationsutbyte mellan 
medlemsstaterna och regionerna 
om erfarenheter av nationella och 
regionala åtgärdsplaner, skötsel, 
bevarande och restaurering. 

– Inrätta expertgrupper för erfarenhetsutbyte.  

– Anordna och delta i relevanta workshoppar, 
biogeografiska seminarier och relaterade 
evenemang. 

– Främja och sprida bästa praxis och initiativ som 
gynnar livsmiljön inom dess utbredningsområde. 

Medlemsstaternas 
naturvårds- och 
jordbruksmyndigheter.  
Organ för 
landsbygdsutveckling. 
Nationella experter. 
Jordbrukare, lokala 
aktionsgrupper. 
Berörda aktörer.  
 

Åtgärder på kort 
sikt (inom två 
år). 
 

6.3. Utforma och främja riktlinjer och 
god praxis för skötsel och 
bevarande av livsmiljön. 

– Främja expertgrupper, seminarier och 
biogeografiska evenemang för att utforma riktlinjer 
och främja bästa praxis. 

– Utforma och sprida riktlinjer för jordbrukare och 
berörda aktörer samt främja och stödja 
genomförandet av sådana riktlinjer. 

Åtgärder på kort 
sikt (inom två 
år). 

6.4. Utforma liknande 
tillvägagångssätt för 
stödordningar (mål och typer av 
bidrag, incitament osv.). 

– Analysera finansiella behov, stödordningar och 
incitament tillsammans med expertgrupper för 
förfaranden för programmering av EU-finansiering. 

– Ta fram regionala planer. 

– Utforma samarbetsprojekt. 

Åtgärder på kort 
sikt (inom två 
år). 

 



 

14 

1. INLEDNING OCH BAKGRUND 
 
I EU:s handlingsplan för naturen, människorna och näringslivet (COM(2017) 198 final) åtog 
sig Europeiska kommissionen, i samarbete med medlemsstaterna och berörda aktörer, att 
utforma och främja genomförandet av EU-handlingsplaner för två av de mest hotade 
livsmiljötyperna i EU. 

Denna handlingsplan syftar till att ge vägledning om åtgärder för att bibehålla och 
återställa en gynnsam bevarandestatus hos livsmiljötyp 6210 – Delvis naturliga torra 
gräsmarker och buskfacies på kalksubstrat (Festuco-Brometalia) (*viktiga orkidémarker), 
som är en skyddad livsmiljö enligt habitatdirektivet2. 

Dessa gräsmarker förekommer på nästan hela den europeiska kontinenten, från lågland 
till bergsområden, är bland de mest artrika växtsamhällena i Europa och hyser en stor 
mängd sällsynta och hotade arter. 

Denna handlingsplan riktar sig till alla som är intresserade av och arbetar med bevarande 
och skötsel av denna livsmiljötyp och genomförande av bevarandeåtgärder, t.ex. statliga 
och icke-statliga organisationer, lokala samhällen och aktörer och livsmiljöexperter.  

Tanken är att handlingsplanen ska användas 

- för att ta fram nödvändiga instrument på EU-nivå och nationell nivå och fastställa, 
främja och vidta åtgärder inom ramen för jordbrukspolitiken (t.ex. miljöåtgärder inom 
jordbruket) och projekt som finansieras av Life-programmet, samt inom ramen för 
andra miljöpolitiska åtgärder (t.ex. för att bekämpa eutrofiering, kvävenedfall osv.), 

- för områdesförvaltare, som en referens för att utforma och vidta bevarandeåtgärder 
och som en kunskapsbas för förbättrad förståelse av gräsmarksskötsel. 

Torra gräsmarker har i allmänhet liknande problem och behov i fråga om bevarande och 
skötsel. Denna handlingsplan kan därför även användas för skötsel av andra 
gräsmarkssamhällen som inte exakt omfattas av definitionen av livsmiljötyp 6210. 

Europeiska kommissionen har redan tidigare offentliggjort riktlinjer om skötsel av denna 
livsmiljötyp3. Syftet med denna handlingsplan är ett komplettera och uppdatera en del av 
informationen och hantera alla relevanta aspekter, med hänsyn till de olika förhållanden 
som råder inom denna livsmiljös geografiska utbredningsområde. 

Denna handlingsplan innehåller en beskrivning av livsmiljötypen, dess utbredning och 
bevarandestatus samt dess förhållande till alla livsmiljötyper och arter som skyddas enligt 
EU:s naturvårdsdirektiv4. I handlingsplanen beskrivs de största hoten och 
påverkansfaktorerna och de viktigaste åtgärder som krävs för att hantera dessa. De 
åtgärder som föreslås här syftar till att bevara och restaurera denna livsmiljötyp när så är 
nödvändigt, men även till att förbättra kunskapen och övervakningen. 

                                                 
2 Direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7). 
3 Se Management of Natura 2000 habitats (ej översatt till svenska): 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm,  
och särskilt * Semi-natural dry grasslands (Festuco Brometalia) 6210: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_
grasslands.pdf. 
4 Habitatdirektivet (direktiv 92/43/EEG) och fågeldirektivet (direktiv 2009/147/EG om bevarande av vilda 
fåglar, EUT L 20, 26.1.2010. s. 7). 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_grasslands.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_grasslands.pdf
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1.1 Handlingsplanens geografiska tillämpningsområde  

Denna handlingsplan omfattar alla biogeografiska regioner och samtliga EU-
medlemsstater där denna livsmiljö förekommer. Enligt referensförteckningarna för 
biogeografiska regioner (uppdaterade i april 20185) förekommer livsmiljötyp 6210 i 25 
medlemsstater och 7 biogeografiska regioner. I en del länder förekommer denna 
livsmiljötyp i fler än en biogeografisk region, vilket framgår av tabellen nedan.  
 
Tabell 1: Medlemsstater där livsmiljötypen (6210) förekommer enligt referensförteckningarna 

Region 
Medle
msstat AT BE BG CZ DE DK EE ES FI FR HU HR IE IT LT LU LV NL PL PT RO SE SI SK UK 

ALP  X  X  X     X  X  X     X  X X X X  

ATL  X   X X  X  X   X     X       X 

SVH   X                       

BOR       X  X      X  X     X    

KON X X X X X X    X  X  X  X   X  X X X   

MED        X  X  X  X      X      

PAN     X       X             X  

Förkortningar för medlemsstater. AT: Österrike, BE: Belgien, BG: Bulgarien, CZ: Tjeckien, DE: Tyskland, 

DK: Danmark, EE: Estland, ES: Spanien, FI: Finland, FR: Frankrike, HR: Kroatien, HU: Ungern, IE: Irland, IT: 
Italien, LT: Litauen, LV: Lettland, LU: Luxemburg, NL: Nederländerna, PL: Polen, PT: Portugal, RO: Rumänien, 
SE: Sverige, SI: Slovenien, SK: Slovakien, UK: Förenade kungariket. 

Förkortningar för biogeografiska regioner. ALP: alpin region, ATL: atlantisk region, SVH: Svartahavsregion, 
BOR: boreal region, KON: kontinental region, MED: Medelhavsregion, PAN: pannonisk region. 

  

                                                 
5 Referensförteckningar – finns på https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/building-the-
natura-2000-network 
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Figur 1: Antal medlemsstater där livsmiljötypen 
förekommer per biogeografisk region

KON

ALP

ATL

BOR

MED

PAN

SVH

https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/building-the-natura-2000-network
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/building-the-natura-2000-network


 

16 

2. DEFINITION, BESKRIVNING OCH EKOLOGISK KARAKTERISERING  

2.1 Definition och beskrivning av livsmiljön 

Enligt tolkningsmanualen för livsmiljötyper i EU (EC, 2013) utgörs livsmiljötyp 6210 av 
växtsamhällen som tillhör två ordningar inom den växtsociologiska klassen Festuco-
Brometea: subpannoniska stäppartade gräsmarker (ordningen Festucetalia valesiacae) 
och gräsmarker i mer oceaniska och submediterrana regioner (ordningen Brometalia erecti 
eller Festuco-Brometalia). I det senare fallet görs åtskillnad mellan primära torra 
gräsmarker som tillhör alliansen Xerobromion och sekundära (delvis naturliga) halvtorra 
gräsmarker som tillhör alliansen Mesobromion (eller Bromion) med Bromus erectus6.  

Vegetationstypen anses vara en prioriterad livsmiljötyp om den utgörs av viktiga 
orkidémarker som hyser en rik uppsättning av orkidéarter, en viktig population av 
åtminstone en orkidéart som anses vara sällsynt eller (ytterst) hotad inom det nationella 
territoriet, eller en eller flera orkidéarter som anses vara sällsynta eller ovanliga inom det 
nationella territoriet. 

Närmare uppgifter om definitionen av livsmiljön enligt tolkningsmanualen för 
livsmiljötyper i EU och enligt andra klassificeringssystem (Eunis och den europeiska 
checklistan för vegetation) finns i bilaga 1. 

Gräsmarkerna i livsmiljötyp 6210 hör till de mest artrika växtsamhällena i Europa räknat i 
antal växtarter per enhetsareal, med över 80 växtarter per kvadratmeter i många regioner 
(WallisDeVries et al. 2002, Chytrý et al. 2015). Den största artrikedomen i världen när det 
gäller områden mindre än 100 m2 återfinns i näringsfattiga gräsmarker, särskilt i halvtorra 
basrika gräsmarker som slås (ordningen Brachypodietalia pinnati inom Festuco-Brometea) 
(Janišová et al. 2011, Wilson et al., 2012, Dengler et al. 2012, Chytrý et al. 2015). 

 
Växtsamhällen som består av Bromion erecti och underhålls genom slåtter, Vita Karpaterna (Iveta 
Škodová). 

                                                 
6 Det är dock viktigt att påpeka att livsmiljötyp 6240* lades till i version EUR 25 av tolkningsmanualen för 
livsmiljötyper i EU (2003), och att den uttryckligen omfattar subpannoniska stäppartade gräsmarker i 
alliansen Festucion vallesiacae, vilka tidigare fullständigt ingick i livsmiljötyp 6210. 
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Samhällstypen kännetecknas av en stor mångfald av gräs och örter, med åtminstone 
måttlig förekomst av kalkgynnade växter (som föredrar kalciumrik jordmån). En del arter 
förekommer i anslutning till högväxande vegetation, en del i skogsbryn och luckor, medan 
andra är mer typiska för öppna gräsmarker med både hög och låg vegetation. De torrare 
och mer extrema undertyperna hyser en mosaik av mycket artrika kryptogamsamhällen 
(mossor och lavar) mellan högre växter eller på små fläckar av nästan bar jord. 

De flesta av dessa gräsmarker är av sekundärt ursprung, ersätter tidigare termofila skogar 
och är följden av tidigare extensivt bete. I centrala Europa är en del av dessa 
gräsmarksområden kvarvarande rester av stäpplandskap från tidig holocen (Chytrý et al. 
2007). Små naturliga arealer av dessa gräsmarker förekommer där skog inte kan växa på 
grund av edafiska faktorer, t.ex. i mycket grund jordmån i anslutning till klippterräng eller 
på instabil mark på branta sluttningar (Ellenberg och Leuschner, 2010). Sådana gräsmarker 
förefaller vara permanenta även utan bete (t.ex. i Polen). 

Dessa gräsmarker hyser ett stort antal sällsynta och hotade arter, bland annat några av de 
växtarter som förtecknas i bilaga 2 till habitatdirektivet (t.ex. Pulsatilla slavica och 
Gentianella anglica). Faunan av ryggradslösa djur som förknippas med denna livsmiljö, 
särskilt dagfjärilar, är också anmärkningsvärd. Bland de aktuella arterna finns ett antal 
dagfjärilar som förtecknas i habitatdirektivet, t.ex. vitfjärilen Colias myrmidone (bilaga 2) 
och svartfläckig blåvinge (Maculinea arion), (bilaga 4). Livsmiljön är en viktig prioritering 
för bevarande av vilda pollinerande arter, såsom vildbin och andra steklar, flugor (t.ex. 
blomflugor, rovflugor och svävflugor) samt dagfjärilar och nattfjärilar (se avsnitt 2.4 om 
sammanhörande arter och avsnitt 2.2 om fördelar och ekosystemtjänster). 

2.1.1 Identifiering av den prioriterade livsmiljötypen 

Den prioriterade livsmiljön 6210 ”Delvis naturliga 
torra gräsmarker och buskfacies på kalksubstrat 
(Festuco-Brometalia) (*viktiga orkidémarker)” i 
Medelhavsområdet är utomordentligt rik på orkidéer 
av släktena Ophrys, Orchis, Neotinea och Serapias. 

En del gräsmarkssamhällen i Karpaterna är också 
kända för sin orkidérikedom. Omkring 20 orkidéarter 
förekommer i denna livsmiljö (Jongepierová, 1995). 

I Lettland anses dessa gräsmarker vara en prioriterad 
livsmiljö när de hyser några av följande orkidéarter: 
Orchis militaris, O. ustulata, O. morio, O. mascula, 
(Auniņš, 2013). 

Svårigheter med att identifiera den prioriterade 
livsmiljötypen 6210* kan bero på den tillfälliga 
karaktären hos orkidépopulationer i vissa områden. I 
Irland registrerades exempelvis en imponerande 
mängd Ophrys apifera och Ophrys insectifera ett år på 
en plats i samband med en inventering av delvis 
naturliga gräsmarker, medan mycket få eller inga 
orkidéer påträffades under de följande åren (O’Neill et 
al., 2013). 

 

Ophrys apifera (Ján Šeffer) 
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Faran med att identifiera vissa områden som den orkidérika prioriterade livsmiljötypen 
*6210 och andra områden som den icke-prioriterade livsmiljötypen 6210 är att den 
sistnämnda livsmiljötypen faktiskt kan vara orkidérika områden som genomgår en 
”viloperiod” i orkidéblomningen. 

Strategin för övervakning och skötsel av de två varianterna av denna livsmiljö kan vara 
förebyggande och heltäckande, där alla områden behandlas som potentiella orkidérika 
6210*-områden och sköts i enlighet med detta. En annan strategi är att ”vänta och se”, 
där 6210*-områden identifieras först efter flera års löpande övervakning. Risken med den 
sistnämnda strategin är att viktiga orkidéområden är mer sårbara för försämringar till följd 
av de negativa effekter som utbredning av undervegetation och övergivande av mark har 
på orkidéers frögroning. Sådana områden kan därför gå förlorade på grund av olämplig 
skötsel eller avsaknad av skötsel innan man har insett deras verkliga betydelse. 

2.1.2 Dynamiska successionsstadier 

Buskar och annan vedartad vegetation, som utvecklas om skötselintensiteten avtar, anses 
också ingå i livsmiljötyp 6210.  

Det är vanligen problematiskt att tolka och kartlägga livsmiljön i mosaiken av termofil 
kantvegetation och undervegetation. Sådan mosaik är mycket vanlig, och beror ibland på 
succession. I tolkningsmanualen för livsmiljötyper i EU rekommenderas en bred tolkning 
av livsmiljötyp 6210, där även vissa former av kantvegetation ingår (t.ex. Geranion 
sanguinei) som viktiga reservat för termofila växtarter, och buskfacies som är förknippade 
med dessa gräsmarker. 

2.1.3 Skillnader mellan länder och regioner. Tolkningsproblem. 

Livsmiljötyp 6210 omfattar ett stort antal gräsmarkssamhällen som vanligen hänförs till 
den växtsociologiska klassen Festuco-Brometea. Exempelvis i Frankrike urskils 39 
undertyper (Besettitti et al., 2005). 

På grund av avsaknaden av internationellt standardiserad kunskap om denna 
vegetationstyp upptas följande livsmiljötyper i tolkningsmanualen för livsmiljötyper i EU 
(EC, 2013): 

- 6210 Delvis naturliga torra gräsmarker och buskfacies på kalksubstrat och 6210* viktiga 
orkidémarker.  

- 6240* Subpannoniska stäppartade gräsmarker.  
- 6250* Pannoniska löss-stäppmarker.  

Dessa livsmiljöer har definierats genom en kombination av två kriterier: i) förekomsten av 
växtgeografiskt viktiga (sub-)kontinentala och pannoniska arter, och ii) typen av 
geografiskt substrat. Dessa tre enheter överlappar dock varandra i hög grad, vilket gör dem 
svåra att använda i naturskyddsåtgärder och vetenskaplig praxis. Baserat på den floristiska 
sammansättningen är det ibland svårt att avgöra vilken livsmiljötyp som gräsmarker i 
Festucion valesiacae-alliansen tillhör. Detta har lett till att samma livsmiljötyp tolkas olika 
i EU-länderna (Mucina et al., 2016). 
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Klassificeringen av en viss gräsmark som en livsmiljö av typen 6210 eller 6240* är inte alltid 
entydig7. Detta problem förekommer till exempel vid den polsk–tyska gränsen (nedre 
Oderdalen). I Polen beslutade man att inte ta med 6240* i den nationella 
referensförteckningen över huvud taget, vilket innebär att alla termofila gräsmarker 
klassificeras som 6210. På den tyska sidan av samma dal klassificeras mycket likartade 
gräsmarker som 6240*. Detta leder till att de tyska gräsmarkerna är prioriterade 
livsmiljöer, medan de polska gräsmarkerna inte är det. Polens avvikande tolkning jämfört 
med grannländerna ifrågasätts av experter (Jermaczek 2008, Jermaczek-Sitak 2012, 
Barańska et al. 2014b).  

Frankrike och Italien har olika tolkningar av de subkontinentala stäppartade gräsmarkerna 
i Stipo capillatae-Poion carniolicae, som anses ingå i livsmiljötyp 6210 i Frankrike, medan 
de ingår i livsmiljötyp 6240* i Italien. 

Klassificeringen av centraleuropeiska xeroterma stäppartade gräsmarkssamhällen på 

livsmiljönivå är inte enhetlig och klar i Slovakien, Rumänien och angränsande länder.  

Nordöstra Europa är den nordliga gränsen för livsmiljötypens utbredningsområde, och de 
flesta av de typiska arter enligt vilka livsmiljötyp 6210 beskrivs i tolkningsmanualen för 
livsmiljötyper i EU förekommer inte där. Detta kan också ge upphov till tolkningsproblem. 

De floristiska skillnaderna mellan mediterrana och tempererade förekomster av vissa 
livsmiljötyper med torra gräsmarker har dessutom ofta lett till feltolkningar och 
svårigheter att hänföra vissa gräsmarker till rätt kategori (Apostolova et al., 2014).  

Närmare information om hur denna livsmiljötyp tolkas och definieras enligt olika 
klassificeringssystem ges i bilaga 1. 
 
2.1.4 Slutsatser och rekommendationer 

 Det är viktigt att utbyta information om och se över hur denna livsmiljötyp tolkas i 
medlemsstaterna, vilket kan ske i samband med biogeografiska seminarier och 
evenemang på EU-nivå. En standardisering av medlemsstaternas tolkningar är inte 
sannolik, men det är viktigt att medlemsstaterna och de nationella experterna känner 
till andra länders tolkningar. Utbyte av grundläggande uppgifter som visar hur 
livsmiljön identifieras, t.ex. växtsociologiska uppgifter, områdesbeskrivningar och 
fotografier, bör främjas. Normerna för ett sådant uppgiftsutbyte bör fastställas på EU-
nivå. Denna fråga bör även diskuteras vid gemensamma seminarier för de biografiska 
regionerna (inte bara en och en). 

 En översyn av de definitioner som har fastställts för 6210 och 6240 i tolkningsmanualen 
är också tillrådlig.  

 Eftersom livsmiljön ofta består av dynamisk vegetationsmosaik bör det bredare 
rumsliga sammanhanget (dvs. hela mosaiken) beaktas i skötselplaneringen. 

                                                 
7 I tolkningsmanualen för livsmiljötyper i EU överlappar definitionen av denna livsmiljötyp (6210) delvis 
definitionen av livsmiljön subpannoniska stäppartade gräsmarker (6240*), eller åtminstone är åtskillnaden 
mellan dessa två livsmiljötyper inte tillräckligt tydlig. Livsmiljötyp 6240* lades till under EU:s 
utvidgningsprocess, utan att överlappningen med den oförändrade definitionen av livsmiljötyp 6210 rättades 
till.  
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Planeringen av åtgärder för att bevara livsmiljön bör inte begränsas till återstående 
områden av livsmiljötyp 6210.  
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2.2 Ekologiska behov 

De strukturella och floristiska egenskaperna hos denna livsmiljötyp påverkas starkt av 
klimatfaktorer, topografiska egenskaper, markförhållanden och skötselmetoder. Att förstå 
de viktigaste ekologiska behoven, som kan variera på nationell och lokal nivå, är avgörande 
för att fastställa bevarandeåtgärder som säkerställer en gynnsam bevarandestatus för 
livsmiljön enligt artikel 6.1 i habitatdirektivet.  

2.2.1 Mark (inklusive tillgång till vatten och näringsämnen) 

Marken anses vara den viktigaste faktorn för att fastställa sammansättningen av växt- och 
djurarter för denna livsmiljö. Markfuktigheten är en av de viktigaste miljöfaktorer som 

orsakar variationerna hos vegetationen i klassen Festuco-Brometea. 

Generellt sett förekommer denna gräsmarkstyp i torra och väldränerade jordar, från 
neutrala till basiska. Den kan förekomma i såväl tunna som djupa jordar, på kalkklippor och 
kalkstenshällmarker och i sandjordar med mycket låg karbonathalt och neutral reaktion.  

En del typer av torra gräsmarker utvecklas också på näringsfattiga och sura jordar (Chytrý 
et al. 2007) och kan i sällsynta fall även förekomma på basrika vulkaniska bergarter 
(Škodová et al. 2014) eller i sällsynt kalkhaltig vulkanisk klippterräng (Badberg i Tyskland), 

Viktiga faktorer för förekomsten av denna livsmiljötyp är låga näringsnivåer och perioder 
av torka i jorden under sommaren i centrala och norra Europa. I medelhavsklimat kan 
dessa samhällen vanligen endast växa i extra fuktiga jordar (phreatism) i dalbottnar (t.ex. i 
Spanien). Den ökande förekomsten av sommartorka och markerosion kan leda till drastiska 
förändringar i strukturen och den floristiska sammansättningen, vilket gynnar ettåriga 
torktåliga arter (t.ex. i Italien). 

2.2.2 Topografi 

Dessa gräsmarker förekommer till övervägande del på låga till måttliga höjder i centrala 
och norra Europa (t.ex. 200–400 meter), medan de kan förekomma på högre höjder i södra 
Europa, t.ex. i Spanien (höjden kan variera mellan 400 och 2 000 meter), Italien, Tyskland 
och Rumänien (där de förekommer i bergsområden på 300–800 meters höjd i den alpina 
regionen). 

Livsmiljön kan förekomma i öppna slättområden, på sluttningar eller något sluttande 
områden i termofila lägen med sydlig eller västlig exponering (t.ex. i Slovakien, Luxemburg 
och Polen), på sluttningar i floddalar, alluviala terrasser på hög höjd och i soliga utkanter 
av skogar.  

2.2.3 Klimat 

Ihållande nederbördsminskning och/eller temperatursänkning under en längre tid kan 
ändra den floristiska sammansättningen, vilket i sin tur leder till förändringar hos de 
djurarter som lever i området.  
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2.3 Sammanhörande livsmiljöer 

Andra livsmiljöer som har anknytning till eller kontakt med livsmiljötyp 6210 kan påverka 
skötseln. En del livsmiljöer har anknytning till 6210 när det gäller dynamik och ekologisk 
succession, eller bildar livsmiljömosaiker.  

Eftersom miljögradienten för torra gräsmarker är kontinuerlig förekommer vegetationen 
hos livsmiljötyp 6210 ofta i anslutning till andra vegetationstyper, bland annat sanddyner 
(t.ex. 2130 *Permanenta kustnära sanddyner med örtvegetation (”gråa sanddyner”) och 
livsmiljöer med buskmarker (40A0 *Subkontinentala peripannoniska buskmarker, 5130 
Juniperus communis-buskmarker), flera typer av gräsmarker och ängar (6110*, 6120*, 
6230*, 6240*, 6270*, 6280*, 62A0, 6410) och rikkärr (7230), och kan utgöra en integrerad 
del av den komplexa livsmiljötypen uppspruckna kalkstenshällmarker (8240*). Närmare 
uppgifter om de livsmiljötyper som kan förekomma i anslutning till eller har kontakt med 
livsmiljötyp 6210 ges i bilaga 1. 

Bland de sammanhörande livsmiljötyper som kan bilda mosaiker finns även termofil 
kantvegetation (t.ex. Geranion sanguinei) och en rad olika torra skogliga livsmiljöer som 
9150, 9170 och 91G0 samt vissa mediterrana, dakiska och illyriska ekskogar eller ek-
avenbokskogar, bland annat naturlig ”stäppartad” mosaik vid trädgränsen med termofila 
ekskogar av typen Quercetalia pubescentis. 
 

 
Juniperus communis ssp. communis i torra gräsmarker på kalksten i Niederösterreich, Österrike 
(Stefan Lefnaer). 
 

2.4 Sammanhörande arter 

Några av arterna i bilagorna 2, 4 och 5 till habitatdirektivet och bilaga I till fågeldirektivet 
har en stark koppling till denna livsmiljö. Det kan därför behövas särskilda skötselmetoder 
för att bevara dessa arter. Denna livsmiljötyp är särskilt viktig för ryggradslösa djur, 
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inbegripet pollinatörer, t.ex. många gaddsteklar, flugor och dagfjärilar. Några relevanta 
arter nämns nedan.  

Växter 

Halvtorra gräsmarker är rika på sällsynta och skyddade växtarter, bland annat tre arter som 
finns förtecknade i bilaga 2 till habitatdirektivet: 

Gentianella anglica är en sällsynt ettårig växt som är endemisk för Förenade kungariket. 
Den förekommer i kalkgräsmarker, främst på branta sydvända sluttningar med mer solljus 
och mycket grund jordmån (2–5 cm), vilket innebär att bördigheten är mycket låg (WCC, 
1999). På de flesta platser där den förekommer omfattas vegetationen av livsmiljötyp 
6210. Gentianella anglica växer på bar jord eller i gles grässvål som hålls öppen genom en 
kombination av djurens bete och tramp på tunna, torra jordar. I tät grässvål trängs den 
undan och kan inte konkurrera med andra starkare arter. G. anglica har minskat markant 
sedan 1970, främst på grund av att gammal kalkgräsmark har plöjts och gödslats och betet 
har upphört på de återstående gräsmarkerna. 

Pulsatilla slavica* är endemisk för västra Karpaterna i Polen och Slovakien och är listad 
som en prioriterad art i bilaga 2 till habitatdirektivet. I Slovakien förekommer växten på 
gräsbevuxna klippsluttningar och i kvarlevande tallskogar, i sällsynta fall även i bokskogar 
på kalksten och dolomiter, från kuperade områden till den subalpina vegetationszonen. 
Insamling av denna växt anses vara ett stort hot i Polen. I Slovakien hotas arten av 
livsmiljöförlust till följd av igenväxning eller beskogning (främst Pinus sylvestris och P. 
nigra), markerosion och att marken trampas till kring turistrutter, insamling av plantor 
samt täktverksamhet (Mereďa och Hodálová, 2011). 

Himantoglossum adriaticum är en sällsynt europeisk endemisk orkidé som är hotad i 
många länder. Den växer i kalkhaltig jordmån i naturliga och delvis naturliga torra och 
mesofila gräsmarker eller i öppna skogsmarker och begränsas till en liten region längs den 
adriatiska kusten i centrala och sydöstra Europa. H. adriaticum växer oftast i gräsmarker 
som kan beskrivas som sekundärsuccessionen av vegetationsklassen Festuco-Brometea 
(Bódis et al., 2018). Den hotas på flera sätt, bland annat av intensifierat jordbruk, 
skogsbruk, nedläggning av jordbruksmark, invasiva arter och plockning. H. adriaticum 
förekommer i skyddade områden inom sitt utbredningsområde och kontinuerlig 
övervakning av bestånden rekommenderas (Dostalova et al., 2013). 
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Himantoglossum adriaticum (Mário Duchoň).  
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Fåglar 

Dessa gräsmarker tjänar som livsmiljö för många hotade eller sällsynta fågelarter, varav 
många är förtecknade i bilaga 1 till fågeldirektivet. Flera rovfåglar, t.ex. slagfalk (Falco 
biarmicus), bivråk (Pernis apivorus), ormörn (Circaetus gallicus) och ängshök (Circus 
pygargus), använder dessa gräsmarker som jaktområden under häckningssäsongen och 
det är därför viktigt att säkerställa att de djur som de livnär sig på förekommer i området, 
t.ex. små däggdjur och hönsfåglar. Riklig tillgång till föda är ett viktigt behov för rovfåglar 
som övervintrar i torra gräsmarker. Alla dessa rovfåglar behöver stora öppna områden för 
jakt, med lämplig högre vegetation som sovplatser (Croft och Jefferson, 1999). 

Många tättingar, däribland ortolansparv (Emberiza hortulana), höksångare (Sylvia nisoria), 
trädlärka (Lullula arborea) och törnskata (Lanius collurio), använder denna livsmiljö för att 
bygga bo och som sovplats, och har påverkats allvarligt av förändrade jordbruksmetoder. 
Andra fåglar som är upptagna i bilaga 1 och häckar i dessa gräsmarker är tjockfot (Burhinus 
oedicnemus) och korttålärka (Calandrella brachydactyla).  

Denna livsmiljö är också viktig för andra fågelarter som varfågel (Lanius excubitor), 
klippsparv (Emberiza cia), gulsparv (Emberiza citronella) och nattskärra (Caprimulgus 
europaeus). 

Förlust, fragmentering och försämring av livsmiljön till följd av förändringar i jordbruket 
har en direkt inverkan på fågelarter. Bristande skötsel på grund av nedlagd 
jordbruksverksamhet eller intensifiering av jordbruk, vilket inbegriper ökad användning av 
växtskyddsmedel, konstgödsel och flytgödsel, minskar antalet ryggradslösa djur i området. 
Minskad tillgång till denna viktiga vinterfödokälla har lett till en omfattande och 
kontinuerlig minskning av dessa fågelarter i EU. Störningar i form av mänsklig verksamhet 
under häckningssäsongen leder dessutom till misslyckade häckningar. 
 
Ryggradslösa djur 

Livsmiljötyp 6210 är högt prioriterad för bevarande av vilda pollinatörer som vildbin, 
flugor, dagfjärilar och nattfjärilar. Många bin och andra steklar, gräshoppor, syrsor, 
rovflugor (Asilidae), blomflugor (Syrphidae), svävflugor (Bombyliidae) och andra insekter 
och spindlar är typiska för denna livsmiljö, och till följd av detta finns det också många olika 
rovlevande och parasitiska ryggradslösa djur bland de typiska arterna.  

Kalkgräsmarker är särskilt rika på myrarter, eftersom de trivs i varma torra förhållanden i 
uppbrutna eller steniga grässvålar. Livsmiljön har även en rik markfauna – små leddjur, 
rundmaskar, insektslarver och daggmaskar. Betade gräsmarker (betesmarker) hyser en 
mångfald av saprofaga (som livnär sig på organiskt material som bryts ned) ryggradslösa 
djur (insekter, kvalster, rundmaskar), som är beroende av exkrementer från betande djur.  

Dessa gräsmarker är också en viktig nektar- och pollenresurs för många mer generalistiska 
insekter. Under blomningssäsongen hyser gräsmarker en stor mångfald dagfjärilar och 
andra blombesökande insekter – skalbaggar, bin och andra steklar, tripsar, blomflugor och 
andra flugor. En undersökning där man kombinerade uppgifter som utbredning och 
nektarproduktivitet för olika blommande arter i Förenade kungariket (Baude et al., 2016) 
visade att kalkgräsmarker är en av de livsmiljöer som producerar den största mängden 
nektar per ytenhet, från de mest varierade växtkällorna. 
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Ett anmärkningsvärt stort antal dagfjärilsarter förknippas med denna livsmiljö, varav ett 
antal arter har specialiserade ekologiska behov. Torra kalkgräsmarker hör till de mest 
artrika livsmiljöerna för dagfjärilar i Europa (van Swaay, 2002, 2006). Av de 576 arter som 
uppges vara inhemska i Europa har 274 (48 %) rapporterats förekomma i torra 
kalkgräsmarker, vilket är ännu fler än i alpina och subalpina gräsmarker (där 261 arter har 
rapporterats) (WallisDeVries och Van Swaay, 2009). Av dessa 274 dagfjärilsarter är 44 
(16 %) endemiska och begränsade till Europa. Av de 71 arter som anses vara hotade i 
Europa förekommer 37 (52 %) i kalkgräsmarker. Typiska arter är många bastardsvärmare 
(Zygaena), tjockhuvuden (Hesperiidae) och stora iögonfallande riddarfjärilar som 
makaonfjäril (Papilio machaon) och segelfjäril (Iphiclides podalirius). 

Bland de fjärilsarter som är karakteristiska för 
kalkgräsmarker återfinns dagfjärilar som 
omfattas av habitatdirektivet, t.ex. vitfjärilen 
Colias myrmidone (bilagorna 2 och 4) och 
svartfläckig blåvinge (Maculinea arion) 
(bilaga 4). Båda dessa arter är ytterst hotade.  

Colias myrmidone anses vara den dagfjärilsart 
som har minskat mest i Europa. Den har 
redan försvunnit från de flesta länder inom 
sitt europeiska utbredningsområde och 
kommer att försvinna helt från Europa om 
inte åtgärder omedelbart vidtas. 
Återinförande av denna art bör övervägas i 
alla regioner och länder där den har utrotats 
under de senaste åren, förutsatt att 
tillräckligt stora livsmiljöområden återställs 
enligt EU:s handlingsplan för bevarande av 
arter (Marhoul och Olek, 2012). 

 
   Colias myrmidone (Ľ. Víťaz) 

Apollofjäril (Parnassius apollo) förknippas med denna livsmiljötyp i den boreala regionen, 
där den förekommer i lågt belägna gräsmarker8. I Kroatien återfinns gräsfjärilen Proterebia 
afra dalmata i denna livsmiljö, och i sydöstra Europa är blåvingen Pseudophilotes bavius 
typisk för livsmiljön. Torra kalkgräsmarker anses också vara goda livsmiljöer för 
väddnätfjäril (Euphydryas aurinia) och kärrguldvinge (Lycaena dispar) (Rūsiņa, 2017).  

Torra kalkgräsmarker är viktiga livsmiljöer för vildbin, andra gaddsteklar och bladsteklar. 
De flesta solitära bin är specialiserade på vissa växtarter som pollenkälla och många är 
specialiserade på arter som växer i kalkgräsmarker. I Förenade kungariket kan dessa 
livsmiljöer hysa över 80 arter, varav 14 är starkt knutna till livsmiljön (Falk, 2015). En del 
biarter är beroende av en enda växtfamilj eller växtsläkte som är typiska för 
kalkgräsmarker, t.ex. Melitta dimidiata av Onobrychis sp. och väddsandbi (Andrena 
hattorfiana) av åkervädd (Knautia arvensis). Dessa bin har en mycket stark koppling till 
livsmiljön eftersom de är beroende av det insamlade pollenet som föda för larverna. Ett 
stort antal flugor (Diptera) hör också till de typiska arterna och har anpassat sig till de torra 

                                                 
8 Organisationen Butterfly Conservation Europe har föreslagit att denna art läggs till som typisk art för 
livsmiljötypen i det boreala biogeografiska seminariet (2012). I Alperna och angränsande 
utbredningsområden förekommer den endast i subalpina miljöer på 750–2 000 meters höjd i livsmiljötyp 
6170. 
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förhållandena, exempelvis svävflugor (Bombylidae), flera blomflugor (Syrphidae: arter av 
Merodon, Eumerus, Paragus och Pipizella) och rovflugor (Asilidae), som kräver varma 
soliga förhållanden och ofta förekommer på sluttningar med kalkgräsmark. Svävflugor och 
bin behöver en öppen och heterogen gräsmarksstruktur på mikronivå (5–10 cm). En 
monoton grässtruktur är inte bra för marklevande bin eller rovinsekter som myror och 
sandjägare m.fl. (Cicindelinae). 

Många sällsynta gräshoppsarter, t.ex. Saga pedo, Gomphocerippus rufus och Stenobothrus 
lineatus, är också knutna till denna gräsmarkstyp (Alexander 2003, Sardet et al. 2015), 
liksom syrsor, t.ex. Gyrillus campestris. 

Skötselbehoven för ryggradslösa djur diskuteras i avsnitt 5.1.3. 

Reptiler 

Reptiler som är förknippade med denna livsmiljötyp i delar av deras utbredningsområde 
är t.ex. hasselsnok (Coronella austriaca), eskulapsnok (Zamenis longissimus), gulgrön 
pisksnok (Hierophis viridiflavus), sandödla (Lacerta agilis), västlig smaragdödla (Lacerta 
bilineata) och murödla (Podarcis muralis) (Bensettiti et al., 2005). 

Däggdjur 

Vissa däggdjursarter är typiska för denna livsmiljö, 
särskilt små gnagare. Sisel (Spermophilus citellus), 
som är förtecknad i bilagorna 2 och 4 till 
habitatdirektivet, behöver kort gräs (10–20 cm), 
vanligen på torra gräsmarker och stäpper. Dessa 
förhållanden kan gå förlorade om bete upphör, 
gräset blir grovt och buskvegetation utvecklas 
(Janák et al., 2013).  

 
  Sisel (Michal Ambros). 

2.5 Ekosystemtjänster och -fördelar 

Kalkgräsmarker ger viktiga fördelar för samhället (produktion, sysselsättning), miljön och 
den biologiska mångfalden, även om dessa fördelar inte alltid är så kända eller förstås. 
Dessa gräsmarker används i stor utsträckning som betesmarker för husdjur i hela EU, vilket 
genererar inkomster för lokalsamhällen inom livsmiljöns utbredningsområde. Bland de 
ekosystemtjänster och fördelar som livsmiljön ger finns pollinering, förbyggande av 
markerosion, koldioxidbindning samt estetiska och rekreativa värden.  

Som framgår av det föregående avsnittet är dessa gräsmarker viktiga livsmiljöer för många 
EU-skyddade arter (växter, fåglar, dagfjärilar, reptiler och däggdjur) och för betande vilda 
djur som hjortar och gnagare. Livsmiljötyp 6210 är högt prioriterad för bevarande av vilda 
pollinatörer, särskilt vildbin, men även flugor, dagfjärilar och nattfjärilar. 

Mark som används för intensiv odling av grödor binder inte mycket koldioxid, medan 
betesmarker kan binda 0,3–0,6 ton kol per hektar och år (DEFRA, 2007). 

Torra gräsmarker och stäpper är hem för förfäder eller nära släktingar till flera av våra 
allmänt använda örter (t.ex. vild basilika, vild mejram och vild timjan), trädgårdslökar samt 
flera kryddor och medicinalväxter (EEA 2001). 

Livsmiljötyp 6210 är påtagligt artrik (blomväxter, insekter, rovfåglar) och har dessutom ett 
högt rekreationsvärde. Denna gräsmarkstyp är sedan länge tillbaka ett vanligt motiv för 
landskapsmålningar och gör landsbygden uppskattad.  



 

28 

2.6 Geografisk utbredning 

2.7.1 Livsmiljöns areal enligt medlemsstaternas rapporter 

Livsmiljötypen förekommer i 25 länder och 7 biogeografiska regioner9. Samtliga 
medlemsstater har rapporterat om livsmiljötypens utbredningsområde och areal (i 
enlighet med rapporteringskraven i artikel 17 i habitatdirektivet10). Den totala areal som 
rapporterades 2013 uppgick till 16 732 km2. Nästan hälften av bedömningarna visade en 
nedåtgående trend för areal. Den största livsmiljöarealen finns i Medelhavsregionen, 
medan utbredningsområdet är störst i den kontinentala regionen. 

  

Figur 2: Areal (km2) och utbredningsområde för livsmiljötyp 6210 i varje biogeografisk region: alpin 
region (ALP), atlantisk region (ATL), Svartahavsregion (SVH), boreal region (BOR), kontinental 
region (KON), Medelhavsregion (MED) och pannonisk region (PAN).  
 

Även om livsmiljötypen förekommer i 25 länder finns nästan 90 % av dess rapporterade 
yta i 5 länder (Italien, Frankrike, Rumänien, Spanien och Bulgarien).  

 
                                                 
9 Enligt EU:s referenslistor. https://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter2 
10 Artikel 17-datauppsättning som innehåller uppgifter i tabellform som rapporterats av samtliga 
medlemsstater (utom Kroatien) för perioden 2007–2012: https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-
format. Det ska påpekas att det finns problem med datakvaliteten i artikel 17-rapporterna. De uppgifter i 
denna handlingsplan som baseras på sådana data måste därför tolkas med försiktighet och bör betraktas 
som vägledande. 
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Italien rapporterade den största arealen av 6210 (6 407km2) under perioden 2007–2012, 
följt av Frankrike (3 028 km2), Rumänien (2 200 km2), Spanien (1 915km2) och Bulgarien 
(1 258 km2). 

 
Figur 4: Areal av livsmiljötyp 6210 (km2) i medlemsstaterna.  

 
Figur 5: Utbredningsområdets areal (km2) för livsmiljötyp 6210 i medlemsstaterna.  

 

Figur 6: Areal (km2) för livsmiljötyp 6210 per medlemsstat i varje biogeografisk region (enligt 
artikel 17-rapporteringen för perioden 2017–2012). 
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2.6.1 Trender för areal 

Arealen minskade i nästan hälften av bedömningarna under perioden 2007–201211. Endast 
4 % av bedömningarna visade en ökande trend (Belgien i den atlantiska och den 
kontinentala regionen). Uppgifter om trender för areal saknades i 16 % av bedömningarna 
(Bulgarien, i den alpina regionen, Svartahavsregionen och den kontinentala regionen, 
Spanien i Medelhavsregionen, Luxemburg i den kontinentala regionen och Polen i den 
alpina och den kontinentala regionen).  
 

 

Figur 7. Trend för areal av livsmiljötyp 6210: 
antal bedömningar som rapporterats i varje trendkategori. 

 

 

2.6.2 Utbredning av livsmiljötyp 6210 i Natura 2000 

Omkring 57 % av den totala arealen av denna livsmiljötyp i EU omfattas av Natura 2000-
nätet.  

Livsmiljötypen uppges ha en betydande förekomst12 i 4 437 Natura 2000-områden. 

Den region där livsmiljötyp 6210 förekommer i flest Natura 2000-områden är den 
kontinentala regionen. Över 50 % av de områden där denna livsmiljötyp ingår finns i 
Tyskland, Italien och Frankrike.  

Den uppskattade arealen av livsmiljötyp 6210 som omfattas av nätet är dock störst i den 
biogeografiska Medelhavsregionen.  

Italien har den största arealen av livsmiljötyp 6210 som omfattas av Natura 2000-nätet, 
men om man ser på antalet områden där livsmiljön förekommer har Tyskland generellt 
många områden med en liten areal av livsmiljön och den genomsnittliga storleken på 

                                                 
11 Totalt rapporterades 45 bedömningar för livsmiljötyp 6210 i 24 medlemsstater och 7 regioner (Kroatien 
lämnade ingen rapport för perioden 2007–2012). 
12 Förutom de områden där livsmiljötypen rapporteras som representativitet D: obetydlig förekomst. 
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områdena är mycket liten. Andra medlemsstater som Bulgarien har endast ett fåtal 
områden men en stor areal av livsmiljön. 

 

 

Figur 9: Total areal av livsmiljötyp 6210 i varje medlemsstats respektive Natura 2000-områden. 

 

 

Figur 10: Antal Natura 2000-områden där livsmiljötyp 6210 förekommer i varje medlemsstat. 

 
Procentandelen av livsmiljöns areal som ingår i Natura 2000 har även beräknats för varje 
medlemsstat i varje biogeografisk region utifrån artikel 17-datauppsättningen, baserat på 
den totala rapporterade livsmiljöarealen och arealen inom Natura 2000 (se tabell 4). 
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Tabell 4. Areal och andel av livsmiljötyp 6210 i Natura 2000 (från artikel 17-datauppsättningen, 
2013) 

Biogeografisk 
region 

Medlem
sstat 

6210 – Total 
areal (km2) 

6210 – Areal inom 
Natura 2000 (km2) 

% i Natura 
2000 

ALP AT 25,00 15,00 60 

ALP BG 177,00 173,68 98 

ALP DE 28,00 23,12 83 

ALP ES 522,00 227,00 44 

ALP FR 550,00 295,14 54 

ALP HR NA  NA NA 

ALP IT 1 173,00 418,78 36 

ALP PL 2,00 2,00 100 

ALP RO 900,00 800,00 89 

ALP SE 1,00 0,20 20 

ALP SI 66,00 48,00 73 

ALP SK 154,00 100,00 65 

ALPIN REGION   3 598,00 2 102,92 58 % 

ATL BE 0,20 0,17 86 

ATL DE NA 1,94 NA 

ATL DK 4,10 1,00 24 

ATL ES 508,91 375,00 74 

ATL FR 1 500,00 332,00 22 

ATL IE 14,29 9,58 67 

ATL NL 0,50 0,50 100 

ATL UK 506,47 336,87 67 

ATLANTISK REGION   2 534,47 1 057,06 42 % 

SVH BG 109,61 93,01 85 

SVARTAHAVSREGIO
N   109,61 

93,01 
85 % 

BOR EE 50,00 32,00 64 

BOR FI 1,40 0,50 36 

BOR LT 40,00 7,90 20 

BOR LV 30,00 18,00 60 

BOR SE 140,00 32,00 23 

BOREAL REGION   261,40 90,40 35 % 

KON AT 25,00 13,00 52 

KON BE 4,06 4,00 99 

KON BG 972,09 902,66 93 

KON CZ 139,30 64,85 47 

KON DE 347,54 243,06 70 

KON DK 41,00 12,00 29 

KON FR 600,00 345,00 58 

KON HR NA NA NA 

KON IT 1 218,47 509,18 42 
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KON LU 3,10 1,86 60 

KON PL 30,00 30,00 100 

KON RO 1 300,00 1 200,00 92 

KON SE 69,00 57,00 83 

KON SI 65,00 34,00 52 

KONTINENTAL 
REGION   4 814,56 

3 416,61 
71 % 

MED ES 883,55 396,00 45 

MED FR 378,00 378,00 100 

MED HR NA NA NA 

MED IT 4 015,25 1 557,46 39 

MED PT NA 284,00 NA 

MEDELHAVSREGIO
N   5 276,80 

2 615,46 
50 % 

PAN CZ 8,92 4,10 46 

PAN HU 85,00 78,00 92 

PAN SK 43,66 35,00 80 

PANNONISK 
REGION  137,58 

117,10 
85 % 

TOTALT EU 16 732,42 9 492,56 57 % 
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3. BEVARANDESTATUS, HOT OCH PÅVERKANSFAKTORER 

3.1 Bevarandestatus och trender 

Bevarandestatusen är ogynnsam och försämras i större delen av livsmiljöns 
utbredningsområde enligt medlemsstaternas rapporter enligt artikel 17 i 
habitatdirektivet.  
Bevarandestatusen inom Natura 2000-nätet är bättre än utanför (35 % av livsmiljöns 
areal inom Natura 2000 har en utmärkt bevarandestatus, omkring 55 % har en god 
bevarandestatus och mindre än 10 % har en mindre god bevarandestatus).  
Harmoniserade metoder skulle möjliggöra bättre jämförelser mellan bedömningar av 
bevarandestatus, åtminstone mellan länder som tillhör samma biogeografiska region. 

Uppgifterna i detta avsnitt grundar sig främst på uppgifter som medlemsstaterna har 
rapporterat för perioden 2007–2012, vilka ingår i artikel 17-datauppsättningen13. En del 
uppgifter från de senaste rapporter som medlemsstaterna lämnade in 2019 om 
bevarandestatus och trender för perioden 2013–2018 ingår också. Det ska dock påpekas 
att dessa uppgifter, som för närvarande finns tillgängliga via Europeiska miljöbyrån14, kan 
kräva ytterligare granskning. 

Den metod som används för att bedöma bevarandestatus är beroende av uppgifter från 
en rad olika källor. Uppgifterna bör helst ha inhämtats under rapporteringsperioden med 
hjälp av metoder som är jämförbara mellan samtliga medlemsstater. Medlemsstaterna har 
dock använt uppgifter som inhämtats för olika ändamål och under varierande tidsperioder. 
I många fall saknas det lämpliga uppgifter och då har expertutlåtanden använts för att 
möjliggöra bedömningar. 

3.1.1 Bevarandestatus på nivån för biogeografiska regioner 

Bevarandestatusen var ogynnsam i samtliga biogeografiska regioner under den 
föregående rapporteringsperioden (dessa uppgifter har ännu inte bearbetats för den 
senaste perioden). Arealen var oftast ogynnsam och de parametrar som fick sämst resultat 
var framtidsutsikter samt struktur och funktioner. Bedömningarna visade att livsmiljön har 
försämrats och väntas fortsätta försämras på biogeografisk nivå i framtiden. 

Tabell 5: Bevarandestatus och trender för livsmiljötyp 6210 per biogeografisk region (2007–2012)  

Region Utbredning
sområde 

Område Struktur 
och 
funktion 

Framtidsut
sikter 

Bevarandest
atus 
2007–2012 

Trend för 
bevarandest
atus 

Tidigare 
bevarandest
atus (2001–
2006) 

ALPIN REGION O1 O1 O1 O1 O1 – XX 

ATLANTISK REGION GY O2 O2 O2 O2 – O2 

SVARTAHAVSREGIO
N GY GY O1 O1 O1 = XX 

BOREAL REGION GY O2 O2 O2 O2 – O2 

                                                 
13https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-
1/article-17-database-zipped-ms-access-format Kroatien (HR) lämnade inte in artikel 17-rapporten för den 
senaste perioden och uppgifter från detta land ingår därför inte i detta avsnitt. Det ska påpekas att det finns 
problem med datakvaliteten i artikel 17-rapporterna. Uppgifterna i detta avsnitt måste därför tolkas med 
försiktighet och bör endast betraktas som vägledande. 
14 https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-
summaries 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summaries
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summaries
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KONTINENTAL 
REGION O1 O2 O2 O2 O2 – O2 

MEDELHAVSREGION O1 O1 O1 O2 O2 – XX 

PANNONISK 
REGION GY O1 O1 O1 O1 = O2 
 

Gynnsam GY Okänd XX Ogynnsam – otillräcklig O1 Ogynnsam – dålig O2 

Betydelseindikator (+) förbättras (–) försämras (=) stabil (x) okänd (i.u.) ingen uppgift. 

 
3.1.2 Bevarandestatus för livsmiljön på medlemsstatsnivå i varje biogeografisk region 

Bevarandestatusen bedöms vart sjätte år i varje medlemsstat och varje biogeografisk 
region. Bedömningar från tre rapporteringsperioder (sedan 2001) finns nu tillgängliga 

(sammanställda uppgifter om bevarandestatus som har rapporterats för denna livsmiljötyp 

under tre rapporteringsperioder finns i tabell 6 på nästa sida).  

Generellt sett har bevarandestatusen för livsmiljötyp 6210 inte förbättrats enligt 
rapporterna för perioden 2013–2018. Flera medlemsstater har snarare rapporterat om 
försämrad bevarandestatus för livsmiljötypen på nivån för biogeografiska regioner.  

Enligt de senaste rapporterna som medlemsstaterna lämnade 2019 är bevarandestatusen 
ogynnsam i samtliga medlemsstater och regioner, med undantag för Kroatien i den alpina 
regionen och Medelhavsregionen och Rumänien i den alpina och den kontinentala 
regionen. 

Situationen är oroande i den atlantiska regionen, där samtliga länder har rapporterat en 
ogynnsam status för denna livsmiljö. I Belgien, Tyskland och Nederländerna har 
bevarandestatusen dessutom försämrats sedan den första rapporteringsperioden (2001–
2006). 

Bevarandestatusen för denna livsmiljötyp har också rapporterats som ogynnsam i alla 
länder i den boreala regionen, med en nedåtgående trend i Lettland och Sverige. 

Samtliga länder har rapporterat en ogynnsam status för livsmiljön i Medelhavsregionen, 
och bevarandestatusen har försämrats i Frankrike, Italien och Portugal jämfört med 
tidigare rapporteringsperioder.  

I den pannoniska regionen har bevarandestatusen för livsmiljötyp 6210 rapporterats som 
ogynnsam – otillräcklig (O1) i samtliga länder. I Tjeckien förefaller situationen dock ha 
förbättrats jämfört med den senaste rapporteringsperioden.  

Merparten av den areal som livsmiljötypen täcker i den kontinentala regionen har dålig 
bevarandestatus (O2), mindre än 20 % har en otillräcklig bevarandestatus (O1) och den 
enda gynnsamma statusen i regionen rapporterades av Rumänien, som endast har 
omkring 0,2 % av den sammanlagda livsmiljöarealen i regionen.  

Bevarandestatusen har försämrats i flera fall jämfört med den föregående 
rapporteringsperioden. Så är fallet med Österrike i den alpina och den kontinentala 
regionen, Tyskland i den atlantiska och den kontinentala regionen och Italien i den alpina 
regionen, den kontinentala regionen och Medelhavsregionen. 

Situationen har förbättrats något med en förändring från dålig bevarandestatus (O2) till 
otillräcklig bevarandestatus (O1) i den alpina och den atlantiska regionen i Spanien (på 
grund av ändrad metod respektive förbättrad kunskap), i den alpina regionen i Polen (på 
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grund av förbättrad kunskap) och i den pannoniska regionen i Tjeckien (på grund av 
förbättrad kunskap).  
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Tabell 6. Bevarandestatus för livsmiljötyp 6210 enligt EU-medlemsstaternas rapporter från 
de tre tillgängliga rapporteringsperioderna 

MEDLEMSST
AT 
 

REGION 
 

Bevarandesta
tus 2001–

2006 

Bevarandesta
tus 2007–

2012 
Trend 

 
% i 

region 

Bevarandesta
tus 2013–

2018 
Trend 

 
AT ALPIN REGION O1 O1 = 23,6 O2 – 

BG ALPIN REGION i.u. O1 = 8,5 O1 x 

DE ALPIN REGION O1 O1 – 3,7 O1 = 

ES ALPIN REGION XX O2 – 7,2 O1 x 

FR ALPIN REGION O1 O1 = 18,3 O1 = 

HR ALPIN REGION i.u. i.u.   GY = 

IT ALPIN REGION GY O1 – 22,1 O2 – 

PL ALPIN REGION O1 O2 + 0,5 O1 x 

RO ALPIN REGION i.u. GY  0,5 GY x 

SE ALPIN REGION O2 O2 – 0,7 O2 – 

SI ALPIN REGION O2 O2 = 2,8 O2 – 

SK ALPIN REGION O1 O1 = 12,1 O1 x 
        

BE 
ATLANTISK 
REGION O1 O2 + 0,7 O2 x 

DE 
ATLANTISK 
REGION O1 O1 x 2,6 O2 – 

DK 
ATLANTISK 
REGION O2 O2 x 1,3 O2 – 

ES 
ATLANTISK 
REGION O1 O2 – 15,0 O1 = 

FR 
ATLANTISK 
REGION O2 O2 – 37,7 O2 – 

IE 
ATLANTISK 
REGION O2 O2 = 6,2 O2 – 

NL 
ATLANTISK 
REGION O1 O2 = 0,2 O2 + 

UK 
ATLANTISK 
REGION O2+ O2  36,2 O2 = 

        

BG 
SVARTAHAVSREG
ION i.u. O1 = 100 O1 x 

        

EE BOREAL REGION O1– O1 = 17,3 O1 = 

FI BOREAL REGION O2– O2 – 4,6 O2 = 

LT BOREAL REGION O2– O2 – 25,9 O2 x 

LV BOREAL REGION O2+ O2 – 23,8 O2 – 

SE BOREAL REGION O2– O2 – 28,4 O2 – 
        

AT 
KONTINENTAL 
REGION O1 O1 = 5,0 O2 – 

BE 
KONTINENTAL 
REGION O1 O2 + 1,0 O2 + 

BG 
KONTINENTAL 
REGION i.u. O1 = 10,7 O1 x 

CZ 
KONTINENTAL 
REGION O2 O2 + 10,3 O2 = 

DE 
KONTINENTAL 
REGION O1– O1 – 33,1 O2 – 

DK 
KONTINENTAL 
REGION O2 O2 x 3,6 O2 – 

FR 
KONTINENTAL 
REGION O2 O2 – 17,9 O2 – 

HR 
KONTINENTAL 
REGION i.u i.u.   O1 = 
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IT 
KONTINENTAL 
REGION GY O1 – 8,9 O2 – 

LU 
KONTINENTAL 
REGION O1 O2 x 0,3 O2 – 

PL 
KONTINENTAL 
REGION O2 O1 + 6,0 O1 x 

RO 
KONTINENTAL 
REGION  GY  0,2 GY x 

SE 
KONTINENTAL 
REGION O2 O2 – 1,1 O2 – 

SI 
KONTINENTAL 
REGION O2 O2 – 1,8 O2 – 

        

ES 
MEDELHAVSREGI
ON XX O2 x 45,9 O2 – 

FR 
MEDELHAVSREGI
ON O1 O2 – 10,7 O2 – 

HR 
MEDELHAVSREGI
ON i.u. i.u.   GY = 

IT 
MEDELHAVSREGI
ON GY O1 – 40,2 O2 – 

PT 
MEDELHAVSREGI
ON GY GY  3,2 O1 – 

        

CZ 
PANNONISK 
REGION O2 O2 + 6,9 O1 = 

HU 
PANNONISK 
REGION O2 O1 = 84,9 O1 = 

SK 
PANNONISK 
REGION XX O1 = 8,2 O1 X 
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Figur 12. Karta över utbredningsområdet för livsmiljötyp 6210 och allmän bevarandestatus enligt 
medlemsstaternas rapporter för perioden 2007–2012 (utom Kroatien). 

3.1.3 Trend för bevarandestatus för livsmiljötyp 6210 

De senaste tillgängliga uppgifterna (artikel 17-rapporter för perioden 2007–2012) visar att 
livsmiljöns bevarandestatus försämras enligt de flesta regionala bedömningarna, även om 
den mestadels är stabil i två regioner (Svartahavsregionen och den pannoniska regionen). 
 

 

Figur 13. Trend för bevarandestatus för livsmiljötyp 6210 – uppgifterna visar antal medlemsstater 
per biogeografisk region i varje kategori (2007-2012). 
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3.2 Livsmiljöns bevarandestatus inom Natura 2000-områden  

Varje livsmiljös bevarandenivå rapporteras med hjälp av den standardiserade 
datablanketten för Natura 2000 för varje område där livsmiljön förekommer, enligt 
följande kategorier: 

 A: Mycket gott bevarande. 

 B: Gott bevarande. 

 C: Ordinärt eller minskat bevarande. 

 

Figur 14. Procentandel av den totala arealen av livsmiljö 6210 i varje bevarandeklass inom Natura 
2000. A: Mycket gott, B: Gott, C: Ordinärt eller minskat (Natura 2000-databasen, 2018). 

 
I genomsnitt har omkring 35 % av livsmiljöns areal inom Natura 2000 en mycket god 
bevarandestatus, omkring 55 % har en god bevarandestatus och mindre än 10 % har en 
minskad bevarandestatus.  
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Bevarandegrad för 6210 i Natura 2000-områden 
(% av den totala arealen)

A

B

C



 

41 

 

Figur 15. Procentandel av livsmiljöns areal som har mycket god bevarandestatus inom Natura 
2000-områden i varje biogeografisk region. 
 

3.3 Metoder för bedömning och övervakning av bevarandestatus 

Enligt artikel 11 i habitatdirektivet ska medlemsstaterna övervaka bevarandestatusen hos 
de livsmiljöer och de arter som avses i artikel 2 och särskilt ta hänsyn till prioriterade 
livsmiljötyper och prioriterade arter. Dessa ska utgöra grunden för bedömningarna enligt 
artikel 1715.  

Medlemsstaterna har tagit fram metoder för att bedöma bevarandestatusen för 
livsmiljötyper och arter av gemenskapsintresse eller arbetar med eller förbättrar sådana 
metoder. Metoderna omfattar vanligen variabler, kriterier och tröskelvärden för de 
viktigaste parametrarna (utbredningsområde, areal, struktur och funktion osv.), som visar 
om livsmiljön har en gynnsam bevarandestatus.  

En del länder utformar och testar nu standardiserade metodprotokoll (Italien), modeller 
med flera kriterier (Danmark), eller har tagit fram detaljerade bedömningsmatriser på lokal 
nivå eller områdesnivå samt för övervakning av typiska växtarter (Tyskland16) och andra 
tillvägagångssätt för bedömningen av bevarandestatus. 

När det gäller beskrivningen av en gynnsam bevarandestatus för livsmiljö 6210 finns det 
dock inga officiella hänvisningar och vissa medlemsstater saknar fortfarande en detaljerad 
metod för att bedöma bevarandestatus eftersom det på EU-nivå endast finns en allmän 
begreppsram för rapporteringen enligt artikel 17. 

Flera medlemsstater kartlägger livsmiljön och samlar in uppgifter om dess tillstånd (t.ex. 
genom att registrera biotiska och abiotiska faktorer). Närmare uppgifter om de metoder 

                                                 
15 Rapportering i enlighet med artikel 17 i habitatdirektivet. Förklarande anmärkningar och riktlinjer för 
perioden 2013–2018. Slutlig version – maj 2017. 
16 https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/monitoring/Dokumente/Bewertungsschemata_LRT_Sept_2010.pdf 
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som används av de medlemsstater där livsmiljön förekommer återfinns i avsnitt 5.1 
(Metoder för övervakning av livsmiljöer). 

Några medlemsstater har tidigare uppskattat utbredningsområdet baserat på 
ofullständiga inventeringsuppgifter och har förlitat sig till prognoser för den sannolika 
förekomsten av livsmiljön enligt jordtyp, höjd och uppgifter om förekomsten av 
indikatorarter inom en rutnätscell på 10 km (t.ex. Irland). För rapporteringsperioden 2007–
2012 använde alla medlemsstater verktyget för att beräkna utbredningsområdet, vilket i 
vissa fall ledde till olika uppskattningar 

En del medlemsstater har god kunskap om det exakta området eftersom de nyligen har 
kartlagt livsmiljön. Kartläggning av livsmiljöer kan ge en omfattande överblick av 
livsmiljöns kvalitet och fragmentering. 

En del medlemsstater verkar dock ha svårt att korrekt bedöma det område som täcks av 
denna livsmiljötyp, t.ex. Spanien, där det finns många gradvisa övergångar mellan 
Brometalia erecti och andra strukturer. Det är därför både svårt och kostsamt att korrekt 
kartlägga utbredningsområdet för dessa gräsmarker på en viss plats, och ännu svårare att 
göra det på landsnivå. Dessa växtsamhällens utbredning kan dessutom variera avsevärt 
även på kort och medellång sikt. 

För utvärderingen av strukturer och funktioner används vanligen förekomst av typiska och 

karakteristiska arter som index. Belgien (Flandern) använder även graden av hot för typiska 

arter enligt den regionala rödlistan för att bedöma strukturer och funktioner. 

Olika indikatorer används för att fastställa bevarandestatus. Danmark har tagit fram en 
flerkriteriemodell för bedömning av bevarandestatus som användes i kombination med 
expertbedömningar i rapporteringen 2013. 

De variabler som används för att fastställa bevarandestatus och indikatorer för livsmiljötyp 
6210 är bland annat antalet karakteristiska arter, den relativa täckningen av vedväxter, 
förekomsten av faktorer som visar på en möjlig försämring, inhemska invasiva örter och 
gräs, kvävegynnade örter, invasiva främmande arter osv. 

Indikatorer på god kvalitet för livsmiljötyp 6210 (baserat på Schaminée 2016): 

 Stor artrikedom. 

 Frånvaro av näringskrävande arter och ruderatarter. 

 Livsmiljön är stabil på lång sikt. 

 Vanligen sluten grässvål med låg vegetationsstruktur. 

 Traditionella betes-/slåttersystem. 

 Låg täckning av inträngande höga gräs, buskar och träd. 
 

Det kan bli problem om man använder indikatorer som ”mest typiska” gräsmarker eller 
gräsmarker av ”högsta standard” som grund eller ”referens” för jämförelser, eftersom 
detta kan leda till att mindre typiska gräsmarker anses ha en ”ogynnsam” bevarandestatus 
(O1, O2), trots att de är väl bevarade. Gräsmarker som ligger vid gränsen för livsmiljöns 
utbredningsområde och därmed hyser ett begränsat antal karakteristiska arter kan 
klassificeras som O1 eller O2, även om de faktiskt har god status, vilket påpekats från 
Lettland och Irland. Regionala anpassningar av tröskelvärden och typiska arter användes 



 

43 

även i Tyskland i samband med potential hos/förhållanden i naturliga landskapsenheter 
(Naturräume). 

Irland tillämpade ett nytt protokoll som innebär att områden anses ha god kvalitet om en 
indikator för en art av hög kvalitet registreras inom 20 meter från övervakningsområdets 
gräns. Tanken bakom detta är att positiva indikatorer för en art av hög kvalitet ibland 
endast förekommer undantagsvis inom ett gräsmarkssamhälle som omfattas av bilaga 1 
(Martin et al 2018). 

I vissa fall ingår även skötseln i bedömningen av strukturer, t.ex. i Estland: ”Livsmiljön sköts 
permanent (slåtter eller bete) eller har nyligen slagits eller betats, vilket innebär att 
artsammansättningen inte har förändrats. Inga tecken på igenväxning med buskar” visar 
på en ”mycket god struktur”. 

Trender är en viktig del i bedömningen av alla parametrar för bevarandestatus, förutom 
framtidsutsikter. Trender är avgörande för bedömningen av bevarandestatus, eftersom 
endast stabila eller ökande trender kan leda till en allmänt gynnsam bevarandestatus.  

Trender analyseras inte alltid systematiskt. Italien har föreslagit att trender ska börja 
analyseras genom tillämpning av parametrarna för område, struktur och funktion, och att 
jämförelser görs mellan olika övervakningsperioder (diakronisk analys av kartografiska 
representationer och relaterade landskapsmått, diakronisk analys av floristiska eller 
strukturella förändringar).  
 
3.3.1 Referensområden för livsmiljötypen med gynnsam bevarandestatus 

En identifiering av referensområden av livsmiljötypen som har gynnsam bevarandestatus 
(i varje medlemsstat eller biogeografisk region) kan bidra till att harmonisera 
bedömningarna av bevarandestatus och övervakningen av livsmiljön. En liknande metod 
används redan enligt vattendirektivet17. Med tanke på att denna livsmiljötyp är ytterst 
mångskiftande och varierar beroende på ett stort antal miljömässiga och biotiska faktorer 
bör referensområden identifieras för varje undertyp (jordmånstyper, vegetationsenheter 
och huvudsakliga klimatförhållanden). 

Livsmiljöns naturliga dynamik, som beror på föränderliga ekologiska faktorer (väder, 
klimat, hydrologi osv.) kan medföra svårigheter vid jämförelser av referensområden. 
Sådana situationer kan lösas med regelbunden övervakning av referensområden, vilket bör 
ge tillräckliga uppgifter för jämförelser under olika förhållanden. Det är också viktigt att 
tänka på att områdena kan förändras med tiden. Ett särskilt övervakningssystem bör tas 
fram och användas för att bedöma långsiktiga utvecklingstendenser, särskilt om globala 
förändringar kan påverka livsmiljöns gynnsamma bevarandestatus (även med tanke på 
övervakningsskyldigheten enligt artikel 11 i habitatdirektivet och behovet av 
områdesspecifik övervakning för att bedöma om skötseln är ändamålsenlig). 

Det kan dock vara särskilt problematiskt att tillämpa metoden med referensområden på 
denna livsmiljö, eftersom den är ytterst varierande och har en stor floristisk mångfald såväl 
på lokal nivå som i större geografisk skala. Områdenas potential kan variera stort till följd 

                                                 
17 Bilaga II 1.3 (iv): ”Medlemsstaterna [skall] upprätta ett nät av referensstationer för varje typ av 
ytvattenförekomst. Nätet skall innehålla ett så stort antal områden med hög status att en tillräcklig 
konfidensnivå för värdena för referensförhållandena kan uppnås med hänsyn till variationen hos värdena för 
de kvalitetsfaktorer som svarar mot hög ekologisk status för den aktuella typen av ytvattenförekomst (…). 
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av miljö- och klimatförhållanden. Vissa kartlagda områden begränsas av dessa faktorer och 
har olika potential när det gäller vegetationstäcket. En del områden kanske inte förbättras 
lika mycket som andra trots optimal skötsel, men är ändå viktiga för den biologiska 
mångfalden.  

Referensområden bör identifieras utifrån floristiska skillnader mellan regionerna och 
arternas mångfaldsgradienter. Om en sådan metod tillämpas bör referensområdena för 
livsmiljön väljas så att de täcker livsmiljöns ekologiska och artmässiga variationer. Det bör 
helst finnas referensområden för livsmiljön (med optimala ekologiska förhållanden) för 
varje biogeografisk region, och alla andra områden som hyser livsmiljötypen i regionen bör 
jämföras med dem. En fördel med denna metod är att den kräver en mycket enklare 
(statistisk) metod för bedömning av bevarandestatus. Emellertid kan nationella gradienter 
för artsammansättning leda till att bedömningarna av bevarandestatus blir vilseledande 
på grund av det geografiska utbredningsområdet för många typiska arter. 
 
3.3.2 Referensvärden för gynnsam bevarandestatus 

För att bedöma bevarandestatus enligt habitatdirektivet med användning av den 
överenskomna metod som har använts sedan rapporteringsperioden 2001–2006 enligt 
artikel 17 i direktivet är det nödvändigt att fastställa referensvärden för gynnsam 
bevarandestatus (FRV) för livsmiljötypernas utbredningsområde och arter och för arternas 
populationsstorlek. Dessa referensvärden är viktiga referensnivåer som ska fastställas när 
arter och livsmiljöer uppnår en gynnsam bevarandestatus.  

En rapport om metoder och vägledning för fastställandet av referensvärden har nyligen 
offentliggjorts med stöd av Europeiska kommissionen (Bijlsma et al., 2018).  

En del medlemsstater arbetar för närvarande med att fastställa sådana referensvärden för 
sina EU-livsmiljötyper, inbegripet gräsmarker. De flesta medlemsstater har dock inga 
väldefinierade referensvärden för livsmiljötyp 6210. Detta beror på att det är svårt att skilja 
mellan torra gräsmarkssamhällen i olika livsmiljötyper (t.ex. i alliansen Festucion 
valesiacae: 6210, 6240* och 6250* i Slovakien), vilket i sin tur gör det svårt att fastställa 
referensvärden. 

Mer exakt identifiering, kartläggning och bedömning är avgörande för att fastställa 
referensvärden för gynnsam bevarandestatus. Möjliga långsiktiga negativa effekter i form 
av fragmentering och andra hot måste kvantifieras för att beräkna referensvärden för 
denna livsmiljötyp.  
 
3.3.4 Slutsatser och rekommendationer 

 Användning av enkla och harmoniserade metoder bör föreslås för att möjliggöra bättre 
jämförelser mellan bedömningar av bevarandestatus, åtminstone mellan länder som 
tillhör samma biogeografiska region. Harmonisering kräver internationellt samarbete 
för att jämföra de metoder som används i olika länder. En del länder anser dock att det 
skulle vara svårt att harmonisera metoderna på EU-nivå på grund av olika 
områdesförhållanden, biogeografiska aspekter, artsammansättning, skötsel och 
socioekonomiska omständigheter. 

 Det är viktigt att överväga lokala skillnader i struktur och funktioner för att undvika att 
alla områden jämförs med de högsta standarderna. På grund av geografiskt läge och 
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andra faktorer kan en del gräsmarker redan ha gynnsamma strukturer och funktioner 
inom ramen för sina lokala ekosystem (O’Neill et al 2013), trots att de inte når de 
högsta standarderna.  

 En lösning skulle vara att överväga relevanta parametrar som är förhållandevis enkla 
att bedöma, på plats eller via internet, t.ex. förekomst av bar jord, invasiva arter eller 
vegetationens krontäckning, genom ett standardiserat utvärderingsprotokoll som 
baseras på fältfotografier eller fjärranalys.  

 Linjeinventeringar och omarkerade områdens placering bör vara permanent 
markerade i området för att säkerställa fullständig repeterbarhet. Busktäcket bör 
bedömas på grundval av tolkning av satellit-, flyg- eller drönarfotografier, inte bara 
genom en observatörs visuella bedömning. Detta skulle ge ökad precision och 
snabbare identifiering av faktiska förändringar. 

 Livsmiljöer och biotoper kan kartläggas genom fjärranalys (satellituppgifter, 
flygfotografier) för att avgränsa polygoner av enhetliga livsmiljötyper (t.ex. med hjälp 
av Stanová, Valachovič, red., 2002). Denna metod har redan tillämpats i Slovakien, 
norra delen av Cypern, Rumänien, Montenegro och Ukraina. 

 En annan metod är att använda dynamisk segmentering av satellitbilder för att 
identifiera och övervaka Natura 2000-områden.  

 En lämplig metod för att fastställa nationella referensvärden för gynnsam 
bevarandestatus skulle kunna tas fram på biogeografisk nivå. Relevanta kriterier bör 
fastställas enligt enhetliga metoder och principer. 

 I de förklarande anmärkningarna och riktlinjerna för rapporteringen enligt artikel 17 i 

habitatdirektivet betonas behovet av att lägga större vikt vid övervakningssystemens 

metoder för att förbättra kvaliteten i uppgifter om trender. 

3.4 Hot och påverkansfaktorer 

De viktigaste påverkansfaktorer och hot som för närvarande påverkar livsmiljötyp 6210 
är nedläggning eller upphörande av extensivt bete och slåtter. I många delar av 
livsmiljöns utbredningsområde är betet otillräckligt. Samtidigt sker överbete i en del 
områden, vilket har en negativ inverkan på de naturligt låga näringsämnesnivåer som är 
mycket viktiga för denna livsmiljö. 

De viktigaste konsekvenserna och effekterna av de påverkansfaktorer och hot som har 
identifierats är att livsmiljöområdet minskar och dess struktur och funktion ändras, vilket 
bland annat leder till att artsammansättningen förändras och att typiska arter försvinner. 

Befintliga och potentiella orsaker till att livsmiljön försämras eller försvinner måste 
hanteras med hjälp av skötselåtgärder. Kunskap och lämpliga metoder för att identifiera 
och kvantifiera hot och påverkansfaktorer är viktiga faktorer för planeringen av 
bevarandeåtgärder. 

 
3.4.1 Viktiga hot och påverkansfaktorer för livsmiljön  

Medlemsstaterna uppmanades att ange de 20 viktigaste hoten och påverkansfaktorerna 
för varje livsmiljötyp i form av en överenskommen förteckning i hierarkisk ordning i 
rapporterna enligt artikel 17 i habitatdirektivet under perioden 2007–2012. 
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Påverkansfaktorer är verksamheter som påverkar livsmiljöerna för närvarande och hot är 
verksamheter som beräknas påverka livsmiljöer inom en snar framtid. 

Påverkansfaktorer och hot rangordnades i tre klasser: mycket viktiga, ganska viktiga och 
inte viktiga. De viktigaste hot och påverkansfaktorer som identifierades under 
rapporteringen enligt artikel 17 i habitatdirektivet för perioden 2007–2012 var liknande i 
samtliga biogeografiska regioner och sammanfaller med de hot och påverkansfaktorer som 
nationella experter har fastställt under arbetet med denna handlingsplan18.  

De viktigaste påverkansfaktorerna för livsmiljötyp 6210 under perioden 2007–2012 i 
samtliga biogeografiska regioner rörde olämpligt bete, biocenotisk utveckling eller 
succession och slagning eller klippning av gräsmarker. Förändringar i odlingsmetoder och 
gödsling har också identifierats som viktiga hot mot denna livsmiljö i många länder. 
 

Svagt bete och nedläggning  

Den viktigaste orsaken till minskad gräsmarksareal är upphörd hävd. Tendensen verkar 
vara en ökande arealförlust i stora delar av livsmiljöns utbredningsområde på grund av 
upphörande betesdrift (t.ex. i merparten av den sydliga delen av utbredningsområdet, i 
Italien, Spanien och Frankrike). Bete på torra kalkgräsmarker är ofta ekonomiskt ohållbart 
i dag, vilket leder till att sådan verksamhet ofta läggs ned. Djuruppfödarnas ekonomiska 
svårigheter får långsiktiga verkningar för bibehållandet av denna livsmiljötyp. 

Ett lågt betestryck och i värsta fall nedläggning av betet ändrar ekosystemens struktur, 
artsammansättning och funktion, vilket i sin tur påverkar de arter som lever där, såsom 
ryggradslösa djur och moss- och lavsamhällen. 

När delvis naturliga gräsmarker inte längre betas eller slås ansamlas förna mycket snabbt, 
antalet arter minskar och vegetationshöjden ökar. Ansamling av förna har också en 
gödningsverkan, eftersom biomassan inte avlägsnas från gräsmarken och jordens innehåll 
av organiskt material ökar. Mer konkurrenskraftiga gräsarter, som Calamagrostis epigejos, 
Arrhenatherum elatius och Brachypodium pinnatum, kan dominera och trycka ned andra 
arter. Artmångfalden minskar snabbt. Ett- och tvååriga arter försvinner också, eftersom de 
små öppna fläckarna i vegetationen försvinner (Rūsiņa 2017).  

Succession till buskvegetation leder i slutändan till att marken överges och till att livsmiljön 
försvinner, men förändringar i livsmiljöns kvalitet uppstår långt innan dess. Mycket torra 
betesmarker växer igen långsammare eftersom fuktförhållandena inte passar busk- och 
trädplantor. Succession leder inte bara till förändringar i artsammansättningen, utan 
förändrar även den relativa förekomsten av individuella arter och vegetationens struktur. 
Det kan bland annat handla om förändringar i vegetationskomponenternas relativa 
andelar (gräs, örter), förekomsten av bar jord och vegetationshöjd. Alla dessa faktorer 
påverkar ryggradslösa djur. När strukturen förändras ändras även vissa växters sätt att 
växa, vilket kan göra dem mindre lämpliga som värdväxter för vissa ryggradslösa djur. 

                                                 
18 Länderna rapporterade dock hot och påverkansfaktorer på olika sätt, vilket gjorde det svårt att jämföra 
uppgifterna. Vägledningen om rapportering av hot och påverkansfaktorer sågs över och den 
standardiserade förteckningen över påverkansfaktorer och hot uppdaterades inför den nästföljande 
rapporteringsperioden (2013–2018) för att undvika inkonsekvenser i ländernas rapportering och underlätta 
jämförelser. 
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Några länder nämner att dagfjärilar påverkas av succession till skogsmark, till exempel 
Förenade kungariket (Fox et al 2015). Många av de arter som är habitatspecialister har 
fortsatt att minska i utbredning eller populationsstorlek. Positiva bevarandeåtgärder för 
kalkgräsmarker i Förenade kungariket under de senaste tio åren har dock lett till att 
beståndet av några av de arter som förekommer i dessa gräsmarker har stabiliserats eller 
ökats, t.ex. mindre blåvinge (Cupido minimus), adonisblåvinge (Lysandra bellargus), 
svartfläckig blåvinge (Maculinea arion) och väddnätfjäril (Euphydryas aurinia) (dessa arter 
förekommer även på Molinia-ängar – livsmiljötyp 6410). 
 

Överbete 

Överbete har en negativ effekt på denna livsmiljötyp, som är anpassad till låga 
näringsämnesnivåer. Hög djurtäthet och kompletterande utfodring kan leda till att 
livsmiljötyp 6210 omvandlas till ängsmark. Detta sker exempelvis i gräsmarksområden i 
anslutning till samhällen och vägar, eftersom djur ofta hålls i dessa områden utan att flyttas 
till mer avlägsna platser, eller om betande djur samlas ihop i inhägnader. 

Överbete leder till att typiska arter ersätts av andra arter som klarar av mer intensivt bete 
och är karakteristiska för ängsmarker, eller kvävegynnade arter. I områden där överbetet 
är alltför intensivt kan problem uppstå i form av markkompaktering, nitrifiering och till och 
med förlust av jordtäcke. 

Speciellt sommartid leder överbete till att växterna betas av för kort och marken blir 
mycket upptrampad. Sammantaget leder dessa faktorer till markerosion och till att 
artrikedomen och den strukturella mångfalden minskar. Högväxande örter försvinner och 
förekomsten av buskarter ökar, vilka djuren inte gärna äter av. 
 

Förändringar av skötselmetoder samt intensifiering 

Även små ändringar i skötseln, t.ex. i betestrycket, kan få stora konsekvenser för 
bevarandet av typiska växtsamhällen och tillhörande fauna. Ändringar av vegetationshöjd 
eller mängden bar jord kan t.ex. ha stor inverkan på populationer av ryggradslösa djur 
(både vad gäller artsammansättning och abundans). 

Intensifierad skötsel av gräsmarker kan innebära användning av gödselmedel och 
ogräsbekämpningsmedel, vilket minskar artrikedomen hos dessa gräsmarker, av både 
växt- och djurarter. När det gäller de djurarter som förekommer i livsmiljön påverkar 
intensifiering i synnerhet ryggradslösa djur. 

Många betesmarker är nu förorenade av spillning från betesdjur som har fått stora doser 
av maskmedel (antihelmintika). Sådana medel kan stanna kvar i marken, från några dagar 
till flera månader. Om djuren behandlas under betesperioden kommer de aktiva 
molekylerna snabbt ut i miljön och kan påverka populationer av koprofaga insekter och 
insektsätare (däggdjur, fåglar osv.). Denna risk kan begränsas genom att man väljer mindre 
skadliga och långlivade aktiva ingredienser och undviker att behandla djuren när de betar 
i känsliga områden (djuren bör behandlas i ladugården eller på en betesmark som används 
särskilt för detta ändamål). 
 

Förändringar i djurhållningsmetoder 
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För att bibehålla den ekonomiska lönsamheten har den säsongsmässiga 
animalieproduktionen gått över till stora djurbesättningar som transporteras till 
sommarbetet. Tidigare var besättningarna mindre och vandrade mot sommarbetet medan 
de betade i låglandsområden och dalar längs vägen. Dessa förändringar påverkar både 
miljön och den vilda faunan eftersom djuren kommer till betet tidigare på sommaren (i 
maj–juni), under hönsfåglarnas (orre, rapphöna och fjällripa) häckningstid. Till följd av 
detta har ”augustidistrikt” införts i skötselplaner för ekologisk betesdrift, t.ex. i Frankrike, i 
syfte att fördröja djurens ankomst till vissa känsliga alpina betesmarker. 

 

Kvävenedfall 

I några länder hotas livsmiljön av atmosfäriskt kvävenedfall, vilket ger upphov till artfattig 
vegetation och förändringar i vegetationens struktur. Denna utveckling har bland annat 
märkts av i Belgien, Tjeckien, Luxemburg, Nederländerna och Förenade kungariket.  

Ökad mängd tillgängligt kväve i marken har negativa effekter på denna livsmiljö, som 
kräver näringsfattiga jordar. Vissa arter som är karakteristiska för livsmiljötypen försvinner 
medan andra icke inhemska arter som effektivt tar upp kväve gynnas, och gräsmarkens 
struktur domineras av högväxande gräs.  

Om de kritiska belastningsgränserna överskrids minskar artmångfalden och arterna blir 
ojämnt fördelade. Karakteristiska arter blir mindre vanliga och ovanliga och sällsynta 
växtarter minskar i antal. (van den Berg et al. 2010). 
 

Expansiva och invasiva arter 

Expansiva arter introduceras och sprids ofta till följd av andra påverkansfaktorer på delvis 
naturliga gräsmarker, t.ex. nedläggning eller eutrofiering (dvs. ökad halt av 
växtnäringsämnen i marken, vilket ger näringsrikare jord och tätare och högre vegetation). 
Så snart arterna har spridit sig förändrar de miljön avsevärt, och även 
mellanartskonkurrensen för gräsmarksarter.  

Frön eller andra förökningskroppar från invasiva arter kan även spridas av betesdjur som 
förflyttas till olika områden. 

Spridning av invasiva arter har bekräftats som ett hot mot livsmiljötyp 6210 i flera länder, 
t.ex. Belgien, Danmark, Ungern, Irland, Litauen, Polen och Förenade kungariket. I varje land 
har olika arter identifierats som hot mot livsmiljötypen. Dessa arter är i allmänhet mycket 
konkurrenskraftiga och tränger därför ut andra arter av bevarandevärde i dessa 
gräsmarker. 
 

Förändrad markanvändning och habitatfragmentering 

Förändrad markanvändning, t.ex. omställning till åkermark, avfallsdeponier, stenbrytning 
för betong- eller gipsproduktion eller för kalksten samt infrastrukturutveckling kan leda till 
att livsmiljöns areal minskar och fragmenteras.  

Urbanisering i områden i närheten av tätbebyggelse, t.ex. i omgivningarna kring mindre 
samhällen och städer, kan leda till att livsmiljötypens areal minskar.  

Fragmentering och minskad konnektivitet anses särskilt utgöra ett hot mot denna 
livsmiljötyp i Förenade kungariket och nordliga länder (t.ex. Sverige, Polen, Belgien och 
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Danmark), men generellt sett finns det få undersökningar, metoder eller erfarenheter om 
fragmentering av gräsmarker. 

Habitatfragmentering minskar gräsmarkers konnektivitet för växtarter (Soons et al., 2005). 
Fragmentering kan även påverka populationer av ryggradslösa djur som lever i gräsmarker 
och leda till minskad artrikedom (Parker och McNally, 2002). I fragmenterade livsmiljöer 
tenderar populationernas genetiska mångfald att minska, vilket i sin tur försvagar deras 
överlevnadsförmåga på lång sikt. 

Habitatfragmentering tros ha en viktig inverkan på populationsdynamiken. Forskning har 
visat att en genetisk flaskhalseffekt uppstår för vissa arter eller populationer och att en 
utdöendeskuld uppstår för isolerade habitatfläckar. Återhämtningsprocessen efter 
restaurering av nedlagda gräsmarker kan också hindras på grund av bristande kolonisering 
eftersom typiska arter saknas i den återstående vegetationen och frön saknas i fröbanken 
eller i fröregnet.  

Habitatfragmentering får också allvarliga följder för många typiska ryggradslösa djur som 
är mindre rörliga och antingen behöver ett antal olika livsmiljöelement eller livsmiljöer för 
att överleva eller är beroende av metapopulationsdynamik. Till följd av 
klimatförändringarna kommer arter dessutom att tvingas migrera till passande livsmiljöer, 
vilket kanske blir omöjligt om fragmenteringen av livsmiljön ökar i landskapet. 

Det krävs förbättrad kunskap om habitatfragmentering och hur den kan påverka 
bevarandet av livsmiljön på lång sikt. 

Förstörelse eller försämring av denna livsmiljötyp bör uppmärksammas i större 
utsträckning i konsekvensbedömningar av nya exploateringar inom livsmiljöns 
utbredningsområde. 
 

Skogsplantering  

Områden som tidigare upptogs av denna livsmiljötyp har planterats med skog i vissa 
länder, t.ex. Italien, Slovakien och Lettland. Områdena har ofta beskogats med icke 
inhemska arter eller arter som inte motsvarar områdets potentiella vegetation, t.ex. tall 
(Pinus sp), cypress (Cupressus sp.) och gran (Picea sp.). Detta är inte så vanligt numera, 
men det kan fortfarande ske av ekonomiska skäl eller för att området ska användas för 
jakt. Plantering av barrträd kan leda till att jordens pH-värde ändras, vilket i sin tur leder 
till förändringar i växtsamhällenas sammansättning. Trädens rotsystem tenderar även att 
ändra markstrukturen genom att skapa sprickor i kalkstenen. Trädkronornas skugga 
begränsar tillgången till ljus och skapar ett fuktigare mikroklimat som motverkar 
bevarandeåtgärderna för dessa gräsmarksarter. 

Skogsbevarande som kommer i konflikt med restaurering av livsmiljön 

En del medlemsstaters har skogslagstiftning om utvidgning och bevarande av skogar och 
andra nationella krav som försvårar bevarandet av livsmiljötyp 6210 när successionen har 
tagit fart och tidiga stadier av skog av exempelvis tall (Pinus sylvestris) har tagit över. I 
första generationens skogar, särskilt om träden inte ger alltför mycket skugga, finns det 
ofta tillräckligt många typiska växtarter eller diasporer kvar, vilket gör det lätt att på relativt 
kort tid återställa områden som tidigare hyst livsmiljötyp 6210. Därför bör man säkerställa 
att det inte finns några rättsliga hinder för restaurering, t.ex. bevarande- eller 
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ersättningsregler för skog efter succession på grund av upphörd skötsel av torra 
gräsmarker. 
 

Fritidsaktiviteter 

Intensiva fritidsaktiviteter kan leda till markkompaktering och erosion, med negativ 
inverkan på det växt- och djurliv som är knutet till denna livsmiljötyp. Idrotts- och 
fritidsaktiviteter utomhus har rapporterats som påverkansfaktorer och hot av medelhög 
och hög intensitet för livsmiljötypen i vissa EU-länder (enligt artikel 17-rapporteringen).  

Om marken blir alltför upptrampad kan invasiva och expansiva växtarter få fäste och 
ruderatvegetation utvecklas, vilket minskar den biologiska mångfalden. 
 

Insamling av växter 

Även om växtinsamling inte är lika vanligt i dag har orkidéer (inte bara blommorna, utan 
även lökarna) och andra växtarter som är förknippade med denna livsmiljö mycket vackra 
blommor, och insamling kan bli ett hot i vissa områden. Detta kan påverka livskraften för 
vissa växtpopulationer om deras fröförråd minskas. 
 

3.4.2 Identifiering av områden där brådskande åtgärder är nödvändiga för att motverka 
kraftig påverkan 

I vissa länder finns det områden där det är särskilt brådskande att vidta åtgärder för att 
motverka de viktigaste påverkansfaktorerna för denna livsmiljötyp. Det rör sig oftast om 
stora övergivna områden som visar tydliga tecken på förbuskning, och där extensivt bete 
inte längre är lönsamt. Kompensations- eller återskapandeåtgärder kontrolleras ofta inte 
regelbundet och sådana områden kräver därför långsiktig skötsel. 

Det är även viktigt att agera när det gäller områden som är känsliga för eutrofiering (t.ex. 
i Danmark) och områden där livsmiljön är mycket fragmenterad (vilket har påpekats från 
Danmark och Sverige). 

Små habitatfläckar av hög kvalitet som inte omfattas av Natura 2000 bör uppmärksammas 
särskilt, vilket Irland har påpekat (Martin et al. 2018). 

På europeisk nivå bör också de perifera områdena uppmärksammas särskilt (t.ex. 
övergångszonen från den kontinentala till den boreala regionen), där livsmiljötypen är inte 
bara är mindre framträdande, utan dessutom har sämre motståndskraft och svårare att 
återhämta sig. 
 
3.4.3 Förfaranden och metoder för att fastställa och bedöma de viktigaste hoten och 
påverkansfaktorerna för livsmiljön 

Generellt sett finns det inga standardförfaranden eller metoder på nationell nivå för att 
fastställa och bedöma de viktigaste hoten och påverkansfaktorerna för livsmiljötyp 6210. 
Hot och påverkansfaktorer har oftast identifierats av miljöexperter i fält och intensiteten 
har bedömts utifrån tillgänglig sakkunskap om livsmiljötypen.  

En del länder arbetar för närvarande med att ta fram standardmetoder för att bedöma hot 
och påverkansfaktorer för livsmiljöer och arter av gemenskapsintresse. 
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Två av de problem som måste lösas när det gäller bedömningen av och rapporteringen om 
hot och påverkansfaktorer är att de är ojämnt fördelade och förekommer i olika intensitet. 

 
3.4.4 Slutsatser och rekommendationer 

 De viktigaste hoten och påverkansfaktorerna är tydliga och gemensamma för alla 
biogeografiska regioner och hänger samman med brist på lämplig skötsel. Å ena sidan 
handlar det om nedläggning av jordbruksmark och avsaknad eller minskning av bete 
och slåtter, vilket leder till vegetationssuccession då buskar och träd breder ut sig. Å 
andra sidan kan intensifiering av bete leda till eutrofiering och förändringar i 
jordmånen och i vegetationssamhällena och djurlivet. 

 Ett område som behöver undersökas närmare är habitatfragmenteringen (minskning 
av livsmiljöns konnektivitet) och hur den påverkar livsmiljöns bevarandestatus. 

 Spridningen av invasiva arter i livsmiljön bör undersökas ytterligare och övervakas.  

 Generellt sett finns det inga standardförfaranden eller metoder på nationell nivå för 
att fastställa och bedöma de viktigaste hoten och påverkansfaktorerna för livsmiljötyp 
6210. Man bör därför ta fram sådana standardmetoder. 
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3.5 Klimatförändringens effekter 

Det finns inte tillräcklig kunskap om hur klimatförändringarna kan påverka denna 
livsmiljötyp. En sårbarhetsanalys bör göras och erfarenheter från övervakning av 
klimatförändringarnas effekter på livsmiljötyp 6210 på europeisk nivå bör undersökas 
närmare för att fastställa lämpliga anpassningsåtgärder. 
 
3.5.1 Belägg för klimateffekter på livsmiljötyp 6210 

Det finns inte många belägg för hur klimatförändringarna påverkar livsmiljötyp 6210. Det 
saknas detaljbedömningar och specifika undersökningar i de flesta länder. Faktum är att 
ingen av medlemsstaterna angav klimatförändringar som ett stort hot eller en allvarlig 
påverkansfaktor för denna livsmiljötyp i artikel 17-rapporterna enligt habitatdirektivet 
(perioden 2007–2012). 

I den senaste europeiska rödlistan över livsmiljöer (Janssen et al., 2016) hänförs delvis 
naturliga torra gräsmarker som omfattas av livsmiljötyp 6210 till två gräsmarkstyper (E1.2a 
och E1.1i). I ett fall har klimatförändringar tagits med i listan över påverkansfaktorer och 
hot.  

I Irland finns det vissa belägg för att de klimatfaktorer som är viktiga för att fastställa 
utbredningsområdet för denna bilaga 1-livsmiljötyp har förändrats under de senaste tolv 
åren. Det pågår undersökningar om hur den ökade nederbörden sommartid under det 
senaste årtiondet har påverkat gräsmarkssamhällen. Leahy och Kiely 2011 lyfter fram 
problemen i samband med den ökade förekomsten av översvämningar (citeras i NPWS 
2013). I samband med undersökningen Grassland Monitoring Scheme (2015–2017) 
konstaterades negativa effekter på artsammansättningen i ett område till följd av de 
blötare somrarna (Martin et al., 2018).  

I en del länder (t.ex. Italien) anses klimatrelaterade fenomen, t.ex. ökad förekomst av 
sommartorka och temperaturhöjningar, utgöra ett hot som kan påverka livsmiljön. Dessa 
fenomen är troligen orsaken till observerade fall av jordförtunning och erosion, som kan 
leda till drastiska förändringar i strukturen och den floristiska sammansättningen, vilket sin 
tur gynnar ettåriga torktåliga arter. 

I Frankrike har vissa effekter observerats i samband med ankomst av djurarter med sydlig 
utbredning i Normandie (Eure- och Seine-dalarna), där livsmiljötyp 6210 fyller en särskilt 
viktig funktion genom att ta emot och sprida dessa arter. 

Experimentella data som samlats in under lång tid i Förenade Kungariket visar dock att 
livsmiljön är motståndskraftig mot klimateffekter (sommartorka och varmare vintrar) 
(Grime et al., 2008). 

Klimatförändringar kan även främja utvecklingen av invasiva främmande arter som är 
mindre känsliga för förändringar i miljön.  

 
3.5.2 Livsmiljöns sårbarhet för klimatförändringar och dess anpassningsförmåga 

Det finns få modelleringsstudier om hur olika gräsmarkstyper reagerar på 
klimatförändringar. Livsmiljötyper är komplexa enheter med en dynamisk karaktär, vilket 
innebär att modeller för deras framtida utbredning bör grunda sig på deras grundläggande 
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komponenter, i synnerhet karakteristiska växtarter (Bittner et al., 2011). De inbördes 
relationerna och funktionerna förändras dock i och med ankomsten av nya arter eller arter 
som försvinner. Detta kan leda till nya eller ändrade livsmiljötyper med andra och oväntade 
reaktioner på klimatvariabler. 

På EU-nivå har flera modelleringsstudier gjorts som visar på att översvämningar kommer 
att bli vanligare och att perioderna av torka kommer att bli längre (ICCP, 2007). 
Simuleringar av klimatförändringarnas inverkan på förekomsten av flera EU-skyddade 
typer av gräsmarker i Europa fram till 2060 visar på en övergripande minskning av 
skyddade gräsmarker i Europa (Bittner et al., 2011). För vissa livsmiljötyper kan 
klimatförändringarna dock skapa mer gynnsamma klimatförhållanden i vissa områden. 
Längre och mer frekventa perioder av torka kan exempelvis öka arealen av torra 
gräsmarker (6120*, 6210) i Nordeuropa (Rūsiņa, 2017). 

Det beräknas att utbredningsområdet för de flesta arter kommer att förskjutas i nordöstlig 
riktning till följd av klimatförändringarna. Utbredningsområdena för europeiska fågelarter 
kommer att förskjutas med 550 km och minska med 20 % i genomsnitt (Huntley et al., 
2008). Arter med mindre spridningspotential än fåglar (t.ex. växter och ryggradslösa djur) 
kan påverkas ännu mer av klimatförändringarna. I och med att arternas 
utbredningsområde förändras kommer även artsamhällena och samspelet mellan olika 
arter att förändras. Dessa fenomen kan ge upphov till artfattiga samhällen med hög risk 
för introduktion och spridning av invasiva arter (Auniņš, 2009). 

Buse et al. (2015) rapporterar att xerofytiska gräsmarker förefaller vara mindre sårbara för 
klimatförändringar än andra livsmiljötyper som de har undersökt, medan det är mycket 
sannolikt att mesofila gräsmarker kan komma att påverkas av klimatförändringarna, 
särskilt vad gäller artsammansättning och abundans. 

I Polen förutspås varma somrar, vilket till och med kan gynna livsmiljötyp 6210. Vissa 
typiska arter, t.ex. Pulsatilla spp., kan dock påverkas negativt av kraftig sommartorka eller 
avsaknad av vinterfrostperioder, eftersom det finns belägg för att Pulsatilla-arterna 
behöver frost för att blomma och producera frön (Wójtowicz, 2004).  
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     Pulsatilla slavica (Milan Barlog). 

 
Effekterna av varierande väderleksförhållanden på ett växtsamhälle i torr gräsmark har 
undersökts av Dostálek och Frantík (2011) i Tjeckien. Man hittade samband mellan olika 
funktionella grupper av arter, enskilda arter och varierande väderförhållanden. Under en 
nio år lång undersökning i fem naturreservat observerades följande reaktioner på 
väderförhållanden i torr gräsmarksvegetation: i) Blötare förhållanden, särskilt under 
vintern, påverkade fleråriga gräsarters dominans och artrikedom och ledde till minskad 
förekomst av rosettväxter. ii) De högre vintertemperaturerna från år till år ledde till 
minskad dominans av kort gräs och krypande örter minskade. iii) Torra perioder under 
våren hade en generellt negativ inverkan på abundansen, särskilt hos tvåhjärtbladiga arter, 
och på artrikedomen. Dessa samband tar sig dock olika uttryck i olika områden. I vissa fall 
kan vegetationens reaktion på väderförhållanden variera mycket mellan olika lokaler. 

Några av de experter som har deltagit i arbetet med denna rapport har påpekat att artrika 
gräsmarker är väl anpassade till föränderliga väderförhållanden. Xeroterma arter får 
övertaget under torra år, medan mesofyter tar över under blötare år. 

En del experter menar att livsmiljön i sig praktiskt taget är oberoende av grundvattennivån, 
och att dess arter främst är anpassade till torra eller halvtorra förhållanden. Några direkta 
effekter som är enkla att observera förväntas således inte. Indirekta effekter (ökad 
sårbarhet och försämrad anpassningsförmåga) till följd av eventuell ändrad skötsel och 
invaderande arters potentiellt ökade roll bör inte uteslutas. Sådana effekter kan dock 
endast bedömas i lokala fallstudier. 

Möjliga effekter kan i vissa fall dessutom ha kopplingar till klimatförändringarnas inverkan 
på vattentillförseln, eftersom det krävs vattenbrist för att den säregna floran och 
strukturen hos gräsmarker ska upprätthållas under den torra säsongen. 
 
3.5.3 Slutsatser och rekommendationer 



 

55 

 Eftersom det saknas kunskap om och belägg för klimatförändringarnas effekter på 
denna livsmiljö bör undersökningar genomföras för att fylla kunskapsluckan, bedöma 
livsmiljöns sårbarhet för klimatförändringar och fastställa lämpliga 
anpassningsåtgärder. Undersökningarna bör även omfatta typiska ryggradslösa djur 
och potentiellt sårbara eller känsliga arter med metapopulationer. 

 För att jämföra möjliga klimatkonsekvenser kan lokalt embryonalt material (frön och 
andra förökningskroppar) från lämpliga omgivande områden användas för att förstärka 
strukturen, tätheten och den floristiska sammansättningen hos befintliga 
habitatfläckar. En verklig jämförelse av orsakerna till denna påverkansfaktor kan dock 
endast göras i större skala. 

 Åtgärder för att förhindra habitatfragmentering och säkerställa konnektivitet bidrar till 
att förbättra livsmiljötypens förmåga att anpassa sig till klimatförändringar. 
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4. MÅL FÖR BEVARANDE OCH SKÖTSEL AV LIVSMILJÖN 
 
Dessa gräsmarker underhålls genom regelbunden skötsel i form av genom extensivt bete 
och/eller slåtter. Restaureringsåtgärder kan även vara nödvändiga för att återställa 
areal, struktur och funktioner hos gräsmarker som har försämrats avsevärt eller har 
försvunnit. Det är även viktigt att övervaka hur skötselåtgärderna påverkar livsmiljön.  

Mål och prioriteringar för bevarande kan fastställas på nivån för biogeografiska regioner 
för att uppnå en gynnsam bevarandestatus och hantera de viktigaste hoten mot livsmiljön, 
t.ex. förbättring av areal, strukturer, funktioner och restaureringsbehov. Dessa mål och 
prioriteringar bör därefter omsättas i specifika mål på nationell nivå. 

Bevarandemål bör även fastställas för Natura 2000-områden för att maximera deras 
bidrag till uppnåendet av en gynnsam bevarandestatus för livsmiljön.  

Åtgärder utanför de berörda Natura 2000-områdena är också nödvändiga för att 
säkerställa livsmiljöns långsiktiga bevarande, ekologisk mångfald och tillräcklig 
konnektivitet. 

 

4.1 Bakgrund 

Enligt habitatdirektivet ska bevarandeåtgärder fastställas och vidtas för att bibehålla eller 
återställa en gynnsam bevarandestatus för livsmiljötyper och arter av gemenskapsintresse. 
Enligt direktivet anses en livsmiljös bevarandestatus vara ”gynnsam” när  

 dess naturliga utbredningsområde och de ytor den täcker inom detta område är 
stabila eller ökande, och 

 den särskilda struktur och de särskilda funktioner som är nödvändiga för att den 
ska kunna bibehållas på lång sikt finns, och sannolikt kommer att finnas under en 
överskådlig framtid, och  

 bevarandestatusen hos dess typiska arter är gynnsam. 

Enligt direktivet inrättas även Natura 2000-nätet med särskilda bevarandeområden. 
Nödvändiga åtgärder ska fastställas och vidtas för att förhindra försämring av 
livsmiljötyperna och dess arter samt störningar av de arter för vilka områdena har utsetts. 
Ett annat krav i direktivet är att planer och projekt ska bedömas för att undvika negativa 
effekter på områdenas integritet. 

Enligt EU:s strategi för biologisk mångfald för 2020 ska medlemsstaterna restaurera minst 
15 % av sina förstörda ekosystem. Strategin syftar även till att uppnå betydande och 
mätbara förbättringar av bevarandestatusen för de arter och livsmiljöer som skyddas enligt 
de två naturvårdsdirektiven. En fråga som ägnas särskild uppmärksamhet i strategin är 
effektiv förvaltning av Natura 2000-områden, särskilt genom områdesspecifika 
skötselplaner och bevarandeåtgärder. Krav på skötsel av livsmiljö och arter ska integreras 
i viktiga policyåtgärder för mark- och vattenanvändning när så är möjligt.  
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4.2 Handlingsplanens övergripande mål 

Handlingsplanens övergripande mål är att en gynnsam bevarandestatus ska uppnås. I detta 
syfte bör allmänna mål för bevarande och skötsel av denna livsmiljötyp fastställas på 
biogeografisk nivå, vilka bör omvandlas till mer specifika mål på nationell nivå. Prioriterade 
områden bör identifieras för att säkerställa att livsmiljön bevaras. Denna kartläggning bör 
sedan ligga till grund för de mål som sätts upp på högre nivå (t.ex. på biogeografisk och 
nationell nivå), både inom och utanför Natura 2000-nätet. 

 

4.3 Fastställande av mål på biogeografisk och nationell nivå  

På biogeografisk och nationell nivå är det nödvändigt att överväga livsmiljötypens 
bevarandestatus och de parametrar som definierar denna (areal, struktur, funktioner och 
framtidsutsikter), i syfte att bedöma de hot eller kombinationer av hot som kan ha orsakat 
livsmiljötypens rådande status och styr trenderna. 

Om livsmiljötypen har en gynnsam bevarandestatus bör de mål som fastställs syfta till att 
bibehålla en gynnsam status för livsmiljön med hjälp av en lämplig skötselregim, samtidigt 
som man förebygger möjliga hot och påverkansfaktorer som kan påverka dess status. 

Om livsmiljötypens bevarandestatus är ogynnsam (otillräcklig: O1 eller dålig: O2) bör 
förbättringsåtgärder vidtas. Beroende på värdena för de parametrar som anses ha 
ogynnsam status kan detta kräva 

- förbättringar av utbredningsområdet,  
- förbättringar av arealen, 
- förbättringar av strukturen och funktionerna, 
- förbättring av framtidsutsikterna. 

Förbättringar av utbredningsområdet och arealen innebär att livsmiljön återställs i 
lämpliga områden, samtidigt som åtgärder vidtas för att förhindra en minskning av 
livsmiljötypens totala areal och antalet områden där den förekommer i landet. Länderna 
bör identifiera och välja lämpliga områden för restaurering av livsmiljön på biogeografisk 
nivå för att säkerställa ett långsiktigt bevarande av livsmiljön och dess tillhörande arter, 
ekologisk mångfald och tillräcklig konnektivitet inom dess naturliga utbredningsområde. 

Förbättringar av strukturen och funktionerna. En livsmiljötyps strukturer och funktioner 
avser arternas sammansättning och mångfald, ekologiska funktioner och processer som 
stöder livsmiljön samt ekologisk konnektivitet. Åtgärder för att förbättra strukturen och 
funktionerna kan behövas i områden där livsmiljön har försämrats. Åtgärderna bör syfta 
till att restaurera livsmiljön och förhindra att den försämras ytterligare genom att 
undanröja eller minska de viktigaste hoten och påverkansfaktorerna för livsmiljön. När det 
gäller åtgärder för att förbättra livsmiljöns struktur och funktioner är det även viktigt att 
man tar hänsyn till mångfalden hos och utbredningen av de växtsamhällen och arter som 
kännetecknar livsmiljön på nationell nivå. 
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Förbättring av framtidsutsikterna handlar vanligtvis om att åtgärda de underliggande 
orsakerna till de viktigaste hoten och påverkansfaktorerna för livsmiljön för att förbättra 
de olika parametrarnas trender. Åtgärderna kan till exempel syfta till att minska utsläpp av 
näringsämnen till atmosfären, förhindra förbuskning, bekämpa invasiva arter, motverka 
nedläggning och säkerställa lämplig skötsel av de områden där livsmiljön förekommer. 
 
 

Allmänna mål 

På biogeografisk och nationell nivå föreslås följande allmänna mål: 

 Bibehålla livsmiljöns utbredningsområde och areal och vid behov återställa och öka 
arealen, bibehålla eller förbättra gräsmarkernas struktur och funktioner (beroende 
på aktuell status för dessa parametrar) och säkerställa gynnsamma framtidsutsikter 
för hela utbredningsområdet på medellång till lång sikt. 

 Säkerställa att livsmiljötypens ekologiska mångfald, dess karakteristiska 
växtsamhällen och typiska ryggradslösa djur, t.ex. pollinatörer, bevaras inom hela 
utbredningsområdet. Här kan det handla om att sätta upp särskilda mål för varje land 
med beaktande av den biologiska mångfalden och de särskilda kvaliteter som ska 
bevaras i regionen. 

 Säkerställa ekologisk konnektivitet inom livsmiljöns hela utbredningsområde. Det är 
viktigt att säkerställa konnektivitet mellan de områden där denna livsmiljö förekommer 
eftersom livsmiljön fyller en viktig funktion för att skapa förbindelser mellan 
populationer av vissa arter, t.ex. dagfjärilar och andra relevanta pollinatörer, och även 
andra djur- och växtarter. Språngbrädor med målvegetation för att förbättra 
landskapets konnektivitet är en viktig faktor för funktionen hos metapopulationer av 
djur och växter. 

 Utbyta och harmonisera kunskap och erfarenhet av att skydda och förvalta livsmiljön 
bland länder inom samma biogeografiska region.  

 Utforma liknande tillvägagångssätt för stödordningar (t.ex. typer av 
bidrag/incitament) i alla länder inom samma biogeografiska region. 

 

 
4.3.1 Mål och kvantitativa värden för bevarandemål 

En del länder har fastställt särskilda mål för bevarandestatus, t.ex. när det gäller hur stora 
ytor av livsmiljön som ska restaureras. Andra länder har endast fastställt mer generella 
mål. Nedan ges några exempel: Kvantitativa värden för bevarandemålen kan fastställas 
mer exakt när de nationella referensvärdena för gynnsam bevarandestatus för 
livsmiljötypen är kända. 

Exempel på bevarandemål för livsmiljötyp 6210 i några medlemsstater 

- Belgien (Flandern): Öka arealen upp till 7,8 hektar, vilket motsvarar en ökning på 875 % 
jämfört med den nuvarande arealen. Ett område av gemenskapsintresse där 
livsmiljötyp 6210 förekommer anses utgöra ett mycket viktigt område. 

- Lettland: Säkerställa landskapets konnektivitet och karakteristiska ekologiska 
processer (vegetationsstrukturens variationsrikedom och näringsämnescykeln). 
Återställa lämpliga livsmiljöer för att öka antalet områden där livsmiljötypen 
förekommer och förbättra bevarandestatusen för typiska, sällsynta och sårbara arter 



 

59 

och deras populationer. Återställa och bibehålla mångfalden av lavar, mossor, 
ryggradslösa djur och högre växtarter och samhällen (Rūsiņa, 2017). 

- Luxemburg: Utöka livsmiljöns areal genom att utveckla områden med 
extensifieringspotential och restaurera intensivt utnyttjade livsmiljöområden, 
nedlagda områden och försämrade områden. Ett mål på minst 350 hektar har ställts 
upp för restaurering av livsmiljön (samt restaurering av livsmiljöområden i 
gruvregionen, som inte ingår i detta mål eftersom dessa områden inte är 
kvantifierbara) (Naumann et al., 2013). Skapa ett ekologiskt nät av delvis naturliga 
torra gräsmarker och säkerställa genetiskt utbyte mellan kalkgräsmarker.  

 

4.4 Fastställande av bevarandemål på områdesnivå 

Såsom nämnts tidigare har 4 437 Natura 2000-områden utsetts för att skydda och bevara 

denna livsmiljötyp. Många av dessa områden har utsetts till särskilda bevarandeområden 
och bevarandemål och bevarandeåtgärder har fastställts för dessa områden.  

Det är nödvändigt att fastställa bevarandemål på områdesnivå för Natura 2000-områden 
för att utforma nödvändiga bevarandeåtgärder för de livsmiljötyper och arter som 
motiverar utseendet av områdena19. 

Syftet med bevarandemål på områdesnivå bör vara att definiera det tillstånd som 
livsmiljötypen ska uppnå inom området för att maximera områdenas bidrag till målet att 
uppnå gynnsam bevarandestatus på nationell, biogeografisk eller europeisk nivå. 

För att fastställa bevarandemål krävs en bedömning av varje områdes relativa betydelse 
för bevarandet av denna livsmiljötyp och av varje områdes potential att förbättra 
livsmiljöns tillstånd. Följande aspekter bör ingå i bedömningen: 

- Varje områdes betydelse för att uppnå målen på biogeografisk och nationell nivå. 
- Livsmiljöns nuvarande tillstånd i varje område och områdets återhämtnings- eller 

restaureringspotential. 
- Den historiska skötsel som har bibehållit livsmiljön eller de förändringar och 

faktorer som kan ha lett till att den försämrats samt eventuella långvariga effekter. 

Analysen kan ligga till grund för en granskning av de bevarandemål som redan har 
fastställts för de Natura 2000-områden där livsmiljön förekommer, så att målen kan 
justeras eller förbättras vid behov. När det gäller de områden för vilka bevarandemål ännu 
inte fastställts bör målen för livsmiljön fastställas utifrån deras relativa betydelse, 
livsmiljöns tillstånd och potential. 
 
När bevarandemål fastställs för området bör även följande aspekter övervägas:  

- Livsmiljöns ekologiska behov i varje område. 
- Hot och påverkansfaktorer för området kan även påverka livsmiljön. 
- De omgivande områdenas tillstånd, som kan påverka livsmiljöns status i området. 

 

                                                 
19 Kommissionens not om fastställande av bevarandemål för Natura 2000-områden (2012): 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_
note2_SV.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_SV.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_SV.pdf
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Nedan presenteras ett exempel på detaljerade bevarandemål som har fastställts för denna 
livsmiljötyp i ett särskilt bevarandeområde i Irland (tabell 6). 
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Tabell 7. Bevarandemål för livsmiljön (6210) i ett särskilt bevarandeområde i Irland 
 

 

Bevarandemål för Särskilt bevarandeområde Clara Bog [000572]  

6210 Delvis naturliga torra gräsmarker och buskfacies på kalksubstrat (Festuco-
Brometalia) (*viktiga orkidémarker) 

Återställa en gynnsam bevarandestatus för delvis naturliga torra gräsmarker och buskfacies 
på kalksubstrat (Festuco-Brometalia) i det särskilda bevarandeområdet Clara Bog, som 
definieras genom följande förteckning över attribut och mål.  

Attribut Mått Mål Anmärkningar 
Livsmiljöns areal  Hektar  Arealen är stabil eller 

ökar, beroende på 
naturliga processer.  

Delvis naturliga torra gräsmarker och 
buskfacies på kalksubstrat (Festuco-
Brometalia) förekommer ofta i nära 
anslutning till andra gräsmarkslivsmiljöer. 
Två små områden (totalt 1,36 hektar) av 
denna bilaga 1-livsmiljö identifierades av 
Dwyer et al., 2007. Obs. Det kan finnas fler 
områden i det särskilda 
bevarandeområdet.  

Livsmiljöns utbredning Förekomst  Ingen minskning, 
beroende av naturliga 
processer. Den kända 
utbredningen visas i karta 
3.  

Livsmiljön har kartlagts på två platser som 
små områden på rullstensåsen i norra 
delen av Clara Bog. Obs. Det kan finnas fler 
områden i det särskilda 
bevarandeområdet.  

Vegetationssammansättning: 

typiska arter  

Antal vid ett 
representativt antal 
övervakningsstopp.  

Minst sju positiva 
indikatorarter 
förekommer, däribland 
två arter av ”hög 
kvalitet”.  

Förteckning över positiva indikatorarter, 
inklusive arter av hög kvalitet, som 
fastställts i den irländska inventeringen av 
delvis naturliga gräsmarker (O’Neill et al., 
2013). Se det dokumentet för närmare 
information.  

Vegetationssammansättning: 

negativa indikatorarter  

Procentandel vid ett 
representativt antal 
övervakningsstopp.  

Negativa indikatorarters 
sammanlagda täckning är 
högst 20 %,  och 
täckningen för en enskild 
art är högst 10 %.  

Förteckning över negativa indikatorarter 
som identifierats av O’Neill et al., 2013.  

Vegetationssammansättning: 

icke inhemska arter  

Procentandel vid ett 
representativt antal 
övervakningsstopp.  

Täckningen av icke 
inhemska arter är högst 
1 %.  

Attribut och mål baseras på O’Neill et al., 
2013.  

Vegetationssammansättning: 
vedartade växter och 
bräken.  

Procentandel vid ett 
representativt antal 
övervakningsstopp.  

Täckning av vedartade 
växter (utom vissa 
angivna arter) och 
örnbräken (Pteridium 
aquilinum) är högst 5 %.  

Vedväxter som kan ha större täckning än 
5 % en (Juniperus communis) och 
pimpinellros (Rosa spinosissima). Attribut 
och mål baseras på O’Neill et al., 2013. 
Dwyer et al., 2007 noterar inträngande 
busksnår och örnbräken (Pteridium 
aquilinum) i detta område.  

Vegetationsstruktur: 
förhållande örter:gräs  

Procentandel vid ett 
representativt antal 
övervakningsstopp.  

Örter utgör 40–90 % av 
vegetationen.  

Attribut och mål baseras på O’Neill et al., 
2013.  

Vegetationsstruktur: 
vegetationshöjd  

Procentandel vid ett 
representativt antal 
övervakningsstopp.  

Minst 30 % av 
gräsmarksvegetationen är 
5–40 cm hög  

Attribut och mål baseras på O’Neill et al., 
2013.  

Vegetationsstruktur: förna  Procentandel vid ett 
representativt antal 
övervakningsstopp.  

Förna täcker högst 25 %.  Attribut och mål baseras på O’Neill et al., 
2013.  

Fysisk struktur: bar jord Procentandel vid ett 
representativt antal 
övervakningsstopp.  

Högst 10 % bar jord.  Attribut och mål baseras på O’Neill et al., 
2013.  

Fysisk struktur: störningar  Kvadratmeter  

 

Områden som visar 
tecken på allvarliga 
skador från bete och 
andra störningar, mindre 
än 20 m2.  

Attribut och mål baseras på O’Neill et al., 
2013.  
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Beroende på hur stor andel av livsmiljön som täcks av Natura 2000-nätet kan det vara 
nödvändigt att vidta åtgärder utanför de skyddade områdena för att säkerställa livsmiljöns 
bevarande på lång sikt, dess ekologiska mångfald och tillräcklig konnektivitet inom dess 
naturliga utbredningsområde samt för bevarandet av de arter som är förknippade med 
livsmiljön.  

I tabell 4 på s. 33–34 anges den procentuella arealandelen av denna livsmiljötyp i Natura 
2000 per land och biogeografisk region (baserat på uppgifter från artikel 17-
datauppsättningen). En mer detaljerad analys bör göras på nationell och biogeografisk nivå 
i syfte att fastställa de områden som är mest lämpade för åtgärder för att förbättra 
bevarandestatusen eller restaurera livsmiljön.  
 

4.5 Fastställande av mål och skötselmetoder i ett visst område 

 
Beroende på gräsmarkernas tillstånd kan bibehållande, restaurering eller återskapande 
åtgärder vara nödvändiga (se definitioner nedan). 
 
Figur 16. Skötselmetoder för bevarande av delvis naturliga gräsmarker (Rūsiņa, red., 2017). 
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Skötsel av delvis naturliga gräsmarker omfattar åtgärder för att bevara och bibehålla 
artsammansättningen, de strukturella egenskaperna och de ekologiska förhållanden och 
processer som krävs för att bibehålla ett gynnsamt tillstånd i området. Detta kräver 
vanligen återkommande åtgärder (bete, slåtter osv.), ofta på årsbasis. Skötselbehoven när 
det gäller typiska samhällen av ryggradslösa djur kräver särskild uppmärksamhet. Det finns 
ett växande antal exempel på att skötta torra gräsmarker klarar sig bra när det gäller 
typiska växtarter och vegetation, samtidigt som de i stort sett helt saknar typiska 
ryggradslösa djur, t.ex. dagfjärilar. Minskad förekomst av insekter i bilaga 1-livsmiljöer är 
ett mycket utbrett fenomen i åtminstone vissa regioner i Tyskland, trots att områdena är 
väl skyddade (Hallmann et al., 2017), men även i andra länder, t.ex. Nederländerna 
(Hallmann et al., 2018). Problemet kan beröra hela Europa, om inte hela världen. Några 
viktiga faktorer som misstänks vara huvudorsaken till problemet är användning av 
växtskyddsmedel, inbegripet betning av utsäde, ensidig skötsel av stora områden 
samtidigt, t.ex. att slåtter av hela livsmiljöområden utförs på en eller två dagar, samt 
fragmentering. Därför behövs en ändamålsenlig skötsel även av djurlivet. 

Delvis naturlig gräsmark i 

gynnsamt tillstånd 

Vegetationsstruktur, 

växtsamhälle och ekologiska 

processer är karakteristiska 

för livsmiljötypen. 

 

U
N

D
ER

H
Å

LL
 

  

Underhåll (skötsel i snäv bemärkelse) av 

miljöförhållanden, vegetationsstruktur och 

artsammansättning som kännetecknar en delvis 

naturlig gräsmark (bete, höproduktion, underhåll 

av diken, andra arbeten). 

SK
Ö

TS
EL

 (
i v

id
 b

e
m

är
ke

ls
e

) 

     

Delvis naturlig gräsmark i 

dåligt tillstånd 

Vegetationsstruktur avviker 

från den typiska och de 

nödvändiga ekologiska 

processerna har störts eller 

ändrats, igenväxt med buskar, 

olämpligt skött (gödslad, 

överbetad, kultiverad, plöjd, 

besådd), utdikad (dräneringar 

eller diken). 

 

 

R
ES

TA
U

R
ER

IN
G

 

  

Restaurering av miljöförhållanden som 

kännetecknar en delvis naturlig gräsmark 

(hydrologisk restaurering eller dränering, 

minskning av bördighet, uttag av näringsämnen, 

inledande av lämpliga skötselåtgärder).  

Restaurering av vegetationsstruktur och 

artsammansättning som kännetecknar delvis 

naturliga gräsmarker (avverkning av träd och 

buskar, insådd av frön av vilda arter, åtgärder för 

att underlätta arternas spridning, begränsning av 

expansiva arter) 

     

Livsmiljön är INTE en delvis 

naturlig gräsmark 

Intensivt brukad 

jordbruksmark (åkermark, 

kultiverad gräsmark). 

Skog: långsiktigt brukad skog 

eller plantering.  

Annan mark: utdikad myr, 

täkt, tidigare byggplats, 

efterbehandlad avfallsdeponi 

osv. 

 

SK
A

P
A

N
D

E
 

 
Skapande av miljöförhållanden som kännetecknar 

en delvis naturlig gräsmark 

(skapande av lämpliga fuktförhållanden, justering 

av jordens bördighet).  

Skapande av vegetationsstruktur och 

artsammansättning som kännetecknar delvis 

naturliga gräsmarker (sådd med fröblandningar av 

målarter, plantering, inledande av lämpliga 

skötselåtgärder). 

 



 

65 

Restaurering handlar om att förbättra tillståndet för gräsmarker som fortfarande har kvar 
några av livsmiljötypens typiska element eller processer. Det kan till exempel handla om 
restaurering av gräsmarker som är igenväxta med buskar men där de ekologiska 
förhållanden och processer som upprätthåller livsmiljön fortfarande är intakta (t.ex. 
jordmånens sammansättning och kemiska egenskaper). Ekologisk restaurering kräver 
vanligen punktinsatser, t.ex. att fälla träd, röja buskvegetation eller fräsa bort rötter. Det 
kan också handla om mer intensivt bete och slåtter under en viss period till dess att 
buskåterväxten är kontrollerad och mer extensivt och regelbundet bete och slåtter är 
möjligt (Rūsiņa, 2017). 

Återskapande av delvis naturliga gräsmarker handlar om att skapa de miljöförhållanden 
som är nödvändiga för livsmiljön och introducera arter som är karakteristiska för livsmiljön 
i områden där livsmiljön har försvunnit. Återskapande av livsmiljöer kan vara mer relevant 
i länder där livsmiljöns aktuella areal är mindre än den areal som krävs för en gynnsam 
bevarandestatus för dess arter och samhällen, och där den arealen minskar på grund av 
nedläggning, intensifiering eller andra orsaker som har lett till att livsmiljön har försvunnit. 
Återskapande åtgärder kan åtminstone delvis uppväga följderna av att livsmiljön förstörs 
och dess areal minskar.  

Den vägledande principen är att det alltid är bättre att skydda och bibehålla naturliga 
ekosystem genom att när så är möjligt undanröja negativa effekter och viktiga 
påverkansfaktorer, eftersom restaurering av försämrade ekosystem alltid är förknippad 
med risken för misslyckande och dessutom medför höga kostnader. Många naturvärden 
kan skadas oåterkalleligt och det krävs mycket större resurser och investeringar för att 
restaurera naturliga ekosystem än för att bibehålla dem. Ju större försämring desto högre 
kostnader. Lämpliga åtgärder för att bevara och bibehålla naturliga ekosystem är därför 
alltid prioriterat, och restaurering och åtföljande skötselåtgärder ska endast användas som 
verktyg för att återställa redan skadade ekosystem. Återskapade livsmiljöer förblir ofta 
artfattigare även på längre sikt i ett fragmenterat landskap där återkolonisering är svårare 
eller till och med omöjligt för vissa arter. 

Generellt sett är det endast möjligt att återställa livsmiljön till dess tidigare ”idealiska” 
situation (när det gäller areal, artsammansättning och funktionella processer) om det inte 
förekommer några irreversibla eller betydande försämrade förhållanden i området och 
dess omgivningar som gör det omöjligt att återställa livsmiljön och dess nödvändiga 
processer (Rūsiņa, 2017, eller Priede och Rūsiņa, 2017). Ibland är det endast möjligt att 
förbättra områdets status.  

Det tar lång tid att restaurera eller skapa delvis naturliga gräsmarker. Restaurering kan 
bara ge snabba resultat (t.ex. inom två år) om de flesta av de karakteristiska arterna 
fortfarande finns kvar och alla nödvändiga ekologiska processer fungerar. I de flesta fall tar 
restaureringsarbetet dock minst 5–10 år (Rūsiņa, 2017). En mer fullständig restaurering av 
populationer av ryggradslösa djur tar flera årtionden.  

När restaureringsåtgärderna har gett de förväntade resultaten måste skötselåtgärder 
sättas in för att hålla gräsmarkerna i ett gott skick. Det finns ofta ingen tydlig gräns mellan 
restaureringsåtgärder och skötselåtgärder, utan de kan vidtas parallellt. 
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5. ÅTGÄRDER FÖR BEVARANDE OCH RESTAURERING AV GRÄSMARKER 
 

Det krävs extensivt bete eller slåtter för att hålla denna livsmiljö i ett gott skick, 
beroende på lokala förhållanden och historiska skötselmetoder. Åtgärder för att 
kontrollera buskvegetation eller invasiva arter kan också vara nödvändiga. 

Skötseln kan behöva anpassa till vissa arters behov, beroende på vilka bevarandemål 
som har ställts upp för området.  

 

5.1 Viktiga skötselmetoder för att bibehålla livsmiljön i ett gott skick 

Denna livsmiljötyp är generellt sett inget klimaxstadium, utan är beroende av extensiva 
skötselmetoder i nästan hela utbredningsområdet. De viktigaste biotiska faktorerna för 
dess bevarande är starkt kopplade till möjligheterna att begränsa sekundär succession. 
Detta säkerställs vanligen genom bete av både vilda växtätare och i ännu högre grad av 
husdjur (får, getter, nötkreatur, hästar, åsnor). Slåtter kan vara en lämplig 
bevarandeåtgärd i de mest friska delarna av livsmiljön (dvs. med måttlig fukttillförsel). 

Valet mellan bete eller slåtter som den lämpligaste regelbundna skötselmetoden för 
kalkgräsmarker av hög kvalitet beror på förhållandena i och den historiska skötseln av 
området i fråga och på vilken undertyp av livsmiljön som förekommer. De flesta 
undersökningar rekommenderar bete som den lämpligaste skötselmetoden för 
kalkgräsmarker, men Fischer och Wipf (2002) fann att slåtter av kalkgräsmarker 
traditionellt sett är praxis i den övre subalpina regionen och att dessa gräsmarker gynnas 
mer av slåtter än bete. Artsammansättningen skiljer sig åt mellan gräsmarker som betas 
eller slås, vilket beror på olika vegetationsenheter och undertyper. En regionalt anpassad 
kombination av båda skötselmetoderna kan vara en lämplig lösning för att bibehålla hela 
den biologiska mångfalden hos livsmiljötyp 6210. 

Växtsamhällets historia och karaktär är mycket viktiga variabler när man fastställer 
lämpliga skötselregimer (Grime et al., 2000, Britton et al., 2001). I en undersökning av 
effekterna av olika skötselregimer (bete, slåtter och fri utveckling) på den biologiska 
mångfalden hos kalkgräsmarker i Nederländerna gav bete den högsta nivån av biologisk 
mångfald och inga åtgärder den lägsta (During och Willems, 1984). Bete visade sig 
dessutom vara mer effektivt än slåtter för att motverka effekterna av ökade kvävehalter 
(Butaye et al., 2005).  

Om slåtter aldrig har tillämpats i ett område är det viktigt att utvärdera de sannolika 
effekterna av en övergång från bete till slåtter på bevarandet av gräsmarkssamhället. En 
sådan övergång kan vara särskilt kritisk för ryggradslösa djur. De ryggradslösa djur som blir 
kvar är de arter vars livscykler passar den befintliga sedan länge etablerade 
skötselregimen. På liknande sätt orsakar en omställning från traditionell slåtter till bete 
sannolikt förändringar i växtarternas sammansättning (Rodwell, 1992). Arter som blommar 
tidigt och är beroende av fröproduktion för att bibehålla populationerna kan minska eller 
försvinna till följd av en sådan förändring. Vid tvivel bör en försiktighetsmetod tillämpas 
för uppnående av naturvårdsmålen, genom att man undviker förändringar av sedan länge 
etablerad skötsel (Crofts och Jefferson, 1999).  
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Prioriterad livsmiljö med orkidéer (Jaroslav Košťál). 

 

5.1.1 Bete  

Torra kalkgräsmarker brukar ha låg produktivitet och ger därmed låg avkastning av ätbart 
gräs, vilket innebär att de vanligen underhålls genom bete i stället för slåtter. Bete spelar 
en avgörande roll för att bibehålla artrikedomen genom att det förhindrar 
konkurrenskraftiga arter från att bli dominerande. Bete är också det lämpligaste 
skötselalternativet för ryggradslösa djur. Förutom vid mycket hög djurtäthet avlägsnas 
växtmaterial mer gradvist med bete jämfört med slåtter. Detta kan ge mer lättrörliga 
ryggradslösa djur möjlighet att förflytta sig till andra områden inom gräsmarkerna (Crofts 
och Jefferson, 1999).  

De långsiktiga effekterna av olika betessystem är dock inte väl kända, särskilt inte 
effekterna på ryggradslösa djur. Undersökningar av effekterna av bete i kalkgräsmarker i 
Bourgogne visar att trots en ökning i den floristiska mångfalden kan återverkningarna på 
ryggradslösa djur bli både positiva och negativa beroende på betesmetod (Croquet och 
Agou, 2006). Områden som inte betas är viktiga som skyddade platser eller 
övervintringsplatser för mindre djur (Pearson et al., 2006).  

Bete har även andra fördelar. Måttlig upptrampning kan vara gynnsam: hovarna hos tunga 
djur, t.ex. nötkreatur, bryter upp förnalagret och trampar ned och krossar grov vegetation. 
Trampet bidrar dessutom till att skapa jordblottor. Detta är en viktig faktor för många 
ryggradslösa djurs livscykel och även för de växtarter som behöver bar jord för att gro och 
etablera sig (Calaciura och Spinelli, 2008). 

Betessystem 

Gräsmarkers biologiska egenskaper påverkas starkt, i många fall på ett helt avgörande sätt, 
av det betessystem som tillämpas. Viktiga faktorer att överväga i detta sammanhang är 
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vilken typ av djur som används, antalstäthet och betesperioder (notera att ”typ av djur” 
omfattar art, ras, ålder, kön och erfarenhet).  

Valet av vilket betessystem som är lämpligt för bevarandet av livsmiljön grundar sig på ett 
antal parametrar:  

– Typ av djur (nötkreatur, får, ponnyer osv.) och djurtäthet. 
– Betesperioder (betessäsong) och betets varaktighet.  
– Betessystem (sekvens och mönster för betet). 
– Djurfållor placeras vanligen utanför livsmiljön om de alls behövs.  

Samverkan mellan dessa parametrar är ofta komplex, vilket gör det svårt att förutsäga 
deras effekter på gräsmarkerna och göra exakta prognoser. På grund av denna komplexitet 
uppnås det önskade resultatet ofta genom flera olika system.  

Betande djur 

Gräsmarker underhålls av olika betande djur i Europa, bland annat nötkreatur, får, getter, 
åsnor och hästar. För alla djurslagen leder bete med låg djurtäthet till att gräsmarkerna får 
en omväxlande och blandad struktur. Vegetationsmosaikens mönster och skala kan variera 
beroende på vilket djurslag som väljs: olika djur kan skapa olika typer av mikrohabitat 
(Crofts och Jefferson, 1999).  

Metoden för att mäta så låga djurtätheter har stor inverkan på effektiviteten. En vallad 
fårflock som rör sig kontinuerligt har en hög lokal djurtäthetsfaktor, men kan ha en låg 
täthet sett i större skala. Låg djurtäthet inom ett inhägnat område leder till ett mycket 
selektivt bete och kan ge ett helt annat slutresultat, eftersom djuren aldrig tvingas att beta 
mindre aptitliga växter. Betessystem där näringsämnena förs ut ur systemet är därför att 
föredra. 

Alla djur betar selektivt. De äter de växter de föredrar först och lämnar de minst aptitliga 
växterna till sist, eller äter dem inte alls. Den omständigheten att betande djur föredrar 
vissa växter framför andra kan spela en viktig roll för att bibehålla artrikedomen och kan 
vara en avgörande faktor för gräsmarkens struktur och floristiska sammansättning. 

Betande får (C. Olmeda). 
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Nötkreatur skiljer sig mycket från får eftersom de föredrar att äta längre gräs och inte kan 
beta lika selektivt. Nötkreatur kröker tungan kring vegetationen, sliter av växterna och 
lämnar kvar tuvor med obetad vegetation blandat med kortbetade områden, medan får är 
mer selektiva och äter den övre delen av växten allteftersom de rör sig över gräsmarkerna. 
Får skapar därför en mer homogen struktur i vegetationen (McDonald, 2007a). Nötkreatur 
drar upp växterna och skapar öppna fläckar och strukturerad variation i vegetationens 
höjd. Sådana ”öppna” strukturer stöder en rad olika växtarter som förökar sig med frön, 
som gullviva (Primula veris). Får fungerar som ”gräsklippare”, stimulerar skottbildning och 
bidrar till att vegetationen sluter sig, vilket i sin tur främjar jordstamsväxter. Dessa två 
mekanismer är motsatta och får därför olika resultat för vegetationen (och därmed de 
ryggradslösa djur som den hyser). 

Getter kan både beta gräs och äta av buskar. Hästar kan beta mycket närmare marken än 
både nötkreatur och får, och behöver beta mycket längre tid under dagen på grund av 
skillnaderna i matsmältningsfysiologi (Rook et al., 2004). Åsnor liknar ponnyer i det att de 
betar selektivt. Kaniner betar inte i gräsmarker med högt gräs, är mycket selektiva och 
skapar vid måttlig täthet en ojämn mosaik av små områden som har gnagts ned i olika 
höjder. Kroppsstorleken är också viktig: mindre djur väljer föda av högre kvalitet eftersom 
de behöver mer energi i förhållande till kroppsstorleken (Rook et al., 2004).  

Vilka djurslag som används har dock en mindre effekt om betestrycket är högt. Skador i 
form av en övergripande minskning av växtartrikedomen förekom i områden med starkt 
betestryck från både hästar och nötkreatur (Crofts & Jefferson 1999).  

Effekterna av tramp varierar också beroende på djurslag. Den fysiska belastningen på 
gräsmarker från fårbete uppskattas till 0,8–0,95 kg per cm² och från nötkreatursbete till 
1,2–1,6 kg per cm² (Spedding, 1971).  

Det djurslag som traditionellt har använts i området bör bibehållas. Förändringar kan ge 
upphov till negativa effekter. Många karakteristiska växtarter har anpassat sig till hur ett 
visst djurslag betar och tenderar att försvinna vid byte av djurslag, eftersom de är känsliga 
för det ändrade sättet att beta (Pearson et al., 2006). Förhållandena i de olika geografiska 
områdena avgör också vilka djurslag som är lämpligast. Mycket torra betesmarker i södra 
Europa är t.ex. i allmänhet mer lämpade för får än för nötkreatur, eftersom får bättre klarar 
de extrema förhållandena.  

Blandat bete kan dock vara fördelaktigt i vissa fall, eftersom det skapar varierande 
gräsmarksstrukturer på grund av att djuren föredrar att beta olika växtarter. De olika 
betesdjurens preferenser sammanfaller sannolikt inte. De kan dock behöva beta separat. 
I ett första skede kan man t.ex. låta nötkreatur beta av gräsmarker med hög växtlighet sent 

under säsongen. Därefter kan får eller ponnyer beta när gräsets höjd har minskat till en nivå 

som är lämpligare för dem. Olika beteskällor bör kartläggas och bedömas separat för att 
göra lämpliga justeringar (Crofts och Jefferson, 1999).  

I gräsmarker som inte har betats av under en tid kan getter användas för att röja undan 
buskvegetation som har börjat växa i området. Inhägnat bete med getter kan vara en 
effektiv metod för att restaurera förbuskade torra gräsmarker. Denna teori styrktes i en 
undersökning av hur inhägnat getbete med ett förhållandevis högt betestryck (0,6–0,8 
djurenheter/ha/år) under sju års tid inverkade på livsmiljöns struktur och artrikedom i sex 
förbuskade torra gräsmarksområden i den lägre delen av Saaleflodens dal i centrala 
Tyskland. Det finns ett samband mellan röjning av buskvegetation och ett ökat antal 
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målarter. Sådana åtgärder bidrar till att förbättra bevarandestatusen för dessa mycket 
värdefulla torra gräsmarkstyper (Elias et al., 2018). 
 

 
Getbete i det särskilda bevarandeområdet Devínska Kobyla (Viera Šefferová). 

 
Betestryck och djurtäthet 

Betestryck är ett mått för den mängd vegetation som ett visst antal betande djur av en viss 
art och en viss storlek förväntas äta i ett gräsmarksområde under den tid de betar på 
markerna. Om betestrycket överskrider gräsmarkernas beteskapacitet leder det normalt 
till att gräsets ekologiska och produktiva karaktär störs, vilket motsvarar begreppet 
överbete. Antalet betande djur och betesperiodens längd avgör resultatet av 
betessystemet. 

Betestrycket anses vara optimalt om betet främjar och bibehåller vegetationsmosaiken, 
med varierande vegetationshöjd och tuvig mark. Detta är endast möjligt om djuren får 
beta selektivt. Selektivt bete är endast möjligt i extensiva betessystem. Intensivt bete ger 
däremot en enhetlig vegetationshöjd, vilket minskar de befintliga växt- och djurarternas 
överlevnadsmöjligheter. 

En inventering av betesvegetationen ger ett bra underlag för bedömningar av 
djurtätheten. Grunden för bete för underhåll av gräsmarker är att säkerställa att varje 
årsproduktion avlägsnas innan nästa växtsäsong startar. Årsproduktionen av växtbiomassa 
utgör den övre gränsen för det betestryck som en viss gräsmark tål. För att uppnå 
bevarandemålen krävs det normalt en djurtäthet som är lägre än gräsmarkens bärförmåga. 
Detta gör att en betydande andel av gräsmarkens årsproduktion kan undgå att betas av 
djuren och i stället ingå i andra näringskedjor (t.ex. för växtätande ryggradslösa djur eller 
nedbrytande organismer). Dessa metoder bidrar även till att stärka livsmiljöns 
strukturerade mångfald. Om bevarandemålen ska uppnås måste djurtätheten minskas ned 
till nivåer långt under gräsmarkens bärförmåga för att säkerställa att tillräckligt med 
vegetation lämnas kvar under växtsäsongen (Crofts och Jefferson, 1999).  



 

72 

I många fall är det dock inte möjligt att fastställa en optimal successionsnivå och därmed 
vilken djurtäthet som är lämplig i praktiken. I små livsmiljöområden kan det vara särskilt 
svårt att skapa en lämplig balans i betesintensiteten som undviker både förbuskning och 
överbete. Det är oklart om denna skötsel ensam är tillräcklig för att motverka ytterligare 
förbuskning.  
 
Betestidpunkt och betets varaktighet  

Betestidpunkten är viktig. Vårbete har den största direkta effekten på växternas tillväxt, 
eftersom bladproduktionen är som störst under våren. Vårbetet får inte vara för intensivt. 
Växterna måste få möjlighet att växa och blomma. Alltför intensivt bete skadar 
växtsamhällets sammansättning. Höstbete kan även minska den mängd näringsämnen 
som växterna behöver lagra över vintern, vilket minskar deras livskraft för nästa säsong.  

När det gäller betets varaktighet antas det finnas ett omvänt förhållande mellan 
djurtätheten och betets varaktighet. Korta perioder av intensivt bete kan vara en lämplig 
strategi om det finns problem med ogräs. Korta perioder med högt betestryck i gräsmarker 
kan dock få katastrofala följder för vissa ryggradslösa djur som är beroende av 
gräsmarksstrukturens kontinuitet under sin livscykel. Vinterbete är minst skadligt, 
eftersom de flesta insekter som lever över mark är i en vilofas av sin livscykel. Samma årliga 
betestryck kan ändå uppnås med lägre djurtäthet, men endast om den upprätthålls under 
en längre tidsperiod. Den önskade gräsmarksstrukturen uppnås fortfarande, samtidigt som 
ryggradslösa djur får mer tid att sprida sig till olika delar av området (Crofts och Jefferson, 
1999).  
 
Betessystem 

Ett betessystem är en rutinmässig sekvens för att förflytta djuren över en betesmark. De 
olika betessystem som finns kan i stort sett förenklas ned till två grundläggande strategier: 
kontinuerligt bete och rotationsbete, som även kan kombineras (Calaciura och Spinelli, 
2008). 

Kontinuerligt bete innebär att ett bestämt antal djur betar på fältet under en lång period, 
ibland under hela året. Vid låg djurtäthet bidrar detta betessystem till att obetade delar av 
gräsmarkerna utvecklas fenologiskt, vilket skapar fler ekologiska nischer för djurarter att 
utnyttja (blommor, frön, stående och fallet dött material) (Crofts och Jefferson, 1999). 
Genom en kontinuerligt låg djurtäthet kontrolleras invasiva växtarter samtidigt som de 
ryggradslösa djur som är beroende av gräset bibehålls (RSPB, 2004b). Djurtäthetsfaktorn 
kan justeras vid behov. Den minskas vanligen allteftersom säsongen fortskrider och 
gräsmarkens produktivitet minskar. Om bete och tramp hotar särskilt värdefulla växtarter 
kan man behöva skapa särskilda områden för att skydda dessa arter mot betestrycket 
(Colas och Hébert, 2000). Orkidéer tål vanligen inte tramp. Om en nyutvuxen bladrosett 
skadas växer den inte ut igen. I betessystem med mycket låg djurtäthet kan en del 
orkidéarter överleva och bygga upp avsevärda populationer. Tidig slåtter är inte heller 
lämpligt för orkidéer eftersom de blommar i juni och juli (Rūsiņa, 2017). 
Gräsmarksvegetationens sammansättning och kvalitet kan förbättras genom inhägnade 
områden, vilket främjar föryngringen av sällsynta och hotade växter som är karakteristiska 
för denna livsmiljö.  
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Rotationsbete innebär att betesområdet delas upp i betesfållor (fält, inhägnader eller 
remsor) eller att en herde med lämpliga tidsintervall aktivt driver djuren till färskt bete. 
Djuren flyttas till nya områden med jämna och frekventa mellanrum och rör sig i hela 
betesområdet i en strukturerad sekvens. De återvänder till det område där de började beta 
när gräsmarken har återhämtat sig till sin fulla produktiva kapacitet men ännu inte har 
börjat blomma (Brockman, 1988).  

Rotationsbete kan tillämpas för att uppnå bevarandemålen, särskilt när det gäller 
gräsmarker med kort gräs som är nödvändiga för att bibehålla mer specialiserade 
artsamhällen som är beroende av dem, och när gräsmarksområdet är uppdelat i många 
separata områden. Denna metod fungerar ofta bäst i områden som kräver vinterbete, 
eftersom syftet med vinterbete helt enkelt är att djuren ska beta av så mycket som möjligt 
av den föregående säsongens tillväxt. När den föregående säsongens tillväxt är avbetad är 
gräsmarken redo för det nya årets produktion (Crofts och Jefferson, 1999).  

För inneslutning och för att skapa flera områden som betas av i tur och ordning är det 
lämpligt att låta djuren beta i inhägnader.  
 
Transhumance och transterminance. Flyttning av betesdjur på medellånga och långa 
distanser (transhumance för sträckor över 100 kilometer och transterminance för kortare 
sträckor) är en viktig praxis för att bibehålla dessa gräsmarker, särskilt när traditionella 
boskapsstigar används (tratturi i Italien, draillies i södra Frankrike eller vías pecuarias i 
Spanien) och för att bevara traditionell ekologisk kunskap på detta område (Otero-Rozas 
et al., 2013). Transhumance och transterminance bidrar till fröspridning och är av särskild 
betydelse för långdistansspridning (Manzano och Malo, 2006). Fröspridningen och det 
genetiska utbytet i samband med denna är kritiska faktorer för att gräsmarkerna ska klara 
av klimatförändringarna. I vissa Ejflu-program ingår särskilda åtgärder för att bevara dessa 
traditionella metoder och förknippade livsmiljöer. 
 

5.1.2 Slåtter 

Slåtter är lämpligt vid traditionell skötsel av gräsmarker eller som ett alternativ när bete, 
även om det är att fördra, inte är praktiskt möjligt. Liksom bete förhindrar slåtter dominans 
av robusta och konkurrenskraftiga gräs och örter och etablering av buskar och träd, och 
gräsmarkssamhället bibehålls så länge slåttern tillämpas. Slåtter skapar dock inte samma 
varierande förhållanden i livsmiljön som bete, särskilt inte om enhetliga slåttersystem 
tillämpas (Crofts och Jefferson, 1999).  

Lågintensivt bete anses ofta vara en bra skötselmetod (till och med bättre än slåtter), 
eftersom bete skapar småskalig mångfald genom djurens varierande betes-, tramp- och 
avföringsmönster. Detta gör det möjligt för flera arter att samexistera jämfört med slåtter, 
då all vegetation slås i samma höjd. Turtureanu et al. (2014) fann däremot att 
växtartrikedomen var mycket högre i torra gräsmarker där slåtter tillämpas jämfört med 
bete (+25,8 arter = 51 % på 10 m2), med annars liknande förhållanden, och att denna 
skillnad förekom i alla rumsliga skalor som testades (1 cm2 to 100 m2) (baserat på Dengler 
at al., 2014). Undersökningen omfattade olika skötselregimer och vegetationstyper i den 
växtsociologiska klassen Festuco-Brometea på den transsylvanska platån i Rumänien. 

Slåtter som skötselmetod karakteriseras av tidpunkt, frekvens, fördelning och metoder. 
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Tidpunkt för slåtter 

Ängar som sköts i naturvårdssyfte slås normalt en gång sent på året. Slåtterdatumen 
varierar avsevärt beroende på plats och den typ av vilda växter och djur som ska skyddas 
(Crofts och Jefferson, 1999).  

Sen slåtter är lämplig för att skydda djurarter som behöver en starkt strukturerad 
vegetation för föda och skydd, särskilt fåglar och insekter, och för att sent blommande 
växter ska kunna producera frön. Höslåtter som utförs sent på året och vid enstaka tillfällen 
(sent i augusti eller i september) (t.ex. vart femte år) är en praktisk lösning för områden 
med sent blommande arter (Crofts och Jefferson, 1999). 

Tidig slåtter kan vara bra om det finns riklig vegetation som annars skulle börja brytas ned, 
och för att fördröja utvecklingen av främmande arter. Det är dock känt att regelbunden 
tidig höslåtter minskar artrikedomen hos ängar (Smith, 1994). Slåtter bör inte ske förrän 
häckfåglarnas ägg har kläckts eller innan populationer av ”önskvärda” karakteristiska 
växtarter, som är beroende av fröproduktion för sin fortplantning, har fröat av sig.  

Slåtterfrekvens 

Halvtorra gräsmarker (Mesobromion) slås vanligen en gång om året – ibland till och med 
vartannat år – på grund av deras låga produktivitet (Pearson et al., 2006), även om mer 
friska och produktiva gräsmarker kan klara av en andra slåtter (Rodwell et al., 2007). Mer 
än en slåtter om året kan vara lämpligt för att simulera en tidigare betesskötsel om bete 
inte längre är möjligt.  

Som en allmän regel bör gräsmarker dock inte slås mer än en gång och högst två gånger 
om året, eftersom mer frekvent slåtter begränsar många djur- och växtarters 
utvecklingsmöjligheter (Essl, 2005).  

Fördelning av slåtter 

Hela gräsmarksområdet bör inte slås vid ett enda tillfälle, utan slåttertillfällena bör spridas 
ut i tiden för att undvika skador på mindre djur. Reptiler, insekter och spindlar rör sig 
antingen mycket långsamt eller inte alls, och det är därför viktigt att lämna kvar oslagna 
områden där de kan ta skydd. Om slåttertillfällena sprids ut förlängs även växternas 
pollineringsfas och tillgången till nektar och pollen. Därför är det lämpligt att lämna kvar 
en liten del (cirka 5–10 %) av den totala arealen och slå den följande sommar. Detta bör 
göras varje år i olika delar av området genom rotation, så att varje oslaget delområde slås 
vart fjärde till vart sjätte år (Pearson et al., 2006). Växtsamhällen i brynmiljöer och andra 
ekotoner är dessutom ytterst artrika och många ryggradslösa djur är beroende av dem, 
t.ex. för att övervintra eller utnyttja deras resurser under höst och vinter. Sådana känsliga 
områden bör därför inte slås varje år och aldrig hela kantzonen under samma år. Dessa 
ekotoner bör inte heller omvandlas till (ofta asfalterade) transportvägar för jordbruket, 
eftersom de utgör hinder för arterna (t.ex. vägar i skogskanter). 

Slåttermetoder 

Om möjligt är det bäst att använda slåtterbalkar. Roterande slåttermaskiner dödar fler djur 
som inte kan komma undan. Om roterande slåttermaskiner används bör den vanliga 
klipplängden ändras (8–10 cm). Ängen bör slås inifrån och utåt för att göra det lättare för 
djuren att undkomma (Pearson et al., 2006). 
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Mycket korta klipplängder bör undvikas, eftersom överdriven ”skalpering” skapar fläckar 
av bar jord i gräsmarkerna. Jordblottorna gynnar invasion av oönskade arter. Omvänt kan 
vissa små störningar vara nödvändiga för fröns grobarhet och kan vara gynnsamma för 
ryggradslösa djur. Höbalspressar bör undvikas, eftersom de orsakar stor skada på djurlivet 
(dödligheten bland bin är minst 30–60 %). Det slagna gräset bör avlägsnas för att undvika 
näringstillförsel till gräsmarken. 

 

5.1.3 Skötsel av vilda djur och växter 

Det är viktigt att tänka på att historisk skötsel av ett område har format artrikedomen och 
att detta mönster bör bibehållas om det är känt. Många arter har anpassat sig till det betes- 
eller slåttersystem som traditionellt har tillämpats i området. Många av dessa arter gynnas 
också av kantzoner och övergångszoner mellan en vegetationstyp och en annan, och deras 
skötselbehov kan variera. 

Det är inte alltid lämpligt att anpassa skötseln till en viss arts behov, eftersom detta kan 
påverka andra egenskaper av intresse. Generellt sett är den lämpligaste lösningen att 
tillämpa skötselmetoder som gynnar flera grupper av arter i området. 

Förekomsten av lokalt eller nationellt sällsynta arter är en viktig faktor att väga in i valet 
av prioriteringar för bevarandet av gräsmarksarter. 
 
Ryggradslösa djur – livsmiljöns struktur och skötselbehov 

Beroende på gräsmarkstyp och växtartsammansättning kan torra kalkgräsmarker hysa en 
unik uppsättning ryggradslösa djur (insekter, spindlar, snäckor). Dessa gräsmarker är en 
viktig nektar- och pollenresurs för många insekter. Under blomningssäsongen kan många 
olika dagfjärilar och andra blombesökande insekter observeras, t.ex. Coleoptera 
(skalbaggar), Hymenoptera (vildbin och andra steklar) och Diptera (t.ex. blomflugor). Det 
finns även många arter av gräshoppor och vårtbitare (hopprätvingar, Orthoptera) Dessa 
hopprätvingar behöver låg eller öppen vegetation för att kunna hoppa och för sina 
värmebehov. Kraven beror helt på art och även utvecklingsstadium, t.ex. större vårtbitare 
(Decticus verrucivorus). 

Livsmiljön har även en rik markfauna – små leddjur, rundmaskar, insektslarver och 
daggmaskar. Betade gräsmarker kan hysa en mångfald av saprofaga (som livnär sig på 
organiskt material som bryts ned) ryggradslösa djur (insekter, kvalster, rundmaskar), som 
är beroende av djurexkrement. Upptrampade områden och öppna sandfläckar är viktiga 
för insekter i torra betesmarker. 

Lokala populationer av ryggradslösa djur har utvecklat strategier som är anpassade till 
traditionella skötselmetoder. Om ett område har betats eller slagits under en lång tid med 
ett känt skötselmönster bör dessa skötselmetoder bibehållas så att ryggradslösa djur kan 
upprätthålla sina livsstrategier. Olika betestryck ger olika typer av grässvål, från mycket 
kort gräs till långt gräs med buskvegetation. Alla typer av grässvål är värdefulla för arter 
med bevarandevärde, och vissa viktiga arter behöver i själva verket fler än en typ per 
område eller till och med en detaljerad mosaik av mikrolivsmiljöer (Alexander 2003).  

Mycket korta grässvålar tenderar att gynna öppenmarksarter, inbegripet predatorer och 
bladätare. I de fall där en kort grässvål upprätthålls av stora växtätare gynnas dyngfauna 
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(Alexander, 2003). Upptrampade områden med bar jord och öppna sandfläckar är viktiga 
för insekter i torra betesmarker, särskilt bin och andra grävande gaddsteklar. 

Överdrivet bete och bete vid olämpliga tidpunkter kan dock orsaka störningar av marken 
som minskar mångfalden av marklevande skalbaggar och landlungsnäckor (Rūsiņa, red., 
2017). Överdrivet bete kan kraftigt utarma evertebratfaunan. 

Längre gräs med blommande växter, som underhålls genom periodiskt bete varvat med 
lägre betestryck, tenderar att gynna växtätande arter som livnär sig på blommor, frukter 
och knoppar (Alexander, 2003). Gräsmarker med tätare och grövre vegetation och få 
blommande arter men riklig förna gynnar nedbrytande organismer och ger skydd för vila 
och övervintring (Alexander, 2003). Tuviga områden är viktiga strukturella 
gräsmarkskomponenter för spindlar. 

Många insekter är beroende av en mosaik av element, inte bara ett enstaka element. De 
behöver ofta komplexa landskap med ytterligare funktioner tillgängliga inom bekvämt 
flygavstånd (Alexander 2003, Ssymank 1991 för blomflugor). Många arter är dessutom 
beroende av träd och buskar, dvs. skogs- och buskmarker inom eller i nära anslutning till 
livsmiljöområdet.  

Dagfjärilar lever vanligen i ett nät av lokala populationer med ett visst utbyte av vuxna 
exemplar mellan dem som bildar en metapopulation. Skötseln bör syfta till att bibehålla 
detta populationsnät i landskapet, med hänsyn till att inte alla platser är lämpliga vid alla 
tillfällen (även om vissa kärnområden är det) (van Swaay et al., 2012). 
Dagfjärilspopulationer kan skadas allvarligt eller till och med utrotas till följd av intensiv 
och enformig skötsel (van Swaay et al. 2012, Westrich 2018).  

Bin som är beroende av en eller ett fåtal blommande arter kan påverkas kraftigt om dessa 
resurser avlägsnas genom bete eller slåtter när växterna står i full blom. Roterande skötsel 
är därför att föredra även i detta fall. Om ett helt område betas av eller slås inom ett fåtal 
dagar eller veckor har detta en mycket stor inverkan på områdets bevarandestatus för 
blombesökande insekter. 

Att variera betestrycket temporärt och byta betesplatser ger helt andra effekter än att 
tillämpa samma metod hela tiden. Sådana variationer ger populationer av ryggradslösa 
djur möjlighet att hantera lokaliserat avlägsnande av resurser som annars skulle vara 
livshotande för deras årliga livscykel.  

När det gäller ryggradslösa djur är det viktigt att skalan för rotation eller variation i 
skötselåtgärderna inte är större än omkring 100 meter, vilket motsvarar det maximala 
födosöksområdet för de flesta av de mindre solitärbina (Zurbuchen et al. 2010a, b). 

 

Insekters viloperioder är korta och de behöver därför kontinuitet i livsmiljön från en 
generation till nästa (till skillnad från växter med en fröbank som gör att de behåller sin 
livskraft i många år). Kontinuitet i skötseln är därför en mycket viktig faktor för ryggradslösa 
djur. Samtidigt är rotation under en längre tid än ett år gynnsam för populationer av 
ryggradslösa djur, eftersom arter som övervintrar i fröställningar inte avlägsnas genom 
årlig slåtter. Bin vars födokälla är arter som blommar efter tidig höslåtter gynnas också av 
detta. 
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Rekommendationer om skötsel av livsmiljöer för ryggradslösa djur (van Swaay et al. 
2012, Alexander 2003): 

 Skapa områden med bar jord och öppna sandfläckar på sydvända sluttningar med 
betande djur och regelbunden buskröjning.  

 Bibehålla vårblommande buskarter som slån (Prunus spinosa) och områden med arter 
som blommar sent under sommaren (Asteraceae, Fabaceae, Campanulaceae osv.). 

 Bibehålla varierade livsmiljöer genom fårbete med herdar eller periodiskt bete följt 
av perioder med lite eller inget bete alls för att bibehålla områden med långt gräs och 
buskar. 

 Återställa lämpliga områden inom livsmiljön för att skapa korridorer eller 
språngbrädor som kopplar ihop viktiga populationer av lättrörliga ryggradslösa djur 
med metapopulationer. 

 Om livsmiljön slås bör slåtterdatumen varieras i så stor utsträckning som möjligt inom 
varje Natura 2000-område, så att inte hela området slås på kort tid. Helst bör endast 
små områden slås åt gången för att efterlikna traditionell skötsel före 
mekaniseringen. Kantzoner och ekotoner kräver särskild uppmärksamhet och bör 
aldrig slås helt och hållet. 

 

Skötsel av torra kalkgräsmarker för att gynna vildbin  

 Solitära bin behöver ha sina speciella födoväxter och bon i nära anslutning till 
varandra. Exempelvis behöver fibblesandbi (Andrena fulvago) gula korgblommiga 
växter som blommar sent och mark med sparsam vegetation där de kan bygga sina 
underjordiska bon. 

 Humlor behöver landskap som ger långvarig tillgång till blommande växter (olika 
arter fördrar olika blomtyper), platser för bobyggnad (antingen i förna på marken 
eller, vilket är vanligare, gamla smågnagarbon under mark), parningsområden och 
övervintringsområden (vanligen under jord). 

 Om slåtter tillämpas är det normal praxis att avlägsna det slagna gräset. Det finns 
dock en liten grupp bin som bygger sina bon i gamla snäckskal, t.ex. snäckmurarbi 
(Osmia bicolor) och guldmurarbi (Osmia aurulenta). Skalen kan avlägsnas under 
räfsning, vilket innebär att en av de livsmiljökomponenter som dessa arter är 
beroende av för sin överlevnad försvinner. Det finns inga enkla lösningar, men någon 
form av roterande skötsel är ofta en förnuftig strategi. 

 Insatserna bör inriktas på att öka mycket småskalig strukturell heterogenitet, t.ex. 
fläckar med bar jord, som gynnar vildbin (Murray et al., 2012). 
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Skötsel av torra kalkgräsmarker för att gynna dagfjärilar som omfattas av 
habitatdirektivet 

 Svartfläckig blåvinge (Maculinea arion) behöver kortbetad vegetation som passar 
värdväxterna som är olika arter i timjansläktet (Thymus) och kungsmynta (Origanum 
vulgare) samt myror (Myrmica-arter, särskilt M. sabuleti). Den idealiska 
vegetationshöjden skiljer sig åt mellan olika delar av utbredningsområdet. I de norra 
delarna är höjden vanligen 2–3 cm, medan den kan vara > 20 cm i de södra 
regionerna (EC, 2009). Den viktigaste faktorn för fjärilarnas fortplantning är att de 
växter där de lägger ägg och larvernas myrvärdar finns i nära anslutning till varandra 
(Casacci et al., 2011). Detta hjälper även andra arter med liknande biologi som lever 
som larver i myrstackar, t.ex. blomflugor i släktet Microdon. 

 Colias myrmidone kräver fläckar av larvernas födoväxt Chamaecytisus ratisbonensis 
i varma torra gräsmarker inom en varierad habitatmosaik med skogsbryn och öppna 
skogar. Gräsmarkerna måste betas extensivt och ojämnt, så att områden med 
buskar och grovt gräs lämnas kvar där fjärilslarverna kan övervintra i förnalagret 
(van Swaay et al., 2012). Överbete med får är skadligt eftersom fåren äter 
födoväxtens fertila skott, och även bränning är skadligt. 

 Apollofjäril (Parnassius apollo) behöver tillgång till värdväxterna Sedum spp. i 
klippiga områden med grund jordmån, t.ex. klippterräng, stenmurar eller stenlagda 
terrasser (Gimenez Dixon, 1996). Arten behöver extensivt bete eller slåtter, som 
bibehåller ett överflöd av nektarväxter som tistlar, utan användning av 
växtskyddsmedel och avlägsnande av blommande ogräs (van Swaay et al., 2012).  

 

Om det är nödvändigt att restaurera gräsmarker och en lämplig skötselregim återinförs 
kan förhållandena för ryggradslösa djur i allmänhet förbättras genom att man främjar 
blomrika gräsmarker för både generalistiska blombesökande arter och, om möjligt, 
specialister som födosöker på särskilda blommor.  
 
Fåglar 

Fågelfaunans artsammansättning är beroende av flera faktorer. De faktorer som påverkar 
fåglar mest är markfuktighet, terräng, gräsmarksvegetationens höjd och struktur under 
häckningssäsongen samt förekomsten av olika landskapselement. Dessa parametrar 
avgörs vanligen av om gräsmarken slås eller betas. Under häckningssäsongen tillbringar 
vissa arter hela sin tid i gräsmarkerna – både för födosök och bobygge, medan andra arter 
endast använder gräsmarkerna för födosök och häckar i närliggande livsmiljöer. Under 
flyttperioder (vår och höst) kan antalet fågelarter i gräsmarker också vara betydande 
beroende på läge (Rūsiņa, red., 2017). 

Bete bidrar till att bibehålla en låg vegetation, vilket gör det enklare för gräsmarksfåglar 
att komma åt jorden. En mosaikartad vegetation med varierande höjd skapar likaså 
gynnsamma förhållanden för markhäckande fåglar. Bete kan samtidigt ge upphov till risker 
för nedtrampning av bon (Pavel, 2004).  

Det är mycket viktigt att man förstår hur skötseln av gräsmarker påverkar fåglar, t.ex. 
slåttertidpunkter, eftersom detta i sin tur kan inverka på antalet arter som kan födosöka 
och häcka i gräsmarker. Tidig slåtter kan påverka markhäckande fåglars 
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häckningsframgång genom att bona förstörs innan fågelungarna har lämnat boet. 
Senareläggning av slåtterperioden ökar tillgången till frön och ryggradslösa djur som föda 
för fåglar. Hög och tät vegetation kan dock hindra fåglarnas tillgång till föda och göra 
gräsmarker mindre attraktiva som födokälla. Om fåglar häckar i området bör en 
inventering göras under våren för att kartlägga vilka fåglar som förekommer i området och 
var de finns. På så sätt kan fågelbon undvikas när ängen slås. Områden med bon slås 
senare, när fågelungarna har lämnat boet.  

Bevarandet av fågelarters mångfald kräver även att buskvegetation och träd lämnas kvar i 
vissa områden. Denna faktor måste tas med i beräkningen om röjning och avverkning 
planeras. Detta främjar även gräsmarkernas strukturella mångfald och skapar ekologiska 
nischer för fågelarter som behöver öppen mark. 
 
Däggdjur 

Vegetationstillväxten under våren skapar möjligheter för små däggdjur, men 
möjligheterna är kortvariga eftersom slåtter och bete i stort sett gör livsmiljön olämplig för 
dessa djur. Mindre områden med tuvig gräsmark och högre örter som sköts med längre 
rotation inom habitatmosaiken kan dock vara gynnsamma för små däggdjur som 
dvärgmusen (Micromys minutus). 

 

5.1.4 Hantering av intressekonflikter 

Det kan uppstå konflikter i planeringen av bevarande- och skötselplanering för delvis 
naturliga gräsmarkstyper om det finns arter som kräver olika miljöförhållanden och därför 
kan reagera på olika sätt. I sådana fall fastställs de arter som ska prioriteras i 
bevarandemålen för området. Här finns det två alternativ: antingen låter man 
gräsmarkernas huvudsakliga värde styra och anpassar skötselmetoden till detta (i så fall 
kan andra naturvärden bli lidande och minska med tiden), eller så väljer man en 
kompromiss som bevarar alla målarter, även om varje art förekommer i mindre antal eller 
proportion.  

Insekter behöver till exempel öppna områden omväxlande med buskvegetation i en skala 
på en kvadratmeter, medan fåglar eller däggdjur behöver större områden i en skala på 
omkring en hektar (Croquet och Agou, 2006). Vegetationens önskvärda struktur eller 
mosaik av strukturer i en viss gräsmark beror på de berörda naturbevarandemålen.  

Slåtter sent under säsongen kan begränsa förstörelsen av bon och fågelungar för vissa 
fågelarter men kan samtidigt begränsa antalet växtarter och deras mångfald, eftersom sen 
slåtter leder till ansamling av näringsämnen i marken, vilket i sin tur orsakar en överdriven 
tillväxt av vissa växtarter som hämmar andra växtarters mångfald. En kompromiss i detta 
fall skulle vara att välja en tidig slåttertidpunkt och tillämpa slåttermetoder som inte skadar 
fåglar (fågelskrämmor, val av slåtterriktning) eller att endast slå en del av området. 
Mångfalden av växtarter bevaras på bekostnad av en liten försämring av vissa fågelarters 
häckningsframgång i gräsmarken, eftersom några bon ändå kan skadas. Generellt sett 
bibehålls dock både växtdiversiteten och målfågelarternas populationer. 

I samtliga fall bör bevarandeprioriteringar och gräsmarkens tillstånd utvärderas för att 
undvika att gräsmarken förvandlas till ett system som inte är hållbart på grund av de lokala 
förhållandena. Vid bedömningen av bevarandeprioriteringar bör man överväga potentiella 
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hot mot arterna i ett vidare sammanhang och ge högsta prioritet åt arter vars populationer 
är globalt hotade (enligt Internationella naturvårdsunionens (IUCN) kriterier), och därefter 
beakta arter och livsmiljöer som är hotade på EU-nivå eller regional nivå (bilagorna till 
fågel- och habitatdirektiven, EU:s och medlemsstaternas rödlistor över hotade arter). 
Slutligen bör den nationella och lokala hotnivån utvärderas. Om gräsmarkens viktigaste 
värde är en art snarare än livsmiljön i sig, bör man välja en skötsel som säkerställer artens 
överlevnad. Det är viktigt att tänka på att olika skyddade arter har olika behov.  

Möjliga lösningar bör därför övervägas mot bakgrund av bevarandemålen för området. En 
del lösningar kan strida mot varandra. Valet av åtgärder avgörs därför av de övergripande 
målen. 

Nedan presenteras några exempel på lämpliga åtgärder för bevarandet av denna 
livsmiljötyp i olika länder. 
 

Skötsel för bevarande av livsmiljötyp 6210 i några EU-länder 
 

I Tyskland kan två huvudsakliga undertyper av livsmiljötyp 6210 särskiljas beroende på historisk 
markanvändning och skötsel: områden med traditionell extensiv slåtter och extensivt betade 
områden. Grupperna har olika vegetationstyper och karakteristiska arter och varierar även 
regionalt. För den undertyp som har skapats genom slåtter är den typiska bevarandeåtgärden 
slåtter en gång om året, eller i vissa fall endast vartannat eller vart tredje år. Slåtterdatumen beror 
på arternas sammansättning, t.ex. olika orkidéarter, och genomförs oftast under högsommaren, 
mellan mitten av maj och mitten av augusti. För att bevara och förbättra den strukturella 
mångfalden bör olika områden slås vid olika tidpunkter (Ackermann et al., 2016). Ett exempel är 
Life-projektet ”Trockenrasen Saar”. En tredjedel av området slogs varje år och det slagna gräset 
avlägsnades alltid (för att förhindra kvävegödning av marken). För den undertyp som skapats 
genom bete ansågs extensivt bete med får (eventuellt tillsammans med getter för att minska 
busktillväxten) eller extensivt blandat bete med stora växtätare vara lämpligt20. Röjning av 
buskvegetation med jämna mellanrum i delar av området är en nödvändig åtgärd i de flesta 
områden. Ekotoner till skogar, buskområden osv. med brynvegetation är mycket viktiga för att 
bevara en hög andel av karakteristiska ryggradslösa djur som behöver denna vegetation för sin 
överlevnad, och är dessutom grundläggande för att bibehålla olika funktioner, t.ex. pollinering. 

I Irland är den huvudsakliga bevarandeåtgärden extensivt bete med regelbunden buskröjning i de 
områden där livsmiljötyp 6210 fortfarande finns kvar. Enligt Grassland Monitoring Scheme (Martin 
et al., 2018) hade följande åtgärder positiv inverkan på de 6210-/*6210-områden som ingick i 
urvalet: Icke-intensivt bete med nötkreatur. Annat icke-intensivt bete med får och hästar samt 
blandat bete. Andra betande djur, t.ex. hare, kanin och hjort. Röjning av buskvegetation. Mobila 
fårflockar är ett sätt att återinföra bete i nedlagda områden under korta perioder varje år. Mobila 
fårflockar är att föredra framför mobila nötkreatursbesättningar eftersom det finns fler 
restriktioner för förflyttning av nötkreatur i syfte att förebygga spridning av djursjukdomar (Martin 
et al., 2018). När man beslutar om vilket bete som är lämpligast måste man dock även ta hänsyn 
till att olika djurslag betar på olika sätt. I områden som saknar stängsel eller häckar kan virtuella 
inhägnader vara värt att överväga. I andra områden kan ändrade betestidpunkter vara avgörande 

                                                 

20 Tyskland ger ut vägledning om extensivt bete i bilaga 1-livsmiljöer. Vägledningarna täcker alla 
betesaspekter: intensitet, tekniker, djurhållning och innehåller många exempel på god praxis från projekt 
(Bunzel-Drüke et al., 2015). 
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för restaureringen. Vårbete kan till exempel bidra till att begränsa grova och högväxta gräs som 
inte är välsmakande senare under året.  

I Italien rekommenderas betesplaner för att bibehålla eller återinföra traditionella extensiva 
skötselåtgärder, baserat på pastoralism och användning av husdjur (får, get, ko, häst och åsna) 
och, om möjligt (begränsat till de friska typerna), regelbunden slåtter. Planerna bör innehålla 
uppgifter om typ av och antal djur, betesytor, den tid djuren stannar i området samt 
förflyttningar av djur, antal vattenkällor osv. Betesplanerna bör även granskas ur vetenskaplig 
synvinkel, med hänsyn till den typ av växtsamhällen som formar livsmiljön och ekologiska 
förhållanden, bland annat höjd, jordmån, exponering, lutningsgrad, klimat (mikro-, topo- och 
makroklimat), biogeografiskt sammanhang och naturlig potentiell vegetation. Insamling av lokalt 
embryonalt material från typiska, dominerande eller sällsynta 6210-arter i varje enhetligt 
territoriellt område rekommenderas också. Materialet bör bevaras i särskilda strukturer 
(embryobanker) för framtida insatser för att förstärka eller återställa livsmiljön. 

I Polen anses extensivt bete vara standardbevarandeåtgärden för denna livsmiljötyp. Enligt de 
polska erfarenheterna bör intensiteten inte vara högre än 0,5 kor, 4,5 får eller 3,1 getter per hektar. 
Djurslaget har också betydelse. Om möjligt rekommenderas återinförande av historisk skötsel. 
Vissa djurslag kan användas för specifika lokala situationer: hästar mot Calamagrostis epigejos, 
getter mot förbuskning. Slåtter är endast lämpligt under särskilda omständigheter. I vissa 
situationer kan slåtter till och med orsaka negativa förändringar, t.ex. utbredning av ängsgräs och 
minskad förekomst av termofila arter. Generellt sett bör slåtter inte användas som en ”ersättning” 
för bete, men kan användas i kombination med bete i vissa undertyper av gräsmarker (se Barańska 
et al., 2014). Bränning anses vara en kontroversiell bevarandemetod, men kan vara användbart 
under vissa omständigheter. På vissa håll är det vanligt att jordbrukarna olagligen bränner 
gräsmarker under våren. Detta förefaller vara en lokal faktor som bibehåller gräsmarkerna i 
landskapet. I andra situationer finns det belägg för att bränning kan orsaka negativa förändringar, 
t.ex. utbredning av Calamagrostis epigejos. Fler undersökningar och experiment är nödvändiga.  

I Rumänien anses bete eller slåtter med lämplig intensitet eller en kombination av båda vara de 
lämpligaste åtgärderna för att bevara livsmiljön. Områdesspecifika mål och lokala eller regionala 
traditioner, metoder och tekniker för markanvändning och djurhållning tas med i planeringen. 
Stödordningar för jordbruket, inbegripet miljöåtgärder inom jordbruket, kan användas för att 
finansiera gräsmarksskötsel. 

I Spanien är den viktigaste bevarandeåtgärden att bibehålla extensiv djurhållning. Får- och 
getbesättningarna har minskat mycket mer än nötkreatursbesättningarna. Får och getter är 
lämpliga arter för bevarandet av livsmiljötyp 6210 genom bete. Hästar är också ett intressant 
djurslag för bevarande av livsmiljötyp 6210, men Spanien har för närvarande mycket få hästar 
eftersom efterfrågan på hästkött är låg. 

I Skottland (Förenade kungariket) är denna livsmiljö särskilt beroende av att betestrycket är 
tillräckligt högt för att bibehålla en varierad vegetationshöjd med områden med kort gräs, där 
mindre och konkurrenssvaga arter kan överleva, samtidigt som betestrycket måste vara 
tillräckligt lågt för att möjliggöra blomning och inte leda till markerosion. I den största delen av 
högländerna är får- och hjortbetet fortfarande relativt omfattande. Livsmiljön är även attraktiv 
för betande djur, vilket innebär att livsmiljöns utbredningsområde sannolikt inte har minskat i 
någon större grad, även om överbete också kan ha negativa effekter. Lokalt rapporteras vissa 
skador till följd av att människor rört sig i området och trampat ned vegetationen. Det finns 
åtgärder för att hantera påverkan från jordbruks- eller idrottsverksamheter (bete och 
nedtrampning) (SNH 2013). Åtgärderna är i stor utsträckning beroende av att markförvaltarna 
inför miljöåtgärder och av den gemensamma arbetsprocessen, enligt vilken statliga myndigheter 
och markförvaltare samarbetar för att lösa problem med oönskade effekter som orsakas av 
växtätande djur. Det senare kan leda vidare till straffrättsliga processer. Bevarandeåtgärderna 
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genomförs i form av utseende av särskilda bevarandeområden eller områden med särskilt 
vetenskapligt intresse, lagstadgade förfaranden (lagen om hjortskötsel, avsnitt 7), miljöåtgärder i 
jordbruket (SRDP) och skötselavtal (SNH). 
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5.2 Restaurering av gräsmarker 

Det första steget i planeringen av restaurering av gräsmarker bör vara att ställa upp ett 
tydligt mål, dvs. bestämma hur de återställda gräsmarkerna bör se ut. Hur kommer 
miljöförhållandena att se ut, vilka ekologiska processer finns det, vilka vegetationstyper 
och arter kan återställas? Målen kan variera beroende på möjligheterna att restaurera det 
aktuella området. Beroende på graden av försämring tar det minst 5–10 år att återställa 
gräsmarker (Rūsiņa, 2017). Att återställa området så att det får hög kvalitet och rik 
artmångfald, även av ryggradslösa djur, tar vanligen mycket längre tid (se. t.ex. Tysklands 
rödlista över biotoper, Finck et al., 2017). 

I planeringen för restaurering av ett område är det viktigt att alltid ta hänsyn till 
miljöförhållandena (klimat, jordmån, geologiska och hydrologiska förhållanden, 
fragmentering av landskapet och hur detta påverkar arternas populationer) samt 
ekonomiska (finansiella begränsningar) och sociala förhållanden (allmänhetens och ofta 
även finansiärernas synpunkter). Åtgärderna blir effektivare om riskbedömningar ingår i 
planeringen.  

Slåtter och bete som restaureringsåtgärder är mer intensiva än normal slåtter- och 
betesverksamhet. Slåtter och bete är den enklaste men samtidigt mest tidskrävande 
metoden om inga andra åtgärder vidtas för att restaurera eller skapa delvis naturliga 
gräsmarker. Med denna metod får vegetationen utvecklas naturligt från den lokala 
genpoolen (Rūsiņa, 2017). 

Slåtter som enda restaureringsåtgärd är endast lämpligt i områden som har övergivits 
relativt nyligen, och där varken buskar, träd eller ymnig växtlighet stör slåttern. Vid 
restaurering eller skapande av gräsmarker är det viktigt att slåtterns och betets frekvens 
och intensitet anpassas till förhållandena i området. Alltför bördiga områden och områden 
som domineras av expansiva arter måste slås minst två gånger per säsong eller betas 
intensivt. Ibland krävs visst överbete. Slåtter och bete i restaureringssyfte kan vara en 
ineffektiv lösning i områden som har gödslats intensivt. Om marken är för bördig kan 
ruderatvegetation eller samhällen med kvävegynnade högväxande gräs och utvecklas 
(Rūsiņa, 2017).  

I en del länder är vinterbete den effektivaste metoden för restaurering av livsmiljön, utan 
kompletterande utfodring av djuren. Ändringar av betessystemen kan vara nödvändiga för 
att nå resultat inom den önskvärda tidsramen. Kompletterande slåtter kan krävas i endast 
delvis betade områden (Rūsiņa, 2017). 
 

Erfarenheter från restaurering av livsmiljötyp 6210 i några EU-länder 
 

I Belgien har omfattande restaureringsarbete genomförts sedan 2000, särskilt i Natura 2000-
områden med stöd av Life-finansiering. Restaureringsinsatserna omfattade avverkning av 
buskar och träd, destruktion av stubbar och vedrester samt lämplig skötsel i form av bete eller 
slåtter. Eftersom de flesta gräsmarker har övergetts och beskogats för länge sedan (ibland för 
över 100 år sedan), måste träd och buskar röjas regelbundet när de växer upp igen, vilket är 
både tids- och kostnadskrävande. Återställandet av växttäcket är beroende av förekomsten av 
typiska arter i närheten och/eller att de har levt kvar i de beskogade gräsmarkerna eller i 
jordens fröbank. Om de arter som är typiska för området har försvunnit kan de behöva 
återintroduceras med hjälp av hö eller frön. På grund av de kvarvarande gräsmarkernas lokala 
egenskaper användes fårbete, om möjligt i kombination med getbete. Roterande bete med 
kort varaktighet och hög intensitet används i regenererings- och restaureringsfasen. Det finns 
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inga professionella herdar kvar, och därför betar djuren inom permanenta eller 
halvpermanenta (el)stängsel. Betets tidpunkt och varaktighet beror på de lokala förhållandena 
(fältskiktets produktivitet) och de arter som ska skyddas. Lokala uppfödare kan få stöd från 
jordbruksmiljöfonder för sina skötselåtgärder.  

I Litauen tillämpas följande huvudsakliga restaureringsåtgärder: Röjning av skogsvegetation. 
Åtgärder för att stoppa spridningen av lokala invasiva växter (t.ex. Calamagrostis epigejos). 
Extensivt bete och slåtter används som stödjande åtgärder. 

I Luxemburg anges följande åtgärder i den nationella handlingsplanen för livsmiljöer 
(Naumann et al., 2013): Restaurering av alla nedlagda och förbuskade områden genom röjning 
av buskvegetation och återinförande av bete (mål: cirka 50 hektar kalkgräsmarker och 50 
hektar av gräsmarkskomplexet i gruvregionen). Regelbunden kontroll (vart tredje till femte år) 
för att förhindra förbuskning, med regelbunden slåtter eller bete. Skapande av nya områden 
med kalkgräsmark genom att sprida ut nyslaget hö i lämpliga områden med bar jord och 
utvidgning av befintliga fält till närliggande områden genom manuell överföring av frön (mål: 
cirka 20 hektar). Skydd av ytterst hotade karakteristiska växtarter genom ex situ-odling och 
återinförande i syfte att stärka befintliga gräsmarker och återinföra arter till nya och 
försämrade områden. Åtgärder för att återställa det genetiska utbytet mellan befintliga 
områden av livsmiljön (ekologiskt nätverk). 

I Polen inriktades ett Life-projekt – ”XericGrasslandsPL – Conservation and restoration of 
xerothermic grasslands in Poland – theory and practice” (LIFE08 NAT/PL/000513, januari 
2010–december 2013) på omkring 225 hektar xeroterma gräsmarker i åtta Natura 2000-
områden i nordvästra och sydöstra Polen. Inom projektet påbörjades en restaurering av 20,2 
hektar gräsmark av livsmiljötyp 6210: röjning av buskar och träd, avlägsnande av invasiva 
främmande örtartade växter (t.ex. Heracleum sosnowskyi) och återinförande av bete 
(Baranska et al., 2014). I försämrade områden återställdes xeroterma gräsmarker genom 
avlägsnande av det översta jordlagret, sådd med frön från xeroterma arter, transplantering av 
välbevarade bitar av gräsmark osv. Till 2015 hade de betade gräsmarkernas tillstånd 
förbättrats avsevärt och andelen expansiva arter hade minskat (rajgräs, sandrör och buskar) 
(Murawy Life, 2015). Betesperioden minskades till tre månader (juni–augusti), delvis till följd 
av det förbättrade tillståndet och delvis på grund av torka, vilket ytterligare begränsade de 
expansiva arterna och möjliggjorde utvecklingen av xeroterma arter. 

I Slovakien genomfördes en restaureringsplan för denna livsmiljö via ett Life-projekt (LIFE10 
NAT/SK/080). Restaureringsplanen diskuterades med berörda aktörer i området av 
gemenskapsintresse Devínska Kobyla. Åtgärderna omfattade mekanisk röjning av träd och 
buskar på 58 hektar igenväxta torra gräsmarker, utrotning av robinia och återinförande av 
bete, huvudsakligen med getter, sedan 2015. Restaureringsåtgärdernas effekter övervakades, 
med fokus på livsmiljötyp 6210* i olika successionsstadier. Som resultat av avverkning av ett 
område i sekundär succession registrerades efter två års övervakning en betydande ökning av 
lätta och termofila arter, som Pulsatilla grandis, Plantago media, Jurinea mollis, Astragalus 
onobrychis, Carex michelii, Chamaecytisus austriacus, Thesium linophyllon och Linum 
tenuifolium. Det totala antalet arter 2016 var högre än antalet före skötselinsatsen. Dessa arter 
fanns sannolikt i fröbanken och kunde gro när ytan var öppen. Att säkerställa betesskötsel och 
slyröjning är en viktig förutsättning för en gynnsam utveckling av de områden som ska 
återställas. Artsammansättningen under våren efter skötselinsatsen visade redan en gradvis 
ökning av antalet arter. Den optimala skötseln är fårbete, eller blandat bete med får och getter, 
vilket kan försvaga och gradvis eliminera vedartade växters skott. Rotation av mer extensivt 
och intensivt bete är en optimal lösning för att uppnå och bibehålla en gynnsam 
bevarandestatus för prioriterade gräsmarkstyper. Två nya mikropopulationer av biblomster 
(Ophrys apifera, en art som är upptagen i IUCN:s rödlista) registrerades i området till följd av 
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de restaureringsåtgärder som vidtagits inom ramen för projektet. Orkidéarten 
Himantoglossum adriaticum, som är förtecknad i bilaga 2 till habitatdirektivet och är hotad i 
Slovakien, registrerades även i området 2017 (upp till 600 exemplar). 

 

5.2.1 Skötsel av buskvegetation 

Skötselåtgärderna bör syfta till att hålla busktäckningen under en lämplig procentandel 
(t.ex. 30 %) av den totala ytan (Pearson et al., 2006). Det är dock viktigt att tänka på att de 
individuella arter som tillsammans kallas ”buskvegetation” är viktiga livsmiljöer i sig, så 
länge balansen med öppna gräsmarker bibehålls.  

För att motverka kolonisering av buskvegetation och bibehålla den önskade balansen kan 
det vara lämpligt att röja några äldre bestånd, eftersom långvarig buskvegetation leder till 
kväveansamling i växtbiomassan och näringsberikning av jorden. Röjning av träd och 
buskar leder ofta till uppslag av rot- och stubbskott som bör röjas bort.  

Ibland krävs bara en röjning, som då följs av bete eller slåtter. I andra fall krävs ytterligare 
och kompletterande maskinavverkning eller ytterligare slåtterkrossning och 
markbearbetning under de första åren (Essl, 2005). Om det inte är möjligt att röja 
buskvegetation på detta sätt bör bete och/eller periodisk röjning tillämpas för att 
underhålla bestånden. 

Om buskvegetation har börjat återkolonisera bör plantorna röjas bort omedelbart. 
Kontrollen av nya plantor kan göras följande vår och plantorna tas bort för hand eller 
avlägsnas på annat sätt. Målet bör vara att ha en blandning av buskvegetation i succession, 
från plantor på marknivå till mer mogna buskar med stam. Insekter gynnas av mångfald i 
buskvegetationen när det gäller ålder, bladsprickning och blomningsperioder. Därför 
rekommenderas en inventering av ryggradslösa djur innan buskvegetation röjs. Årlig 
röjning av ett fåtal buskar som befinner sig i olika utvecklingsstadier sparar dessutom 
mycket hårt arbete på lång sikt, samtidigt som det bidrar till att bibehålla denna viktiga 
livsmiljö och födokälla för fåglar (RSPB, 2004b).  

Buskar bör klippas ned under hösten eller vintern så att inte vilda djur skadas under 
fortplantningsperioden. Om nedklippningen sker mellan början av september och slutet 
av februari undviker man fåglarnas häckningssäsong, medan nedklippning under 
senvintern ger fåglar och däggdjur tid att äta eventuella bär. Buskar kan klippas med 
särskilda häckklippare som inte skadar små djur (Pearson et al., 2006).  

Rotationsbete kan vara ett lämpligt sätt att kontrollera buskvegetation, men måste 
övervakas noggrant för att undvika överbete eller överdriven nedtrampning (Buglife, 
2007). Åsnor kan beta av förbuskade områden och är en bra lösning för att kontrollera 
buskar i halvnaturlig vegetation. Nötkreatur är särskilt bra på att riva ned och öppna upp 
hög och grov vegetation som örnbräken och buskar. Getter kan gnaga av bark. Om getbete 
används på lämpligt sätt bidrar det till strukturell mångfald. Får klarar inte av områden 
med högt gräs lika bra som nötkreatur eller ponnyer, men betar effektivt av låg 
buskvegetation och kan beta av hela bladverket på vissa utvalda buskar. Vissa fårraser är 
dessutom bra på att bana väg genom busksnår, men yngre djur och lättare raser fastnar 
lätt i busksnåren. Man bör därför börja med en låg djurtäthet för dessa raser (cirka 0,25 
djurenheter/ha), övervaka effekterna och justera djurtätheten efter detta (Crofts och 
Jefferson 1999, RSPB 2004d).  
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Generellt sett är dock endast bete inte tillräckligt för att hantera buskvegetation. 
Betessystem som baseras på vinterbete måste t.ex. vanligen kompletteras med 
regelbunden och upprepad buskröjning för att motverka igenväxning (Crofts och Jefferson, 
1999). I vissa fall är det därför lämpligt att kombinera slåtter och bete. Den bästa tiden för 
dessa åtgärder beror på områdets djurliv. Insektsägg och larver är ofta mest utsatta. Man 
bör vänta med slåttern fram till sensommaren eller hösten för att ge tid för blom- och 
gräsfrön att falla av, eller fram till senvintern eller tidig vår för att ge insekter skydd för 
övervintring. 
 
5.2.2 Kontroll av ogräs och invasiva arter 

Ogräs kan definieras som arter som inte är lämpliga för syftet med eller målet för 
gräsmarksskötseln. Under vissa förhållanden kan några växtarter (t.ex. tistlar, örnbräken 
och stånds) föröka sig alltför mycket och tränger snabbt ut växtsamhällen med ett högre 
bevarandevärde (Pearson et al. 2006). Dessa växter är ytterst konkurrenskraftiga och ofta 
giftiga. När de väl har etablerat sig skapar de en kraftig beskuggning under växtsäsongen, 
vilket hindrar andra växtarter (bl.a. orkidéer) från att etablera sig (Crofts och Jefferson, 
1999). Ogräsangrepp kan förebyggas genom goda skötselmetoder, t.ex. genom att undvika 
stora områden med bar jord, som ger ogräsarter möjlighet att invadera området och sprida 
sig.  

När ogräs redan har etablerat sig kan följande åtgärder vidtas (Crofts och Jefferson, 1999):  

- Manuell bekämpning: uppgrävning eller klippning (inte lämpligt för stånds) precis under 
marknivå och/eller manuell uppdragning (endast lämpligt i små områden), just innan 
blommorna spricker ut. Manuell uppdragning måste utföras under en period av flera år 
om det ska få någon effekt.  

- Mekanisk uppdragning och/eller klippning: tistlar och stånds bör dras upp efter det att 
blomstjälken nått sin maximala längd men före frösättning och måste utföras under 
flera år för att minska förekomsten av fleråriga målarter. En bättre strategi är att slå av 
växten när stjälkarna blir längre. Detta kan behöva upprepas flera gånger under året. 
Upprepad avklippning (toppning) kan förhindra frösättning och minska ogräsets 
livskraft, men dödar inte växterna eftersom de har en förmåga till kraftig återbildning 
från stjälkbasen. Precis som med slaget gräs bör det avslagna materialet avlägsnas. 

- Riktad bekämpning genom bete.  
- Kemisk bekämpning: Även om manuell bekämpning vanligen är det mest önskvärda 

alternativet och användning av kemikalier inte är tillåten i allmänhet, är riktad 
användning av ogräsbekämpningsmedel mot dessa arter (fläckvis behandling, 
besprutning) ofta godtagbart i naturbevarandeområden, särskilt om fortsatt bete eller 
skötsel av ängar är viktiga faktorer för att uppnå naturbevarandemålen. Det är viktigt 
att tänka på att besprutning är en icke-selektiv åtgärd som ofta allvarligt kan skada 
andra bevarandeintressen. Om det ändå är nödvändigt, rekommenderas en selektiv 
spridningsmetod, där endast målogräset utrotas. 

Ogräs bör avlägsnas redan i ett tidigt utvecklingsstadium, eftersom man då kan få goda 
resultat med minimal ansträngning. 

Ogräskontrollprogram bör planeras noggrant med hänsyn till andra möjliga effekter. I vissa 
fall kan fullständig utrotning av ogräs, även om det är möjligt, skada djurlivet. 
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5.3 Återskapande av gräsmarker 

Det första steget i insatser för återskapande av gräsmarker är att bedöma 
miljöförhållandena på plats (markfuktighet, jordmån, vegetation, förekomsten av arter). 
Bedömningen kommer att avgöra om det är möjligt att återskapa livsmiljön. Återskapande 
kräver hjälp och deltagande av markexperter, hydrologer, ekologer och experter på 
vegetation och de grupper av organismer som är viktiga i den livsmiljö som ska återskapas. 
En plan för återskapande av gräsmark bör tas fram på liknande sätt som 
restaureringsplaner (Rūsiņa, 2017).  

Substrat, önskad tidsram och områdets närhet till gräsmarksområden som liknar måltypen 
avgör vilka metoder som är lämpligast för att återskapa och etablera livsmiljön (Ashwood, 
2014). Olika alternativ kan övervägas.  

Naturlig kolonisering av bara substrat kan vara ett lämpligt alternativ där långa tidsramar 
för etableringen är möjliga och artrika kalkgräsmarkssamhällen finns i nära anslutning till 
området. Om låglänt kalkgräsmark förekom där innan störningarna uppstod kan en 
fröbank finnas kvar i det befintliga substratet. Fröbanken bör då bedömas med hjälp av 
groningsförsök. Naturlig kolonisering kan ge upphov till artrika livsmiljöer som är 
anpassade till det lokala området. Processen brukar vara mycket långsam och det kan ta 
flera årtionden att etablera ett stabilt växtsamhälle.  

Naturlig kolonisering kan påskyndas genom selektiv introduktion av gräsmarksarter genom 
inplantering av grässvål och spridning av nyslaget hö. Bitar av grässvål kan tas från 
närbelägna donatorområden och införlivas i det bara substratet. De kan antingen bestå av 
större stycken av grässvål eller utskurna pluggar som innehåller önskvärda arter. Vid 
osäkerhet om vilken typ av kalkgräsmark som ska användas som donator bör en 
vegetationsinventering utföras av en erfaren botaniker. I vissa fall kan det vara effektivare 
att plantera förodlade exemplar som har drivits upp från lokala eller regionala frön. 

Oavsett om naturlig kolonisering eller inplantering tillämpas kan det vara fördelaktigt att 
först så en pionjärblandning. Fördelarna med en gles sådd av pionjärarter är att substratet 
stabiliserar sig och snabbt skapar en attraktiv vegetation, samtidigt som det finns 
tillräckligt med bar jord för att möjliggöra naturlig kolonisering. 

Spridning av nyslaget hö är ett användbart alternativ till inplantering av grässvål eller 
naturlig kolonisering. Spridningen går till på så sätt att man tar nyslaget hö med frön från 
lokala kalkgräsmarker och sprider ut dem över det område som ska koloniseras. Det är 
viktigt att höet slås efter blomning men medan fröna fortfarande sitter fast. För bästa 
resultat krävs god kunskap om målarterna så att man vet när fröspridningen börjar. Höet 
bör spridas inom ett dygn från insamlingen för att undvika att frön förstörs eller förloras 
under lagring. Användning av en lokal källa förbättrar motsvarigheten mellan de nya och 
de befintliga gräsmarkerna och gräset kommer från en inhemsk genotyp. Dessutom 
minskas transportkostnaderna till ett minimum.  

Om det inte finns någon lokal kalkgräsmark som lämplig donator, kan kommersiella 
fröblandningar användas för att etablera nytt gräs. Annars kan frön som samlas in från ett 
lokalt gräsmarksområde användas för sådden. Man måste vara försiktig så att inte 
donatorområdet utarmas på frön genom överdriven skörd. Ett annat alternativ är att köpa 
in frön. Fröblandningen bör inte innehålla hybrider (Lolium × hybridum, Trifolium pratense 
× T. medium) släkthybrider (× Festulolium) eller polyploida sorter (tetraploida arter av 
Lolium och Trifolium). Välrenommerade fröhandlare tillhandahåller fröblandningar som är 
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lämpade för klimatet och de huvudsakliga jordmånsförhållandena i det aktuella området. 
Fröna bör om möjligt vara av lokal härkomst.  

Vilda blommor och gräs sås normalt tillsammans, eftersom gräset bidrar till att stabilisera 
jorden och ger viktigt skydd under vintern. Andelen gräsfrön i blandningen bör vara 
tillräckligt låg för att säkerställa etableringen av örter och ge utrymme för naturlig 
återkolonisering av ytterligare arter. Sådden sker vanligen i september–oktober, antingen 
manuellt eller med såmaskiner, som maximerar den besådda arealen i förhållande till den 
använda utsädesmängden (Crofts och Jefferson, 1999). Det rekommenderas att fröna 
sprids ut på ytan, inte myllas ned i marken, och de flesta maskiner kan ställas in för att göra 
detta. Det är viktigt att slå området ofta under etableringsåret, upp till tre gånger per år, 
för att begränsa dominerande ettåriga växter. Det övergripande målet är att etablera 
fleråriga växter, som är mindre konkurrenskraftiga under det första året än ettåriga växter. 
Så är särskilt fallet vid stor förekomst av åkerogräs (se Nowakowski och Pywell, 2016). 

Oavsett vilken etableringsmetod som väljs är det viktigt att man är medveten om att det 
tar flera år för gräsmarken att etablera sig och utvecklas till ett stabilt samhälle. Lämplig 
skötsel av gräsmarken är avgörande för att ett artrikt samhälle ska kunna utvecklas och 
bibehållas. 

I södra England har man t.ex. återskapat kalkgräsmark på tidigare åkermark i dåligt skick 
(Fry et al., 2018). Där använde man arter som valts från en typ av kalkgräsmarkssamhälle 
(Bromus erectus-gräsmark), som är det dominerande gräsmarkssamhället i regionen och 
ofta används som målsamhälle i restaureringsprogram. Allt fler delvis naturliga torra 
gräsmarker återskapas i Förenade kungariket, t.ex. genom innovativa och kreativa 
program för skötsel och underhåll av vägkanter. Ett projekt för återskapande av livsmiljöer 
längs vägkanter i sydvästra England inleddes så sent som 2012, men området stöder redan 
artrik vegetation. Så många som 30 dagfjärilsarter (hälften av det totala antalet fjärilsarter 
i Förenade kungariket) har registrerats sedan projektstarten. 
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Återskapande av gräsmark genom program för skötsel och underhåll av vägkanter i Förenade 
kungariket (Sam Ellis). 

5.3.1 Skötsel och övervakning av livsmiljön efter återskapande 

Kalkgräsmarker bör endast skapas om det finns ett starkt åtagande om en långsiktig 
skötselregim som styrs av en skötselplan för området. Skötsel är nödvändig för att 
förhindra att gräsmarken domineras av buskar och andra aggressiva arter och för att 
bibehålla en stor artrikedom. Det tar normalt tre till fem år för en gräsmark att etablera 
sig. Under denna period bör ett system med slåtter och lätt bete tillämpas. De exakta 
behoven avgörs dock av de lokala förhållandena.  

Gräsmarker som etableras på bar mineraljord behöver oftast inte slås under det första 
året. På mer näringsrik mark kan det dock behövas för att hålla gräshöjden under 10 
centimeter. Slåttertidpunkten måste väljas noggrant för att undvika störning av 
markhäckande fåglar. Slåtter stimulerar skottbildning, samtidigt som det minskar 
konkurrensen från storvuxna arter och busksnår.  

Det slagna gräset bör avlägsnas efter slåtter. Om gräset innehåller frön kan det spridas ut 
i andra områden. Gräsmarken bör slås en gång under det andra och det tredje året efter 
det att blommor och gräs har satt frö. Kaniner, nötkreatur och får som betar i området bör 
begränsas eller undvikas under de tre första åren så att gräsmarken kan etablera sig, dvs. 
att fröplantorna får tillräckligt med tid på sig för att utveckla rotsystem så att de inte dras 
upp vid bete. När gräsmarken väl har etablerats kan lätt bete inledas.  

Långsiktig skötsel i form av bete och/eller slåtter är avgörande för att bibehålla 
artrikedomen. Historiskt sett har bete, och slåtter i vissa regioner, varit den gängse 
skötselmetoden. Slåtter kan vara lämpligt för små områden och på svaga sluttningar. 
Nötkreatur och får kan användas för betesdrift året runt om djurtätheten är låg. Detta 
beror dock på områdets produktivitet. Improduktiva områden kanske endast är lämpliga 
för vinterbete. Betet måste dock övervakas för att undvika upptrampning – kompaktering 
eller fysisk nedbrytning av jordstrukturen när tunga djur rör sig i området.  

Betet bör syfta till att skapa en mosaik med gräs av olika längd i markerna, kombinerat 
med små fickor med buskvegetation (t.ex. högst 25–30 % av den totala arealen). Olika 
typer av betande djur är selektiva när det gäller de växter de äter och en kombination av 
olika djur kan användas för att skapa en sådan mosaik. Nötkreatur äter grövre växter och 
trampar till marken mer än vad får gör. De upptrampade fläckarna skapar luckor för nya 
plantor att slå rot. Mer detaljerad information om skötsel finns i Crofts och Jefferson 
(1999).  

Även om området har mycket gynnsamma förutsättningar för återskapande bör man se 
över skötselmetoderna för att säkerställa att gräsmarkerna etableras och bibehålls på lång 
sikt. Det krävs en långsiktig skötselplan för området. Ett övervaknings- och 
utvärderingsprogram bör ingå i planen för att fastställa en lämplig skötselregim.  

Övervakningen av återskapade låglandsgräsmarker kan omfatta följande: 
- Gräsmarksetableringens omfattning: Procentandel markvegetation, fläckar med bar 

jord och förekomst av förna. 
- Gräsvegetationens sammansättning: förhållandet mellan gräs och örter, positiva och 

negativa indikatorarter, särpräglade lokala arter. 
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- Typisk artsammansättning med ett urval av arter från olika taxonomiska och 
funktionella grupper, t.ex. pollinatörer som gaddsteklar, blomflugor och fjärilar samt 
epigeiska och endogena grupper (predatorer och nedbrytare). 

Återskapande av gräsmarker på åkermark i Tjeckien 

Det tar lång tid att omvandla åkermark till artrik gräsmark. Resultatet av en sådan insats beror 
inte bara på restaureringsmetod och sammansättningen hos den fröblandning som används, 
utan även på de lokala förutsättningarna för att anlägga gräsmark (Jongepierová och 
Malenovský 2012, Jongepierová et al., 2012, Scotton et al., 2012, Ševčíková et al., 2014). 
Insatser för att restaurera insektssamhällen ger bättre resultat i landskap med stora områden 
av delvis naturliga artrika gräsmarker i den nära omgivningen, eftersom spridningsförmågan 
är begränsad hos specialiserade växtätande insektsarter (Woodcock et al., 2010a, 2010b). De 
vanligaste metoderna för återskapande beskrivs kortfattat nedan. 

Spontan succession. Succession som enda åtgärd kan bidra till att återställa gräsmarker endast i 
mycket torra respektive mycket blöta områden, där buskar och träd inte kan rota sig och 
permanenta ängs- eller betesmarker har bevarats i den närliggande omgivningen. På nedlagda 
åkerfält i torra områden i de varmaste delarna av landet har övervakning visat att äldre 
gräsmarkers artsammansättning förvandlas till naturlig stäppartad vegetation (Jírová et al., 2012). 
Regelbunden slåtter behövs normalt från det tredje året efter nedläggningen av ett fält. 
Restaurering av gräsmarker med en ekologiskt gynnsam artsammansättning tar omkring tio 
(Lencová och Prach, 2011) till tjugo år (Prach et al., 2014), men växter och vissa grupper av 
ryggradsdjur kan behöva längre tid på sig innan den ursprungliga mångfalden av artrik vegetation 
har återställts. 

Kommersiella fröblandningar. Sådd med kommersiella fröblandningar av gräs och ärtväxter är den 
vanligaste metoden för att omvandla åkermark till gräsmark. Även om sådana åtgärder inte kan 
anses utgöra ekologisk restaurering kan initialt artfattiga gräsmarker kompletteras med önskvärda 
växt- och djurarter med tiden, särskilt om arterna fortfarande förekommer i omgivningarna. Denna 
slutsats bekräftas av övervakningsresultat från Bílé Karpaty-bergen (Prach et al., 2014, 
Jongepierová et al., 2018). I områden där koloniseringen av önskvärda arter är begränsad på grund 
av att de saknas i omgivningarna kan sådana arter sås eller planteras in i efterhand på gräsmarker 
som har skapats med kommersiella gräsfröblandningar. 

Regionala fröblandningar. Regionala fröblandningar samlas in, reproduceras och sås i ett visst 
område utan växtförädlingsprocesser. Sådana blandningars artsammansättning baseras på 
sammansättningen hos de naturliga växtsamhällena i området (Scotton et al., 2012). Dessa arter, 
särskilt örter, stöder även en rik mångfald av djurarter som är beroende av dem som födokälla eller 
på andra sätt. Den största fördelen med denna metod är att den i stor utsträckning bidrar till att 
bibehålla populationernas naturliga genetiska mångfald, och därigenom förhindrar spridning av 
främmande genotyper eller till och med icke inhemska arter eller sorter. Anvisningar om insamling 
och användning av regionala fröblandningar finns i flera publikationer (Scotton et al., 2012, 
Jongepierová et al., 2012, Jongepierová och Prach 2014 samt Ševčíková et al., 2014). De viktigaste 
principerna är följande: 
 Frön från gräsmarker kan erhållas från nyslaget hö, som omedelbart strös ut i det område som 

ska återställas. Denna metod tillämpas främst i Nederländerna och Tyskland, och inte bara på 
åkermark utan även i andra områden, t.ex. deponier av flygaska (Kirmer et al., 2014). 
 Om den slagna biomassan torkas efter slåtter kan den användas direkt som frökälla eller tröskas 

ut före användning (tröskat hö). 
 Om skördetröskor används slås och tröskas gräset på plats. 
 Om skördare med borste används kammas fröna ut från det stående gräset. 
 Vid behov kan en mindre mängd frön även samlas in för hand. 
 Fröinsamling är komplicerat (frön av olika storlekar som mognar vid olika tidpunkter), och det 



 

91 

rekommenderas därför att odla plantor i fröodlingar.   
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I stor skala har artrika regionala fröblandningar för skapande av gräsmarker hittills endast använts 
i Bílé Karpaty-bergen, där gräsmark redan har anlagts på detta sätt i ett område på över 600 hektar 
(Jongepierová 2008, Jongepierová och Prach 2014, Prach et al. 2013, 2015a, Jongepierová et al. 
2015). 

Överföring av övre jordlager eller grästorvor. Jord från det övre lagret kan antingen spridas över 
det område som ska återställas, eller så kan hela grästorvor planteras in. Detta är dock inte bara 
tekniskt och ekonomiskt krävande, utan skadar dessutom källområdet. Denna metod kan vara 
motiverad om den genomförs i liten skala eller om källområdet håller på att försvinna (t.ex. till följd 
av täktverksamhet eller bebyggelse). Erfarenheter från ofruktbara områden med stäppartad flora 
i Tjecken där denna metod har tillämpats (järnvägstunnel i Obřany, kalkbrott i Hády och stenbrottet 
Dálky nära Čebín) har gett positiva resultat när det gäller stäpparternas överlevnad i de nya 
områdena, men nästan inga av de överförda xerofila arterna har spritt sig till omgivningarna, och i 
de fall spridning har skett så har den gått mycket långsamt. 

 

5.4 Planering av bevarandeåtgärder i ett specifikt område 

Eftersom det finns stora skillnader i livsmiljöns särdrag, bevarandevärde och kontext 
(historia och utveckling) mellan de olika länderna och biogeografiska regionerna är det 
viktigt att beakta följande allmänna aspekter i skötselplaneringen för att fatta förnuftiga 
skötselbeslut:  

- Områdesspecifika mål med hänsyn till arternas bevarandestatus.  

- Lokala eller regionala traditioner, metoder och tekniker när det gäller markanvändning 
och djurhållning – dagens bevarandevärden är ofta resultatet av tidigare 
markanvändnings- och betessystem. 

Även om det ofta varken är möjligt, lämpligt eller nödvändigt att försöka efterlikna den 
historiska skötseln av området bör skötselåtgärderna bygga på befintlig kunskap och 
erfarenhet.  

En detaljerad undersökning av förhållandena i området bidrar till att fastställa de bästa 
teknikerna och metoderna för att bibehålla eller restaurera livsmiljön och bedöma 
huruvida de är lämpliga i ett visst sammanhang, även med hänsyn till tillgängliga resurser. 
På så sätt kan man bedöma om målen är realistiska och förutse eventuella hinder.  
 

Viktiga aspekter att beakta vid planering av bevarande och skötsel av gräsmarker (Rūsiņa, 
2017) 

Ekologiska överväganden 

 Landskapets konnektivitet är en mycket viktig aspekt för gräsmarksarters långsiktiga 
överlevnad. Den är en nödvändig förutsättning för att arterna ska kunna sprida sig från 
ett gräsmarksområde till ett annat, samtidigt som tillräckligt stora och genetiskt 
varierade populationer bibehålls. Det är därför viktigare att förbättra eller restaurera 
gräsmarker som ingår i ett system med gräsmarker eller är belägna i ett större område 
som är rikt på delvis naturliga gräsmarker, än isolerade gräsmarksområden i en skog eller 
i områden med intensivt jordbruk. Restaureringsinsatser ger dessutom bättre resultat i 
sådana fall eftersom arterna enkelt kan sprida sig till de återställda gräsmarkerna från 
andra gräsmarksområden.  
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 Gräsmarkens areal är viktig för bevarandet av växter, fåglar och ryggradslösa djur. Om 
förhållandena i övrigt är lika (se nedan) bör därför restaurering av större 
gräsmarksområden prioriteras.  
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 Gräsmarkens biologiska mångfald – ju större mångfald desto viktigare är det att 
återställa gräsmarken.  

 Förekomst av skyddade arter – om en skyddad art har överlevt i gräsmarken bör området 
prioriteras framför andra områden som inte hyser skyddade arter.  

 Förändringar i gräsmarkens miljöförhållanden: Man bör prioritera restaurering av 
gräsmarker där miljöförhållandena har förändrats minst.  

Socioekonomiska överväganden 

 Långsiktigt skötselperspektiv: gräsmarker som sannolikt kommer att skötas permanent 
efter restaureringen bör prioriteras. Restaurering bör endast övervägas för områden där 
en långsiktig gräsmarksskötsel förväntas. Det är meningslöst att investera resurser i 
restaureringsåtgärder om de endast kommer att ge tillfälliga fördelar (eller inga alls) för 
bevarandet av den biologiska mångfalden (beroende på om insatsen ger omedelbara 
resultat). Gräsmarkernas mångfunktionalitet: Gräsmarker som förväntas tillhandahålla 
fler funktioner efter restaurering bör prioriteras, t.ex. om skötseln inte bara säkerställer 
biologisk mångfald, utan även ger foder till djurhållning, eller om gräsmarkerna används 
för turismändamål, insamling av medicinalväxter eller miljöutbildning. Även om 
gräsmarken inte används för att producera djurfoder ger skötsel dock ändå resultat i 
form av naturvärden och biologisk mångfald. 

 Lokalsamhällets, kommunens, markägarens och förvaltarens inställning: ju mer 
närsamhället uppskattar den biologiska mångfalden och dess fördelar, desto bättre är 
utsikterna för att bibehålla den återställda gräsmarken på lång sikt.  

 Restaureringskostnader jämfört med förväntade resultat: Gräsmarker som kan återställas 
med minimala investeringar och maximala fördelar (mycket goda restaureringsresultat 
förväntas) bör prioriteras. Kostnaderna för att bibehålla gräsmarkerna bör också vägas in 
i planeringsskedet, i synnerhet i den ekonomiska planeringen. Kostnaderna för eller 
inkomsterna från de material som skapas i samband med restaurering eller skötsel av 
livsmiljöer – ved, biomassa, matjord osv. bör övervägas. Det kan vara svårt att finna 
praktiska användningsområden för sådana material, vilket innebär att avlägsnande och 
bortskaffande av dessa ”biprodukter” från restaurering kan ge upphov till stora 
extrakostnader. 

Det finns olika lösningar för att uppnå målen för restaurering och skötsel av gräsmarker. 
Metoder och tekniker kan variera avsevärt, både när det gäller finansiella resurser och 
tidsåtgång. En grundlig genomförbarhetsstudie och utvärdering av alternativ måste därför 
utföras för att välja den bästa lösningen. Valet av lämpliga lösningar och förfaranden för 
restaurering och skötsel avgörs av tre aspekter: de ekologiska förhållandena i området, 
tillgängliga arter och den önskade tidsramen för att uppnå målen.  

En restaurerings- och skötselplan bör tas fram till grund för åtgärderna i området. De 
viktigaste stegen i utarbetandet av restaurerings- och skötselplaner för gräsmarker 
sammanfattas nedan.  
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Planeringssteg för restaurering av gräsmarker (anpassade från Rūsiņa, red., 2017) 

1. Samla in uppgifter om förhållandena i området, bland annat om ekologiska processer 
som är viktiga för bevarandet av gräsmarkstypen: vegetation, sammansättning av djur- 
och växtarter, jordmånens egenskaper, terräng, markfuktighet, dräneringssystem och 
status, tidigare och nuvarande skötsel osv.  

2. Fastställa målet för skötsel eller restaurering av gräsmarken, t.ex. att uppnå eller 
bibehålla en gynnsam status för livsmiljön (struktur, ekologiska processer och 
sammansättning av karakteristiska arter) och förebygga försämringar. Överväga 
eventuella motstridiga prioriteringar och fastställa vilka alternativ som är bäst (se avsnitt 
X.X).  

3. Bedöma om den nuvarande skötseln är lämplig för att uppnå målet och justera dem vid 
behov. 

4. Fastställa vilka åtgärder och metoder för restaurering eller skötsel som behövs och hur 
de kan kombineras. Olika delar av samma gräsmark kan kräva olika restaurerings- eller 
skötselåtgärder. Om en del av gräsmarken t.ex. hyser en stor population av en skyddad 
växtart bör restaureringsåtgärderna inriktas på att uppnå gynnsamma förhållanden för 
denna art, medan målet för en annan del av området kan vara att säkerställa en lämplig 
vegetationsstruktur för vissa djurarter (t.ex. fåglar och dagfjärilar), och målet för en 
ytterligare del är att begränsa expansiva arter. I sådana fall bör de nödvändiga 
åtgärderna kartläggas. 

5. Identifiera ekologiska och landskapsmässiga begränsningar och fördelar med 
restaurerings- eller skötselåtgärder.  

6. Identifiera socioekonomiska, rättsliga och finansiella begränsningar och fördelar med 
restaurerings- eller skötselåtgärder, t.ex. kostnader och rättsliga begränsningar för 
sådana åtgärder å ena sidan och möjliga incitament, finansiella resurser och bidrag från 
befintliga program osv å andra sidan.  

7. Ta fram en detaljerad beskrivning av restaurerings- eller skötselmålen, med beaktande 
av miljömässiga, rättsliga och socioekonomiska begränsningar och fördelar, t.ex. 
förbättring av livsmiljöns vegetationsstruktur eller förbättrade förhållanden för en viss 
växtart, fågelart osv.  

8. Utforma en plan för restaurerings- och skötselverksamheten. Planera i vilken ordning 
restaurerings- och skötselåtgärderna ska genomföras och när, beroende på 
gräsmarkernas ursprungliga tillstånd. 

9. Utforma en uppföljning av resultatet av restaurering och underhåll, med regelbundna 
utvärderingar, så att restaurering och underhåll kan justeras vid behov. 

 

5.5 Kriterier för att prioritera åtgärder och identifiera prioriterade 
områden 
Prioritering är viktigt för att uppnå maximal effektivitet i bevarandeinsatserna, optimera 
kostnader och tidsåtgång för övervakning och skötsel och utvärdera skötselåtgärdernas 
ändamålsenlighet. För att underlätta fastställandet av prioriteringar kan specifika kriterier 
tas fram.  

Följande kriterier anses användbara för att prioritera bevarandeinsatserna för denna 
livsmiljötyp: 

- Geografiskt läge. 
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- Tidpunkt för upphörd hävd. 
- Den befintliga vegetationens karaktär. 
- Grad av förbuskning. 
- Genomförbarhet, t.ex. om det är möjligt få ut nödvändig teknik till området. 
- Bidrag till att uppnå gynnsam bevarandestatus på biogeografisk eller regional nivå. 

Ett exempel på god praxis i detta sammanhang är den prioriteringsmanual som togs fram 
för Life-projektet LIFE13 NAT/IT/000371 ”SUNLIFE – Strategy for the Natura 2000 Network 
of the Umbria Region”. I manualen ges å ena sidan livsmiljöns inneboende egenskaper en 
framträdande roll: prioriteringar för livsmiljön, livsmiljöns representativitet och om den är 
sällsynt på regional nivå, växtsamhällets artrikedom (dess biologiska mångfald), antal 
befintliga eller potentiella arter som är upptagna i bilagorna 2–4, antal befintliga eller 
potentiella rödlistade arter. Å andra sidan beaktas i prioriteringen de externa förhållanden 
som bidrar till den faktiska risken för försämring, t.ex. antropogena påverkansfaktorer, 
bevarandestatus på nationell nivå och inneboende risk för omvandling (dynamiska 
processer). 

I Lettland tillämpar man följande allmänna kriterier:  

- Förekomst av livsmiljöspecifika arter, inbegripet skyddade arter, som riskerar att 
utrotas på lokal nivå på grund av att livsmiljön har försämrats och isolerats. Livsmiljöns 
utbredningsområde väntas minska under de närmaste årtiondena. 

- Livsmiljön är det enda eller ett av få områden som hyser åtminstone en art som 
förtecknas i bilaga 2 till habitatdirektivet eller i fågeldirektivet, eller en art som är 
mycket sällsynt (som endast finns på ett fåtal platser), eller som är skyddad i Lettland, 
eller om området är viktigt för migration, fortplantning eller andra viktiga delar av 
arters livscykel, eller om det hyser skyddade arter vars utbredning minskar snabbt. 

När det gäller valet av Natura 2000-områden som är viktigast för skyddet av prioriterade 
livsmiljötyper beaktas följande kriterier (minst fyra kriterier måste vara uppfyllda): 

- Livsmiljötypen upptar en stor del av det aktuella Natura 2000-området och/eller 
denna livsmiljö är mycket typisk med hög representativitet (minst B), och är viktig för 
att en gynnsam bevarandestatus ska uppnås i hela landet. 

- Restaureringen av den aktuella livsmiljötypen i det berörda området är viktigt för att 
bevara livsmiljötypen på nationell nivå eller i den boreala biogeografiska regionen på 
EU-nivå.  

- Förlust av livsmiljön i det aktuella Natura 2000-området kan minska livsmiljöns 
utbredningsområde. 

- Livsmiljön har försämrats i det aktuella Natura 2000-området, men kan återhämta sig. 
Restaurering kommer att leda till en väsentlig förbättring av livsmiljöområdets 
tillstånd eller om dess areal kommer att ökas. 

- Det är möjligt att säkerställa en hållbar skötsel av livsmiljön samt ett gynnsamt 
skyddssystem. 

- De uppskattade kostnaderna för att återställa livsmiljön i det berörda Natura 2000-
området är rimliga i förhållande till fördelarna. 

- Restaurering av livsmiljön i det aktuella Natura 2000-området har inte en negativ 
inverkan på andra skyddade livsmiljöer eller viktiga arter, och/eller inte ger upphov till 
miljömässiga eller socioekonomiska problem. 
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5.7 Viktiga aktörer för att fastställa och vidta åtgärderna 

Generellt sett är det viktigt med ett brett engagemang från och samarbete mellan berörda 
aktörer för att de nödvändiga bevarandeåtgärderna ska vara effektiva. Följande berörda 

aktörer bör delta i arbetet med att utforma och genomföra bevarandeåtgärder:  

- Jordbrukare, markägare och markanvändare. 
- Områdesförvaltare och myndigheter (på nationell, regional och lokal nivå).  
- Naturvårdsmyndigheter och -organisationer.  
- Jordbruksinstitutioner och -organisationer. 
- Vetenskapliga rådgivare och övervakare. 
- Rådgivande tjänster och tekniskt stöd för att hjälpa jordbrukarna med 

genomförandet. 
- Icke-statliga organisationer.  
- Lokala samhällen. 
- Lokala turistbyråer och företagare (torra gräsmarker med blommande örter är ofta 

attraktiva landskapsinslag, produkter från betande djur kan användas som lokala 
produkter).  

 

5.8 Utmaningar, svårigheter och möjliga lösningar 

Stora utmaningar och svårigheter rör behovet av att utveckla en självbärande ekonomi i 
marginalområden som hyser livsmiljötyp 6210. Alltfler gräsmarker överges på grund av att 
ekonomiska system i bergstrakter kollapsar när de inte kan konkurrera med de moderna, 
storskaliga produktionssystemen. En strategi för att motverka denna process är att 
utveckla hållbara produktionssystem som kan garantera lokalbefolkningarnas försörjning.  

Tekniska problem kan även uppstå på grund av att det krävs vetenskaplig övervakning för 
en korrekt och hållbar användning av torra gräsmarker av livsmiljötyp 6210. Dessa system 
är ytterst ömtåliga och kan skadas allvarligt av överanvändning. För att skötseln ska vara 
effektiv måste man ta hänsyn till gräsmarkens lokala, ekologiska, floristiska och 
biogeografiska egenskaper och välja den lämpligaste typen av betesdjur samt lämplig 
djurtäthet (Frattegiani et al., 2017). Berörda jordbrukare och företag bör stödjas genom 
särskilda övervakningsprogram som säkerställer att skötseln även anpassas till deras 
behov. 

Andra möjliga begränsningar och lösningar för bevarandeåtgärder beskrivs nedan.  

 Innan bete kan återupptas måste området röjas på buskvegetation och 
vattenförsörjning för betesdjuren måste återställas eller anläggas. Jordbrukarna kan 
oftast inte finansiera detta själva om de inte får direktstöd från den gemensamma 
jordbrukspolitiken för marken. Dessa restaureringsåtgärder måste därför finansieras 
via andra källor, vilket även kan omfatta den arbetsinsats som krävs.  

 I livsmiljötyp 6210 är gräset generellt sett mineralfattigt under hela året och utan 
mineraltillsatser får djuren sannolikt mineralbrist, särskilt fosfor, koppar, kobolt och 
selen. De behöver därför extra mineraler i form av saltstenar, koncentrerade 
mineraltillsatser eller mineralbolus. Fosfortillsatser måste dock ges till betesdjuren på 
ett sätt som minimerar effekterna på artrikedomen och den biologiska mångfalden i 
området. 

 Gräsmarken kan behöva röjas på buskvegetation och invasiva ogräs med jämna 
mellanrum, inbegripet invasiva främmande arter, vilket är arbetsintensivt. Mindre 
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arbetsintensiva skötselåtgärder för livsmiljön skulle göra det möjligt för jordbrukarna 
att regelbundet underhålla markerna. Detta säkerställer även att marken fortsätter att 
vara berättigande till direktstöd enligt den gemensamma jordbrukspolitiken för 
marken. 

 På vissa håll (t.ex. på Aranöarna i Irland) innebär jordbrukens fragmenterade karaktär 
och de små jordlotterna att marken endast kan betas under en kort period. Det är 
viktigt att nötkreaturen kan tas till dessa jordlotter. Djurens rörelser måste underlättas 
så att ett optimalt betessystem på fragmenterade delar av gården kan upprätthållas. 

 Det är fortfarande problematiskt att identifiera och fältkartera livsmiljön i vissa 
områden (t.ex. i Polen). Alla värdefulla områden är inte väl kartlagda och bedömda, 
vilket kan ge upphov till problem med att identifiera markägare. Detta försvårar i sin 
tur planeringen och genomförandet av bevarandeåtgärderna.  

 Logistik- och organisationsproblem med återinförande av bete eller befintligt bete. 
Bete ingår för närvarande inte i det lokala jordbrukssystemet i många regioner. För att 
införa bete i gräsmarker måste alla logistiska faktorer (djur, stallar, stängsel, 
vattentillförsel, vinterfoder) organiseras separat, vilket är både svårt, 
kostnadskrävande och arbetsintensivt. Till följd av detta ersätts bete med slåtter i vissa 
projekt, vilket inte alltid är den optimala skötseln för gräsmarker. 

5.9 Slutsatser och rekommendationer 

 Mål och prioriteringar för bevarande kan fastställas på nivån för biogeografiska 
regioner för att uppnå en gynnsam bevarandestatus och hantera de viktigaste hoten 
mot livsmiljön, bland annat genom att man identifierar restaureringsbehov för att 
förbättra areal, strukturer och funktioner om så behövs. 

 Bevarandemål som fastställs på biogeografisk nivå måste omvandlas till mer specifika 
mål på nationell nivå och områdesnivå. Enligt handlingsplanen bör prioriterade 
områden identifieras för att säkerställa att livsmiljön bevaras och för att bidra till de 
mål som sätts upp på högre nivå (t.ex. på biogeografisk och nationell nivå), både inom 
och utanför Natura 2000-nätet. 

 Syftet med bevarandemål på områdesnivå bör vara att definiera det tillstånd som 
livsmiljötypen ska uppnå inom de respektive områdena för att maximera områdenas 
bidrag till målet att uppnå gynnsam bevarandestatus på nationell, biogeografisk eller 
europeisk nivå. 

 Beroende på hur stor andel av livsmiljön som täcks av Natura 2000-nätet kan det 
dessutom vara nödvändigt att vidta åtgärder utanför de skyddade områdena för att 
säkerställa bevarande på lång sikt, dess ekologiska mångfald och tillräcklig 
konnektivitet inom dess naturliga utbredningsområde samt för bevarandet av de arter 
som är förknippade med livsmiljön. 

 Det krävs extensivt bete eller slåtter för att hålla denna livsmiljö i ett gott skick, 
beroende på lokala förhållanden och historiska skötselmetoder. Åtgärder för att 
kontrollera buskvegetation eller invasiva arter kan också vara nödvändiga. 

 En detaljerad undersökning av områdets tillstånd bidrar till att fastställa de bästa 
teknikerna och metoderna för att bibehålla eller restaurera livsmiljön och bedöma 
huruvida de är lämpliga i ett visst sammanhang, även med hänsyn till tillgängliga 
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resurser. På så sätt kan man bedöma om målen är realistiska och förutse eventuella 
hinder.  
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 Ekologiska och socioekonomiska överväganden är viktiga aspekter av planeringen av 
bevarande och restaurering av gräsmarker, eftersom de avgör skötsel- och 
restaureringsmöjligheterna. Restaurering och skötsel bör utföras i enlighet med en 
särskild restaurerings- och skötselplan för det aktuella området. 

 Skötseln kan behöva anpassa till vissa arters behov, beroende på vilka bevarandemål 
som har ställts upp för området.  

 I vissa situationer kan det vara nödvändigt eller lämpligt att återskapa gräsmarker. 
Genomförbarheten av ett sådant projekt bör fastställas med hjälp av relevanta 
experter (experter på jordmånstyper, hydrologer, ekologer och experter på vegetation 
osv.). En plan bör utformas för detta, på liknande sätt som restaureringsplaner. 

 Stora utmaningar för bevarandet av denna gräsmarkstyp hänger samman med att det 
är svårt att bibehålla en självbärande ekonomi i marginalområden som hyser 
livsmiljötyp 6210. Den allmänna tendensen är att man går ifrån traditionell 
gräsmarksskötsel. En strategi för att motverka denna process är att utveckla hållbara 
produktionssystem som kan garantera lokalbefolkningarnas försörjning.   
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6. KUNSKAP OCH ÖVERVAKNING 

Förbättrad kunskap och bättre metoder för att bedöma bevarandestatus, hot och 
påverkansfaktorer samt lämpliga övervakningssystem är också viktiga aspekter i 
planeringen av bevarandeåtgärder för denna livsmiljötyp. Harmoniserade metoder bör tas 
fram för att övervaka bevarandestatusen för livsmiljötyp 6210 och utvecklingen över tid i 
lämplig skala. Övervakningssystemen bör ta hänsyn till att livsmiljötypen är mycket 
varierad.  

Skötselåtgärdernas effektivitet bör också övervakas och bedömas utifrån lämpliga 
indikatorer som ger tillförlitliga uppgifter om de uppnådda resultaten. 

 

6.1 Metoder för övervakning av livsmiljön 

Såsom redan nämns i avsnittet om bedömning av bevarandestatus finns system och 
protokoll för övervakning av livsmiljön redan tillgängliga eller håller på att utvecklas och 
förbättras i flera EU-länder. 

Övervakningen omfattar vanligen utvalda områden och provytor, eller genomförs i form 
av linjeinventeringar, där livsmiljöns viktigaste egenskaper registreras och relevanta 
kriterier och tröskelvärden tillämpas på de parametrar som används för att bedöma 
områdets bevarandestatus (areal, struktur, funktioner och framtidsutsikter). 

Övervakningen kan omfatta en procentandel av livsmiljöns utbredningsområde. Urvalet 
bör vara tillräckligt stort för att vara representativt för livsmiljöns variationer och olika 
förhållanden. 

Nedan beskrivs några relevanta exempel på system och protokoll för övervakning av 

livsmiljön som tillämpas i EU-länderna. En färsk översikt av övervakningssystem under 
utveckling i EU-medlemsstaterna ges i Ellwanger et al. 2018. 

I Tyskland har den federala naturskyddsmyndigheten Bundesamt für Naturschutz i nära 
samarbete med förbundsstaternas naturskyddsmyndigheter tagit fram 
rekommendationer för övervakning och bedömning av bevarandegraden hos livsmiljöer 
och arter av allmänt intresse, baserat på inventeringar av enskilda förekomster, t.ex. 
områden, och detaljerad expertkunskap (BfN och BLAK, 2017). Bedömningen av 
parametern ”strukturer och funktioner” för livsmiljöer baseras på ett antal kriterier (de 
typiska livsmiljöstrukturernas och artsammansättningens fullständighet samt 
påverkansfaktorer) för att undersöka viktiga attribut hos livsmiljöns nyckelattribut. 
Bedömningen av dessa nyckelattribut jämförs med fastställda tröskelvärden som avspeglar 
livsmiljöns tillstånd.  

För livsmiljötyp 6210 består kriteriet ”typiska livsmiljöstrukturers fullständighet” av antal 
och täckning av karakteristiska strukturella typer (t.ex. terofyter, pionjärarter, kortbetad 
eller flerskiktad gräsmark, mosaikartad vegetation med bar jord, mossor, lavar, termofila 
bryn eller buskvegetation) samt täckning av örtartade växter (exklusive 
störningsindikatorer). Täckningen mäts i procent. För att området ska bedömas som 
utmärkt (A) måste täckningen av de typiska livsmiljöstrukturerna t.ex. vara minst 75 %. Om 
täckningen är lägre än 50 % är strukturen av medelgod kvalitet eller delvis försämrad (C). 
Den typiska artsammansättningens fullständighet bedöms av experter utifrån en 
referensförteckning över karakteristiska växtarter, som kan anpassas på regional nivå.  
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Kriteriet ”påverkansfaktorer” är uppdelat i följande delkriterier: täckning av 
störningsindikatorer (t.ex. indikatorer för eutrofiering eller ohävd, neofyter), direkta 
skador på vegetationen (täckning, inbegripet orsaken till skadan, t.ex. nedtrampning), 
busktäckning på grund av bristande skötsel, omfattning av återbeskogning/planterade 
träd, brister i skötseln och andra påverkansfaktorer för livsmiljötyp 6210. Omfattningen 
mäts i procent. En störningsindikator på 5 % eller lägre och ingen förekomst av invasiva 
neofyter leder t.ex. till bedömningen ”ingen eller låg inverkan av påverkansfaktorer” (A), 
medan en siffra över 25 % motsvarar bedömningen ”stor inverkan av påverkansfaktorer” 
(C). Brister i skötseln och andra påverkansfaktorer bedöms av experter. 

Inom ramen för Irish Semi-natural Grasslands Survey (ISGS) fastställdes 
övervakningsmetoder för livsmiljöer i Irland21, även bedömningskriterier för livsmiljötyp 
6210 (O’Neill et al., 2013). En ny undersökning (Grassland Monitoring Survey, GMS) av 
livsmiljötyp 6210 genomfördes 2015–2017 (Martin et al., 2018). Undersökningen 
omfattade 55 områden med livsmiljötyp 6210/*6210, sammanlagt 237,83 hektar, vilket 
motsvarar 17 % av de 1 416 hektar av livsmiljön som är registrerade för närvarande, och 
inriktades på de områden som hade bäst kvalitet. Areal, struktur och funktioner och 
framtidsutsikter undersöktes för varje område.  

Arealen bedömdes genom att man beräknade livsmiljöns nuvarande omfattning och 
jämförde den siffran med den kartlagda arealen i tidigare inventeringar, eller genom att 
jämföra ytor i olika serier av flygfotografier och satellitbilder (Martin et al., 2018). 
Arealförluster uttrycks i procent på årsbasis under en viss period. 

Struktur och funktioner analyserades med hjälp av flera kriterier för livsmiljöns 
nyckelattribut jämfört med fastställda riktmärken eller tröskelvärden som avspeglar 
gynnsamma förhållanden för livsmiljön (Martin et al., 2018). Kriterierna undersöks och 
bedöms i provytor med fast storlek som avgränsas på marken med måttband eller delas in 
i kvadratmeterrutor. 

Kriterierna för struktur och funktioner fastställdes utifrån en nationell datauppsättning för 
att ge vägledning för ekologer om kartläggning och bedömning av livsmiljötyp 6210 i Irland 
(Martin et al., 2018). Kriterierna för varje område omvärderades under undersökningens 
lopp och ändrades för att säkerställa att de var relevanta för bedömningen av lokala 
skillnader. För områden av livsmiljötyp 6210/*6210 i högländerna, som ofta är rika på 
mossor, inbegreps mossarterna Ditrichum gracile, Hypnum lacunosum, Scapania aspera 
och Tortella tortuosa som positiva indikatorer. 

Framtidsutsikter bedömdes genom undersökningar av aktuella påverkansfaktorer, 
framtida hot och gynnsamma skötselmetoder i livsmiljön samt de förväntade 
framtidstrenderna för areal, struktur och funktioner.  

ISGS-övervakningsmetoden användes även 2014 i en inventering av 25 områden med 
orkidérika kalkgräsmarker (*6210) (Curtis och Wilson 2014, citerade i Martin et al., 2018). 

                                                 
21 
https://www.npws.ie/sites/default/files/publications/pdf/IWM%20102%20Annex%201%20Grasslands.pdf 
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-
natural-grasslands-survey/  
 

https://www.npws.ie/sites/default/files/publications/pdf/IWM%20102%20Annex%201%20Grasslands.pdf
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-natural-grasslands-survey/
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-natural-grasslands-survey/
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I den italienska manualen för livsmiljöövervakning (Angelini et al., 2016, Gigante et al. 
2016a, 2016b) fastställs särskilda standardövervakningsprotokoll för varje bilaga 1-
livsmiljötyp som förekommer i Italien, även för livsmiljötyp 6210. 

Parametern areal definieras som den faktiska areal som upptas av livsmiljön (Gigante et 
al., 2016c). Den rekommenderade skalan för kartorna är 1:10 000. Livsmiljöerna bör 
kartläggas vart sjätte år med hjälp av tolkning av fotografier kombinerat med 
fältinventeringar. Bevarandestatus baserat på areal kan därefter analyseras genom att 
man jämför fotografier från olika perioder (diakronisk analys) och genom kvantifiering av 
förändringar och trender. Dessutom rekommenderas en analys av landskapsmått (total 
areal, fragmentering, habitatfläckarnas storlek, avståndet mellan sådana habitatfläckar 
osv.) för att ta fram användbara uppgifter om livsmiljöns bevarandestatus. 

Parametrarna ”struktur” och ”funktion” har fastställts utifrån de viktigaste egenskaperna 
hos de växtsamhällen som bildar livsmiljön: en fullständig artförteckning, total täckning, 
förekomst och täckning av dominerande arter, förekomst och täckning av typiska arter, 
förekomst och täckning av orkidéarter, förekomst och täckning av arter som visar på 
störningar, förekomst och täckning av främmande arter samt förekomst och täckning av 
dynamiska indikatorarter. Dessa uppgifter bör bedömas i permanenta provytor (16 m2) 
vart sjätte år. Antalet provytor bör stå i proportion till livsmiljöns totala och lokala areal 
och dess allmänna/lokala variationer. Den optimala bedömningsperioden, både för 
områdena i Apenninerna och Alperna, är maj–juni (juli) i kuperade distrikt och juni–juli–
augusti i bergsdistrikten. 

Bevarandestatusen baserat på struktur och funktion kan därefter bedömas med diakronisk 
analys av värdena för dessa indikatorer. Trender i förekomst och utbredning av främmande 
arter, dynamikindikatorn, störningsindikatorn samt indikatorerna för dominerande arter, 
typiska arter och orkidéarter kan ge tillförlitliga indikationer för den övervakade livsmiljöns 
bevarandestatus.  

En fullständig uppsättning av typiska arter kan inte tillhandahållas på förhand på nationell 
nivå på grund av denna livsmiljös enorma floristiska mångfald och de stora lokala 
variationerna. Utöver de typiska arter som redan rapporteras enligt nationella och 
europeiska vägledningar (EC, 2013), har arbetet med att definiera målarter lagts ut på 
regionala myndigheter. Vissa regionala uppgifter om dominerande arter med en 
dominerande/diagnostisk roll på regional nivå har lämnats (t.ex. i den övervakningsmanual 
som har tagits fram inom ramen för projektet ”SUNLIFE LIFE13 NAT/IT/000371”. Där anges 
Bromus erectus, Brachypodium rupestre och Stipa dasyvaginata ssp. apenninicola). 

Dessutom beaktas mänskliga verksamheter, särskilt i syfte att registrera och kvantifiera 
pågående betes- eller slåtterverksamheter, samt andra biologiskt relevanta parametrar 
såsom förekomst av insekter och fåglar. 

I Frankrike har man tagit fram en metod för att övervaka bevarandestatusen för 
agropastorala livsmiljöer i Natura 2000-områden (Maciejewski et al., 2013).  

Försök pågår med att identifiera och övervaka livsmiljöer med hjälp av satellitbilder. 
Slovakien testar t.ex. områdesövervakning, klassificering och dynamisk övervakning i tid 
och rum av livsmiljöer baserat på nya metoder för filtrering, segmentering och spårning av 
SAR-data (syntetisk aperturradar) från Sentinel-1, data som tagits fram med teknik för 
multispektral avbildning från Sentinel-2 och kombinationer av dessa. 
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Bildbehandlingsprogramvaran gör det möjligt att korrekt lokalisera områden med Natura 
2000-livsmiljöer med statiska och dynamiska jordobservationsdata med en precision upp 
till pixelupplösning. Tack vare den programvara som har utvecklats kommer det dessutom 
att bli möjligt att kontinuerligt övervaka livsmiljödynamiken och utfärda varningar vid 
plötsliga förändringar i tillståndet hos eller fragmenteringen av skyddade Natura 2000-
områden.  

 

6.2 Kriterier för urvalet av områden/lokaler som ska övervakas 

De provytor som övervakas bör på lämpligt sätt representera livsmiljöns regionala 
utbredning och variationer. Prover bör samlas in både inom och utanför Natura 2000-
områden. 

Antalet provytor bör omfatta livsmiljöns hela mångfald (även alla möjliga undertyper) och 
antalet områden bör vara tillräckligt för att få fram statistiskt giltiga resultat. 

De uppgifter som samlas in från de övervakade områdena bör kunna visa på statistiskt 
signifikanta trender i bevarandestatusen samt för viktiga biologiska och strukturella 
parametrar. Provytorna bör omfatta områden med både god och dålig bevarandestatus. 

Flygfotografier och kartläggningar är mycket användbara för en första översikt av områden 
som behöver undersökas närmare. Ett nät av permanenta provytor är utgångspunkten, 
men de kan behöva kompletteras med ytterligare punkter i ett senare skede baserat på 
livsmiljöns faktiska utveckling.  

Man bör fastställa en minsta procentandel av den nationella areal som omfattas av 
livsmiljötyp 6210 som ska övervakas under varje rapporteringsperiod. En del arealer bör 
väljas genom ett stratifierat slumpmässigt urval, och en annan del bör väljas från 
”nationellt viktiga” områden. Övervakningen kan ibland fokusera för mycket på stora, väl 
undersökta områden, så det kan vara lämpligt att sätta en gräns på 10 hektar för 6210-
områden. Om områden som är större än 10 hektar väljs ut för övervakning bör området 
delas upp i bitar på ungefär 10 hektar och ett av dessa områden väljas.  

Antalet provytor bör graderas på regional nivå i landet. Detta kan på ett lämpligt sätt 
avspegla den höga graden av diversifiering av livsmiljön i landet. Ett sådant 
tillvägagångssätt kan även vara lämpligt för att dela upp ansvaret för övervakningen mellan 
alla berörda myndigheter.  

En tillförlitlig urvalsmetod måste beakta alla dessa aspekter. Det är därför mycket svårt att 
definiera metoden på nationell nivå i länder som har mycket stora och varierade områden 
av denna livsmiljötyp, exempelvis Italien. I sådana situationer kan det vara lämpligt att 
fastställa vissa kriterier på nationell nivå och tillämpa dem på regional nivå baserat på 
detaljerad kunskap om territoriet, både inom och utanför Natura 2000-områden. 

Litauen har tagit fram ett övervakningssystem som bygger på resultat från 
livsmiljöinventeringar (2014). Valet av permanenta övervakningsområden bygger på 
följande huvudsakliga kriterier: 

 Övervakning av livsmiljöer av gemenskapsintresse (utbredningsområde och areal) 
genomförs i 64 övervakningsrutor som utgör 10,27 % av det totala antalet rutor i 
landet. 
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 Prover från varje livsmiljötyp bör utgöra minst 10 % av alla inventerade 
livsmiljöpolygoner i landet (för livsmiljötyp 6210 utgör de valda 
övervakningspolygonerna 15,43 % av alla inventerade områden).  

 Andelen övervakningsrutor i skyddade respektive ej skyddade områden uppgår till 
27,26 respektive 72,74 %. 

Varje övervakningsruta eller permanent övervakningsområde undersöks minst två gånger 
under rapporteringsperioden.  

I Slovakien valdes permanenta övervakningsplatser ut genom en stratifierad urvalsprocess 
i GIS, baserat på följande kriterier (Šefferová et al., 2015): 

- Områdesstorlek (0,5–70 hektar). 
- Mållivsmiljöns dominans inom området av permanenta övervakningsplatser för 

habitatkomplex. 
- Förslag på och bedömning av permanenta övervakningsplaster inom varje 

biogeografisk region (den alpina och den pannoniska regionen). 
- Geografisk täckning – fördelning av permanenta övervakningsplatser inom hela 

livsmiljöarealen för att undvika stora luckor och att övervakningen koncentreras till 
ett enda område. 

- Täcka in områden av olika kvalitet i syfte att öka representativiteten, dvs. att 
inbegripa både områden av hög kvalitet och försämrade områden i nätet av 
övervakningsplatser. 

Under 2015 användes 286 övervakningsplatser för livsmiljötyp 6210. Livsmiljön 
förekommer främst i den alpina regionen, även om flera områden finns i den pannoniska 
regionen i södra Slovakien. Antalet övervakningsplatser för den prioriterade livsmiljötypen 
6210* var 81.  
 

Bedömning av bevarandestatus med användning av enkla indikatorer – exempel från 
Danmark 

Bevarandestatusen för 6210-gräsmarker och andra livsmiljötyper kan bedömas utifrån 
uppgifter som samlas in med hjälp av en standardiserad och reproducerbar 
kartläggningsmetod. Metoden är användbar för att bedöma bevarandestatusen för såväl 
enstaka gräsmarker som på olika områdesnivåer (Natura 2000-område, land, biogeografisk 
region eller hela EU). Den är också användbar för att registrera förändringar i statusen över 
tid.  

Ett områdes bevarandestatus utvärderas med hjälp av ett poängsystem med viktade 
indikatorer för struktur (strukturellt index) och viktade poäng för växtarter som 
förekommer inom en cirkel med 5 m radien i ett område med homogen växtlighet som är 
karakteristisk för livsmiljötypen (artindex).  

Följande strukturella indikatorer beaktas för livsmiljötyp 6210: 1) vegetationsstruktur, 2) 
hydrologi (ej relevant för 6210), 3) skötsel, 4) hot och påverkansfaktorer, och 5) särskilda 
strukturer som är karakteristiska för varje livsmiljötyp.  

Varje växtart tilldelades ett värde mellan –1 och 6. Problematiska eller invasiva arter ges 
negativa värden, införda arter eller jordbruksgynnade arter ges värdet 0 och återstående 
växter ges ett värde på 1–6. De högre värdena ges åt sårbara eller sällsynta arter som 
endast finns i de floristiskt mest värdefulla områdena. 
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Poängen för varje indikator eller växtart skrivs in i en formel som ger ett värde på mellan 
0 och 1. Indikatorvärdena har kalibrerats; 0–0,2 = dålig bevarandestatus, 0,2–0,4 = 
otillfredsställande bevarandestatus, 0,4–0,6 = måttligt god bevarandestatus, 0,6–0,8 = 
god bevarandestatus, och 0,8–1,0 = mycket god bevarandestatus.  

I Danmark kartläggs alla förekomster av de aktuella livsmiljötyperna inom Natura 2000-
områdena vart sjätte år. Enligt skötselplanerna för dessa områden bör minst 75 % av alla 
kartlagda förekomster ha en god eller mycket god bevarandestatus. Syftet med skötseln 
av dessa områden är således att se till att förekomsterna har en god eller mycket god 
bevarandestatus, och förbättra statusen för förekomster som har dålig, 
otillfredsställande eller måttligt god status genom att vidta nödvändiga åtgärder. 

 

6.3 Slutsatser och rekommendationer 

Förbättrad kunskap och bättre metoder för att bedöma bevarandestatus, hot och 
påverkansfaktorer samt lämpliga övervakningssystem är ytterst relevanta aspekter i 
planeringen av bevarandeåtgärder för denna livsmiljötyp. 

De allmänna definitionerna av de parametrar som används för bedömningar av 
bevarandestatus (areal, struktur och funktion) ger stort tolkningsutrymme för länderna 
och innebär att det är mycket svårt att kontrollera trender och processer på EU-nivå på ett 
tillförlitligt sätt. 

Harmoniserade standardkriterier och förfaranden för övervakningen av livsmiljön skulle 
kunna fastställas på EU-nivå. Man skulle kunna inrätta en expertgrupp för att utforma 
lämpliga standarder för övervakningen av denna livsmiljötyp (variabler, parametrar, 
kriterier och tröskelvärden). En gemensam metod bör utformas baserat på vetenskaplig 
evidens, med variabler, parametrar, kriterier och tröskelvärden anpassade till 
biogeografisk region. 

Tröskelvärden är, liksom referensvärden för gynnsam bevarandestatus, problematiska 
eftersom det inte alltid finns tydliga referenser för att slutgiltigt fastställa den idealiska 
kombinationen av egenskaper som definierar ett ”gynnsamt” tillstånd. Variablerna och de 
berörda processerna är ytterst mångskiftande.  

Livsmiljötyp 6210 är en sekundär livsmiljö som kan ersättas av (eller ersätta) andra bilaga 
1-livsmiljötyper. En idealisk kvantifiering av dess optimala utbredningsområde är tämligen 
godtycklig och skulle främst vara beroende av totala balanser och strategiska möjligheter. 

Metodprotokoll som baseras på standardverktyg och vetenskaplig forskning om 
vegetation (vegetationsinventeringar, förteckningar över arter och täckningsgrader samt 
vegetationskartläggning) skulle ge en stor mängd viktiga tids- och georefererade data som 
därefter kan behandlas på nationell nivå och EU-nivå. Verktyg har redan utvecklats för 
lagring, hämtning och behandling av stora datamängder, vilket visar att detta både är 
möjligt och önskvärt22. 

Följande mål föreslås: 

 

                                                 
22 Se t.ex. EVA – http://euroveg.org/eva-database-obtaining-data eller VegItaly – http://www.vegitaly.it/ 

http://euroveg.org/eva-database-obtaining-data
http://www.vegitaly.it/


 

107 

 Förbättra övervakningssystemen för denna livsmiljötyp. 
Det anses nödvändigt att ta fram harmoniserade metoder åtminstone på biogeografisk 

nivå för att övervaka bevarandestatusen för livsmiljötyp 6210 och utvecklingen över tid. 
Övervakningssystemen bör ta hänsyn till att livsmiljötypen är mycket varierad.  

 Definiera och utarbeta harmoniserade metoder för bedömning av bevarandestatus. 
Metoderna för att bedöma de olika parametrarna (utbredningsområde, areal, struktur 

och funktion, trender och framtidsutsikter) bör möjliggöra jämförelser mellan 
bedömningar av bevarandestatus, åtminstone mellan länder som tillhör samma 
biogeografiska region. Harmonisering kan kräva internationellt samarbete och jämförelser 
av metoder som används i olika länder. Metoderna bör även beakta livsmiljötypens olika 
förhållanden och egenskaper. 

En identifiering av referensområden för livsmiljötypen i varje medlemsstat eller 
biogeografisk region skulle kunna bidra till att harmonisera bedömningarna av 
bevarandestatus och övervakningen av livsmiljön. När sådana områden väljs ut är det 
viktigt att beakta livsmiljöns ekologiska variation inom dess naturliga utbredningsområde. 
Det bör helst finnas referensområden för livsmiljötypen i ett optimalt ekologiskt tillstånd 
för varje biogeografisk region.  

 Utarbeta lämpliga metoder för att definiera referensvärden för gynnsam status. 
En del medlemsstater arbetar för närvarande med att ta fram metoder för att fastställa 

nationella referensvärden för gynnsam bevarandestatus hos habitatdirektivets 
livsmiljötyper, inbegripet gräsmarker. Metoderna bör jämföras och harmoniseras så att 
alla länder använder liknande strategier för att fastställa nationella referensvärden för 
denna livsmiljötyp. 

 Utforma standardmetoder för att identifiera och kvantifiera hot och 
påverkansfaktorer. 
Generellt sett finns det inga standardförfaranden eller metoder på nationell nivå för 

att fastställa och bedöma de viktigaste hoten och påverkansfaktorerna för livsmiljötyp 
6210. En del länder arbetar för närvarande med att ta fram standardmetoder för att 
bedöma hot och påverkansfaktorer för livsmiljöer och arter av gemenskapsintresse (t.ex. 
Spanien). De metoder som finns bör jämföras och analyseras så att man kan enas om 
gemensamma normer för att bedöma hot och påverkansfaktorer för denna livsmiljötyp. 

 Förbättrad kunskap om habitatfragmentering. 
Det saknas tillräcklig kunskap om fragmenteringen av denna livsmiljötyp. Denna 

kunskapslucka bör åtgärdas så att lämpliga åtgärder kan utformas och genomföras för att 
förbättra livsmiljöns konnektivitet där det behövs. 

 Det skulle också vara lämpligt att komplettera den befintliga övervakningen, som 
främst inriktas på vegetation, med övervakning av djurlivets mångfald (särskilt 
ryggradslösa djur som är typiska för gräsmarker). 
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6.4 Övervakning av handlingsplanens och bevarandeåtgärdernas 
ändamålsenlighet 

Vetenskaplig övervakning baserad på vetenskapliga standardprotokoll är ett lämpligt 
tillvägagångssätt för att bedöma om de skötselåtgärder som vidtas är relevanta och 
ändamålsenliga. Övervakning av livsmiljön ger tydliga indikationer på resultaten av 
skötselåtgärderna (om de är ändamålsenliga eller ej, skador). 

Följande indikatorer skulle kunna användas för att bedöma skötselåtgärdernas 
ändamålsenlighet:  

- Hur stor areal av livsmiljön som har en gynnsam bevarandestatus. 
- Livsmiljöarealens variationsrikedom, totalt och på utvalda platser.  
- Ökning av antalet skötta områden, ökning av antalet eller bibehållet antal 

förvaltade områden med gynnsam status, förbättrad status för typiska arter, 
minskning av antalet oönskade arter (t.ex. för mycket buskvegetation, brynarter, 
kvävegynnade arter). 

- Mångfald av livsmiljötypiska hotade eller sällsynta arter, förekomst av 
problematiska arter. 

- Floristisk sammansättning. Rik mångfald av inhemska arter. Vegetationsstruktur, 
indikatorarter (både positiva och negativa och från olika grupper av organismer, 
inklusive jordbiota), paraplyarter. 

- Faunans sammansättning. Rik mångfald av inhemska arter. Funktionell struktur hos 
nischgrupper, ekosystemtjänster och antalet typiska arter i artsammansättningen 
inom alla stora taxonomiska grupper, särskilt att ryggradslösa djur är väl 
representerade och har god status. 

- Gräsmarkernas biologiska mångfald (förekomst av och status för typiska växter och 
ryggradslösa dur). 

- Viktiga parametrar för successionsprocesserna (buskvegetationens täckning och 
höjd). Förbuskning. 

- Areal med lämplig skötsel. 
- Åtgärdskostnader och finansiering.  

 

6.5 Översyn av handlingsplanen 

Med tanke på att livsmiljötypen reagerar långsamt på förändringar bör handlingsplanen 
ses över och justeras vart tolfte år, så att översynen omfattar två rapporteringsperioder 
(enligt artikel 17 i habitatdirektivet). 

De åtgärder som vidtas inom ramen för handlingsplanen skulle dock kunna ses över vart 
sjätte år för att kontrollera de genomförda åtgärderna och deras preliminära resultat samt 
identifiera eventuella brister, svårigheter och begränsningar som måste åtgärdas.  
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7. KOSTNADER, FINANSIERING OCH STÖDJANDE VERKTYG 
 

7.1 Kostnad för bevarandeåtgärder 

Kostnaderna för skötsel och restaurering kan variera avsevärt beroende på 
miljöförhållandena i respektive område (t.ex. topografi) och livsmiljöns status (t.ex. 
förbuskning, grad av försämring). Kostnadsbedömning är ett av de viktigaste stegen i 
utarbetandet av skötselplaner för gräsmarker. 
 

7.1.1 Kostnadsbedömning 

Kostnadsbedömning är ett av de viktigaste stegen i utarbetandet av skötselplaner för 
gräsmarker. Kostnaderna varierar över tid och kan sällan fastställas generellt för särskilda 
typer av arbeten eller åtgärder som krävs för att förbättra livsmiljöns tillstånd. Kostnaderna 
för liknande arbeten kan variera stort beroende på geografisk belägenhet, komplexitet, 
tillgång till arbetskraft och specialutrustning och andra faktorer. Tanken med dessa 
riktlinjer är att de ska kunna användas under lång tid. Därför anges inga exakta kostnader 
här.  

Kostnaderna för varje åtgärd måste analyseras separat eller för hela arbetet på en viss plats 
och vid en viss tidpunkt. 

Följande principer bör vägleda framtagandet av naturvårdsplaner och stora projekt (t.ex. 
Life-projekt). Kostnaderna för skötsel och restaurering av livsmiljöer bör beräknas för en 
period av två till fem år och principerna kan både tillämpas på ett större område eller på 
flera Natura 2000-områden. 

I små områden (upp till en hektar) och i områden med regelbunden skötsel eller där vissa 
parametrar är kända (t.ex. årlig slåtter, bete, grävning eller igenfyllning av diken av en viss 
storlek) motsvarar kostnaderna generellt arbeten som utförs på andra håll. I tveksamma 
fall kan man samråda med den personal som ska utföra arbetena och enas om en total 
kostnad för hela arbetet. 

Viktiga principer för att fastställa rimliga kostnader för de planerade åtgärderna  
(Jātnieks och Priede, 2017). 

 Det första steget är att utvärdera det område som ska sköts för att välja de lämpligaste 
åtgärderna, metoderna och tekniska hjälpmedlen. En expert på bevarande av arter och 
livsmiljöer bör tillfrågas för att säkerställa att de valda skötsel- och 
restaureringsåtgärderna är lämpliga för livsmiljön.  

 Arbetet bör delas upp per tidpunkt och typ av arbete. Bedömningen blir t.ex. mer 
objektiv om man först fastställer priset för varje arbete separat (även manuellt arbete 
och användning av särskild utrustning) och därefter summerar priserna. Kostnaderna 
för åtgärderna och deras effektivitet beror ofta på vilken säsong de utförs. Hydrologisk 
restaurering av våtmarker bör t.ex. utföras under den torra säsongen, annars kan 
kostnaderna skjuta i höjden utan att man åstadkommer de förväntade resultaten.  

 Beräkna kostnaderna i lämpliga enheter: antal arbetstimmar, persondagar, 
utrustningskostnad per timme, materialkostnad per område eller volym beroende på 
arbetet (m3, km, kg, ton). Antalet enheter för samtliga arbeten bedöms och summeras. 
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Erfarenheten visar att det är lätt att göra misstag i beräkningarna. Därför bör man alltid 
utnyttja både tillgänglig information om liknande tidigare arbeten (t.ex. 
projektrapporter, specifika arbeten) och olika myndigheters och organisationers 
erfarenheter (naturvårdsmyndigheter, landsbygdsstödtjänster, kommunala och icke-
statliga organisationer). Om de planerade verksamheterna består av arbete som inte 
har utförts tidigare eller det saknas prisuppgifter för arbetet i fråga bör man kontakta 
minst tre potentiella entreprenörer. På så sätt får man snabbare resultat men risken 
för oförutsedda kostnader ökar, vilket kan försvåra arbetet.  

 Bedöm de indirekta kostnaderna för förberedandet av skötsel- och 
restaureringsåtgärderna – inventeringar på plats, sakkunskap, tekniska föreskrifter, 
tillstånd och lagstadgade avtal. Detta medför kostnader för arbetstid, transport och 
administration, vilka ofta inte bedöms korrekt. I komplexa arbetsprojekt är det är 
viktigt att man planerar in tid och resurser för att informera allmänheten om de 
åtgärder som ska vidtas. 

 Ta hänsyn till regionala kostnadsskillnader och tillgången till entreprenörer inom ett 
avstånd på 30 kilometer från det berörda området. Kostnaderna kan öka betydligt om 
entreprenörer och/eller utrustning inte finns i närheten. Därför är specifika åtgärder 
som kräver specialutrustning eller särskild kompetens (t.ex. avlägsnande av översta 
jordlagret) alltid mer kostnadskrävande än enklare verksamheter (slåtter, buskröjning, 
fräsning av översta jordlagret). 

 Lämna kostnadsbedömningen till experter – förvaltare, skötselspecialister, 
branschfolk, entreprenörer – och planera in detta steg samt kostnader.  

 Räkna med eventuella inkomster från restaurering och skötsel av livsmiljön i den 
ekonomiska planeringen – ved, slaget hö, avlägsnad matjord och andra material. Helst 
bör dessa material, åtminstone delvis, kunna användas på plats (t.ex. för anläggning av 
fördämningar vid hydrologisk restaurering) eller transporteras bort från området för 
att användas på annat håll (t.ex. träflis eller ved, vass för takläggning, biomassa för 
djurfoder, kraftvärmeproduktion, eller som frömaterial från målarterna som kan 
introduceras i ett annat område) eller torv för kompostering eller trädgårdsodling. I 
praktiken kan dock dessa material sällan utnyttjas om mängderna är små och de 
utvinns från ett vidsträckt och svårtillgängligt område. Man bör därför vara medveten 
om att dessa ”biprodukter” från restaureringsåtgärder inte alltid är ekonomiskt 
lönsamma. 

 

Kostnader och stöd i olika medlemsstater  

Uppgifter om kostnader för skötseln av livsmiljötyp 6210 finns tillgängliga från flera länder. 
Kostnaderna varierar avsevärt beroende på förhållandena i det berörda området och 
typen av åtgärder. Nedan ges några exempel.  

I Tyskland uppgår jordbrukarnas rapporterade kostnad för bete och förebyggande av busk- 
och träduppslag till 450 euro per hektar, men kostnaderna för restaurering av gräsmarker 
kan uppgå till 3 000–8 000 euro per hektar. 

Kostnaderna för att upprätthålla ett lämpligt bete i Polen varierar från 300 till 3 000 euro 
per hektar och år. Det lägre beloppet motsvarar kostnaden för stimulansbidrag om 
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markägaren har de betesdjur som krävs. Den högre kostnaden motsvarar marknadspriset 
om hela betesdriften kontrakteras (inklusive hyra av djur och all nödvändig utrustning). 

I Luxemburg har kontrakt för slåtter för bevarande av biologisk mångfald i denna livsmiljö 
en kostnad på 420 euro per hektar. 

Skötselkostnaderna utvärderades i landsbygdsutvecklingsprogrammet 2014–2020 för 
Lettland i samband med beräkningen av stödsatserna för miljöåtgärden ”skötsel av 
biologisk mångfald i gräsmarker”. För livsmiljötyp 6210 beräknades skötselkostnaderna till 
86 euro per hektar (slåtter en gång om året och insamling av hö, inga andra kostnader 
medräknade). Den beräknade stödsatsen var 206 euro per hektar (stödet täcker utebliven 
inkomst).  

I Estland beviljas 85–250 euro per hektar per år från ett stödsystem för slåtter eller bete 
av livsmiljötyp 6210 beroende på skötselregim (gäller endast för skyddade områden).  

I Ungern kostar slåtter (om det är fysiskt möjligt och godtagbart som skötselmetod) 
omkring 100 euro per hektar per år.  

Restaurering av gräsmarker medför generellt högre kostnader än underhållsåtgärder.  

Kostnaden för röjning eller utrotning av buskar rapporteras uppgå till 2 000–3 000 euro 
per hektar i Polen. Förutom detta kan avklippning av skott behövas under fem på varandra 
följande år, vilket kostar omkring 1 000 euro per hektar och år. 

Utrotning av invasiva arter i Ungern kan kosta mellan 800 och 2 000 euro per hektar. 

I Lettland uppgår kostnaden för restaurering av denna livsmiljö om den är igenväxt med 
buskar, har komplicerad topografi och kräver mycket manuellt arbete (tuvig vegetation, 
tjockt förnalager) till omkring 3 200 euro per hektar över tre år (Jātnieks, Priede, 2017).  

Det estländska stödsystemet för restaurering av livsmiljötyp 6210 betalar upp till 590 euro 
per hektar beroende på busk- och trädskiktets täthet. Stöd utgår endast för skyddade 
områden.  

Några litauiska naturskötselplaner visar att restaurering och bibehållande av god 
bevarandestatus för livsmiljötyp 6210 kan kosta mellan 400 och 8 500 euro per hektar 
under tre till fem år. Kostnaden är starkt beroende av livsmiljöns ursprungliga tillstånd, 
storlek och geografiska läge.  

 

7.2 Möjliga finansieringskällor  

Den gemensamma jordbrukspolitiken är den viktigaste finansieringskällan för 
naturvårdsskötsel och underhåll av dessa gräsmarker.  
Andra vanliga finansieringskällor på EU-nivå är Life, Eruf (Europeiska regionala 
utvecklingsfonden) och Interreg-projekt (europeiskt territoriellt samarbete).  
 
Den största delen av de medel som används för restaurering, bevarande, skötsel och 
övervakning av livsmiljön samt för informationsåtgärder är nationella medel och EU-medel 
från den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP), särskilt landsbygdsutvecklingsprogram, 
Life-programmet och Eruf, inbegripet Interreg-program.  
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7.2.1 Finansiering från den gemensamma jordbrukspolitikens fonder 

Eftersom regelbundet bete eller slåtter krävs för att säkerställa bevarandet av delvis 
naturliga gräsmarker, finansieras restaurering och skötsel av dessa livsmiljöer främst inom 
ramen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Både första pelaren (direktstöd för att 
upprätthålla jordbruksverksamhet och bevara permanenta betesmarker) och andra 
pelaren (landsbygdsutveckling) är användbara verktyg för att stödja skötseln av 
gräsmarker. Landsbygdsutvecklingsprogram (som samfinansieras via Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och medlemsstaterna) är en särskilt viktig 
finansieringskälla när det gäller skötsel av gräsmarker för biologisk mångfald i de flesta EU-
länder, genom miljöåtgärder i jordbruket, utbildning av jordbrukare om hur åtgärderna ska 
genomföras och investeringar i restaurering osv.  

Det finns dock belägg för att det nuvarande GJP-stödet för kalkgräsmarker inte är 
tillräckligt för att säkerställa lämplig restaurering och skötsel och förhindra nedläggning 
eller intensifiering. Mer måste göras för att öka användningen av miljöåtgärder inom 
jordbruket och andra stödsystem inom den gemensamma jordbrukspolitiken för att främja 
bevarandet av gräsmarker av gemenskapsintresse. 

Miljöåtgärder inom jordbruket  

Miljöåtgärder inom jordbruket har använts för att främja bevarande och skötsel av 
värdefulla gräsmarker i EU. Vissa intressanta projekt har genomförts med lyckade resultat, 
men alltför få kontrakt om miljöåtgärder inom jordbruket ingås i många regioner. Ökade 
stödbelopp och i vissa fall förenklingar av reglerna för de jordbrukare som sköter livsmiljön 
krävs för att främja och öka användningen av miljöåtgärder inom jordbruket för extensivt 
förvaltade gräsmarker. Det är också viktigt att se till att finansiering finns tillgänglig för 
investeringar i restaureringsåtgärder, t.ex. reparation av stängsel och andra inhägnader, 
vattentillförsel och grindar som behövs för att återinföra betessystem och för regelbunden 
buskröjning. 

En särskilt relevant strategi är resultatbaserade system, som både inriktas på positiva 
resultat för bevarande av biologisk mångfald och möjliggör mer flexibla skötselbeslut som 
anpassas till varje område. Ett exempel för livsmiljötyp 6210 ges i rutan nedan. 

Burren-programmet: ett lokalt lett resultatbaserat program för miljöåtgärder inom 
jordbruket 

Burren-programmet är en lokal klimatåtgärd inom ramen för det irländska 
landsbygdsutvecklingsprogrammet RDP under perioden 2014–2020. Det är ett 
”hybridprogram” i den bemärkelsen att det både finansierar resultatbaserad livsmiljöskötsel 
och kompletterande icke-produktiva kapitalinvesteringar. Stödet tilldelas baserat på en 
poängskala för tillståndet för livsmiljön på varje fält. De viktigaste kriterierna är 
betesintensitet, förekomst av förna, avsaknad av skador i anslutning till utfodringsplatser och 
naturliga vattenkällor, avsaknad av bar jord och erosion, låg förekomst av inträngande 
buskar, örnbräken, blåtåtel, jordbruksgynnade arter och åkerogräs och att fälten bibehåller 
sin ekologiska integritet23. 

Ett viktigt inslag i programmet är att alla deltagande jordbrukare får ett årligt bidrag på 100 
euro för restaureringsåtgärder (t.ex. buskröjning, stängsling, grindar, reparation och 

                                                 
23 Burren Programme M1 Score Sheet for Winterage – type Pastures. 
http://www.burrenprogramme.com/wp-content/uploads/2015/08/M1-Winterage-Score-Sheet.pdf 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_sv
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_sv
http://www.burrenprogramme.com/wp-content/uploads/2015/08/M1-Winterage-Score-Sheet.pdf
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återuppbyggande av stenmurar, småvatten, stigar), upp till högst 7 000 euro per år. 
Jordbrukarna uppmanas att lämna in förslag på arbeten som behöver utföras (med 
beskrivning, karta och kostnadsberäkning) till programgruppen, som ansvarar för det slutliga 
godkännandet. Programgruppen inhämtar även alla tillstånd som behövs för arbetet och har 
en databas över jordbrukare som är villiga att utföra kontraktsarbete för andra jordbrukare 
som inte kan utföra arbetet själva. Om buskvegetationen röjs innebär detta att marken 
fortsätter att vara berättigad till direktstöd. 

En annan viktig del av programmet är rådgivningstjänsten för jordbrukare: rådgivare som 
betalas av jordbrukarna besöker gårdarna varje sommar för att poängsätta tillståndet hos 
varje fält och ge direkta råd om programmet, tvärvillkor och andra avtal som jordbrukaren 
har ingått. Jordbrukaren får information om poängen för varje fält och 
skötselrekommendationer för att förbättra poängen till nästa år. Jordbrukare som inte är 
nöjda med sina poäng kan besöka programkontoret, där de får personlig återkoppling om 
sina poäng och skötselalternativ. 

 

Berättigande till direktstöd och andra former av inkomststöd 

Ett stort problem med GJP-stödet för livsmiljötyp 6210 och andra delvis naturliga 
gräsmarker har varit att förekomst av buskvegetation och andra landskapselement innebar 
att marken inte berättigade till direktstöd. Detta har förhindrat jordbrukares och 
djuruppfödares tillgång till den mest värdefulla finansieringskällan för pågående skötsel 
och har antingen lett till att de lagt ned betet så att marken vuxit igen med buskvegetation, 
eller också har de röjt bort alla buskar i markerna och därigenom förstört en stor del av 
områdets bevarandevärde. Sådana marker kan nu berättiga till direktstöd enligt den 
gemensamma jordbrukspolitiken om medlemsstaterna väljer att anpassa kriterierna för 
stödberättigande till marker som inte är betesmarker och som hyser annan vegetation än 
örter24, men stöd beviljas endast i begränsad utsträckning och på vissa villkor som är svåra 
att uppfylla och kontrollera. Ett exempel på hur detta gjordes för att gynna livsmiljötyp 
6210 kommer från Frankrike (se rutan nedan). 
 

Stödberättigande i form av direktstöd för delvis naturliga gräsmarker med buskvegetation i 
Frankrike 
 

Frankrikes nationella myndighet har ägnat stora resurser åt att utforma ett prorata-system för 
att uppfylla EU-lagstiftningen och samtidigt göra det möjligt för jordbrukarna att få direktstöd 
för betesmarker med buskvegetation, inklusive livsmiljömosaiker med 6210. Prorata-systemet 
används för att beräkna stödnivån med beaktande av endast de områden som kan betas, dvs. 
exklusive icke-stödberättigande element (t.ex. klippor, träd som inte kan betas). Systemet 
omfattar betesmarker täckta med vedartade växter som kan vara dominerande, vissa trädklädda 
betesmarker (med betesbara områden under träden) och ek- och kastanjelundar som används 
för bete, även om de saknar betesbara områden. En typologi för vedartade växter som kan betas 
med beaktande av buskarnas bredd och höjd har fastställts och en nationell förteckning över 
oätliga arter har införts för att undanta växter som inte kan betas (t.ex. oåtkomliga buskar).  

                                                 
24 Sedan 2017 är det enligt omnibusförordningen (förordning (EU) 2017/2393) tillåtet för medlemsstaterna 
att utvidga definitionen av permanenta gräsmarker till att omfatta buskar och träd som producerar foder 
men inte betas direkt av djuren. 
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Källa: Oréade-Breche, fallstudie för Alliance Environnement (2019). Evaluation of the impact of 
the CAP on habitats, landscapes, biodiversity. Undersökning för Europeiska kommissionen, GD 
Jordbruk och landsbygdsutveckling. 
 

 
 
Källa för figuren: Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation – Agence de Services et de 
Paiement, Guide national d’aide à la déclaration du taux d’admissibilité des prairies et pâturages 
permanents, 2018.  

 
 
Råd och stöd till jordbrukare 

Stödåtgärder till förmån för jordbrukarna för att underlätta deras tillträde till relevanta 
ordningar och hjälpa dem att vidta lämpliga åtgärder är också en mycket viktig aspekt. 
Stödet kan tillhandahållas via de jordbruksrådgivningstjänster som finansieras inom ramen 
för den gemensamma jordbrukspolitiken, men det finns även andra intressanta 
erfarenheter från lokala och regionala myndigheter och icke-statliga organisationer som 
främjar bevarandeåtgärder för gräsmarker (se rutan nedan).  

Initiativ från civilsamhället spelar en viktig roll för att motivera jordbrukarna och sprida 
kunskap om vikten av artrika gräsmarker. Ökat samarbete mellan de berörda aktörerna för 
att skapa en ”självförsörjande” skötsel bör främjas och stödjas.  
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Jordbruksrådgivningstjänsten i Târnava Mare i Rumänien 

I området Târnava Mare i Rumänien har den icke-statliga organisationen ADEPT Transilvania 
inrättat en jordbruksrådgivningstjänst som kombinerar å ena sidan bevarande av biologisk 
mångfald och krav på bevarande av livsmiljöer och arter i Natura 2000 och å andra sidan 
inkomststöd för landsbygden, i samarbete med lokala samhällen och det rumänska ministeriet 
för miljö och skogar. Organisationens vision är att bevara den biologiska mångfalden i landskapet 
genom att samarbeta med små jordbruksföretag för att skapa incitament för bevarande av de 
delvis naturliga landskap som jordbruken har skapat. Rådgivningstjänsten har hjälpt små 
jordbruksföretag att bli berättigade till direktstöd från den gemensamma jordbrukspolitiken, 
den har bidragit till att utforma och främja riktade miljöåtgärdsprogram inom jordbruket, och 
den har öppnat marknadsföringsmöjligheter för jordbrukarna. Omkring 60 % av 
jordbruksföretagen i området är mindre än minimistorleken (totalt 1 hektar som utgörs av 
jordlotter på minst 0,3 hektar) som krävs för att beviljas direktstöd enligt första pelaren i 
Rumänien. Den icke-statliga organisationen har dock underlättat överenskommelser varigenom 
aktiva jordbrukare hyr mark från grannar och på så sätt blir stödberättigade enligt den markareal 
som de sköter. Dessutom har kommunerna, som äger gemensamma betesmarker och inte är 
stödberättigade, ingått långsiktiga arrendeavtal med betesorganisationer så att de kan ansöka 
om bidrag för miljöåtgärder inom jordbruket. Detta har lett till att stora markområden nu 
omfattas av de GJP-finansierade skötselordningarna och inte längre riskerar nedläggning. 

 
Riktad finansiering av gräsmarksskötsel för bevarande av särskilda arter 

Det är möjligt att skräddarsy miljöåtgärder inom jordbruket för skyddade arter och det 
finns bred erfarenhet från arbete med ett antal arter inom EU, bland annat djurarter som 
förekommer i livsmiljötyp 6210. England har t.ex. intressanta erfarenheter av 
gräsmarksskötsel för hotade dagfjärilsarter (se rutan nedan). 
 

Miljöåtgärder inom jordbruket på högre nivå som skräddarsytts för väddnätfjäril i 
kalkgräsmarker 
 

Populationer av väddnätfjäril (Euphydryas aurinia) som nästan hade dött ut i stora delar av 
Europa till följd av förlusten av våta och kalkhaltiga gräsmarker, har stabiliserats eller ökar tack 
vare riktade miljöåtgärder inom jordbruket i England. Artens förekomst i kalkgräsmarker (chalk 
downland) av livsmiljötyp 6210 är en sentida företeelse, eftersom många våta gräsmarker 
försvann till följd av dränering och förbättring av jordbruket samtidigt som betestrycket 
minskade i kalkgräsmarkerna, vilket gjorde att värdväxterna kunde utvecklas i en mer gynnsam 
vegetationshöjd. Miljöåtgärdsordningen finansierar skötselalternativ som skapar ett ojämnt 
mönster av kort och lång vegetation i kalkgräsmarker med hjälp av extensivt bete med 
nötkreatur eller traditionella hästraser samt selektiv slåtter och buskröjning. Bete med 
nötkreatur och hästar prioriteras för finansiering före det traditionella fårbete som vanligen 
bedrivs i kalkgräsmarker, eftersom nötkreatur och hästar skapar en mer varierande 
vegetationshöjd. 
Källa: Ellis et al. (2012).  

 
Stöd enligt den gemensamma jordbrukspolitiken för mervärdesskapande i 
jordbruksproduktionen 

Många jordbrukare med gårdar inom Natura 2000-områden och i gräsmarksområden med 
högt naturvärde har svårt att sälja sina produkter eftersom de ofta är små producenter i 
avlägset belägna områden där det finns få kunder som kan betala premiumpriser. En del 
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av dem kan dock dra nytta av direkt marknadsföring till landsbygdsturister och 
turisttjänster som hotell och restauranger. I vissa regioner har jordbrukare byggt upp 
framgångsrika direkta saluföringsförbindelser med livsmedelskedjor. Det finns flera 
stödalternativ för jordbrukare som vill öka sina produkters mervärde, bland annat stöd för 
inrättande av producentgrupper, för att ta fram kvalitetsordningar för jordbruksprodukter 
och för att inrätta märkningssystem och skyddade ursprungsbeteckningar. 
 

Lokalt märkningssystem till stöd för kalkgräsmarker Altmühltaler Lamm 

Regionen Altmühltal i Bayern (Tyskland) kännetecknas av enbuskar på kalkgräsmarker. 
Fårflockar som vallas av herdar producerar lammkött och ull av hög kvalitet. Herdarna och 
markägarna i det regionala kooperativet enades om att minst hälften av fåren skulle beta inom 
naturreservatet Altmühltal, att det kompletterande fodret endast skulle vara lokalt producerat 
och att de skulle följa riktlinjer för djurskydd, betestäthet samt ett förbud mot användning av 
växtskyddsmedel och gödselmedel. Herdarna garanteras ett rättvist pris för sina djur och 
lammköttet säljs till lokala hotell och slaktare enligt märkningen Altmühltaler Lamm. 

 

7.2.2 Life-projekt 

Flera Life-projekt har utvecklat åtgärder för att förbättra bevarandestatusen för 
livsmiljötypen 6210. Åtgärderna har inriktats på restaurering, bevarandeåtgärder och 
informationskampanjer.  

Några exempel på framgångsrika projekt där man har återställt stora områden av 
livsmiljötypen 6210 beskrivs i rutan nedan.  
 

Framgångsrikt Life-projekt för restaurering och skötsel av livsmiljötyp 6210 

I Irland har man inom ramen för AranLIFE-projektet (2014–2018) på Aranöarna vidtagit 
restaureringsåtgärder för att förbättra betesskötseln och testat resultatbaserad poängsättning 
av fält som hyser livsmiljötyp 6210/*621025. Projektet bidrog till att förbättra bevarandestatusen 
för över 700 hektar av livsmiljötyp 6210 med uppspruckna kalkstenshällmarker (livsmiljötyp 
8240). Följande åtgärder vidtogs för att förbättra betesskötseln: Förbättrad tillgång till och 
skötsel av betesmarkerna genom återställande av stigar och murar. Röjning av inträngande 
busksnår och örnbräken. Installation av infrastruktur för vattentillförsel för betesdjur. Åtgärder 
för att korrigera mineralobalanser hos djuren (saltstenar, koncentrerade tillsatser eller 
mineralbolus). Samarbete med jordbrukare för att öka antalet betande djur och registrering av 
betestider och biomassaproduktion för att beräkna ett optimalt betestryck (McGurn et al., 
2018).  

Life-projektet LIFE08NAT/PL/000513 i Polen omfattade buskröjning, bete, restaurering genom 
avlägsnande av det översta jordlagret och testning av experimentella bevarandemetoder i 226 
hektar torra gräsmarker (Barańska et al., 2014; se även avsnitt 5.3). Projektet bidrog till en 
avsevärd förbättring av tillståndet hos flera hundra hektar gräsmarker med bete. Andelen 
expansiva arter minskade också (rajgräs, sandrör och buskar) (Murawy Life 2015). Det återställda 
området utgör omkring en tiondel av kalkgräsmarkerna (livsmiljötyp 6210) inom det polska 
Natura 2000-nätet. Projektet publicerade även en detaljerad handlingsplan för livsmiljöer och 
vägledning för restaurering av livsmiljötyp 6210 i Polen. 

I Slovakien genomfördes ett Life-projekt i Devínska Kobyla, ett område av gemenskapsintresse 
(LIFE10 NAT/SK/080), där arealen av torra gräsmarkssamhällen hade minskat med 61,1 % 

                                                 
25 https://www.aranlife.ie/ 
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jämfört med 1949 års nivåer (Hegedűšová, Senko 2011). Baserat på en restaureringsplan som 
diskuterades med berörda aktörer, har 58 hektar övervuxna torra gräsmarker röjts genom 
mekaniskt avlägsnande av träd och buskar, utrotning av robinia och återinförande av bete, 
huvudsakligen bete med getter, sedan 2015. Effekterna av restaureringsåtgärderna 
övervakades, med fokus på livsmiljötyp 6210* i olika successionsstadier.  

 
En förteckning över några av de senaste Life-projekten som inriktats på bevarande av torra 
gräsmarker finns i bilagan. 

7.2.3 Europeiska regionala utvecklingsfonden och andra fonder 

Några medlemsstater tillhandahåller finansieringsmöjligheter för restaurering och skötsel 
av gräsmarker via Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), t.ex. Litauen, Polen, 
Rumänien och Slovakien. Det europeiska territoriella samarbetet (Interreg) erbjuder även 
möjligheter för bilaterala bevarandeprojekt inom Natura 2000, som har finansierat 
gräsmarksskötsel i Ungern. 
 
7.2.4 Andra metoder och stödverktyg för bete och vallning 

Fårflockar som vallas av herdar har minskat under de senaste årtiondena, vilket har fått 
negativa följder för stora områden av delvis naturliga betade gräsmarker. Den begränsade 
tillgången till och de höga kostnaderna för kunniga herdar är ett utbrett problem för 
gemensamma betesmarker i många regioner i södra och östra Europa (García-González, 
2008, Pardini och Nori, 2011). 

Initiativ för att åtgärda bristen på betesdjur för nedlagda marker, såsom rörliga fårflockar, 
genomförs i vissa områden i Irland. Mobila fårflockar är ett sätt att återinföra bete i 
nedlagda områden under korta perioder varje år. Fåren kan köpas in av lokala 
naturvårdsmyndigheter och sedan hyras ut till herdar eller jordbrukare med betesdrift.  
 
I Frankrike har lokala myndigheter tagit initiativ för att utforma och genomföra program 
för miljövänligt bete på kommunala marker, i naturreservat och i regionala naturparker i 
syfte att bibehålla eller restaurera gräsmarksmiljöer (särskilt 6210). Insatserna har ofta 
kompletterats med stöd till jordbrukare för att säkerställa att investeringen är hållbar på 
lång sikt. CEN (Conservatoire des Espaces Naturels) Normandie Seine sköter t.ex. ett antal 
områden på kalkstenssluttningar, där man vidtar bevarandeåtgärder för livsmiljötyp 6210. 
Extensivt bete är den huvudsakliga skötselåtgärden. Bete är en lämplig skötselmetod för 
kalkgräsmarker och för att kunna bedriva bete äger och förvaltar CEN flera olika 
djurbesättningar (nötkreatur, hästar, får och getter). 
 
I regionen Bourgogne Franche-Comté genomför jordbrukskammaren i Haute-Saône ett 
statligt finansierat program. Programmet kompletteras med förvaltningsstrukturer 
(Conservatoire des Espaces Naturels de Franche-Comté) och vetenskapliga institutioner 
(National Botanical Conservatory of Franche-Comté-Invertebrate Regional Observatory, 
University of Franche-Comté, University of Lorraine, INRA och VetAgro-Sup of Clermont-
Ferrand). Syftet är att utforma konkreta lösningar för jordbrukarna per gräsmarkstyp, 
vilket omfattar torra till mycket torra gräsmarker av typen 6210 (en vägledning är under 
utarbetande). 
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7.3 Finansiering – de största luckorna och svårigheterna 

Ett problem med finansieringen av åtgärder för livsmiljötyp 6210 är att det är svårt att få 
medel för restaureringsåtgärder och andra arrangemang (t.ex. inköp av eller tillgång till 
betesdjur) som krävs för att återuppta betesdrift. Life-programmet (och i vissa fall 
strukturfonderna) är den största finansieringskällan till stöd för åtgärder för att restaurera 
värdefulla gräsmarker och återinföra traditionella jordbruksmetoder. Det verkar finnas 
begränsade medel att tillgå på nationell nivå för att främja bevarandet av denna livsmiljö, 
och det är en utmaning att säkerställa kontinuiteten i regelbundna skötselåtgärder såsom 
bete när EU-finansieringen via Life-projekten upphör. 

Det är också svårt att finansiera restaurering av gräsmarker via 
landsbygdsutvecklingsfonderna. Uppföljningen av sambandet mellan betalningar för 
miljöåtgärder inom jordbruket och bevarandemålen för Natura 2000 är bristfällig. 
Programmen för främjande och marknadsföring av produkter från delvis naturliga 
gräsmarker är inte tillräckligt utvecklade.  

Systemen för kompensationsbetalningar till markägare inom Natura 2000-områden och 
incitament (även skatteincitament) är inte heller tillräckligt utvecklade i de flesta 
europeiska länder. 

Restaurering och skötsel av gräsmarker utanför Natura 2000-nätet är dessutom ännu 
svårare. Det är enklare att få finansiering för gräsmarker inom Natura 2000 än utanför 
nätet. Med tanke på konnektivitetsaspekter bör gräsmarker utanför nätet ägnas större 
uppmärksamhet. Life-medel finns endast tillgängliga för restaurering av livsmiljöer inom 
Natura 2000-områden, inte utanför. 
 

7.4 Slutsatser och rekommendationer 

 En fortsatt lämplig skötsel av livsmiljötyp 6210 måste säkerställas även efter det att 
tidsbegränsad finansiering som Life-projekt har upphört. 

 Stödordningar för jordbruket, inbegripet miljöåtgärder inom jordbruket, kan användas 
för att finansiera skötseln av denna livsmiljötyp.  

 Det är i allmänhet relativt enkelt att utforma bevarandeprojekt och fylla i 
finansieringsansökningar för denna livsmiljötyp – bevarandebehoven är vanligtvis 
tydliga och de åtgärder som krävs är väl kända och enkla att planera. Preliminära 
resultat efter några år är oftast synliga och kan rapporteras. Finansieringen av 
förberedande åtgärder, t.ex. inventeringar av livsmiljön, kartläggning och 
bedömningar, och för kontinuerlig övervakning är däremot mer problematisk. 
Inventeringar och övervakningsåtgärder kan dock finansieras som en del av kortsiktiga 
projekt som även omfattar aktiva bevarandeåtgärder. 

 Utgifterna för miljöåtgärder inom jordbruket och deras bidrag till bevarandemålen för 
livsmiljötyp 6210 måste spåras på ett mer exakt sätt, både inom och utanför Natura 
2000-nätet. Lämpliga indikatorer bör föreslås för att underlätta spårningen av 
betalningar, både från GJP och från andra fonder. 
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 Det är viktigt att nödvändiga åtgärder för att förbättra denna livsmiljötyps 
bevarandestatus tas med i medlemsstaternas ram för prioriterade åtgärder inom 
Natura 2000 för finansieringsperioden efter 2020. 
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BILAGA 
 
Handlingsplan för att bibehålla och återställa en gynnsam bevarandestatus 
hos livsmiljötyp 6210 – Delvis naturliga torra gräsmarker och buskfacies på 
kalksubstrat (Festuco-Brometalia) (*viktiga orkidémarker)  
 

1. Definition av livsmiljön 

1.1 Definition enligt tolkningsmanualen för livsmiljöer i EU 

Enligt tolkningsmanualen för livsmiljöer i EU (EC, 2013) omfattar livsmiljötyp 6210 torra till 
halvtorra kalkgräsmarker som tillhör den växtsociologiska klassen Festuco-Brometea. 

Livsmiljön består av växtsamhällen som tillhör två ordningar inom klassen Festuco-
Brometea: subpannoniska stäppartade gräsmarker (ordningen Festucetalia valesiacae) 
och gräsmarker i mer oceaniska och submediterrana regioner (ordningen Brometalia erecti 
eller Festuco-Brometalia). I det senare fallet görs åtskillnad mellan primära torra 
gräsmarker som tillhör alliansen Xerobromion och sekundära (delvis naturliga) halvtorra 
gräsmarker som tillhör alliansen Mesobromion (eller Bromion) med Bromus erectus. Den 
sistnämnda livsmiljötypen kännetecknas av sin rika orkidéflora. Upphörd hävd ger upphov 
till termofil buskvegetation med ett mellanliggande stadium av termofil brynvegetation 
(Trifolio-Geranietea). 

Vegetationstypen anses vara en prioriterad livsmiljötyp om den utgörs av viktiga 
orkidémarker. Viktiga orkidémarker är marker som anses vara viktiga enligt ett eller flera 
av följande tre kriterier:  

a) Området hyser en rik uppsättning orkidéarter.  
b) Området hyser en viktig population av minst en orkidéart som anses vara relativt 
ovanlig inom det nationella territoriet.  
c) Området hyser en eller flera orkidéarter som anses vara sällsynta, mycket sällsynta 
eller exceptionella inom det nationella territoriet.  

Följande karakteristiska växtarter anges i tolkningsmanualen: Adonis vernalis, Anthyllis 
vulneraria, Arabis hirsuta, Brachypodium pinnatum, Bromus erectus, Bromus inermis, 
Campanula glomerata, Carex caryophyllea, Carlina vulgaris, Centaurea scabiosa, Dianthus 
carthusianorum, Eryngium campestre, Euphorbia seguierana, Festuca valesiaca, Fumana 
procumbens, Globularia elongata, Hippocrepis comosa, Koeleria pyramidata, Leontodon 
hispidus, Medicago sativa ssp. falcata, Ophrys apifera, O. insectifera, Orchis mascula, O. 
militaris, O. morio, O. purpurea, O. ustulata, Polygala comosa, Primula veris, Sanguisorba 
minor, Scabiosa columbaria, Silene otites, Stipa capillata, S. joannis, Veronica prostrata, V. 
teucrium.  

Några ryggradslösa djur nämns även i tolkningsmanualen för denna livsmiljötyp: Papilio 
machaon, Iphiclides podalirius (Lepidoptera), Libelloides spp., Mantis religiosa 
(Neuroptera). 
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1.2 Definition av livsmiljötypen enligt Eunis 

Enligt Eunis (European Nature Information System) klassificering av livsmiljöer (Davies et 
al., 2004, Schaminée et al. 2012) består denna livsmiljötyp (6210) av två sinsemellan 
mycket olika undertyper, med olika utbredning, arter och bevarande- och skötselproblem, 
vilket gör det svårt att behandla dem som en enda livsmiljötyp. I rödlistan för europeiska 
livsmiljötyper (Janssen et al., 2016), behandlas de därför som två olika typer, som båda 
bedöms som värdefulla. 

E1.2a: Halvtorra perenna kalkgräsmarker förekommer i hela Europa, från den 
submediterrana till den hemiboreala zonen. De halvtorra (meso-xeric) basrika jordarna är 
karakteristiska för denna typ. Denna livsmiljö är det mest artrika växtsamhället i Europa. 
Den svarar för mer än 90 % av livsmiljötyp 6210, däribland de flesta orkidérika typerna. På 
grund av de inexakta definitionerna i tolkningsmanualen har vissa mycket likartade typer i 
vissa länder inbegripits i andra prioriterade livsmiljötyper, trots att de floristiskt och 
ekologiskt sett hör till E1.2a (som en undertyp till 6210). Detta avser de halvtorra basrika 
delarna av 6270 (de nordiska länderna), de halvtorra delarna av 6240* (östra 
Centraleuropa) och de halvtorra delarna av 62A0 (den illyriska regionen). För att undvika 
inkonsekvenser mellan länderna bör alla halvtorra basrika gräsmarker i Europa ingå i 6210. 
E1.2a motsvarar ordningen Brachypodietalia pinnati i Mucina et al. (2016), men omfattar 
dessutom flera allianser som inte ingår där, nämligen Scorzonerion villosae och 
Brachypodion phoenicoidis (samt några fler i Ukraina och Ryssland). 

E1.1i: Perenna klippiga kalkgräsmarker i den subatlantiska–submediterrana delen av 
Europa: Dessa gräsmarker förekommer endast i delar av utbredningsområdet för E1.2a, 
nämligen i Frankrike, Spanien, Belgien, västra Italien, västra Tyskland, västra Schweiz och 
södra delen av Förenade kungariket. Inkonsekvensen härrör från det faktum att torra 
och/eller klippiga basrika gräsmarker inte ingår i livsmiljötyp 6210 i övriga Europa, utan i 
andra livsmiljötyper (6240, 6250, 6190, 62C0, 62A0). E1.1i utgör endast en liten del av 6210 
på grund av de mer extrema förhållandena i dessa områden (torrare, ofta brantare), är 
mindre artrik, men samtidigt mindre benägen till succession och eutrofiering. Denna enhet 
motsvarar ordningarna Brachypodietalia phoenicioidis (exkl. Brachypodion phoenicolidis) 
och Artemisio albae-Brometalia erecti i Mucina et al. (2016). 
 
1.3 Definition av livsmiljön baserat på checklistan för Europas vegetation 

Enligt den nyligen publicerade checklistan för Europas vegetation (Mucina et al., 2016) 
erkänns flera ordningar med olika allianser inom Festuco-Brometea-klassen. Den 
hierarkiska floristiska klassificeringen av Europas vegetation har utarbetats på grundval av 
en sammanställning och granskning av strukturer på hög nivå, som i sin tur skulle kunna 
ligga till grund för en enhetlig tolkning av livsmiljötyper i EU.  

I tabellen nedan ges en översikt av ordningar och allianser inom Festuco-Brometea och 
beskrivningar av dessa. Översikten baseras på checklistan för Europas vegetation (Mucina 
et al., 2016). I tabellen anges även de livsmiljötyper enligt habitatdirektivet som är 
relevanta för allianser som förekommer i minst tre medlemsstater. 
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Vegetationssamhällen och livsmiljötyper som ingår i klassen Festuco-Brometea, baserat 
på klassificeringen av Europas vegetation av Mucina et al. 2016 för högre växter. 

Klass: Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Soó 1947 

Ordning Allians Bilaga 1 
Livsmiljötyper 

Beskrivning (kopierad från 
Mucina et al. 2016, 
beskrivningarna anges på 
engelska) 

Brachypodietalia 
pinnati, Korneck 1974 
nom. conserv. propos. 

  Meso-xerophytic grassland on 
deep calcareous soils of Europe 

 Bromion erecti Koch 1926 6210/6210* Meso-xerophytic basiphilous 
grasslands of Western Europe 
and subatlantic Central Europe. 

 Cirsio-Brachypodion pinnati 
Hadač et Klika in Klika et 
Hadač 1944 

6210/6210*, 6240* 
p.p., 6260 p.p 

Meso-xerophytic basiphilous 
grasslands of the subcontinental 
regions of Central and 
southeastern Europe. 

 Filipendulo vulgaris-
Helictotrichion pratensis 
Dengler et Löobel in 
Dengler et al. 2003 

6270 p.p. (dry 
basiphilous parts), 
6210/6210* (in N 
Germany, 
Denmark, etc.) 
6280* marginally 

Meso-xerophilous basiphilous 
grasslands of alvars of 
Fennoscandia and the southern 
seaboards of the Baltic Sea. 

 Gentianello amarellae-
Helictotrichion pratensis 
Royer ex Dengler in Mucina 
et al. 2009 

6210/6210* 
 

Meso-xerophytic basiphilous 
grasslands of northwestern 
Europe.  

 Polygalo mediterraneae-
Bromion erecti (Biondi et 
al. 2005) Di Pietro in Di 
Pietro et al. 2015 

6210/6210* 
 

Dry grasslands on deep clay-rich 
soils over flysch bedrocks in the 
colline to lower montane belts of 
the Apennines. 

 Chrysopogono-Danthonion 
calycinae Kojič 1959 

6210/6210* 
 

Dry grasslands on deep soils over 
siliceous bedrocks in the colline 
to submontane belts of the 
Southern and Central Balkans 

Festucetalia valesiacae 
Soo 1947 

  Steppes and rocky steppic 
grasslands on deep soils in the 
steppe and forest-steppe zone of 
Europe and northwestern 
Central Asia 

 Festucion valesiacae Klika 
1931 nom. conserv. 
propos. 

6240*, 6250*, 
6210 

Steppe fescue grasslands on 
deep calcareous soils of 
subcontinental Central Europe, 
Romania, Bulgaria and 
northwestern Ukraine 

 Koelerio-Phleion phleoidis 
Korneck 1974 

6210/6210*, 
6240*, (2330 p.p.), 
(6120* p.p.) 

Steppic silicicolous grasslands of 
the subatlantic and 
subcontinental 
regions of the temperate Europe 
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 Stipion lessingianae Soó 
1947 

6240*, 6250* Dry feather-grass and fescue 
steppes on deep soils of 
Transsylvania, Moldova and 
southwestern Ukraine 

 Artemisio-Kochion Soó 
1964 

6250* Relict tardiglacial xerophytic 
loess steppes of the Pannonian 
region 

 Stipo-Poion xerophilae Br.-
Bl. et Richard 1950 

6210, 6240*, 6190 Relict tardiglacial xerophytic 
fescue and feather steppic rocky 
grasslands of deep intramontane 
valleys of the Alps 

Stipo pulcherrimae-
Festucetalia pallentis 
Pop 1968 nom. 
conserv. propos.  

  Xerophilous open steppic 
grasslands on shallow rocky 
calcareous and siliceous 
substrates of Central and 
southeastern Europe 

 Alysso-Festucion pallentis 
Moravec in Holub 
et al. 1967 

6190 Xerophilous steppic grasslands 
on shallow soils over siliceous 
and ultramafic rocks as well as 
Silurian limestones of the 
Hercynicum 

 Asplenio-Festucion 
pallentis Zolyomi 1936 
corr. 
1966 

6190 Xerophilous rocky steppic 
grasslands on shallow soils over 
siliceous and ultramafic rocks of 
the Eastern Alps and northern 
fringes of the Pannonian Basin 

 Bromo pannonici-Festucion 
csikhegyensis Zolyomi 
1966 corr. Mucina i Di 
Pietro et al. 2015 

6190 Xerophilous rocky steppic 
grasslands on calcareous 
substrates of 
the northern fringes of the 
Pannonian Basin and the 
Ukrainian Podolya 

 Chrysopogono-Festucion 
dalmaticae Borhidi 
1996 

6190 Xerophilous rocky steppic 
grasslands on calcareous 
substrates of 
the southern fringes of the 
Pannonian Basin 

 Saturejion montanae 
Horvat in Horvat et al. 
1 974 

6190 eller 62A0 Xerophilous rocky steppic 
grasslands on calcareous 
substrates of the Northern 
Balkans 

 Pimpinello-Thymion zygoidi 
Dihoru et Donita 1970. 

62C0 Xerophilous rocky steppic dwarf-
shrub rich grasslands on steep 
calcareous slopes of Dobrogea 
and northeastern Bulgaria 

 Diantho lumnitzeri-
Seslerion (Soó 1971) Chytrý 
et Mucina in Mucina et 
Kolbek 1993 

6190  Dealpine relict xerophilous 
steppic grasslands on calcareous 
substrates of southeastern 
Central Europe 

 Seslerion rigidae Zolyomi 
1936. 

6190 Dealpine relict xerophilous 
steppic grasslands on calcareous 
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substrates of the Eastern 
Carpathians 

Brachypodietalia 
phoenicoidis Br.-Bl. ex 
Molinier 1934 –  

  Submediterranean steppic 
grasslands on deep basic to 
neutral mesic soils of 
precipitation-rich regions of 
southwestern Europe 

 Brachypodion phoenicoidis 
Br.-Bl. ex Molinier 1934 

6210/ 
6210*  

Submediterranean neutro-
basiphilous steppic grasslands on 
deep mesic soils of the Ligurian 
and Tyrrhenian seaboards 

 Artemisio albae-
Dichanthion ischaemi X. 
Font ex Rivas-Mart. och 
M.L. Lopez i Rivas-Mart. et 
al. 2002 

6210/ 
6210* 

Submediterranean submontane 
and montane acidophilous 
steppic grasslands of the 
piedmonts and intramontane 
valleys of the Pyrenees 

 Diplachnion serotinae Br.-
Bl. 1961. 

6210/ 
6210* 

Submediterranean submontane 
acidophilous steppic grasslands 
of the precipitation-rich 
Insubrian southern rims of the 
Alps 

Artemisio albae-
Brometalia erecti 
Ubaldi ex Dengler et 
Mucina in Mucina et 
al. 2009 

  Xerophytic basiphilous open 
grasslands of subatlantic and 
submediterranean Europe 

 Xerobromion erecti (Br.-Bl. 
et Moor 1938) 
Zoller 1954 

6210/ 
6210* 

Meso-xerophytic basiphilous 
open grasslands of southwestern 
Central Europe and France 

 Festuco-Bromion Barbero 
et Loisel 1972 

6210/6210* 
  

Meso-xerophytic basiphilous 
open grasslands of the 
submediterranean regions of 
Provence and Liguria 

Scorzoneretalia villosae 
Kovacevic 1959 

  Amphiadriatic dry steppic 
submediterranean pastures of 
the Prealpine, Illyrian and Dinaric 
regions 

 Chrysopogono grylli-
Koelerion splendentis 
Horvatic 1973. 

62A0 Illyrian submediterranean rocky 
grasslands on shallow calcareous 
soils 

 Saturejion subspicatae 
Tomic-Stankovic 1970. 

62A0 Dinaric submediterranean 
calcareous rocky grasslands on 
shallow soils 

 Centaurion dichroanthae 
Pignatti 1952. 

62A0 Prealpic submediterranean 
montane calcareous rocky 
grasslands on shallow soils 

 Scorzonerion villosae 
Horvatic ex Kovacevic 1959 

6210/6210*, men 
klassificeras 
förmodligen ofta 
som 62A0 

Prealpic and Illyrian meso-
xerothphytic submediterranean 
grasslands on deep and partly 
decalcified soils 
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 Hippocrepido glaucae-
Stipion austroitalicae Forte 
och Terzi in Forte et al. 
2005 

62A0 Submediterranean xeric pastures 
on rocky calcareous soils of 
Apulia (Southern Italy) 

Mucina et al. (2016) erkänner inte den italienska endemiska alliansen på grund av 
nomenklaturrelaterade skäl. Den italienska alliansen används allmänt inom det italienska Natura 2000-
nätet och diagnosen av livsmiljötyp 6210 baseras på alliansens ekologiska och artmässiga egenskaper. 

Ordning Allians Bilaga 1 
livsmiljötyper 

Beskrivning (baserad på Biondi 
E., Blasi C., 2015) 

Phleo ambigui-
Brometalia erecti 
Biondi et al. i Biondi et 
al., 2014 

   

 Phleo ambigui-Bromion 
erecti Biondi et al. ex 
Biondi och Galdenzi 2012 

6210 Xerophilous to semi-
mesophilous, from 
(sub)Mediterranean to 
Temperate secondary grasslands 
of the calcareous Apennines, 
with optimum in the 
mesotemperate. 
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2. Beskrivning av relaterade livsmiljöer 

Andra livsmiljöer som har anknytning till eller kontakt med livsmiljötyp 6210 kan påverka 
skötseln. En del livsmiljöer har anknytning till 6210 när det gäller dynamik och ekologisk 
succession, eller bildar mosaiker. Eftersom miljögradienten för torra gräsmarker är 
kontinuerlig förekommer vegetationen hos livsmiljötyp 6210 ofta i anslutning till andra 
vegetationstyper, bland annat följande: 
 
2130 * Permanenta kustnära sanddyner med örtvegetation (gråa sanddyner) 
En övergång mot samhällen av Mesobromion förekommer i följande fall: gamla mesofila 
gräsmarker med dynvåtmarker och inre dyner (Anthyllido-Thesietum), ofta blandade med 
samhällen av Salix repens och särskilt utvecklade på dynernas västra sida, gräsmarker med 
Himantoglossum hircinum på dyner i De Haan-området (EC, 2013). 

40A0 * Subkontinentala peripannoniska buskmarker  
Förekommer på både kalk- och silikatsubstrat och bildar mosaikliknande vegetation med 
inslag av stäppartade gräsmarker (6210) och skogsstäppmarker eller växter från 
pannoniska gräsmarker med klippgrund (6190), ofta i skogsbryn (EC, 2013).  

Avgränsningen mellan livsmiljötyp 6210 och *40A0 Subkontinentala peripannoniska 
buskmarker är ibland oklar. 40A0 förefaller utgöra ett expansionsskede av Prunus fruticosa 
efter nedlagt bete i 6210.  

5130 Juniperus communis-buskmarker på hedar eller kalkgräsmarker 
Formationer med Juniperus communis på slätt- och bergsnivåer motsvarar huvudsakligen 
den växtdynamiska successionen av mesofila eller xerofila kalkgräsmarker, som betas eller 
är ohävdade, av Festuco-Brometalia (EC, 2013) och/eller Calluna-hedar.  

I vissa fall är det svårt att skilja livsmiljötyp 6210 från livsmiljötyp 5130 – Juniperus 
communis-buskmarker. Det är i själva verket svårt att identifiera och avgränsa livsmiljötyp 
5130 eftersom den är nära sammanlänkad med 6210 och har en vegetationsstruktur som 
kan sträcka sig från utspridda exemplar på kalkgräsmarker till tät och ogenomtränglig 
buskvegetation. Det är viktigt att beakta denna mosaik av livsmiljöer och säkerställa 
lämplig skötsel för att bevara den i gott tillstånd. 

6110 * Gräsmarker på kalkhällar med Alysso-Sedion albi  
Öppna fläckvisa samhällen på bar berggrund eller lösa stenar, som domineras av ettåriga 
växter och suckulenter. De är ofta belägna i anslutning till andra livsmiljötyper, främst 
6210. I sådana fall bör livsmiljöerna inte kartläggas som ett komplex. Exempel på denna 
typ bör registreras som element inom den mer allmänna livsmiljön26. I vissa regioner i 
Belgien och Tyskland är denna livsmiljö mycket nära förbunden med Xerobromion- och 
Mesobromion-samhällen (EC, 2013). 

6120 * Sandstäpp 
Torra, ofta öppna gräsmarker på mer eller mindre kalkhaltig sand omfattas av livsmiljötyp 
6120. Sandjordstyperna kan anses ingå i livsmiljötyp 6120 om sanden är kalkhaltig, medan 
moräntypen kan anses ingå i livsmiljötyp 6210 (Pihl et al., 2001) i Danmark. 

  

                                                 
26 https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-6110.html 

https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-6110.html
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6230 * Artrika Nardus-gräsmarker på silikatsubstrat i bergsområden (och 
subbergsområden i Kontinentaleuropa) 
I områden i Danmark där kalkinnehållet helt eller delvis har sköljts bort (pH-värde 6–7) 
utgör samhällstypen ett övergångsskede mot typ 6230. I sådana fall är det 
artsammansättningen som avgör klassificeringen (Pihl et al., 2001). 

6240 * Subpannoniska stäppartade gräsmarker 
Stäppartade gräsmarker som domineras av ymnigt gräs, halvbuskar och fleråriga växter 
från alliansen Festucion valesiacae och relaterade strukturer. Dessa xeroterma samhällen 
utvecklas på sydliga exponerade sluttningar på steniga substrat och leriga–sandiga 
sedimentlager med inslag av grus (EC, 2013) och på lössjord och djupa sandjordar under 
sommartorra klimatförhållanden. De har delvis naturligt, delvis antropogent ursprung. De 
omfattar torra termofila och kontinentala områden och kännetecknas av inflytande från 
enheter med mediterran-stäppartad utbredning och azonal jordmån samt mikroklimatiska 
förekomster i den kontinentala regionen och delvis i andra biogeografiska regioner (se 
Ssymank, 2013). Den mest utmärkande ledarten, som särskiljer dem från andra torra 
gräsmarkstyper, kan anses vara Stipa capillata (Lasen och Wilham, 2004). 

6270 * Fennoskandiska artrika torra till halvtorra låglandsgräsmarker 
Denna livsmiljö består av delvis naturliga gräsmarker med liknande fysionomi, men med 
få eller inga kalkväxtarter och förekommer främst på näringsfattiga jordar på gnejs- eller 
granitberggrund i de nordiska länderna. 

6280 * Nordiskt alvar och prekambriska kalkhällmarker 
Det finns problem med klassificeringen av livsmiljötyperna 6210 och 6280 *Nordiskt alvar 
och prekambriska kalkhällmarker i vissa regioner, särskilt i norra Estland, där 
kalkhällmarkerna är mycket tunna, vilket stämmer in på 6280*, men fältskiktets 
produktivitet och artrikedom motsvarar 6210. Den motsatta situationen är inte heller 
ovanlig i vissa delar av västra Estland – produktiviteten kan vara låg och vissa mycket 
karakteristiska arter pekar på 6280*, men det finns ingen monolitisk kalksten eller så är 
jordlagret mycket tunt.  

62A0 Östliga submediterrana torra gräsmarker (Scorzoneratalia villosae) 
Torra gräsmarker i de submediterrana delarna av Trieste, Istria och Balkanhalvön, där de 
samexisterar med stäppartade gräsmarker av Festucetalia valesiacae (6210). De utvecklas 
i områden med mindre kontinentala inslag och har flera mediterrana inslag (EC, 2013). 

6410 Molinia-ängar på torv- eller ler- och dyrika jordar 
Övergång mot den undertyp som förekommer på neutrala-basiska till kalkhaltiga jordar 
och kan förekomma på intermittent våta jordar. I Karpaterna karakteriseras det artrika 
samhället Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae av en allmän förekomst av 
fuktgynnade arter av Molinion och termofila arter i klassen Festuco-Brometalia (Škodová 
et al., 2014).  

6510 Slåtterängar i låglandet (Alopecurus pratensis. Sanguisorba officinalis) och 6520 
Höglänta slåtterängar 

Detta är delvis naturliga livsmiljöer som är beroende av mänsklig verksamhet för att de ska 
bibehållas. De är näringsrika, friska, slås regelbundet och gödslas inte intensivt. Om 
markerna inte gödslas och gräset slås mer än en gång om året tenderar vissa torrare 
undertyper av denna livsmiljö att utvecklas till gräsmarker av typen Mesobromion 
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(livsmiljötyp 6210) (Lasen och Wilham, 2004). Avgränsningen mellan livsmiljötyp 6210 och 
vissa former av livsmiljötyp 6510 (med förekomst av vissa termofila arter) är ofta oklar, 
särskilt i norra Polen och Estland, där livsmiljön förekommer nära den geografiska gränsen 
för sitt utbredningsområde. Förteckningen över termofila arter är naturligtvis begränsad 
av klimatskäl. Områden av xeroterma gräsmarker (6210) som invaderas av Arrhenatherus 
elatius och inte sköts på lämpligt sätt med slåtter i stället för bete, kan vara särskilt svåra 
att tolka. 

7230 Rikkärr 
I svackor med sötvatten i strandåsar och i utkanten av kalkkärr kan livsmiljötyp 6210 
befinna sig i en övergång till livsmiljötyp 7230 (Pihl et al., 2001). 

8240 * Uppspruckna kalkstenshällmarker består av block av kalkstenhällar som kan bilda 
mosaiker med kalkgräsmarker. Livsmiljötyp 6210 kan vara en integrerad del av den 
komplexa livsmiljötypen 8240. Det är även viktigt att bevara denna livsmiljötyp, eftersom 
den bildar ett värdefullt landskap i vissa delar av EU. 
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3. Några av de senaste Life-projekten för bevarande av torra gräsmarker  

BE LIFE13 NAT/BE/001067 
 

LIFE Pays Mosan – Connectivity of the Natura 2000 network across 
the Belgian-Dutch borders in the Meuse basin 

CZ LIFE09 NAT/CZ/000364 
 

Integrated Protection of Rare Butterfly Species of Non-forest 
Habitats in the Czech Republic and Slovakia 

CZ LIFE09 NAT/CZ/000363 LIFE + Lounské Středohoří Steppes 

CZ 
LIFE16 NAT/CZ/000001 
 

CZ-SK SOUTH LIFE – Optimalization of Natura 2000 sites 
management delivery in the South Bohemia Region and the 
territory of South Slovakia 

DE 
LIFE10 NAT/DE/000007 
 

KTKK HX – Dry, calcareous habitats in the cultural landscape of 
Höxter 
 

DE LIFE15 NAT/DE/000290 
 

LIFE Rhon grassland birds – Hessische Rhön – Mountain grasslands, 
rough grazing and their birds 

DK 
LIFE 08NAT/DK/00465 
 

Restoring semi-natural habitat types to at total cover of site 
Helnæs 
 

IE LIFE12 NAT/IE/000995 
 

LIFE Aran – The sustainable management of the priority terrestrial 
Habitats Directive Annex 1 habitats of the Aran Islands 

IT LIFE12 NAT/IT/000818 
 

LIFE Xero-grazing – Semi-natural dry-grassland conservation and 
restoration in Valle Susa through grazing management 

IT LIFE11/NAT/IT/234 
 

Praterie – Urgent Actions for the conservation of grasslands and 
pastures in the Gran Sasso and Monti della Laga territory 

IT LIFE13/NAT/IT/000371 
 

SUNLIFE 
 

IT LIFE11/NAT/IT/000044 
och LIFE14 IPE IT 018 

GESTIRE och LIFE IP ”Gestire 2020”. 
 

LT LIFE10 NAT/LT/000117 
 

Buveinių tvarkymas – Restoration of degrading habitats of 
Community interest in the protected areas of Lithuania 

LU LIFE13 NAT/LU/000068 
 

LIFE Project ‘Conservation and management of species-rich 
grasslands by local authorities’  

LU LIFE13 NAT/LU/000782 

 
LIFE Orchis: Restoration of calcareous grassland in eastern 
Luxembourg 2014-2019 

LV LIFE16 NAT/LV/000262 
 

GrassLIFE – Restoring EU priority grasslands and promoting their 
multiple use 

PL LIFE08 NAT/PL/000513 
 

XericGrasslandsPL – Conservation and restoration of xerothermic 
grasslands in Poland - theory and practice 

PL LIFE11 NAT/PL/000432 
 

Ochrona obszaru PKOG – Protection of valuable natural non-forest 
habitats typical of the “Orle Gniazda” Landscape Park 

SI LIFE14 NAT/SI/000005 
 

LIFE to grasslands – conservation and management of dry 
grasslands in eastern Slovenia 

SK LIFE17 NAT/SK/000589 
 

LIFE SUB-PANNONIC – Conservation of subpannonic dry grassland 
habitats and species 

 

 

http://www.lifexerograzing.eu/en/home/16-eng.html?start=24
http://www.lifepraterie.it/page.php?id=93
http://www.life-sun.eu/
http://www.life-grassland.info/

