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PLAN FÖR SKYDD AV VÄRDEFULL NATUR I KRONOBERGS 

LÄN UNDER PERIODEN 2018 - 2022 
 

INLEDNING 
Myndigheter kan besluta om olika typer av områdesskydd enligt miljöbalken för 
att bevara, återställa eller nyskapa natur-, kultur- eller friluftsvärden inom ett visst 
geografiskt område. Utöver det kan överenskommelser göras om naturvårdsavtal 
(civilrättsliga avtal) mellan myndighet och fastighetsägare. Begreppet formellt 
skydd omfattar områdesskydd enligt miljöbalken och naturvårdsavtal. 

Formellt skydd av naturmiljöer bidrar till att miljökvalitetsmålen ”Levande 
skogar”, ”Ett rikt odlingslandskap”, ”Myllrande våtmarker”, ”Levande sjöar och 
vattendrag” och ”Ett rikt växt- och djurliv” uppnås. Utöver formellt skydd spelar 
frivilliga avsättningar och generell hänsyn en viktig roll. 

Denna plan redovisar vilka områden Länsstyrelsen och kommunerna bör utreda 
för formellt skydd främst naturreservat, biotopskyddsområde och naturvårdsavtal 
under perioden 2018 - 2022. Syftet med planen är att bidra till öppenhet, skapa 
framförhållning, göra nödvändiga prioriteringar och presentera hur aktuella 
miljömål ska kunna nås. Planen ska styra och underlätta arbetet men är inte 
bindande. 

Länsstyrelsen har kontinuerligt samarbete kring kunskapsunderlag, prioriteringar, 
m.m. med Skogsstyrelsen som också arbetar med formellt skydd av skog. 

UNDERLAG 

INTERNATIONELLT OCH INOM EU 

Sverige har undertecknat konventionen om biologisk mångfald som antogs under 
världstoppmötet i Rio de Janeiro 1992. Bland de riktlinjer som ingår i 
konventionen finns bestämmelser om inrättande av skyddade områden för att 
motverka förlusten av biologisk mångfald. Därefter har Sverige och EU skrivit 
under Nagoyaprotokollet och en strategisk plan för biologisk mångfald under 
perioden 2011 - 2020. Denna plan innehåller 20 delmål som kallas Aichimålen 
varav mål nummer 11 handlar om skydd av områden. 

Sverige har även anslutit sig till andra internationella konventioner inom 
naturvård. De konventioner som berör skydd av naturområden är i första hand 
Ramsarkonventionen (våtmarker) och Bernkonventionen (skydd av europeiska 
vilda djur- och växtarter och deras naturliga miljöer, bl.a. betoning på flyttande 
arter).  

EU har beslutat om ett antal direktiv inom naturvårdens område. Två av dessa 
direktiv ligger till grund för arbetet med att bevara arter och livsmiljöer och kan 
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sägas vara EU:s sätt att på gemenskapsnivå uppfylla de internationella kon-
ventionerna. Det ena är direktivet om bevarande av vilda fåglar (fågeldirektivet) 
och det andra är direktivet om bevarande av livsmiljöer (habitat) samt vilda djur 
och växter (habitatdirektivet). Varje land åläggs att bl.a. utpeka och skydda ett 
antal områden som innehåller dessa habitat eller arter. Dessa områden ingår i ett 
ekologiskt nätverk av naturområden, Natura 2000. I dagsläget finns i Kronobergs 
län 133 områden. Natura 2000-områdena har ett visst skydd genom den 
tillståndsplikt som gäller för åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka 
miljön. Vissa områden behöver dock både ytterligare skydd och särskild skötsel. 

NATIONELLT 

En enig riksdag fastställde 1999 nationella miljökvalitetsmål för bl.a. ”Levande 
skogar”, ”Ett rikt odlingslandskap”, ”Myllrande våtmarker” och ”Levande sjöar 
och vattendrag”. Ytterligare ett miljökvalitetsmål ”Ett rikt växt- och djurliv” 
fastställdes 2005. Till miljökvalitetsmålen finns ett gemensamt generationsmål 
samt preciseringar och etappmål. Behovet av områdesskydd behandlas framförallt 
i Etappmålet om skydd av landområden, sötvattensområden och marina 
områden. 

I beslut den 7 februari 2000 har Naturvårdsverket angett vilka områden i länet 
som har sådana värden för naturvård att de ska klassas som riksintressen enligt 3 
kap 6 § miljöbalken. Områden av riksintresse för friluftsliv angavs i 
Naturvårdsverkets beslut den 19 januari 2017. Områden av riksintresse ska 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- och kulturmiljön. 

Naturvårdsverket har 2007 fastställt en Myrskyddsplan för Sverige som innebär 
en revidering av tidigare plan från 1994. Planen syftar till att ge ett representativt 
urval av landets allra mest värdefulla myrar ett långsiktigt skydd. I planen ingår 25 
oskyddade myrar i vårt län varav 7 i dagsläget återstår att skydda. 

Naturvårdsverket har tillsammans med Riksantikvarieämbetet och Fiskeriverket 
under 2006 tagit fram en ”Nationell strategi för skydd av särskilt värdefulla sjöar 
och vattendrag”. Den nationella strategin är framtagen för att underlätta 
bevarandet av nationellt särskilt värdefulla sötvattensmiljöer. Strategin omfattar 
naturmiljöer, kulturmiljöer och områden för fisk och fiske.  

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har 2017 fastställt en uppdaterad version av 
”Nationell strategi för formellt skydd av skog”. Strategin beskriver hur arbetet 
med områdesskydd i skog ska bedrivas för att nå uppsatt miljömål. Där anges att 
det är viktigt att arbetet sker i en anda av öppenhet och dialog. Strategin 
innehåller en prioriteringsmodell som bygger på en värdering av skogsområdenas 
kvaliteter när det gäller biologiska och andra värden. Dessutom värdesätts också 
om områdena ligger tätortsnära. Därutöver är ambitionen att ge fortsatt stor vikt 
åt att skydda ädellövskogar och att prioritera nyckelbiotoper på brukningsenheter 
som har stor andel nyckelbiotop. Arealmålet för Kronobergs län är att skydda 
ytterligare 2486 ha skog under perioden 2016 - 2020 varav Länsstyrelsen har ett 
ansvar att skydda ca 350 ha/år. 

Naturvårdsverket har fastställt nationella åtgärdsprogram för bl.a. läderbagge, 
vildbin, hotade arter i bokskog och särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet. 
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Enligt regeringens regleringsbrev 2018 till länsstyrelserna ska skogar och marina 
områden prioriteras i arbetet med skydd av naturområden. För skogar ska arbete 
med skogliga värdekärnor som saknar formellt skydd och att komplettera redan 
skyddade områden prioriteras. 

REGIONALT 

Länets kända naturvärden har bl.a. redovisats i naturvårdsprogrammet, 
Kronobergs natur (Länsstyrelsen 1989), och i olika naturtypsvisa inventeringar 
som Våtmarksinventeringen (Länsstyrelsen 1987), Ängs- och betesmarks-
inventeringen (Länsstyrelsen 2000 - 2017) och Nyckelbiotopsinventeringen 
(Skogsstyrelsen 1994 - 2000). 

Länsstyrelsen har 2005, på Naturvårdsverkets uppdrag, bedömt vilka skyddsvärda 
sjöar och vattendrag som finns i länet. Under 2007 påbörjades fördjupade 
naturvärdesbedömningar i flera av de utpekade områdena. 

För att få bättre kunskap om bokskogar har Länsstyrelsen 2006 genomfört en 
fördjupad artinventering i 71 nyckelbiotoper av bokskogar (Länsstyrelsens 
bokskogsinventering) med tonvikt på västra delen av länet. När det gäller 
bokskogar har det konstaterats att kunskapen om hotade arter är särskilt dålig i 
denna del av länet samt att det finns relativt lite bokskog skyddad där. 

Länsstyrelsen har under 2000-talet genomfört inventeringar för att öka 
kunskapen om vissa hotade arter bland annat fladdermöss, salamandrar, mal, 
vildbin, hårklomossa och klockgentiana. Länsstyrelsen har också i vissa trakter 
inventerat skyddsvärda träd. 

Länsstyrelsen har sedan 1994 haft en rullande plan för skydd av värdefull natur. 
Hur framtagandet av denna plan har handlagts och vilka externa synpunkter som 
framkommit finns redovisat i beslutet om planens fastställande med samma 
ärendenummer och datum. 

BEHOV FÖR OLIKA NATURTYPER 
När det gäller odlingslandskapet är behovet av områdesskydd främst grundat 
på att artrika ängs- och betesmarker saknar hävd, främst i form av slåtter eller 
bete, i tillräcklig omfattning. I de flesta fall har inte markägaren själv möjlighet att 
sköta området och arrendator saknas. Det kan också handla om att områdena 
betas med olämpliga kreatur som utarmar växt- och djurlivet eller, vilket är 
ovanligt, eller att markägaren vill överföra området till skogsmark. I många av 
dessa områden är det också viktigt att bevara gamla och grova träd med rikt växt- 
och djurliv som är beroende av det gamla trädets strukturer (t.ex. multnande ved 
på levande träd, håligheter och grov bark) och att trädet är solbelyst. Det är också 
viktigt att det finns yngre ”efterträdare” till de gamla träden. 

För skogsmark är behovet av områdesskydd främst grundat på behovet av 
gamla och grova träd av olika trädslag på beståndsnivå, d.v.s. inte bara enstaka 
träd som sparas genom generell hänsyn i skogsbruket. Många hotade växter och 
djur kan enbart leva på och i gamla och grova träd eller på träd som dött och 
sakta bryts ner. Många av skogsområdena med stora naturvärden behöver också 
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särskild skötsel som gynnar naturvärdena. I södra Sverige finns ett särskilt ansvar 
att bevara och restaurera artrika ädellövskogar, t.ex. med bok och ek. 

För sjöar och vattendrag grundar sig de nu föreslagna områdena främst på 
förekomster av mal och stormusslor. 

För myrar och andra våtmarker finns ofta ett behov av restaurering och ibland 
av skötsel, t.ex. igenläggning av diken. Kantskogar behöver bevaras som 
naturskogar som en del av helhetsmiljön. 

För friluftslivet finns behov av stigar och anläggningar som gör det enklare för 
människor i alla åldrar och med olika förutsättningar att ta sig ut i naturen.  

SKYDDSFORMER 
Följande typer av formellt skydd och andra avsättningar finns. 

Nationalpark: Handläggs av Naturvårdsverket och beslutas av riksdagen. 
Naturvårdsverket har en egen flerårsplan för detta arbete. 

Naturreservat: Beslutas av Länsstyrelsen eller kommun. 

Biotopskyddsområde: Biotopskyddsområde används i mindre områden där det 
inte behövs föreskrifter och skötselplan. Skogsstyrelsen beslutar om 
biotopskyddsområde på skogsmark och länsstyrelsen i odlingslandskap och i 
vattenmiljöer. Kommun kan besluta om biotopskyddsområde i alla naturtyper. 

Naturminne: Används för att skydda enstaka naturföremål. Beslutas av 
Länsstyrelsen eller kommun. 

Djur- och växtskyddsområde: Används för skydd av djur- eller växtart inom ett 
visst område, vanligast för häckande fåglar eller säl. Beslutas av Länsstyrelsen eller 
kommun. 

Samrådsområde: Förordnande om samrådsplikt för särskilt angivna verksamheter 
eller åtgärder som kan skada naturmiljön inom ett visst område. Beslutas av 
Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen. 

Naturvårdsavtal: Civilrättslig överenskommelse angående naturvård inom ett visst 
område och under viss avtalstid. Skogsstyrelsen tecknar avtal på skogsmark. 
Länsstyrelsen och kommun kan teckna avtal i alla naturtyper. 

Frivillig avsättning: Markägaren åtar sig frivilligt att utan ersättning bevara 
områdets naturvärden.  

Samtliga skyddsformer utom naturvårdsavtal och frivillig avsättning är formella 
beslut enligt miljöbalken (7 kap. 2 - 11 §§, 12 kap. 6 §). 

För många av objekten har inte myndigheten tagit ställning till vilken typ av 
skydd eller avsättning som är lämplig. 

”KOMET” - FÖRSLAG FRÅN FASTIGHETSÄGARE 
Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen uppmuntrar på olika sätt 
fastighetsägare att själva föreslå områden för formellt skydd. Detta arbete har 
först skett som ett försöksprojekt i 5 år där Kronobergs län var ett av 5 pilotlän. 
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Idag är det ett vedertaget arbetssätt i hela landet. Sådana förslag kan resultera i 
alla de former av skydd som listas ovan. Myndigheterna arbetar parallellt med 
ärenden som initierats av myndighet och fastighetsägare. Länsstyrelsen räknar i 
denna plan med att löpande få in nya förslag från fastighetsägare. 

PLANENS INNEHÅLL 
I planen finns dels geografiskt utpekade områden, dels ett antal kategorier av 
områden som generellt kan prioriteras när dessa aktualiseras. Områden som ingår 
i sistnämnda kategorier kan anses ingå i planen per definition och det behövs 
inget särskilt beslut om tillägg till planen av det enskilda området. 

GEOGRAFISKT UTPEKADE OMRÅDEN (BILAGOR A OCH B) 

• 32 områden med skog 

• 12 våtmarker  

• 8 vattenområden 

• 8 områden med odlingslandskap  

• av dessa (ovan) är 7 områden tätortsnära och 8 områden belägna på s.k. 
nyckelbiotopsrika fastigheter 

VISSA KATEGORIER AV OMRÅDEN 

• Natura 2000-områden 

• KOMET-områden som innehåller värdekärnor som bör prioriteras enligt 
”Strategi för skydd av skog” 

• Värdekärnor som bör prioriteras enligt ”Strategi för skydd av skog” på 
nyckelbiotop-rika fastigheter 

• Områden som bjuds ut till försäljning och som innehåller värdekärnor 
som bör prioriteras enligt ”Strategi för skydd av skog” 

• Områden som bjuds ut till försäljning som innehåller värdekärnor eller 
utvecklingsmark med stor potential i direkt anslutning till befintliga 
områdesskydd 

• Oskyddad skog inom befintliga naturreservat som anmäls för avverkning 

GENOMFÖRANDE 

Planen innehåller totalt 60 geografiskt utpekade områden. Av dessa bedöms 
kommunerna kunna ta ansvar för skyddet av ca 5 områden. Ett av objekten ligger 
till största del i Skåne län och handläggs av Länsstyrelsen i Skåne (det formella 
beslutet för delen i Kronobergs län tas av Länsstyrelsen i Kronobergs län). I 
bifogad plantabell framgår det vilka kriterier som ligger till grund för valet av 
respektive objekt. 
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Skydd av ett antal av de geografiskt utpekade områdena, ett antal områden av 
ovan nämnda kategorier och ett antal KOMET-områden bedöms tillsammans 
kunna leda till att de av riksdagen fastställda miljömålen uppfylls med avseende 
på bevarande och skötsel av många värdefulla områden av flera olika naturtyper i 
länet.  

Hur mycket av arbetet som kan genomföras under planperioden beror på hur 
mycket resurser som avsätts för handläggning. Att alla områden skulle vara 
färdiga är dock osannolikt eftersom några områden kräver större och mer 
komplicerad utredning, t.ex. frågor om reglering av vattennivå.  

Länsstyrelsen kommer i samarbete med andra myndigheter fortsatt arbeta med 
att öka kunskapen om länets naturmiljöer, utreda behovet av restaurering och 
skydd i kombination med frivilliga avsättningar. Ytterligare objekt kan, efter 
sådan utredning, bli aktuella för områdesskydd även före 2022. Beslut i övrigt om 
avsteg och ändringar i planen kan t.ex. göras om områden med stora naturvärden 
är akut hotade. 

Avslutningsvis ska det betonas att detta är en plan för arbetet och att det inte i 
förväg går att förutse vilka områden som i slutänden blir föremål för formellt 
skydd eftersom detta beror av flera faktorer som klarläggs vid närmre utredning 
t.ex. vilka naturvärden som finns vid närmre fältinventering och berörda 
fastighetsägares önskemål om typ av avsättningar. Det påverkas också av vilka 
KOMET-områden som kommer in och vilka områden som bjuds ut till 
försäljning, m.m. 

 

LÄSANVISNING FÖR BILAGOR 

TABELL - GRUPPINDELNING 

Objekten i bilagan är ordnade gruppvis (1 – 3) efter prioriteringsordning. Ett 
undantag är Grupp Sjöar och vattendrag (sist) där ingen prioritering har bestämts. 
Inom respektive grupp 1 – 3 finns inte heller någon bestämd prioritering.  

TABELL - ÖVRIGA RUBRIKER 

Areal  

Noggrannheten varierar beroende på vilken kunskap det finns om området. 
Arealen omfattar även vattenområde. 

Naturtyp/Syfte 

Huvudsaklig naturtyp/er m.m. som är grunden för utpekandet anges. Områdena 
är utvalda utifrån värdena i den dominerande naturtypen men det bör tilläggas att 
de flesta av områdena innehåller flera olika naturtyper och skogstyper. 

Riksintresse 
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Anges med fastställt nummer. För område av riksintresse för natur-vård anges 
beteckningen NRO07+löpnummer, riksintresse för friluftsliv FG + löpnummer 
och för områden av riksintresse för kulturmiljövård KG+löpnummer. Utöver det 
som redovisas i listan ingår dessutom flera objekt i Åsnen-Mienområdet som är 
geografiskt riksintresse enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. Vidare är hela Mörrumsåns, 
Bräkneåns, Fylleåns och Emåns avrinningsområden riksintresse enligt 4 kap. 6 § 
miljöbalken. 

Natura 2000, MSP, NBI, NBF, BI, TÄT, NVP, SNUS 

Med kryss anges om objektet ingår i Natura 2000, Myrskyddsplan för Sverige 
(MSP), Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering (NBI), nyckelbiotoprik fastighet 
(NBF), Länsstyrelsens bokskogsinventering (BI), tätortsnära område (TÄT), 
Naturvårdsprogrammet ”Kronobergs natur” (NVP) eller inventering av 
skyddsvärd skog på statlig mark den s.k. SNUS-inventeringen. 

Ägare 

Även andra markägarkategorier än de i tabellen angivna kan bli aktuella eftersom 
slutlig avgränsning inte gjorts. 

Handläggning 

Här anges vilken fas myndighetens arbete befinner sig i. ”Påbörjad” innebär att 
handläggningen och kontakter med markägarna är inledda. ”Markåtkomst” 
innebär att ersättning är utbetalad till fastigheter inom hela eller delar av området 
men inget annat arbete påbörjats. 

Ansvarig 

Här anges om aktuellt ärende föreslås hanteras av Länsstyrelsen eller kommun. 

 

KARTA 

För vissa områden är avgränsningen bara en grov avgränsning av 
utredningsområde medan för andra, där större utredning skett, är gränsen mer 
noggrann. 

På bifogad karta redovisas av befintligt formellt skydd endast naturreservaten av 
utrymmesskäl. Skogsstyrelsens biotopskyddsområden och naturvårdsavtal kan ses 
på Internet på Skogsstyrelsens hemsida under ”Skogens pärlor”. Länsstyrelsens 
naturvårdsavtal kan ses på hemsidan ”Skyddad natur”. 

 

Bilagor 

A. Plantabell  

B. Karta 



Bilaga A, PLANTABELL Ärende 511-5968-2017

Plan för skydd av värdefull natur i Kronobergs län 2018-2022, beslutad 2018-09-05

GRUPP 1
Objekt Kommun Areal* Naturtyp/Syfte Riksintresse N 2000 MSP NBI NBF BI TÄT NVP SNUS Ägare Handläggning Ansvarig

Videsjön Lessebo, Tingsryd 367 Våtmark, skog NRO07063 x x Enskilda, NV* Påbörjad Lst

Hunnsbergsområdet* Ljungby 600 Myr, geologi NRO07004 x x x x Enskilda, NV Påbörjad Lst

Gässhultsmyren Ljungby 220 Myr NRO07007 x x x Enskilda, NV Delvis markåtkomst Lst

Tångarne Älmhult 71 Ädellöv NRO07011 x x Enskilda Delvis färdig Lst

Spekelid/Lyåsa Alvesta 170 Odlingslandskap NRO07015,KG22 x x x Enskilda Påbörjad Lst

Ljungsjömyren Ljungby 257 Myr NRO07056 x x x x Bolag Påbörjad Lst

Fridafors Tingsryd 45 Ädellöv x x x NV Påbörjad Lst

Skäraskog - utökning Uppvidinge 60 Odlingslandskap NRO07042 x x Enskilda Påbörjad Lst

Långhult Ljungby 177 Ädellöv NRO07009 x x x Enskilda Påbörjad Lst

Rotahult Tingsryd 49 Ädellöv NRO07024 x x NV Påbörjad Lst

Lindholmen Tingsryd 11 Blandskog NRO07024 x NV Påbörjad Lst

Ulvö (biotopskyddsområde) Alvesta 7 Strandkärr NRO07024 x Enskilda Påbörjad Lst

Ekhorva - Utökning Uppvidinge 11 Ädellöv Enskilda Påbörjad Lst

Starteberget Växjö 24 Ädellöv x x x Enskilda Påbörjat Lst

Äskekärret Alvesta 16 Lövskog NRO07019 x x x Enskilda Påbörjat Lst

Hallaböke Älmhult 77 Ädellöv NRO07052 x x x Enskilda Påbörjad Lst

* Avser delen öster och sydöst om * NV=Naturvårdsverket

Hunnsberget (jämför nedan Lunnarna/

Hunnsbergsområdet

GRUPP 2
Objekt Kommun Areal* Naturtyp/Syfte Riksintresse N 2000 MSP NBI NBF BI TÄT NVP SNUS Ägare Handläggning Ansvarig

Gässhult/Tykatorp Ljungby 20 Odl.landskap NRO07007 x x x Enskilda Lst

Toftaån Ljungby 81 Ädellöv x x x Bolag Lst

Merhultskärret Uppvidinge 5 Våtmark NRO07057 x x x Enskilda Lst

Alstermoområdet Uppvidinge 50 Odl.landskap NRO07030 x x x x Enskilda Lst

Ålshult Tingsryd 16 Ädellöv NRO07024 x x Enskilda Lst

Diö bokhult Älmhult 20 Ädellöv NRO07011,FG2 x x x x Älmhults kommun Älmhults kommun

Nöttja bokskog - utökning Ljungby 96 Ädellöv x x x x Sveaskog, enskilda Lst

Lunnabacken - utökning Tingsryd 6 Ädellöv NRO07024 x x Enskilda, Tingsryds kommun Lst/Tingsryds kommun

Hannabadsåsen - stärkt skydd Ljungby 18 Ädellöv NRO07001 x x x Enskilda Lst

Gräskulla Tingsryd 23 Ädellöv NRO07024 x x Enskilda Lst

Lindhult/Bergshult Markaryd 21 Ädellöv x x x Enskilda Lst

Vrankunge Alvesta 29 Ädellöv NRO07024 x x Enskilda Lst

Såganäs Älmhult 23 Ädellöv NRO07011 x x Älmhults kommun Älmhults kommun

Huseby norra Alvesta 12 Ädellöv NRO07024 x x Fastighetsverket Lst

Stenfors - utökning Tingsryd 90 Ädellöv x x x Enskilda Lst

Holma Växjö 16 Ädellöv x x Enskilda Lst

* Avser delen öster och sydöst om * Inklusive * Del av området

Hunnsberget (jämför nedan Lunnarna/   vatten

Hunnsbergsområdet
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GRUPP 3
Objekt Kommun Areal Naturtyp/Syfte Riksintresse N 2000 MSP NBI NBF BI TÄT NVP SNUS Ägare Handläggning Ansvarig

Silkesnäs Alvesta 38 Ädellöv NRO07024,FG3 x x Enskilda Lst

Horshaga fly Uppvidinge 288 Myr x x Bolag, enskilda Påbörjat Lst

Porssjömyren Markaryd 460 Myr NRO07058 x x x Enskilda Lst

Kopparåsmyren Alvesta 94 Myr NRO07017 x x Enskilda Lst

Lunnarna/Hunnsbergsomr.* Ljungby 700 Myr NRO07004 x x x x Skogssällskapet Lst

Horssjön Älmhult 174 Våtmark NRO07012b x Enskilda Lst

Myr norr om Boalt (huvuddel i Skåne län) Markaryd,Älmhult 30 Myr x Enskilda Lst M län

Jättaberget - utökning Ljungby 173 Ädellöv x x x Bolag Lst

Vithult - utökning Uppvidinge 20 Våtmark x x Enskilda Lst

Spåningsrås Älmhult 12 Odl.landskap x Enskilda Lst

Viggåsa Ljungby 34 Ädellöv x x x Enskilda Lst/SKS

Grönö Markaryd 17 Ädellöv x x x Enskilda Lst/Markaryds kommun

Husjönäs Älmhult 26 Ädellöv x x x Enskilda Lst

Stora Ryd Tingsryd 11 Ädellöv x x Tingsryds kommun Tingsryds kommun

Yttra Röshult Ljungby 23 Ädellöv x x x x Enskilda Lst

Knaplet Markaryd 17 Ädellöv x x Enskilda Lst

Kornberga Älmhult 22 Ädellöv NRO07052 x x Enskilda Lst

Skog vid Hagaparken Alvesta 44 Blandskog, våtmark x Alvesta kommun/Enskilda Lst/Alvesta kommun

Kvänjarp Ljungby 86 Ädellöv x x x Ljungby kommun, enskilda Lst/Ljungby kommun

Hovgård Uppvidinge 17 Odl.landskap x Uppvidinge kommun Uppvidinge kommun

* Avser myrområden mellan Hallands- * Inklusive * Del av området * NV=Naturvårdsverket

gränsen och Hunnsberget (jämför ovan   vatten

Hunnsbergsområdet i grupp 2)

GRUPP Sjöar och vattendrag
Objekt Kommun Areal Naturtyp/Syfte Riksintresse N 2000 MSP NBI NVP SNUS Ägare Handläggning Ansvarig

Åsnens utlopp vid 

Blidingsholm (2)*

Tingsryd 75 Vattendrag NRO07024,FG3 x x Ej utrett Lst

Åsnens utlopp vid 

Trässhults kanal (3)

Tingsryd 85 Vattendrag NRO07024,FG3 x Ej utrett Påbörjad Lst

Agunnarydsån uppströms 

Agunnarydssjön (1)

Ljungby 26 Vattendrag NRO07011,FG2 x Ej utrett Lst

Lilla Helge å strax 

uppströms Möckeln (2)

Ljungby 73 Vattendrag NRO07011,FG2 x Ej utrett Lst

Helge å mellan Möckeln 

och Tornasjön (3)

Ljungby, Älmhult 39 Vattendrag NRO07011,FG2 x x Ej utrett Lst

Helge å mellan Tornasjön 

och Skeppshultasjön (4)

Älmhult 17 Vattendrag NRO07011,FG2 x x Ej utrett Lst

Helge å mellan Skeppshultssjön 

och Bökönasjön (5)

Älmhult 19 Vattendrag NRO07011,FG2 x x Ej utrett Lst

Helgeån mellan Bökönasjön 

och Delarymagasinet (6)

Älmhult 145 Vattendrag NRO07011,FG2 x x Ej utrett Lst

* Numrering på kartan * Del av området
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