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Länderna inom EU arbetar gemensamt för att bevara sitt växt- och djurliv för framtida 
generationer. En viktig del i arbetet är det ekologiska nätverket Natura 2000 där Europas mest 
betydelsefulla naturområden ingår. I Natura 2000 finns korkekslundar i Spanien, blommande 
alpängar i Österrike, vidsträckta ekskogar i England. Här ingår Europas mest värdefulla 
fågelmarker likväl som våtmarker med utrotningshotade grodor. Varje medlemsland ansvarar 
för att naturen inom landets områden får rätt skydd och skötsel så att naturvärdena bevaras på 
lång sikt. Grundprincipen är då att ängar även i framtiden ska skötas som ängar, skogar ska få 
utvecklas till naturskogar och laxen ska kunna vandra upp i vattendragen.

Hittills har Eu-kommissionen godkänt 126 områden att ingå i Natura 2000 i Halland. De flesta 
områdena är naturreservat. Tillsammans täcker de ca 58 000 hektar varav en stor del är 
vattenområde. 

Lagstiftning

Bakgrund

De EUregler som styr arbetet med Natura 2000 har införlivats i svensk lagstiftning. I 
miljöbalkens 7 kap. framgår bland annat att alla nya verksamheter och åtgärder som kan 
påverka ett Natura 2000-område måste utformas med tanke på de naturvärden som gjort att 
området ingår i nätverket. Den som planerar att utföra åtgärder eller starta en verksamhet, som 
på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område, måste därför söka tillstånd 
hos länsstyrelsen. Om verksamheten eller åtgärderna kan genomföras utan skadliga effekter på 
området, lämnar länsstyrelsen tillstånd. Även verksamheter eller åtgärder utanför ett Natura 
2000-område kan omfattas av tillståndsplikt. Så kan t. ex. byggnation av väg eller hus, 
avverkningar i eller i omedelbar närhet av ett område och alla åtgärder som kan förändra 
hydrologin i Natura 2000-området vara tillståndspliktiga. Verksamhet som startade före 2001 
och som fortsätter utan ändring berörs inte av lagstiftningen. 

Om bevarandeplanen
För varje Natura 2000-område finns en bevarandeplan. I bevarandeplanen beskrivs området 
och dess utpekade naturtyper och arter. Bevarandesyfte och bevarandemål har formulerats med 
utgångspunkt i de lokala förutsättningarna, för att utpekade arter och naturtyper skall kunna 
finnas kvar på lång sikt.

Bevarandeplanen ska fungera som en hjälp för fortsatt bevarande av naturvärdena i Natura 
2000-området och som ett underlag vid eventuella tillståndsprövningar enligt miljöbalken.

Bevarandeplanen ska vara ett levande dokument och den kommer att ändras och kompletteras 
med resultat bland annat från de inventeringar som genomförs i området och när ny kunskap 
erhålls om naturvårdsinriktad skötsel och om arters ekologi.

Innehållet i bevarandeplanen
Beskrivning av området
Bevarandesyfte
Bevarandestatus idag
Vad kan skada områdets värden?  - exempel
Bevarandeåtgärder
Befintligt skydd
Beskrivning av naturtyper och arter:
Referenser
Rödlistade arter
Kartor

Omslagsfoto:
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Området som också är ett naturreservat, sträcker sig från Bobergsudde i norr, ned till Suseåns 
södra strand. I söder och väster ingår grunda vattenområden, där även ett antal mindre öar 
inkluderas och mot landsidan gränsar området mot bebyggelse. 

Den norra, högre liggande delen består av blockrika hällmarker inramade av en gammal 
strandvall. Växtligheten utgörs främst av ljung- och gräshedar med karaktäristiska inslag av 
enstaka, vindpinade enbuskar. Härifrån har man en vidsträckt utsikt över havet och de 
nedanför belägna betade gräshedarna och strandängarna. 

På sandhedarna nära stranden växer sandstarr och olika gräsarter. Här och var finner man 
dessutom gul käringtand och rosa trift.Här finns även inslag av ljunghed och fukthed där 
klockgentiana växer. På högsommaren flyger den sällsynta fjärilen alkonblåvinge över 
fuktheden. Utmed havet öppnar sig sandstränder mellan strandängar och klippor. 

Områdeskod:

Areal:
Kommun:

Ansvarig:

SE0510039

220
Falkenberg

i december 1995

Ylva Sass

hektar

Området antogs av regeringen enligt habitatdirektivetOmrådestyp:

September 2005Fastställd:

Martin BrobergUpprättad av:

Naturtyper: Rev (1170)
Annuell vegetation på driftvallar (1210)
Vegetationsklädda havsklippor (1230)
Embryonala vandrande sanddyner (2110)
Vandrande sanddyner med sandrör (vita dyner) (2120)
Permanenta sanddyner med örtvegetation (grå sanddyner)* (2130)
Urkalkade permanenta sanddyner med kråkbär* (2140)
Sanddynområde med krypvide/sandvide (2170)
Trädklädda sanddyner (2180)
Torra sanddyner och sandfält med ljung- och kråkbärshedar (2320)
Gräsmarksdyner med borsttåtel och rödven (2330)
Nordatlantiska fukthedar med klockljung (4010)
Torra hedar (4030)
Artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat* (6230)
Pionjärvegetation på silikatrika bergytor (8230)
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Bevarandeplan för Natura 2000-området Grimsholmen Sida 3 av 19

Den sydliga stora bukten domineras av ett mäktigt dynlandskap i ständig förändring. Nära 
vattenlinjen bildar ilandfluten tång ofta ett högt tångvallsbälte som emellanåt återtas av havet. 
Innanför dynerna har tallskog planterats för att binda sanden.

Längst i söder gör den meandrande Suseån, med sitt mörka vatten, en genomskärning i 
dynlandskapet med virvlande sandrevlar som följd. En stor del av det ingående vattenområdet 
utgörs av grunda, produktiva bottnar som har betydelse som reproduktions- och 
uppväxtområden för olika fiskarter.

Syftet är att bidra till att bevarandestatusen hos naturtyperna i området (se ovan) är gynnsam 
inom kontinental region.

Bevarandesyfte 

Bevarandestatus idag

Hot mot områdets naturvärden regleras delvis i reservatsföreskrifterna:

•  Strandlinjens naturtyper:
Förorening och grumling av vattnet. Utsläpp av olja och kemikalier. Närliggande fartygsleder 
innebär stor risk för oljeutsläpp/läckage.

Muddring.

Fiske med redskap som skadar bottnarna och icke selektiva fiskeredskap som hotar den 
biologiska mångfalden av däggdjur, fåglar, fisk och bottenlevande djur.

Släpande kättingar, som används för förtöjning av båtar, nöter på bottnarna och kan påverka 
förhållanden för den viktiga bottenfaunan. 

Förekomst av mink.

För låg störningsintensitet. Igenväxning med högvuxna perenner, buskar och träd.

•  Sanddyner:
För låg störningsintensitet. Igenväxning med till exempel tall, björk och vresros.

Kvävenedfall kan påverka artsammansättningen.

•  Betesmarker:

Utebliven eller för svag hävd. Igenväxning

För hårt betestryck. Alltför intensivt bete kan påverka floran negativt och den viktiga mosaiken 
av växtlighet kan försvinna. 

Vad kan skada områdets naturvärden?  - exempel

Ej utredd
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Bevarandeplan för Natura 2000-området Grimsholmen Sida 4 av 19

Tillskottsutfodring eller annan tillförsel av växtnäring.

Användning av avmaskningsmedel som innehåller avermectin kan vara negativ för den 
dynglevande insektsfaunan.

Försurnings- och gödslingseffekter från nedfall av luftburna föroreningar.

•  Betesmark;
Fortsatt hävd med nötboskap.

Ökad störning av växttäcket för att skapa ett inslag av blottad sand övervägs. 

Röjning av oönskad igenväxningsvegetation.

•  Öppna och skogsklädda sanddyner;
Ökad hävd eller annan störning av växttäcket övervägs i de delar som inte betas. Röjning av 
igenväxningsvegetation vid behov.

Succesiv bortröjning av bergtallen.

I tätbevuxna delar av de skogsklädda dynerna röjs luckor. På så sätt skapas ett större 
tillväxtutrymme för kvarvarande träd och förutsättningar för föryngring. Äldre, döende och 
döda träd lämnas.

Bevarandeåtgärder

Förutom vad som i övrigt gäller enligt miljöbalken och annan miljölagstiftning krävs tillstånd 
för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i 
ett Natura 2000-område. Tillstånd krävs inte för verksamheter och åtgärder som direkt hänger 
samman med eller är nödvändiga för naturvårdsinriktad skötsel och förvaltning av det berörda 
området (7 kap 28 a § miljöbalken).

Området är också naturreservat. Grävningar, byggnationer, upplag av massor, annan 
exploateringsverksamhet m.m. är förbjudet enligt de föreskrifter som gäller för naturreservatet.

Strandskydd om 300 meter på land och 100 meter på vattensidan av strandlinjen råder vid 
havet enligt MB 7 kap. 13§.

I  kommunen gäller förbud mot markavvattning (11kap 13-14 §§ miljöbalken och förordningen 
om vattenverksamhet (1998:1388)).

Befintligt skydd

Beskrivning av naturtyper
Rev
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Bevarandeplan för Natura 2000-området Grimsholmen Sida 5 av 19

Undervattensklippor med en zonering av växt- och djursamhällen från den nedre delen av 
strandzonen till havsbottnen nedanför. Karaktärsarter: Bland växter märks olika arter av 
rödalger, brunalger och grönalger. Bland evertebrater är musslor och havstulpaner väl 
företrädda.

Naturvårdsverkets definition

God vattenkvalitet.

Liten eller ringa sedimentation. 

Förekomst av strukturer som sten eller biologiska bildningar t. ex. musselbank eller trekantsrev.

Intakt zonering av bentiska växtsamhällen med hög primärproduktion.

Artrik fisk- mjuk- och hårdbottenfauna.

Täta och välmående blåstångsbälten.

Bevarandemål
(Bevarandemålen beskriver naturtypen vid gynnsam bevarandestatus. De är av typen kvalitetsmål och 
ska bl. a. vara lätta att följa upp. Nedan ges förslag till sådana mål. Målen kommer i många fall att 
behöva ändras när basinventering är genomförd. Då kommer också alla x och y i texten nedan att bytas 
ut mot faktiska värden.)

Areal

Strukturer och funktioner

Typiska arter

• Halterna av totalkväve, totalfosfor och klorofyll a ska uppfylla minst ”god ekologisk status” 
enligt vattendirektivet. (Mängden av färgämnet klorofyll a är ett indirekt mått på vattnets 
innehåll av
växtplankton.)

• I minst 90 % av den totala arealen har bottnarna en naturlig struktur och zonering.

•  De typiska algarternas täckningsgrad ska vara minst x % och de ska förekomma ned till 
minst 6 meters djup.

Typiska arter:
knöltång, blåstång, ektång, fingertare, stortare, skräppetare

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (4,4) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus

Annuell vegetation på driftvallar

Kväverika driftvallar på steniga och grusiga stränder, med vegetation av ettåriga växter. 
Driftvallarna uppkommer genom att tång, vass eller annan vegetation drivit med vattnet genom 

Naturvårdsverkets definition
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Bevarandeplan för Natura 2000-området Grimsholmen Sida 6 av 19

strömmar och vågrörelser och lagrats upp som små ”vallar” längs stränderna.

Karaktärsarter: Vanliga arter är gåsört, kvickrot och mållor (Atriplex spp). Vid välhävdade 
förhållanden förekommer bl.a. marviol och trampört, i ohävdade miljö t. ex. åkertistel, 
snärjmåra, renfana och gulsporre.

Stränderna består av sten eller grus.
 
Stränderna får ett kontinuerligt tillskott av driftmaterial bestående av blåstång och annat 
organiskt material. 

Växtsamhället består av kvävegynnade, annuella växter och vegetationen varierar med åldern 
på driftvallen. 

Rik fauna av insekter och vissa kräftdjur.

Bevarandemål
(Bevarandemålen beskriver naturtypen vid gynnsam bevarandestatus. De är av typen kvalitetsmål och 
ska bl. a. vara lätta att följa upp. Nedan ges förslag till sådana mål. Målen kommer i många fall att 
behöva ändras när basinventering är genomförd. Då kommer också alla x och y i texten nedan att bytas 
ut mot faktiska värden.)

Areal

Strukturer och funktioner

Typiska arter

Utvecklingen av strukturer och funktioner kommer ej att utvärderas i denna naturtyp.

•  Minst x av de typiska arterna (se totallistan nedan) förekommer i minst x % av provytorna.

Typiska arter:
Broskmålla, flikmålla, spjutmålla, strandmålla, skaftmålla, marviol och sodaört.

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (2) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus

Vegetationsklädda havsklippor

Havsklippor bevuxna med gräs- och örtvegetation. Klipporna har varierad vegetationstäckning 
beroende bl.a. på havets påverkan, geologi och geomorfologi. På de mest utsatta klipporna 
närmast havet finns vegetationsfria klippavsatser och skrevor och på de ställen där jord kunnat 
ackumuleras finns gräsbevuxna klipphyllor, branter och sluttningar. Längre inåt landet där 
klipporna är mer skyddade kan ris, örter och vindpinade träd och buskar etablera sig.

Karaktärsarter: Trift, marrisp, strandglim, gulkämpar, rödsvingel, kustbaldersbrå och 
skörbjuggsört. Närmast vattenlinjen blågrönalgen Calothrix scopulorum och skorplavar.

Naturvårdsverkets definition
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Bevarandeplan för Natura 2000-området Grimsholmen Sida 7 av 19

Zonerad och varierad vegetation från klippor närmast havet till mer skyddade lägen, där 
tjockare jordlager kunnat bildas.
 
Rikt fågelliv.

Bevarandemål
(Bevarandemålen beskriver naturtypen vid gynnsam bevarandestatus. De är av typen kvalitetsmål och 
ska bl. a. vara lätta att följa upp. Nedan ges förslag till sådana mål. Målen kommer i många fall att 
behöva ändras när basinventering är genomförd. Då kommer också alla x och y i texten nedan att bytas 
ut mot faktiska värden.)

Areal

Strukturer och funktioner

Typiska arter

•  Naturtypen är i huvudsak öppen. Träd och buskar har tillsammans en krontäckning av högst 
x %.

•  Minst x av de typiska kärlväxtarterna (se totallistan nedan) förekommer i minst x % av 
provytorna.

Typiska arter
Dvärglin, knutarv, kustbaldersbrå, skörbjuggsört, strandglim, strandloka, trift, västkustarv.

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (4,4) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus

Embryonala vandrande sanddyner

Förstadium till sanddynbildningar bestående av krusningar, ”ripples”, eller upphöjda 
sandområden vid den övre delen av stranden eller av en kant vid basen på stora dyner.

Karaktärsarter: Strandkvickrot, saltarv, marviol.

Naturvårdsverkets definition

Naturlig abrasion och ackumulation.

Bevarandemål
(Bevarandemålen beskriver naturtypen vid gynnsam bevarandestatus. De är av typen kvalitetsmål och 
ska bl. a. vara lätta att följa upp. Nedan ges förslag till sådana mål. Målen kommer i många fall att 
behöva ändras när basinventering är genomförd. Då kommer också alla x och y i texten nedan att bytas 
ut mot faktiska värden.)

Areal
•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (2) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Strukturer och funktioner

Typiska arter

Kompletteras senare.

För denna naturtyp har inga typiska arter fastställts.

Vandrande sanddyner med sandrör (vita dyner)

Vandrande kustnära sanddyner som formar kedjor av dynsystem längs vissa strandområden. 
Vegetationen består av sandbindande perenna stråväxter som sandrör. Naturtypen är 
successionsstadiet efter naturtypen embryonala vandrande sanddyner (2110) och förutsätter 
alltså aktiv dynbildning.

Karaktärsarter: Sandrör, strandråg, sandstarr, strandkvickrot och martorn

Naturvårdsverkets definition

Naturlig abrasion och ackumulation.

Förekomst av sandbindande dyngräs.

Måttligt slitage som upprätthåller ett visst inslag av blottad sand.

Bevarandemål
(Bevarandemålen beskriver naturtypen vid gynnsam bevarandestatus. De är av typen kvalitetsmål och 
ska bl. a. vara lätta att följa upp. Nedan ges förslag till sådana mål. Målen kommer i många fall att 
behöva ändras när basinventering är genomförd. Då kommer också alla x och y i texten nedan att bytas 
ut mot faktiska värden.)

Areal

Strukturer och funktioner

Typiska arter

• Öppen sand täcker x - y % av markytan.

• Vresros förekommer i mindre än x % av provytorna.

• Träd och buskar har en total krontäckning av högst x %.

För denna naturtyp har inga typiska arter fastställts.

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (11) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus

Permanenta sanddyner med örtvegetation (grå sanddyner)*
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Permanenta, kustnära sanddyner så gott som helt koloniserade av gräs, mossor och lavar.
Karaktärsarter: Borsttåtel, rödsvingel, flockfibbla, luddlosta, sandstarr, gulmåra, rödnarv, 
vårtåtel, sandskruvmossa, hårbjörnmossa, bägarlavar.

* Bevarandet av naturtypen har hög prioritet inom EU.

Naturvårdsverkets definition

Hävd eller andra störningar som kaninbete, tramp eller mekanisk påverkan upprätthåller ett 
inslag av blottad sand och är positivt för den interna dynamiken och successionen.

Bevarandemål
(Bevarandemålen beskriver naturtypen vid gynnsam bevarandestatus. De är av typen kvalitetsmål och 
ska bl. a. vara lätta att följa upp. Nedan ges förslag till sådana mål. Målen kommer i många fall att 
behöva ändras när basinventering är genomförd. Då kommer också alla x och y i texten nedan att bytas 
ut mot faktiska värden.)

Areal

Strukturer och funktioner

Typiska arter

• Öppen sand täcker 10 - 25% av markytan.

• Vresros och bergtall förekommer ej.

• Tall och lövträd förekommer i mindre än x % av provytorna.

•  Minst x av de typiska arterna nedan ska finnas i minst x % av provytorna.

Vårtåtel, trift, fältmalört, borsttåtel, flockfibbla, käringtand-arter, bergsyra, gul fetknopp och 
backtimjan.

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (4,4) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus

Urkalkade permanenta sanddyner med kråkbär*

Urkalkade, permanenta sanddyner i omedelbar anslutning till dynområden vid havsstränderna. 
Dynerna har en hedartad vegetation. Biotopen ingår i och är beroende av en successionsserie 
med naturtyperna 2110, 2120 och 2130.

Karaktärsarter: Sandstarr, kråkbär, klockljung och ljung.

* Bevarandet av naturtypen har hög prioritet inom EU.

Naturvårdsverkets definition

Skyddat läge.

Hävd eller andra störningar som kaninbete, tramp eller mekanisk påverkan upprätthåller ett 

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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inslag av blottad sand och är positivt för den interna dynamiken och successionen.

Bevarandemål
(Bevarandemålen beskriver naturtypen vid gynnsam bevarandestatus. De är av typen kvalitetsmål och 
ska bl. a. vara lätta att följa upp. Nedan ges förslag till sådana mål. Målen kommer i många fall att 
behöva ändras när basinventering är genomförd. Då kommer också alla x och y i texten nedan att bytas 
ut mot faktiska värden.)

Areal

Strukturer och funktioner

Typiska arter

• Öppen sand täcker x - y % av markytan.

• Vresros förekommer i mindre än x % av provytorna.

• Träd och buskar har en total krontäckning av högst x %.

Typiska arter är ännu inte fastställda.

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x  (8,8) hektar.

Sanddynområde med krypvide/sandvide

Växtsamhällen med inslag av krypvide eller sandvide mellan sanddyner i kustområden. Genom 
att grundvattenståndet kan variera och sandlagring kan ske i olika grad genom sanddrift är 
markfuktigheten på lokalerna mycket varierande, vilket ger upphov till skiftande 
vegetationstyper.

Karaktärsarter: krypvide, sandvide, ängsviol, vitpyrola, ängskovall.

Naturvårdsverkets definition

Täckande vegetation med karaktärsarterna som medför stabilisering av sanddynen.

Viss markfuktighet.

Hävd eller andra störningar som kaninbete, markomrörning genom tramp eller mekanisk 
påverkan upprätthåller ett inslag av blottad sand som är positivt för den interna dynamiken och 
successionen.

Bevarandemål
(Bevarandemålen beskriver naturtypen vid gynnsam bevarandestatus. De är av typen kvalitetsmål och 
ska bl. a. vara lätta att följa upp. Nedan ges förslag till sådana mål. Målen kommer i många fall att 
behöva ändras när basinventering är genomförd. Då kommer också alla x och y i texten nedan att bytas 
ut mot faktiska värden.)

Areal
•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (2) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Strukturer och funktioner

Typiska arter

• Öppen sand täcker x - y % av markytan.

• Vresros förekommer i mindre än x % av provytorna.

• Träd och buskar har en total krontäckning av högst x %.

Typiska arter är ännu inte fastställda.

Trädklädda sanddyner

Trädklädda, kustnära sanddyner. Naturtypen omfattar både naturliga och seminaturliga skogar 
av i huvudsak tall. I södra Sverige uppträder en del buskformig ek. Jordmånen är i regel 
näringsfattig och marken bevuxen med ris, mossor och lavar.

Karaktärsarter: ljung, lingon, väggmossa, bägarlavar men med stora lokala variationer.

Naturvårdsverkets definition

Naturtypen utgörs av trädklädda, kustnära sanddyner. Trädbeståndet eller buskvegetationen 
(tall, ek, björk,) binder sanden så att sanddynen förblir stabil. Träd- och buskskiktet som är är 
luckigt och olikåldrigt innehåller solbelyst död ved.

Jordmånen är näringsfattig och marken bevuxen med ris, mossor och lavar. 

Markomrörning genom tramp eller mekanisk påverkan upprätthåller ett inslag av blottad sand 
och är positivt för den interna dynamiken och successionen.

Ppopulationerna hos de typiska arterna i naturtypen minskar ej.

Bevarandemål
(Bevarandemålen beskriver naturtypen vid gynnsam bevarandestatus. De är av typen kvalitetsmål och 
ska bl. a. vara lätta att följa upp. Nedan ges förslag till sådana mål. Målen kommer i många fall att 
behöva ändras när basinventering är genomförd. Då kommer också alla x och y i texten nedan att bytas 
ut mot faktiska värden.)

Areal

Strukturer och funktioner

Typiska arter

• Öppen sand täcker x - y % av markytan.

Typiska arter är ännu inte fastställda.

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (4,4) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Torra sanddyner och sandfält med ljung- och kråkbärshedar

Sanddyner och sandfält i inlandet med ljung- och kråkbärshedar uppbyggda av ursvallad, 
kvartsrik sand.

Karaktärsarter: ljung, kråkbär, sandstarr och kvastmossa.

Naturvårdsverkets definition

Naturtypen är beroende av hävd.

Markomrörning genom tramp eller mekanisk påverkan upprätthåller ett inslag av blottad sand 
och är positivt för den interna dynamiken och successionen.

Ingen påtaglig minskning av populationerna hos de typiska arterna i naturtypen.

Bevarandemål
(Bevarandemålen beskriver naturtypen vid gynnsam bevarandestatus. De är av typen kvalitetsmål och 
ska bl. a. vara lätta att följa upp. Nedan ges förslag till sådana mål. Målen kommer i många fall att 
behöva ändras när basinventering är genomförd. Då kommer också alla x och y i texten nedan att bytas 
ut mot faktiska värden.)

Areal

Strukturer och funktioner

Typiska arter

•  Öppen sand täcker x - y % av markytan.

•  Bergtall förekommer ej.

•  Buskar och träd av igenväxningkaraktär täcker högst x % av ytan.

•  Minst x av de typiska kärlväxtarterna (se lista nedan) ska förekomma i minst x % av 
provytorna.

Typiska arter
Mjölon, ljungögontröst, plattlummer.

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (2) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus

Gräsmarksdyner med borsttåtel och rödven

Naturtypen förekommer i inlandet på torr, silikatrik sand i fossila gräsmarksdyner bevuxna 
med borsttåtel och rödven och ofta med ett stort inslag av annueller. Den omfattar mer eller 
mindre instabila gräsmarker. 

Karaktärsarter: borsttåtel, vårtåtel, sandstarr, vårspärgel, sandkrassing, rödven, lavar.

Naturvårdsverkets definition
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Ständig markomrörning genom tramp eller mekanisk påverkan.

Markomrörning genom tramp eller mekanisk påverkan upprätthåller ett inslag av blottad sand 
och är positivt för den interna dynamiken och successionen.

Måttligt markslitage som upprätthåller ett visst inslag av blottad sand.

Bevarandemål
(Bevarandemålen beskriver naturtypen vid gynnsam bevarandestatus. De är av typen kvalitetsmål och 
ska bl. a. vara lätta att följa upp. Nedan ges förslag till sådana mål. Målen kommer i många fall att 
behöva ändras när basinventering är genomförd. Då kommer också alla x och y i texten nedan att bytas 
ut mot faktiska värden.)

Areal

Strukturer och funktioner

Typiska arter

•  Öppen sand täcker x - y % av markytan.

•  Bergtall förekommer ej.

•  Buskar och träd av igenväxningkaraktär täcker högst x % av ytan.

•  Minst x av de typiska kärlväxtarterna (se lista nedan) ska förekomma i minst x % av 
provytorna.

Vårtåtel, vittåtel, borsttåtel, hedblomster, blåmunkar/monke, fältvädd, vårspergel, 
sandkrassing, backtimjan.

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (2) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus

Nordatlantiska fukthedar med klockljung

Naturtypen återfinns på fuktiga, i regel trädlösa hedar med vitmossor och klockljung, dels i 
kantzonen mot myrar eller sjöar och vattendrag, dels i betespräglade fuktiga, surare marker i 
det äldre odlingslandskapet. Torvdjupet överskrider ej 3 dm.
 
Karaktärsarter: klockljung, blåtåtel, granspira, borsttåg, hedsäv, ljung, klockgentiana, myrlilja 
och vitmossor.

Naturvårdsverkets definition

Fukthedar med hävdgynnade naturvärden är beroende av fortsatt skötsel. Många av arterna är 
konkurrenssvaga. Det innebär att deras möjlighet att gro och leva kvar minskar om buskar och 
ljung breder ut sig i slutna bestånd.

Naturtypen är i huvudsak helt öppen.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Hydrologin är opåverkad.

Naturtypen är inte påverkad av gödsling och insådd.

Populationerna av de typiska arterna i naturtypen bibehålls eller ökar.

Artsammansättningen är karaktäristisk för naturtypen utan negativ inverkan av främmande 
arter.

Bevarandemål
(Bevarandemålen beskriver naturtypen vid gynnsam bevarandestatus. De är av typen kvalitetsmål och 
ska bl. a. vara lätta att följa upp. Nedan ges förslag till sådana mål. Målen kommer i många fall att 
behöva ändras när basinventering är genomförd. Då kommer också alla x och y i texten nedan att bytas 
ut mot faktiska värden.)

Areal

Strukturer och funktioner

Typiska arter

•  Naturtypen är väl hävdad varje år så att det inte sker någon skadlig ansamling av förna.

•  Träd förekommer med högst x stammar per ha och saknas helt på delytor mindre än 0,1 ha. 
Buskar som vuxit upp i ett välhävdat landskap har en krontäckning av högst y %.

•  Vedartad igenväxningsvegetation högre än 0,5 m förekommer ej.

•  I naturtypen förekommer endast naturliga variationer i hydrologin.

•  Minst x av de typiska arterna (se listan nedan) ska finnas i minst x % av provytorna.

Jungfru Marie nycklar, sileshår, klockljung, klockgentiana, borsttåg, myrlilja, granspira, 
nattviol, ängsvädd, och hedsäv.

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (2) hektar.

Torra hedar

Torra till friska hedar på silikatrika podsoljordar, formade av bete eller slåtter, bränning och 
buskröjning. Vegetationen uppvisar stor variation beroende på underlag, fuktighet, 
hävdhistoria och hävdintensitet.

Naturvårdsverkets definition

Hedarna är beroende av hävd. Många av arterna är konkurrenssvaga. Det innebär att deras 
möjlighet att gro och leva kvar minskar om buskar och ljung breder ut sig för kraftigt. Arternas 
optimala miljöer är troligen magra slåtter- eller betesmarker som bränns regelbundet.

Förekomst av slitagefläckar i grässvålen för frögroning och vissa insekter.

Naturlig artsammansättning för naturtypen utan negativ inverkan av gödsling och främmande 

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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arter. 

Populationerna av de typiska arterna i naturtypen bibehålls eller ökar.

Bevarandemål
(Bevarandemålen beskriver naturtypen vid gynnsam bevarandestatus. De är av typen kvalitetsmål och 
ska bl. a. vara lätta att följa upp. Nedan ges förslag till sådana mål. Målen kommer i många fall att 
behöva ändras när basinventering är genomförd. Då kommer också alla x och y i texten nedan att bytas 
ut mot faktiska värden.)

Areal

Strukturer och funktioner

Typiska arter

•  Naturtypen är väl hävdad varje år så att det inte sker någon skadlig ansamling av förna.

•  Naturtypen är i huvudsak öppen. Träd och buskar som vuxit upp i ett välhävdat landskap har 
en total krontäckning av högst x %.

•  Vedartad igenväxningsvegetation högre än 0,5 m förekommer ej.

•  Örnbräken skall inom en 10-års period förekomma på högst 5 % av ytan.

•  Minst x av de typiska arterna (se listan nedan) finns i minst x % av provytorna.

Vårtåtel, kattfot, slåttergubbe, fältmalört, småstarr arter, knägräs, backnejlika, hårginst, 
rotfibbla, stagg, backsippa, ängsvädd, sandmaskrosor och backtimjan.

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (22) hektar.

Artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat*

Naturtypen återfinns på magra jordar i öppna gräsmarker med rik förekomst av stagg. 
Vegetationen uppvisar stor variation.

* Bevarandet av naturtypen har hög prioritet inom EU.

Naturvårdsverkets definition

De artrika staggsamhällena har uppkommit genom hävd, antingen genom ängsbruk eller 
betesdrift, med i regel en lång kontinuitet. Många av arterna är konkurrenssvaga. Det innebär 
att deras möjlighet att gro och leva kvar minskar om buskar och ljung breder ut sig för kraftigt. 
Deras optimala miljöer är troligen magra, hedartade och fuktiga slåttermarker och betesmarker 
som bränns regelbundet. Både klockgentiana och granspira svarar positivt på bränning.

Naturtypen är i huvudsak helt öppen. 

Hydrologin är opåverkad.

Naturtypen är inte påverkad av gödsling och insådd.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Populationerna av de typiska arterna i naturtypen bibehålls eller ökar.

Bevarandemål
(Bevarandemålen beskriver naturtypen vid gynnsam bevarandestatus. De är av typen kvalitetsmål och 
ska bl. a. vara lätta att följa upp. Nedan ges förslag till sådana mål. Målen kommer i många fall att 
behöva ändras när basinventering är genomförd. Då kommer också alla x och y i texten nedan att bytas 
ut mot faktiska värden.)

Areal

Strukturer och funktioner

Typiska arter

•  Naturtypen är väl hävdad varje år så att det inte sker någon skadlig ansamling av förna.

•  Naturtypen är i huvudsak öppen. Träd och buskar som vuxit upp i ett välhävdat landskap har 
tillsammans en krontäckning av högst x %.

•  Vedartad igenväxningsvegetation högre än 0,5 m förekommer ej.

•  Minst x av de typiska arterna (se listan nedan) finns i minst y % av provytorna.

Blåsuga, kattfot, slåttergubbe, låsbräken, liten blåklocka, knägräs, slåtterfibbla, gökärt, stagg, 
orkidéer, granspira, jungfrulin, ängsskallra, ängsvädd, ängsviol.

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (4,4) hektar.

Pionjärvegetation på silikatrika bergytor

Öppna, tidvis mycket torra bergytor av i huvudsak gnejs och granit. Vegetation är lågvuxen 
och gles med små, ettåriga växtarter och fetbladsväxter i tunna jordlager, mossor och lavar. 

Karaktärsarter; vitknavel, bergsyra, vårtåtel, styvmorsviol.

Naturvårdsverkets definition

Naturtypen är oftast beroende av bete och förmodligen ofta även beroende av tillfälliga 
störningar av typen brand. 

Naturtypen är inte påverkad av gödsling och främmande arter. 

Populationerna av de typiska arterna i naturtypen bibehålls eller ökar.

Bevarandemål
(Bevarandemålen beskriver naturtypen vid gynnsam bevarandestatus. De är av typen kvalitetsmål och 
ska bl. a. vara lätta att följa upp. Nedan ges förslag till sådana mål. Målen kommer i många fall att 
behöva ändras när basinventering är genomförd. Då kommer också alla x och y i texten nedan att bytas 
ut mot faktiska värden.)

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Referenser

Rapportering av observationer har gjorts av följande arter som är upptagna i den nationella 
rödlistan. Klassificeringen följer nomenklaturen från år 2000. 
Arter klassificeras enligt kategorierna Kunskapsbrist (DD), Försvunnen (RE), Akut hotad 
(CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU) och Missgynnad (NT) benämns rödlistade. De rödlistade 
arter som kategoriseras som endera Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN) eller Sårbar (VU) 
benämns hotade.

Rödlistade arter

Areal

Strukturer och funktioner

Typiska arter

•  Naturtypen är i huvudsak öppen. Träd och buskar som vuxit upp i ett välhävdat landskap har 
tillsammans en krontäckning av högst x %.

•  Vedartad igenväxningsvegetation förekommer ej.

•  Minst x av de typiska kärlväxtarterna (se listan nedan) ska finnas i x % av provytorna.

•  Minst en av de typiska lavarterna nedan ska finnas i 40 % av provytorna.

Typiska arter:
Kärlväxter: Bräcke-arter, gul fetknopp, kattfot, styvmorsviol, tjärblomster, vitknavel, 
vårspärgel (endast norra Halland), vårtåtel.

Lavarter: Navellavar, tuschlav.

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (8,8) hektar.
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Fåglar:
fältpiplärka, Anthus campestris, EN
småtärna, Sterna albifrons, VU

Fiskar:
havsnejonöga, Petromyzon marinus, EN

Fjärilar:
alkonblåvinge, Maculinea alcon, VU

Skalbaggar:
Atheta aquatilis, NT

Kärlväxter:
granspira, Pedicularis sylvatica, NT
klockgentiana, Gentiana pneumonanthe, VU
källgräs, Catabrosa aquatica, VU
ljungögontröst, Euphrasia micrantha, VU
rödlånke, Lythrum portula, NT

Lavar:
örlav, Hypotrachyna revoluta, NT
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Karta 3.
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Karta 1, Översiktskarta. Karta 2, Norra delen. Karta 3, Södra delen. Observera att karta 2 och 3 är delvis 
överlappande. Området är markerat med blå heldragen linje.
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