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Natura 2000 i Hallands län

 
Sida2005-09-15

Områdeskod: SE0510081

Naturtyper: Ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten (1140)
Rev (1170)
Annuell vegetation på driftvallar (1210)
Perenn vegetation på steniga stränder (1220)
Vegetationsklädda havsklippor (1230)
Ler- och sandsediment med glasört och andra annueller (1310)
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Naturreservatet Morups tånge utgörs av en i havet utskjutande udde samt omgivande 
vattenområde, däribland två grunda vikar. Landområdet består av flygsandfält, åkermark och 
betade, årligen översvämmade strandängar. Området är en viktig lokal för såväl häckande som 
rastande fågel.

Areal:
Kommun:

Tid för regeringsbeslut:

Områdesansvarig:

208
Falkenberg

Januari 1997 och mars 1996

Lars-Åke Flodin

Syftet är att bidra till att bevarandestatusen hos naturtyperna i området (se ovan) är gynnsam 
inom kontinental region samt att bidra till att uppnå gynnsam bevarandestatus hos områdets 
arter.

Bevarandesyfte 

Bevarandestatus idag

Hot mot områdets naturvärden regleras delvis i reservatsföreskrifterna:

Rev 
•  Förorening av vattnet, till exempel i form av grumling och utsläpp av olja och kemikalier. 
Närliggande fartygsleder innebär stor risk för oljeutsläpp/läckage.

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

Vad kan skada områdets naturvärden?  - exempel

hektar

Området är utpekat både enligt fågeldirektivet och 
habitatdirektivet.

Områdestyp:

Ej utredd

September 2005Fastställd:

Ingegerd SvenssonUpprättad av:

Arter:

Salta strandängar (1330)
Vandrande sanddyner med sandrör (vita dyner) (2120)

Brushane (A151)
Havsörn (A075)
Ljungpipare (A140)
Myrspov (A157)
Pilgrimsfalk (A103)
Silvertärna (A194)
Skärfläcka (A132)
Småtärna (A195)
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•  Svall från fartyg kan påverka zoneringen.

Annuell vegetation på driftvallar
•  Förorening av vattnet till exempel i form av grumling och utsläpp av olja och kemikalier.
•  Tångtäkt och bortstädning av tång..

Perenn vegetation på steniga stränder och ler- och sandsediment med glasört och andra 
annueller
•  Övergödning genom ökad pålagring med ruttnande alger.
•  Kvävenedfall, vilket påverkar artsammansättningen.
•  Förorening av vattnet till exempel i form av grumling och utsläpp av olja och kemikalier.

Salta strandängar
•  Upphörd eller för svag hävd och upphörd hävd på omgivande mark. 
•  Överbete. Alltför intensivt betestryck kan påverka den viktiga floran negativt och göra 
vegetationen för kort för vissa fågelarter.
•  Trampskador på fågelbon.
•  Uppskjutande föremål eller träd som kan utgöra spaningsplats för predatorer (kråkor m. fl.) 
på de öppna ytorna.
•  Rensning av diken och andra åtgärder, i eller utanför området, som negativt kan påverka 
hydrologin i området.

Vandrande sanddyner med sandrör (vita dyner)
•  För låg störningsintensitet på växttäcket. Igenväxning.
•  Kvävenedfall kan påverka artsammansättningen.

Havsörn
•  Den minskade eller upphörande vintermatningen kan möjligen medföra bekymmer inom 
några år.

Skärfläcka
•  Många potentiella häckningslokaler är störda bl.a. av badturism.
•  Predation på ägg och ungar från bl.a. räv och kråka.

Brushanen, ljungpipare, myrspov är, i sina rastområden, känsliga för minskad tillgång på 
ostörda och välhävdade strandängar med opåverkad hydrologi.

Silvertärna
•  Båttrafik och friluftsliv kan medföra stora störningar. 
•  Ohävd och igenväxning.
•  Förekomst av mink.

Småtärna
•  Båttrafik och friluftsliv kan medföra stora störningar.
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Fortsatt hävd i form av bete. Röjning av igenväxningsvegetation vid behov.
  
Lokaler med större kolonier av silvertärna (>25 par) bör beläggas med tillträdesförbud under 
häckningstid, t.ex. 15/4 – 31/7. 

Lokaler med regelbundet häckande småtärna bör beläggas med tillträdesförbud under 
häckningstid, vanligen 15 april-31 juli.

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).

Morups tånge är naturreservat. Ridning samt grävningar, byggnationer, upplag av massor, 
annan exploateringsverksamhet m.m. är förbjudet enligt de föreskrifter som gäller för 
naturreservatet. Delar av området (se ekokartan) är belagt med tillträdesförbud under perioden 
1 april - 15 juli.

Området omfattas av strandskydd om 300 meter på landsidan och 100 meter på vattensidan av 
strandlinjen enligt MB 7 kap. 13§. 

Morups tånge ligger inom ett större område av riksintresse för naturvård och inom ett större 
Ramsarområde. 

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

Befintligt skydd

Beskrivning av naturtyper
Ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten

Grunda, sandiga och leriga bottnar som delvis exponeras vid lågvatten. Dessa bottnar täcks 
vanligtvis av blågrönalger och kiselalger. Till naturtypen räknas även bottnar med ålgräs.

Karaktärsarter: Bandtång(ålgräs), blågrönalger och kiselalger.

Naturvårdsverkets definition

God vattenkvalitet.
 
Naturligt vattenutbyte.

Bottnarna blottas vid lågvatten.
 
Rik fauna av ryggradslösa djur och småfisk.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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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

•  Halten totalkväve, totalfosfor resp. klorofyll a ska uppfylla minst ”God ekologisk status” 
enligt vattendirektivet.

•  Flytande algmattor, ofta bestående av fintrådiga alger, ökar ej i täckningsgrad och täcker 
mindre än X % av habitatets yta.

•  Antal häckande par av typiska fågelarter som använder naturtypen vid födosök ska vara 
konstant eller öka.

Typiska arter: Gravand och div. vadare

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst X (10) hektar.

Rev

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.

Variation av vegetationen orsakad av isens rörelser.

Bevarandemål

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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(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

•  Halten totalkväve, totalfosfor resp. klorofyll a ska uppfylla minst ”God ekologisk status” 
enligt vattendirektivet.

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

•  Täckningsgraden och djuputbredningen av utvalda makroalger ska bibehållas eller öka i 
minst 90 % av arealen.

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst X (10) hektar.

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 
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.

Naturvårdsverkets definition

Stränderna består av sten eller grus.
 
Kontinuerligt tillskott av driftmaterial.
 
Driftvallarna består av ansamlingar av blåstång samt 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
Utvecklingen av strukturer och funktioner kommer ej att utvärderas i denna naturtyp.

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

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Typiska arter
•  Minst x av de typiska arterna (se listan nedan) förekommer i minst x % av provytorna.

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

Perenn vegetation på steniga stränder

Naturtypen återfinns på steniga stränder med en flerårig vegetation på övre delen av 
klapperstensstränder. Många olika vegetationstyper finns ovanför den omedelbara strandzonen. 
I äldre delar kan antingen gräs-, ljung- och risvegetation eller en vegetation dominerad av 
mossor och lavar utvecklas. Naturtypen är vanligen ohävdad.

Karaktärsarter: Strandkål, saltarv, strandråg, kvickrot, röllika och strandkvanne.

Naturvårdsverkets definition

God vattenkvalitet.

Varierad vegetation, från nästan vegetationsfria stränder närmast havet till strandängsvegetation 
i de över delarna.

Intakta zoneringar med förekomst av olika vegetationstyper.

I vissa fall tångtäkt.

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

•  Vresros och andra igenväxningsarter täcker högst x % av ytan.

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

Strandkvanne, strandaster, strandbeta, marviol, kärrtörel, saltarv och strandråg.

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (6,2) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus

Vegetationsklädda havsklippor
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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

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

Kompletteras senare.

•  Minst x av de typiska kärlväxtarterna 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 (10) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus

Ler- och sandsediment med glasört och andra annueller

Ler- och sandsediment som periodvis översvämmas av saltvatten, huvudsakligen koloniserade 
av glasört och andra annueller eller gräs. Saltrika fläckar, s.k skonor eller saltbrännor, kan 
förekomma. Typen är ofta välhävdad och finns ofta som inslag i 1330 ”Salta strandängar”.

Karaktärsarter: Saltört, glasört, strandnarv, dansk skörbjuggsört och revigt saltgräs.

Naturvårdsverkets definition

Kontinerlig hävd av omgivande mark, ofta strandängar.

Periodvisa översvämningar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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God vattenkvalitet.

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

•  Storvuxna igenväxningsindikatorarter som vass, rörflen, havssäv eller blåsäv förekommer 
inte i större bestånd än 10 kvadratmeter.

•  Minst x av de typiska kärlväxtarterna nedan förekommer i minst x % av provytorna.

Typiska arter:
Glasört, saltnarv, saltört.

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

Salta strandängar

Strandängar och strandbetesmarker som är påverkade av saltvatten med en salinitet vanligen 
över 1,5%. Dessa är eller har tills nyligen varit präglade av slåtter eller betesdrift.

Karaktäristiskt är inslaget av saltrika fläckar (saltbrännor) som uppstått genom att vattnet från 
översvämningar avdunstat. Växt- och djursamhällena har speciella anpassningar till hög salthalt.

Naturvårdsverkets definition

Kontinuerlig hävd krävs för att bevara markens karaktäristiska flora och fauna och för att ge 
goda förutsättningar för häckande och rastande fåglar. Eftersom många arter är beroende av 
kort avbetade strandängar är en tämligen intensiv betesgång viktig. Havsstrandängen ska bestå 
av en mosaik mellan områden med riktigt väl avbetad vegetation och områden med svag 
tuvighet.
 
Låg störning från rörligt friluftsliv, lösspringande hundar etc. under fåglarnas häckningstid.

God vattenkvalitet.

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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Areal

Strukturer och funktioner

Typiska arter

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

•  Naturtypen är fri från träd och buskar på betesmarken och i skiftesgränser.

•  Stolpar och andra uppskjutande föremål  högre än 1,4 meter förekommer ej.

•  Den andel av området som täcks av vattensamlingar (x hektar) bibehålls eller ökar.

•  Blommande vass förekommer inte.

•  Minst x av de typiska kärlväxtarterna nedan finns i x % av provrutorna.

Saltmålla, trift, plattsäv, rödsäv, kustarun, dvärgarun, sumpgentiana, strandkrypa, smal 
kärringtand, strandrödtoppa, ormtunga, ormax, strandgroblad, gulkämpar, revigt saltgräs, 
strandnarv, knutnarv, havsnarv, saltnarv, strandmaskroser och smultronköver.

Förekomsten av de typiska fågelarterna tofsvipa och rödbena bibehålles eller ökar.

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (52) hektar.

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
•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (10) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Beskrivning av områdets arter

Strukturer och funktioner

Typiska arter

• Öppen sand täcker x - y % av markytan.

• Vresros förekommer i mindre än x % av provytorna.

 -

Brushane

Bevarandemål

Brushanen kan numera räknas som utgången som häckfågel i Halland. Den ses sporadiskt 
under vår och höst under sin flyttning mellan häckningsområdena och vinterkvarteren. 
Brushanarna födosöker gärna på tångvallar och hävdade gräsmarker.

•  Lämliga strukturer och ostördhet ska finnas i tillräcklig omfattning för att arten ska kunna 
utnyttja området som rastlokal.

För att utvärdera området som rastlokal för brushane kan denna lokal jämföras med med andra 
lokaler. En trendanalys kan göras av den proportion brushanar som återfinns här jämfört med 
övriga lokaler.

Bevarandemålet kompletteras senare när Naturvårdsverket/Artdatabanken tagit fram mål för 
arten på biogeografisk nivå.

Havsörn
Havsörnsbeståndet har ökat i Sverige under den senaste tiden från att nära varit utrotad i landet. 
I Halland häckar inga havsörnar. Däremot har Halland ett övervintrande bestånd. 
Organisationer och enskilda har bidragit positivt till örnarnas överlevnad och fortlevnad genom 
att under vinterhalvåret stödutfodrat örnar med giftfri mat i form av åtlar. Under 
häckningssäsongen äter havsörnen framförallt fisk och är därmed knuten till vatten för sitt 
näringssök.

Bevarandemål
•  Lämliga strukturer och ostördhet ska finnas i tillräcklig omfattning för att arten ska kunna 
utnyttja området som övervintringslokal.

För att utvärdera området som rastlokal för havsörn kan denna lokal jämföras med med andra 
lokaler. En trendanalys kan göras av den proportion rastande fåglar som återfinns här jämfört 
med övriga lokaler.
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Bevarandemålet kompletteras senare när Naturvårdsverket/Artdatabanken tagit fram mål för 
arten på biogeografisk nivå.

Ljungpipare

Bevarandemål

Arten är under flyttningen beroende av öppna betesmarker eller stubbåkrar för sitt födosök. 
Den lever främst av insekter, särskilt skalbaggar, blötdjur, maskar, kräftdjur och spindlar.

•  Lämliga strukturer och ostördhet ska finnas i tillräcklig omfattning för att arten ska kunna 
utnyttja området som rastlokal.

För att utvärdera området som rastlokal för ljungpipare kan denna lokal jämföras med med 
andra lokaler. En trendanalys kan göras av den proportion rastande fåglar som återfinns här 
jämfört med övriga lokaler.

En stor mellanårsvariation i antalet rastande fåglar är att förvänta eftersom ett stort antal 
individer passerar under en kort tid. Lokala väderbetingelser vid denna tidpunkt kan ha stor 
inverkan.

Bevarandemålet kompletteras senare när Naturvårdsverket/Artdatabanken tagit fram mål för 
arten på biogeografisk nivå.

Myrspov

Bevarandemål
•  Lämliga strukturer och ostördhet ska finnas i tillräcklig omfattning för att arten ska kunna 
utnyttja området som rastlokal.

För att utvärdera området som rastlokal för myrspov kan denna lokal jämföras med med andra 
lokaler. En trendanalys kan göras av den proportion rastande fåglar som återfinns här jämfört 
med övriga lokaler.

En stor mellanårsvariation i antalet rastande fåglar är att förvänta eftersom ett stort antal 
individer passerar under en kort tid. Lokala väderbetingelser vid denna tidpunkt kan ha stor 
inverkan.

Bevarandemålet kompletteras senare när Naturvårdsverket/Artdatabanken tagit fram mål för 
arten på biogeografisk nivå.

Pilgrimsfalk
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Bevarandemål

Pilgrimsfalken lever nästan uteslutande av fåglar som den slår i luften.
I Halland sker vanligtvis de flesta häckningarna i inlandet. Däremot ses pilgrimsfalken ofta 
besöka fågelrika kustområden för att jaga. Efter häckningen blir falkarna tämligen stationära 
vid kusten och en del invivider stannar där hela vintern.

•  Lämliga strukturer och ostördhet ska finnas i tillräcklig omfattning för att arten ska kunna 
utnyttja området hela året.

För att utvärdera området som lokal för pilgrimsfalk kan denna lokal jämföras med med andra 
lokaler. En trendanalys kan göras av den proportion falkar som återfinns här jämfört med 
övriga lokaler.

Bevarandemålet kompletteras senare när Naturvårdsverket/Artdatabanken tagit fram mål för 
arten på biogeografisk nivå.

Silvertärna
Silvertärnan behöver tillgång på fiskrika sjöar och/eller grunda kustområden samt till 
störningsfria häckningsplatser. För att större kolonier ska kunna etableras krävs rovdjursfria 
områden och framför allt frånvaro av mink och räv.

Bevarandemål
•  Lämliga strukturer och ostördhet ska finnas i tillräcklig omfattning för att arten ska kunna 
utnyttja området som både häcknings- och rastlokal.

För att bevaka en gynnsam bevarande status kan en trendanalys av antalet häckande par göras.

Bevarandemålet kompletteras senare när Naturvårdsverket/Artdatabanken tagit fram mål för 
arten på biogeografisk nivå.

Skärfläcka
Arten häckar vid långgrunda vikar. Nyckelfaktorn är stora områden med grunt vatten och 
sandiga eller gyttjiga bottnar. Arten kräver relativt stora områden och de bästa lokalerna 
omgärdas av öppna, välhävdade strandängar. Arten häckar ofta i kolonier. Boet läggs mycket 
nära vattenlinjen, t.ex. på låglänta strandängar, i tångvallar, på låga holmar eller sandrevlar. 
Häckningsplatserna är ofta omtyckta tillhåll för det rörliga friluftslivet.

Mellan år har ofta skärfläckorna alternerat mellan olika häckningsområden. Men även inom 
samma år har omläggning av ägg skett på annan lokal efter predation, kraftig störning, eller att 
bona blivit dränkta vid högvatten.
 
Antalet häckande par i Halland är efter restaureringen av häckningslokaler vid Båtafjorden och 
Getterön cirka 150 stycken.
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Erlandsson, J. 2000. Områden av riksintresse för naturvård i Hallands län. Länsstyrelsen i 
Halland. Meddelande 2001:20.

Referenser

Förmodligen bör samtliga individer betraktas tillhöra en och samma population. Om denna 
population har en spatial spridning som är större än Halland är ej utrett. För en effektiv 
förvaltning av arten bör populationens utbredning beaktas.

Bevarandemål
•  Lämliga strukturer och ostördhet ska finnas i tillräcklig omfattning för att arten ska kunna 
utnyttja området som både häcknings- och rastlokal.

Populationen skall uppvisa en gynnsam bevarande status. Eftersom skärfläckan gärna häckar i 
kolonier med varierande lokalisering av häckningsplats bör populationsstorleken skattas över 
en region som är större än ett enskilt Natura 2000 område. 

För att bevaka en gynnsam bevarande status kan en trendanalys av antalet häckande par göras.

Bevarandemålet kompletteras senare när Naturvårdsverket/Artdatabanken tagit fram mål för 
arten på biogeografisk nivå.

Småtärna
Småtärnan behöver föda i form av småfisk och större kräftdjur. Arten är strikt bunden till 
långgrunda strandområden och jagar i regel patrullerande utanför strandlinjen. Tillgång på 
lämpliga häckningsplatser är av allt att döma en begränsande faktor. Arten häckar på kala 
sandstränder, på låga sand- eller grusrevlar och på industri- och utfyllnadsmark vid kusten.
 
För att större kolonier ska kunna etableras krävs rovdjursfria områden och framför allt mink 
och räv bör hindras nå häckningsplatserna. Tornfalksholkar måste undvikas i närheten av 
tärnkolonier.

Bevarandemål
•  Lämliga strukturer och ostördhet ska finnas i tillräcklig omfattning för att arten ska kunna 
utnyttja området som både häcknings- och rastlokal.

Populationen skall uppvisa en gynnsam bevarande status. Eftersom småtärnan gärna häckar i 
kolonier med ambulerande häckningsplats bör populationsstorleken skattas över en region som 
är större än ett enskilt Natura 2000 område.

För att bevaka en gynnsam bevarande status kan en trendanalys av antalet häckande par göras.

Bevarandemålet kompletteras senare när Naturvårdsverket/Artdatabanken tagit fram mål för 
arten på biogeografisk nivå.
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Falkenbergs kommun. 2004. Naturvårdsprogram för Falkenbergs kommun. Remiss. 
www.falkenberg.se.

Hernborg, K m. fl.. 1989. Ängs- och hagmarker i Falkenbergs kommun, Länsstyrelsen i 
Halland. Meddelande 1989:11.

Insekter:
havsstrandlöpare Bembidion andreae CR*

Kärlväxter:
martorn Eryngium maritimum EN

*CR: akut hotad
  EN: starkt hotad

Rödlistade arter
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Skala 1:25 000 På den ekonomiska kartan (i mitten) har det område avgränsats med röd linje som är belagt med 
beträdnadsförbud 1/4 - 15/7 .
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