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Områdeskod: SE0510124

Art:

Naturtyper: Artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat* (6230)
Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ* (6270)
Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ (9070)
Bokskogar av fryletyp (9110)
Äldre ekskogar på sura, sandiga marker (9190)

Större vattensalamander (1166)
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Natura 2000-området Skipås utgörs av ett skogsklätt restberg som reser sig över det annars 
öppna kustlandskapet omedelbart norr om Steninge. Berget är i huvudsak bevuxet med 
ekskog. I delar av området går berget i dagen med rundade berghällar och lodräta branter. I 
öster finns inslag av amfibolitisk grönsten och dess inverkan på vegetationen märks tydligt. 
Övergivna vattenfyllda stenbrott finns i västra delen av området. I ett av dessa lever större 
vattensalamander. Skipås är ett välbesökt friluftsområde där det främsta besöksmålet är 
betesmarken "Guds gröna ängar".

Skipås är ett naturreservat. Nästan halva området är klassat som nyckelbiotop eller 
naturvärdesobjekt. Områdets värdekärna med bok och ek i blandädellövskog tillsammans med 
alm, ask, lind och fågelbär finns på bergets östsluttning. Skogen är flersiktad och olikåldrig 
men saknar inslag av död ved. I de frodigaste delarna växer murgröna på trädstammarna. 
Mossfloran är rik. I fältskiktet finns blåsippa, skogsbingel och smånunneört. Flera källor rinner 
nedför sluttningen.

På västsidan är bergssluttningen hårt svallad. Krattartad, ekskog rik på kaprifol, växer i 
sluttningen i blandning med tall och björk samt med enstaka lind och alm. Skogen är orörd 
sedan decennier tillbaka men än så länge är mängden död ved liten.

På bergets krön finns två betade, hagmarker. Den norra är ömsom tätt, ömsom glest 
trädbevuxna. Vårblomningen är rik av vitsippa, blåsippa, vårlök, liten nunneört och svalört. I 
öppna partier är gräsmarken tämligen artfattig. I den södra hagen står grova, vidlyftiga enar. I 
hagarna finns också några hamlade askar samt flera grova ekar.

Bokskogen i området är högstammig, enskiktad och gallrad.

Areal:
Kommun:

Tid för regeringsbeslut:

Områdesansvarig:

80
Falkenberg och Halmstad

Juli 2000

Ylva Sass

Bevarandesyftet är att bidra till att bevarandestatusen för naturtyperna i området samt för större 
vattensalamander är gynnsam i kontinental region.

Bevarandesyfte 

Bevarandestatus idag

Hot mot områdets naturvärden regleras delvis i föreskrifterna för naturreservatet. 
Vad kan skada områdets naturvärden?  - exempel

hektar

Området är utpekat enligt habitatdirektivet.Områdestyp:

Ej utredd

September 2005Fastställd:

Ingegerd SvenssonUpprättad av:
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•  Aktiviteter i eller utanför området som påverkar hydrologin i området. 

•  Införsel av främmande växt- och djurarter till exempel genom insådd eller plantering.

•  Gödslings- och försurningseffekter från nedfall av luftburna föroreningar.

•  Skötselplan saknas för naturreservatets östra halva. 

Skogsmarkens naturvärden kan skadas av:
•   Skogsbruk, till exempel gallring, avverkning, transporter, bortförsel av döda och döende träd 
i området. Dock är granföryngring ett hot mot naturvärden varför gran ska röjas bort.

•   Avverkningar i omedelbar närhet av området som negativt kan  påverka ytvattnets flöden 
och kvalitet, grundvattnets nivåer och kvalitet samt fuktighet och ljusförhållanden i området.

Kulturlandskapets naturvärden påverkas negativt av: 
•  Utebliven, för svag eller felaktig hävd i betesmarkerna. 

•  Igenväxning.

För större vattensalamander gäller:
•  Biotopförstöring anses utgöra den främsta orsaken till artens observerade minskning. Många 
leklokaler försvinner genom igenläggning av dammar, dikning och dränering. De flesta 
vattensamlingarna vid Skipås är igenväxta. Enligt skötselplanen är det tillåtet att ta vatten för 
bevattning och tippa massor i någon lergrav.

•  Avståndet mellan lämpliga lekmiljöer kan vara ett problem då arten har en begränsad 
spridningsförmåga.

•  Arten är känslig för sura vatten och försvinner ofta när pH understiger 5,0.

Skötselplan för hela området tas fram senast 2015. 

Skog i berg- och rasbrantsbundna partier lämnas för fri utveckling. 

Inventering av vattensalamandern i området. 

Dammarna där vattensalamander lever ska även i fortsättningen hållas öppna.

Möjligheten ska undersökas att restaurera någon av de övriga dammarna. Restaurering kan 
innebära rensning av uppväxande träd/buskar, försiktig rensning med hjälp av grävskopa i 
starkt igenväxande delar, kalkning vid behov etc. Vattenuttag och tippning av sten i dammarna 
bör inte ske. 

Fortsatt hävd av naturbetesmarkerna. Fortsatt hamling. Kontinuerlig bortröjning av sly. 

Skogsmiljöerna skall i huvudsak få utvecklas fritt. Uppväxande granar skall dock röjas bort.

Bevarandeåtgärder
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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 sedan 1974. Enligt föreskrifterna för naturreservatet är det 
bland annat förbjudet att uppföra byggnad eller anläggning, anlägga luft- eller markledning 
eller nya vägar, schakta, gräva, dika, anordna upplag, avverka, gallra samt att sprida kemikalier.

Området ligger inom ett större område av riksintresse för kulturminnesvård enligt miljöbalken 
(MB) 3 kap. 6§.

Befintligt skydd

Beskrivning av naturtyper
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 ängsbruk och 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. 

Naturtypen är i huvudsak helt öppen. 

Hydrologin är naturlig.

Naturtypen är inte påverkad av gödsling och insådd.

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
•  Minst x % av naturtypen är väl avbetad varje år. Med väl avbetad avses att medelhöjden på 

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (0,8) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Typiska arter

vegetation vid betessäsongens slut i torra – friska delar är högst 5 cm, i fuktiga delar högst 7 cm 
och i våta delar högst 10 cm.

•  Träd förekommer inte. Buskar som vuxit upp i ett välhävdat landskap har en krontäckning av 
högst 5 %.

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

•  Örnbräken förekommer i högst x % av provrutorna.

•  I naturtypen förekommer endast naturliga variationer i hydrologin.

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

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

Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ*

Naturtypen finns i torra till friska gräsmarker med lång kontinuitet av betesdrift. Markerna kan 
också i tidigare skeden ha varit hävdade genom slåtter. De är mer eller mindre ogödslade och 
har en artrik vegetation av hävdgynnade kärlväxter och svampar.

* Bevarandet av naturtypen har hög prioritet inom EU.

Naturvårdsverkets definition

Bete samt röjning av igenväxningsvegetation.

Naturtypen är inte påverkad av gödsling och insådd.

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
•  Habitatet ska vara väl avbetat varje år så att det inte sker någon skadlig ansamling av förna.

•  Träd och buskar som vuxit upp i ett välhävdat landskap har tillsammans en krontäckning av 
högst 25 %.

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (1,6) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Typiska arter

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

•  Örnbräken förekommer i högst 5 % av provrutorna.

Hamlade / grova träd  mål kompletteras senare

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

Blåsuga, kattfot, slåttergubbe, låsbräknar, jordtistel, klasefibbla, backnejlika, ögontröst-arter, 
brudbröd, backsmultron, fältgentiana, slåtterfibbla, sommarfibbla, prästkrage, revfibbla, 
nattviol, jungfrulinarter, vårfingerört, gullviva, backsippa, skallror, mandelblom, ängsvädd, 
spindelört, backtimjan.

Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ

Betesmarker bevuxna med träd och buskar med en krontäckning av minst 25%,
 
- antingen hagmark med ett glest trädskikt av björk, ek eller andra trädslag eller
 
- dungar av skog i en för övrigt öppen hagmark eller 

- betade skogar med kontinuitet på tidigare utmarker.

Hagmarker med grova lövträd är speciellt värdefulla eftersom träden i regel är artrika vad gäller 
lavar, svampar och evertebrater. Betade skogar har ofta en rik marksvampflora som också är 
hävdberoende.

Karaktärsarter. Tusentals arter kan höra hemma i denna naturtyp. I trädskiktet märks ofta ek, 
björk, gran och tall, i buskskiktet hassel, bland örter t.ex. gökärt, backsmörblomma, ängsskära, 
ängsvädd, stor blåklocka, skogsnäva, hundloka, svinrot, skogsklöver, och smalgröe. Vanliga 
lavar är t.ex. bitterlav och slånlav. Av mera sällsynta arter på ekbark kan nämnas gulpudrad 
spiklav och skärelav. Av svampar märks t.ex. oxtungsvamp och svavelticka.

Naturvårdsverkets definition

Vidkroniga träd, som växt upp i öppet solbelyst läge, måste även fortsättningsvis ha ljus och 
värme för att inte konkurreras ut. Många av de organismer som lever på dessa träd, t.ex. lavar 
och insekter försvinner vid ökad beskuggning. 

Fältskiktet behöver ljus och fortsatt hävd för att inte grässvålen ska luckras upp och 
kärlväxterna utkonkurreras av skuggtåliga arter.

Förekomst av  träd i olika åldrar, så att det inte uppstår åldersglapp. Vissa arter av framför allt 
svampar, lavar och insekter lever bara i riktigt gamla träd. När de gamla träden dör måste det 
allt framgent finnas levande träd kvar som är tillräckligt gamla för att kunna vara värdträd för 
dessa arter.

Förekomst av substrat är av största vikt för epifytiska mossor, lavar och svampar samt för 
insekter och landmollusker. Exempel på substrat: gamla träd, grova träd, död ved i grenar, 

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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hålträd, torrträd och lågor av olika trädslag och i olika nedbrytningsstadier.

Mosaikstruktur med bryn, buskar och gläntor omväxlande med trädbevuxen skuggig mark samt 
förekomst av blommande buskar av t.ex. hagtorn, slån och rosenbuskar gynnar en lång rad av 
insekter, t ex många dagfjärilar, vildbin och blomflugor, som behöver både öppna och slutna 
områden under sin livscykel.

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

•   I x % av naturtypen vissar vegetationen tydlig betespåverkan. Med tydlig betespåverkan 
avses att det inte sker någon skadlig ansamling av förna..

•  Ekar kan föryngra sig i eller i anlutning till området. 

•  Nyetablerade ekar har förutsättningar att utveckla stora kronor. 

•  Ekar med stora kronor har förutsättningar att leva vidare utan störningar i kronorna och solen 
når flertalet av stammarna.

•  Negativa indikatorarter, såsom hundkex, brännässla, åkertistel, krusskräppa, örnbräken, 
bergrör och grenrör förekommer i högst 25 % av provytorna.

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

Kärlväxtarter
Gökärt, klockpyrola, knägräs, liten blåklocka, lundstarr, rödkämpar, stagg, teveronika, 
ängsvädd, ärenpris.

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (1,6) hektar.

Bokskogar av fryletyp

Naturtypen utgörs av bokskogar på sura podsoler med kruståtel, vårfryle och blåbär. Skogen 
har ofta mäktiga lager av ofullständigt nedbrutna boklöv. Fältskiktet kan då saknas helt. Skogar 
av denna typ med lång kontinuitet och gamla träd har en väl utvecklad och artrik epifytflora av 
främst lavar. 

Karaktärsarter: Bok, gran, ek, björk, vårfryle, kruståtel, ekorrbär, örnbräken.

Naturvårdsverkets definition

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Naturtypens naturvärden utvecklas i huvudsak genom naturlig dynamik, vilket bland annat 
omfattar naturliga störningar som t.ex. stormfällningar, svamp- och insektsangrepp.

Förekomst av substrat och strukturer för epifytiska lavar, mossor, svampar, insekter och 
landmollusker, är viktigt i denna naturtyp. Exempel på substrat: gamla träd och grova träd, 
senvuxna träd, död ved i grenar, torrträd, hålträd och lågor av olika trädslag och i olika 
nedbrytningsstadier. Exempel på viktiga strukturer är trädskiktets luckor och skiktning.

Artsammansättningen är utan negativ inverkan av främmande arter som gran och sykomorlönn.

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

•  Bok är det dominerande trädslaget och utgör minst 50 % av virkesförrådet.

•  På 90 % av arealen finns det minst två trädskikt och alla skikt består av bok till minst 50% 
baserat på virkesförråd.

•  De andelar av trädbeståndet (virkesförrådet) som utgörs av gammal bok och av grov bok 
bibehålls eller ökar. 

•  Minst x % av virkesförrådet utgörs av död ved.

•  Granar över 1 m höjd saknas inom en radie av 3 meter från 90 % alla bokstammar, lågor och 
högstubbar vars diameter är grövre än 50 cm i brösthöjd.

•  Nya granar tillåts ej nå trädskiktet och granar 2 m – 6 m höjd saknas i alla provytor.

•  Minst 2 av arterna fjädermossor, porellor, fällmossa, lunglav, bokkantlav, bokvårtlav, grynig 
filtlav, samt X, knutna till gamla träd finns i mer än 30 % av alla provytor i habitatet.

•  Minst 2 av arterna vedlavklubba, koralltaggsvamp, X, Y och Z samt skinntagging knutna till 
död ved finns i mer än 30 % av alla provytor i habitatet.

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (4,8) hektar.

Äldre ekskogar på sura, sandiga marker

Ekskogar ofta med inslag av vårtbjörk, rönn och asp på näringsfattiga, ofta sura jordar. 
Markerna är ofta hedartade (hedekskog). Ibland är träden senvuxna, låga och knotiga (s.k. 
krattskog). Buskskiktet är glest, ofta med brakved och rönn.

Karaktärsarter: Ek, vårtbjörk, glasbjörk, rönn, asp, kruståtel, ängskovall, blåbär, vitsippa, 

Naturvårdsverkets definition
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ekorrbär och väggmossa.

Förekomst av substrat är av största vikt för epifytiska mossor, lavar och svampar samt för 
insekter och landmollusker. Exempel på substrat: gamla träd, grova träd, död ved i grenar, 
hålträd, torrträd och lågor av olika trädslag och i olika nedbrytningsstadier.

Naturvärdena i skogar som varit slutna under längre tid utvecklas till stora delar genom naturlig 
dynamik vilket omfattar störningar, som t.ex. stormfällningar, svamp- och insektsangrepp.

Artsammansättningen är karaktäristisk för naturtypen och utan negativ inverkan av 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.)

Areal

Strukturer och funktioner

Typiska arter

• Ek är det dominerande trädslaget och utgör minst 50 % av virkesförrådet.

• På 90 % av arealen finns det minst två skikt och alla skikt består av ek till minst 50% baserat 
på virkesförråd.

• De andelar av virkesförrådet som utgörs av gammal ek och av grov ek bibehålls eller ökar. 

• Minst x % av virkesförrådet utgörs av död ved.

• Granar över 1 m höjd saknas inom en radie av 3 meter från 90 % alla ekstammar, lågor och 
högstubbar vars diameter är grövre än 50 cm i brösthöjd.

• Nya granar tillåts ej nå kronskiktet och granar 2 m – 6 m höjd saknas i alla provytor.

• Minst 2 av de typiska lavarterna (se listan nedan) finns i mer än 20 % av alla provytor.

• Minst x av de typiska mossarterna (se listan nedan) finns i mer än y % av alla provytor.

Lavar:
Rosa lundlav, stor knopplav, liten ädellav, gulnål, grynig nållav, bokkantlav, traslav, lunglav, 
örtlav, njurlavar, mussellav, skriftklotterlav, olivklotterlav, grynig filtlav, bokvårtlav, 
havstulpanlav.

Mossor:
Fällmossa, späd frullania, klippfrullania, trubbfjädermossa, guldlockmossa, kornbandmossa, 
platt fjädermossa, grov fjädermossa, bokfjädermossa, porella-arter, ulota-arter, Zygodon-arter.

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (29) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Referenser

Groddjur:
Rödlistade arter

Beskrivning av utpekad art

Större vattensalamander
Större vattensalamander lever huvudsakligen på land, bl.a. under stenar och i murkna stubbar, 
vanligen i lövdominerad skog. Under lekperioden i april – maj behöver de ha tillgång till 
permanenta vattensamlingar som grusgropar eller lertäkter. Det är ovanligt att vattnen är 
mindre än 10 m i diameter och grundare än 0,5 m. Att vattnet är permanent är viktigt för den 
långa larvutvecklingen. Större vattensalamander är snäv i val av lekmiljö.

För att arten ska trivas får vattnet inte vara för surt, minst pH 5,0. Dammen ska dessutom helst 
vara fri från fisk. Lekvatten bör vara solbelysta så att de blir isfria tidigt på våren och håller en 
hög temperatur långt in på hösten. Svala och skuggade vatten med låga pH-värden eller höga 
koncentrationer av kväve (över 0,13 mg nitrat/l; över 0,25 mg ammonium/l) tycks undvikas i 
reproduktionssammanhang.  Honan lägger mellan 200 och 300 ägg per säsong. Äggen läggs ett 
och ett mellan vattenväxternas blad som sedan viks över för att skydda och kamouflera äggen. I 
vattnet utvecklas de delvis frisimmande larverna tills de är redo att gå upp på land från slutet av 
augusti till oktober.  

I Halland har 22 småvatten med förekomst av arten hittills rapporterats till hotartsregistret. 
Totalt i södra Sverige uppgår antalet till mellan 500–600. Arten är starka beroende av ett 
komplext småvattenlandskap – rika, solbelysta akvatiska miljöer sammanbundna med äldre 
skog via goda spridningsvägar.

Bevarandemål
Antalet lämpliga lekvatten för arten inom området ska öka.
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Större vattensalamander (Triturus cristatus NT*)

Fåglar:
Skogsduva (Columba oenas VU), mindre hackspett (Dendrocopos minor VU), mindre 
flugsnappare (Ficedula parva  VU)

Lavar:
Alléägglav (Candelariella reflexa VU), rosa lundlav (Bacidia rosella NT)

Övriga arter av naturvårdsintresse:
Långörad fladdermus (Plecotus auritus) ingår i art- och habitatdirektivets bilaga 4

______________________________
*  VU = sårbar
    NT = missgynnad
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Natura 2000-området är avgränsat med vid heldragen linje. Skogliga nyckelbiotoper samt naturvärdesobjekt är 
markerade med tunnare, streckad linje.
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