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Natura 2000 i Hallands län

 
Sida2005-09-15

Områdeskod:

Areal:
Kommun:

SE0510148

9,4
Falkenberg

hektar

Naturtyper: Naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ (3210)
Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor (3260)
Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ (9070)
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Naturreservatet Suseån-Hult bildades 1992. Det består av en liten del av Mostorpsån och 
strandskogen på åns östra sida, en skogsklädd bergssluttning och såväl öppna som slutna, 
betade ekhagmarker. Åpartiet är fint strömmande och forsande med små fall. Reproduktion 
förekommer av lax och havsöring. Bottenfaunan är artrik. 

Krattartad, bukettväxande ek växer i och ovanför branten, tillsammans med äldre tall och 
enbuskar. Medelåldrig till äldre klibbal kantar ån, liksom äldre och en del växtliga grova ekar, 
bland annat några ute på en ö i ån. I områdets norra del växer grövre gamla ekar. Större delen 
av skogen har klassats som skoglig nyckelbiotop.

Tid för regeringsbeslut:

Områdesansvarig:

Januari 2002

Ylva Sass

Syftet är att bidra till att bibehålla gynnsam bevarandestatus hos naturtyperna i området (se 
ovan).

Bevarandesyfte 

Bevarandestatus idag

Hot mot områdets naturvärden regleras delvis i föreskrifterna för naturreservatet. 

•  Utebliven eller för svag hävd i betesmarkerna.

•  De vidkroniga gamla ekarna kan skadas av att yngre träd växer upp i kronorna och 
konkurrerar om vatten, ljus och utrymme.

•  Igenväxning.

•  Aktiviteter i eller utanför området (till exempel dikningar) som påverkar hydrologin i 
naturtyperna.

•  Kvävenedfall och försurning.

•  Försämrad vattenkvalitet i ån orsakad av till exempel försurning, grävning i strandzonen eller 
i ån, utsläpp från punktkällor, markavvattning eller skyddsdikning.

Vad kan skada områdets naturvärden?  - exempel

Fortsatt hävd av området.
Bevarandeåtgärder

Området är utpekat enligt habitatdirektivet.Områdestyp:

Ej utredd

September 2005Fastställd:

Ingegerd SvenssonUpprättad av:
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Skötselåtgärder i form av punktinsatser i anslutning till jätteträd eller i övrigt mycket gamla 
träd som riskerar att skuggas ihjäl i förtid genomförs vid behov.

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 (MB)).

Området är ett naturreservat. ”Syftet med naturreservatet är att bevara ett kulturlandskap i form 
av ekhagmark och öppen betesmark i anslutning till Suseån genom kontinuerlig betesdrift till 
förmån för landskapsbilden, fauna och flora samt allmänhetens friluftsliv. Lövskogen närmast 
Suseån ska lämnas till fri utveckling”. Enligt föreskrifterna för reservatet är det bland annat 
förbjudet att uppföra helt ny byggnad, anlägga väg, anordna upplag, bedriva täkt av sten, grus 
eller sand. etc., spränga, schakta, använda kemiska bekämpningsmedel och vidta annan 
skogsvårdande åtgärd annat än enligt vad som framgår i skötselplanen.  

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

Strandskydd enligt MB 7 kap. 13§ om 100 meter råder utmed vattendraget på såväl  land- som 
vattensidan av strandlinjen.

Objektet ligger inom område av riksintresse för naturvård och kulturmiljövård enligt MB 3 kap. 
6§.

Befintligt skydd

Beskrivning av naturtyper
Naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ

Större naturliga vattendrag (huvudfåror och större biflöden av älvar och åar) eller delar av 
vattendrag med relativt näringsfattigt och klart vatten. Naturliga vattenståndsvarationer skapar 
en variation av strandmiljöer med hög biologisk mångfald. Vattendynamiken är skiftande 
(sjöar, sel, meandersträckor, forsar och fall). I mynningsområdet är vattendragen mer 
näringsrika eftersom eroderat sediment och näring från de övre delarna transporteras nedströms.

Ett representativt större vattendrag av fennoskandisk typ är mångskiftande och har olika 
ekologi och karaktär i sitt övre och nedre lopp.

Naturvårdsverkets definition

Omgivningarna består av aldominerade strandskogar, våtmarker och mader. Strandskogen är 
viktig för beskuggning av strandnära partier och för tillgången på substrat i form av nedfallande 
material, socklar och död ved i eller i anslutning till vattendraget. I låglänta delar ger 
omgivningar med bete och extensivt skötta vallar goda förutsättningarna för gynnsam 
bevarandestatus.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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God vattenkvalitet.

Oreglerad vattenföring.

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

• Tillståndet ska som lägst klassas som "God ekologisk status" i enlighet med kommande 
riktlinjer för ramdirektivet för vatten.

-

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst 0,5 hektar.

Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor

Vattendrag med en vegetation av flytbladsväxter eller akvatiska mossor.
Karaktärsarter: Grodmöja, sköldmöja, hårslinga, vattenmöja, hårsärv, rostnate, lånkeväxter, 
slingeväxter, nateväxter och stor näckmossa.

Naturvårdsverkets definition

Oreglerad vattenföring. 

Omgivningarna består av aldominerade strandskogar, våtmarker och mader. Strandskogen är 
viktig för beskuggning av strandnära partier och för tillgången på substrat i form av nedfallande 
material, socklar och död ved i eller i anslutning till vattendraget. I låglänta delar ger 
omgivningar med bete och extensivt skötta vallar goda förutsättningarna för gynnsam 
bevarandestatus.

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
•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst 0,5 hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Strukturer och funktioner

Typiska arter

• Tillståndet ska som lägst klassas som "God ekologisk status" i enlighet med kommande 
riktlinjer för ramdirektivet för vatten.

-

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 konkurreras ut 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, 
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.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Falkenbergs kommun. 2004. Naturvårdsprogram för Falkenbergs kommun, Hallands län. 
Remissutgåva.

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

Länsstyrelsen i Halland. Bildande av naturreservatet Suseån-Hult i  Falkenbergs kommun. 
Beslut  1992-04-24. D. Nr. .. D. Nr. .

Referenser

Lavar:
Rödlistade 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

•   I x % av naturtypen vissar vegetationen tydlig betespåverkan och det sker ingen skadlig 
ansamling av förna.

•  Antalet ihåliga och grova träd bibehålls eller ökar.

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

•  Nyetablerade ekar har förutsättningar att utveckla stora kronor. 

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

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

•  Minst x av de typiska lavarterna i listan nedan, finns i mer än x % av alla provytor i habitatet.

Typiska arter:
Gökärt, klockpyrola, knägräs, liten blåklocka, lundstarr, rödkämpar, stagg, teveronika, 
ängsvädd, ärenpris, ögonpyrola (sydöstra länsdelen)

Almlav, collemaarter, ekspiklav, fjällig filtlav, fuscopannariaarter, gammelekslav, 
gammelgranslav, garnlav, gelélavar, grynig blåslav, grå skärelav, gul dropplav, gul porlav, 
gulpudrad spiklav, havstulpanlav, lunglav, lönnlav, matt pricklav, nephromaarter, njurlavar, 
pannariaarter, parmeliellaarter, skinnlav, skrovellav, slät lönnlav, sotlav, ädellav, örtlav.

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (8,4) hektar.
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mussellav [Normandina pulchella (missgynnad)]
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Skala 1:10 000
 

Skala 1:10 000

Skala 1:10 000 

På flygbilden är Natura 2000-området markerat med heldragen vit linje. Nyckelbiotoper är markerade med 
tunnare, streckad linje.

© Lantmäteriet, 2005. Ur GSD översiktskartan, 106-2004/188-N, fastighetskartan, 106-2004/188-N och ortofotot, 106-2004/188-N..
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