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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 128 områden att ingå i Natura 2000 i Halland. De flesta 
områdena är naturreservat. Tillsammans täcker de mer än 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:
Örjan Fritz
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Almeberget ligger vid det sydsvenska höglandets västgräns och naturen i området är starkt 
präglad av den höga nederbörden. Terrängen utgörs av ett antal mjukt formade bergkupoler. 
Enligt Malmströms kartor var området bevuxet med bokskog både 1650 och 1850. En nyligen 
utförd åldersbestämning av bok visar att de äldsta nu levande bokarna grodde på 1790-talet.

På själva Almebergets sluttningar, centralt i området är terrängen otillgängligt vilket har 
försvårat mänskliga ingrepp. Där finns områdets värdekärnor, som är högt belägna och består 
av bergbranter, klippor och raviner, bevuxna av äldre bokskog med visst inslag av tall och ek. 
Här finns flera markanta bergväggar med lodytor och sipperstråk. Nedanför berget växer 
sumpskog med medelålders al, björk och tall, som bidrar med fuktighet och exponeringsskydd 
för bergsbranten. Rödlistade arter, främst lavar, förekommer rikligt på stammarna i 
sluttningarna. Det finns gott om hålträd, högstubbar och lågor. Värdekärnorna är klassade som 
nyckelbiotoper. De utgör ca 15 hektar uppdelat i tre områden, och är hårt trängda av skogliga 
åtgärder i intilliggande skogar. I miljöövervakningsarbetet har höga naturvärden upptäckts 
även i ett bestånd av skärmställda bokarna i nordost. I beståndet är innehållet litet av död ved, 
däremot är föryngringen av främst bok men också av gran, så tät i vissa delar, att naturvärden 
hotas på sikt.

I svackor inom området återfinns unga och medelålders löv- och blandsumpskogar. Här ligger 
också Sällstorpssjön, en göl omgiven av välutvecklade gungflyn. Den smala myren runt 
Sällstorpssjön är bevuxen med medelålders tall. Sjön och omgivningarna är fria från påverkan 
av dikningar. Övrig mark är bevuxen med granskog. 

I Almeberget finns kulturlämningar i form av röjnings- eller odlingsrösen, stengärdesgårdar 
samt ett mindre delområde med hävdgynnad flora. Hallandsleden passerar genom området och 
landskapet är mycket tilltalande och attraktivt för friluftslivet.

Områdeskod:

Areal:
Kommun:

Ansvarig:

SE0510152

69
Halmstad

i januari 2002

Staffan Bengtsson

hektar

Området antogs av regeringen enligt habitatdirektivetOmrådestyp:

2006-11-10Fastställd:

Ingegerd SvenssonUpprättad av:

Naturtyper: Dystrofa sjöar och småvatten (3160)
Lövsumpskogar* (9080)
Bokskogar av fryletyp (9110)
Skogsbevuxen myr* (91D0)
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Bevarandesyftet är att bidra till att bevarandestatusen hos naturtyperna i området (se ovan) är 
gynnsam inom boreal region.

Det främsta bevarandesyftet är att bevara kärnområden med gammal, artrik bokskog av fryletyp 
vid själva Almeberget. Av stor betydelse är samtidigt att övrig, yngre bokskog åldras och 
formas av naturliga störningar, så att förekomsten ökar av riktigt gamla träd och grov, död ved. 
Då kan rödlistade arter sprida sig till nya lokaler i området.

Bevarandesyfte 

Bevarandestatus idag

•  Alla former av skogsbruk, utom avverkning av gran, i området eller i direkt anslutning till 
området. Som exempel kan nämnas avverkning, transporter, bortförsel av döda och döende 
träd, markberedning och plantering.
 
•  Tätt uppslag av bok- och granplantor kan ändra klimat- och ljusförhållanden för känsliga 
kryptogamer.
 
•  Konkurrens från planterad eller invandrande gran eller främmande trädslag.

•  Aktiviteter i eller utanför området (till exempel dikningar) som påverkar hydrologin i 
området.
 
•  Kvävenedfall och försurning.

•  Spridning av kemikalier.

•  Alla former av exploatering i och i direkt anslutning till objektet.

Vad kan skada områdets naturvärden?  - exempel

Marken är inlöst av staten och beslut om naturreservat väntas under hösten 2006. 
Reservatsgränsen motsvarar gränsen för Natura 2000-området. 

Friställning av gamla bokar i de områden där täta uppslag av bok hotar att skada 
kryptogamfloran.

Avveckling av granbestånden samt bortröjning av gran i bokskogarna. Avverkningarna ska 
vara avslutade senast år 2025.

Återkommande röjning av gran.

Sjön och dess omgivningar, myr, bok- och sumpskog lämnas i övrigt för fri utveckling.

Uppföljning:
En kontinuerlig uppföljning av lavflorans utveckling i området sker i det regionala 
miljöövervakningsprogrammet.

Bevarandeåtgärder

Ej utredd
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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).

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

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

Beslut om naturreservat väntas under hösten 2006.

Befintligt skydd

Beskrivning av naturtyper
Dystrofa sjöar och småvatten

Naturliga sjöar och vattensamlingar med av torv eller humussyror brunfärgat vatten. Sjöarna 
omges i regel av gungflyn med såväl vertikal som horisontell torvtillväxt och med en zonering i 
vegetationen. Sjöarna har ett lågt pH, ofta pH < 6.

Karaktärsarter: Dvärgbläddra, vitag, gäddnate, brunag, dvärgigelknopp, vitmossor, vit näckros, 
flaskstarr, trådstarr, sileshårsarter.

Naturvårdsverkets definition

Omgivningarna är intakta med strandvåtmarker eller strandskog.

Vattnet är näringsfattigt, humusrikt och svagt surt med låg grad av antropogen belastning av 
försurande ämnen, partiklar (grumlande ämnen), näringsämnen och miljögifter.

Artsammansättningen är karaktäristisk för naturtypen utan negativ inverkan av eutrofiering, 
försurning eller främmande arter eller fiskstammar.

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.)

Area

Strukturer och funktioner
•  Tillståndet i sjön ska som lägst klassas som "God ekologisk status" i enlighet med kommande 

Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (0,7) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Typiska arter

riktlinjer för ramdirektivet för vatten.

•  Sjön omges av en naturligt lågvuxen gungflyvegetation.

•  Sjön har naturligt lågt pH.

Beskrivningen av mål med typiska arter kompletteras senare.

Lövsumpskogar*

Lövsumpskogar, ofta med inslag av gran, på huvudsakligen översilad eller genomsilad mark. 
Klibbal och ask dominerar ofta och al står vanligtvis på socklar. 

Karaktärsarter: missne, besksöta, strandklo, tuvstarr, trindstarr, rankstarr, svärdslilja, topplösa, 
fackelblomster, kärrbräken, kärrskedmossa, spärrvitmossa, knoppvitmossa och fransvitmossa.

Naturtypen förekommer på näringsrik mark som är fuktig till blöt och som påverkas av högt 
grundvatten. Översvämning sker normalt årligen. Naturtypen finns på mineraljord, tunna 
torvtäcken och i vissa fall även på torvmark av lövkärrstorv eller vasstorv.Trädskiktets 
krontäckningsgrad är normalt 50-100 %, och ask och triviallöv (var för sig eller tillsammans) 
utgör minst 50 % av grundytan.Trädskiktet utgörs ofta av klibbal och ibland ask. Videarter kan 
förekomma i både träd- och buskskikt. Gran är ett vanligt inslag i naturtypen.

* Bevarandet av naturtypen har hög prioritet inom EU.

Naturvårdsverkets definition

Opåverkad hydrologi.

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

Förekomst av strukturer som vattensamlingar och hålträd.

Skogstypens naturvärden utvecklas i huvudsak genom en dynamik som omfattar störningar, 
som översvämningar, stormfällningar samt svamp- och insektsangrepp

Artsammansättning är karaktäristisk för naturtypen och 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.)

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

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Strukturer och funktioner

Typiska arter

•  Minst x % av virkesförrådet i området utgörs av död ved.

•  Lövträdens andel av virkesförrådet bibehålls (x %) eller ökar. 

•  Sumpskogen har en ostörd hydrologi och det finns inga diken med avvattnande effekt.

•  Lämpliga typiska arter bland mossor (se nedan) ska utses och deras täckningsgrad ska mätas i 
provrutor.

•  Typiska arter bland kärlväxterna ska utses och skattas med avseende på täckningsgrad inom 
området på motsvarande sätt.

Kärlväxter: 
Missne, bäckbräsma, rankstarr, skärmstarr, gullpudra, dvärghäxört, korallrot, kärrfibbla, 
springkorn, strutbräken, kärrbräken, sumpviol.

Mossor:
Källgräsmossa, rutlungmossa, skuggmossa, terpentinmosa, kärrkammossa, trubbfjäder-mossa, 
skirmossa, mörk husmossa, rörsvepemossa, bandpraktmossa, alsidenmossa, bågpraktmossa, 
skogshakmossa, dunmossa.

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

Naturtypens naturvärden utvecklas i huvudsak genom en dynamik som bland annat omfattar 
störningar som t.ex. stormfällningar, svampangrepp och insektsangrepp. 

Förekomst av substrat och strukturer för epifytiska lavar, mossor och svampar, samt för 
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 karaktäristisk för naturtypen och utan negativ inverkan av främmande 
arter som gran och sykomorlönn.

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.)

Area

Strukturer och funktioner

Typiska arter

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

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

•  Minst x % av virkesförrådet ska utgöras 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 (40) hektar.

Skogsbevuxen myr*

Myrar som är skogbevuxna med barr-, bland- eller lövskog. Krontäckningen är minst 25 % 
men samtliga tallmossar räknas till denna naturtyp, medan skogbeväxta kärr, som ingår i 
naturtypen, har en krontäckning på högst 70 %.

Karaktärsarter: tall, glasbjörk, gran, gråvide, ek, brakved, klotstarr, gråstarr, stjärnstarr, 
hundstarr, flaskstarr, spetståg, blåtåtel, skogsstjärna, kärrviol, skvattram, tuvull, tranbär, odon 
och vitmossor.

* Bevarandet av naturtypen har hög prioritet inom EU.

Naturvårdsverkets definition

Opåverkad hydrologi och hydrokemi.

Rätt växtbetingelser och pH för vitmossor.

Förekomst av substrat för främst mossor och kärlväxter. Exempel på substrat: död ved i 
högstubbar, grenar, torrträd, hålträd och lågor av olika trädslag och nedbrytningsgrad. 

En störningsregim som bland annat omfattar stormfällningar, översvämningar samt insekts- och 

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Referenser

Fåglar:
Rödlistade arter

svampangrepp.

Artsammansättningen är karaktäristisk för naturtypen och 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.)

Area

Strukturer och funktioner

Typiska arter

•  Arealen odikad myr bibehålls eller ökar.

•  Minst x % av virkesförrådet utgörs av död ved.

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

•  Minst x av de typiska mossarterna ska förekomma i minst x% av provytorna. 

Kärlväxter
Stjärnstarr, kärrviol, ängsull.

Mossor
Mörk husmossa, skogshakmossa, bollvitmossa, uddvitmossa, knoppvitmossa.

Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (0,7) hektar.
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skogsduva Columba oenas VU*

Lavar:
bokkantlav Lecanora glabrata NT, bokporlav Pertusaria velata CR, bok-vårtlav Pyrenula nitida 
NT, frostig trädgrönelav Scoliciosporum pruinosum DD, grynlav Pannaria conoplea VU, hållav 
Menegazzia terebrata VU, klosterlav Biatoridium monasteriense NT, kortskaftad parasitspik 
Sphinctrina turbinata NT, liten lundlav Bacidina phacodes VU, liten ädellav Catinaria laureri 
VU, mjölig klotterlav Opegrapha sorediifera NT, mussellav Normandina pulchella NT, 
orangepudrad klotterlav Opegrapha ochrocheila NT, rosa lundlav Bacidia rosella NT, stor 
knopplav Biatora sphaeroides NT, violettgrå porlav Pertusaria multipuncta VU, ädelkronlav 
Pachyphiale carneola VU, röd pysslinglav Thelopsis rubella EN, stift-klotterlav Opegrapha 
vermicellifera VU, savlundlav Bacidia incompta VU, grynig lundlav Bacidia biatorina NT

Mossor:
bokfjädermossa Neckera pumila NT, sydkvastmossa Dicranum fulvum NT, atlantärgmossa 
Zygodon conoideus VU

Svampar:
kastanjesopp Gyroporus castaneus NT, skinntagging Dentipellis fragilis NT, dystersopp 
Porphyrellus porphyrosporus NT, vedlavklubba Multiclavula mucida VU, olivjordtunga 
Microglossum olivaceum NT

* Kategorier enligt "Rödlistade arter i Sverige 2000".
   EN= Starkt hotad
   VU = Sårbar
   NT = Missgynnad
   DD = Bristande kunskap om arten
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