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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:
Bergslagsbild AB
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Landskapet i Biskopstorp är ett fint exempel på en varierad sprickdalsterräng som norrut och 
österut övergår i en vågig bergkullterräng. Mäktiga bergbranter och iögonfallande stup sätter 
sin prägel på dalgångarna. Den starkt brutna, lövskogsklädda terrängen har stora 
skönhetsvärden och är ett attraktivt besöksmål. Sluttningarna är exponerade åt olika håll vilket 
skapar stor variation i lokalklimat och ger olika arter med skilda krav på ljus och fuktighet 
möjlighet att trivas. För bok och ek är markunderlaget mestadels svagt vilket ger upphov till 
örtfattiga hedbokskogar och hedekskogar av låg bonitet. Planterad granskog växer på ungefär 
40 % av arealen. 
Merparten av nyckelbiotoperna utgörs av gammal bok- och ekskog, bara ett fåtal består av 
sumpskog av gammal klibbal och anslutande lövblandskog. Nyckelbiotoperna återfinns ofta på 
otillgänglig mark, i branter och sluttningar, i trånga dalgångar och på översilad mark. Skogen 
har där i långa tider lämnats orörd eller med liten påverkan. I bestånden finns en myckenhet 
död ved i form av gamla lågor, högstubbar, mulmträd, hålträd och torrakor I några fall ger 
bestånden ett intryck av verklig urskog. 

Bokskogen växer mest i flackare sluttningar. Den uppvisar stor åldersspridning men 
tyngdpunkten ligger klart och tydligt på de äldre åldersklasserna. Ett av beståndens ålder har 

Områdeskod:

Areal:
Kommun:

Ansvarig:

SE0510101

764
Halmstad

i januari 1997 och juni 2000

Staffan Bengtsson

hektar

Området antogs av regeringen både enligt fågeldirektivet och habitatdirektivetOmrådestyp:

2005-12-28Fastställd:

Martin BrobergUpprättad av:

Arter:

Naturtyper: Dystrofa sjöar och småvatten (3160)
Degenererade högmossa (7120)
Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn (7140)
Klippvegetation på silikatrika bergssluttningar (8220)
Lövsumpskogar* (9080)
Bokskogar av fryletyp (9110)
Äldre ekskogar på sura, sandiga marker (9190)
Skogsbevuxen myr* (91D0)

Bivråk (A072)
Mindre flugsnappare (A320)
Nattskärra (A224)
Sparvuggla (A217)
Spillkråka (A236)
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uppmätts till hela 250-300 år. Ungskog och ynge medelålders skog förekommer endast 
sparsamt. På 1990-talet gallrades den medelålders bokskogen och de äldre bestånden 
markbereddes och skärmställdes. Föryngringen av bokplantor är minimal, ofta även i öppna 
luckor. Hindret är ett alltför mäktigt förnalager och en konkurrerande markvegetation av 
främst kruståtel. I de markberedda och skärmhuggna bestånden är bilden annorlunda. Där har 
kommit upp en tät matta av bokplantor.

Ekskog dominerar i områdets kuperade sydvästra del. Jordmånen varierar men jordlagret är 
ofta tunt och berget går allmänt i dagen. I lägen där tillgången på rörligt markvatten är liten 
eller saknas växer bergek och den bildar mer eller mindre lågvuxna, ofta tämligen rena 
bestånd. De gamla ekarna i området är en rest från en period då lanskapet var mer eller mindre 
trädlöst. Flertalet av gammelekarna finns kvar otillgängligt i bergbranter. Några av träden är 
döda och resterna står som ihåliga, stora skorstenar. Merparten av ekskogarna är genomhuggna 
någon gång under de senaste decennierna och är rensade på död ved. Arealen ungskog är liten. 
Föryngringen är sparsam och plantorna betas hårt. I några sluttningar är ekskogen på väg att 
förvandlas till bokskog.

De flesta tall- och lövsumpskogarna i området har uppkommit på marker som var öppna i 
början av 1900-talet. De flesta bestånden har dikats men dikena är gamla och igenväxande och 
dräneringseffekten är i avtagande. Tallsumpskogar växer på näringsfattigt torvunderlag med 
stagnerande markvatten och i övergångar till tallmosse. Tuvull dominerar fältskiktet. Där 
tillgången på markvatten är något rikligare och markunderlaget utgörs av kärrtorv växer löv- 
och blandsumpskogar. Graninslaget varierar och blåtåtel, pors och tuvdun dominerar i 
fältskiktet. Klibbalsumpskog och helt små bestånd av asksumpskog förekommer också men är 
inte vanliga i området.

Öppna våtmarker förekommer bara som små spridda arealer i området. De återfinns vanligen 
som torvmarkernas blötaste partier, oftast omgivna av sumpskogar. Vanligast är tallmossar och 
öppna rismossar.

Bevarandesyftet är att bidra till att bevarandestatusen för naturtyperna (se ovan) är gynnsam 
inom kontinental region samt att bidra till att bevara gynnsam bevarandestatus för arterna 
spillkråka och bivråk och att förbättra bevarandestatusen för, sparvuggla, nattskärra, och 
mindre flugsnappare. 
De gamla ek- och bokskogarna utgör Biskopstorps värdekärnor. Bevarandet av dessa 
livsmiljöer och att göra det möjligt för hotade arter att på sikt sprida sig till nya lokaler i 
området har högsta prioritet.

Bevarandesyfte 

Bevarandestatus idag

• Alla former av skogsproduktion i värdekärnorna och även i direkt anslutning till dessa, till 
exempel gallring, avverkning, transporter och anläggning av skogsbilvägar, bortförsel av döda 
och döende träd, markberedning och plantering riskerar att skada naturvärden. 

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

Vad kan skada områdets naturvärden?  - exempel

Ej utredd
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• Alla former av exploatering i och i direkt anslutning till området.

• Bergekskog i något gynnsammare lägen kan förväntas bli invaderade av bok eller gran 
samtidigt som ekföryngring saknas eller är sparsam. 

• Bokskog på råhumusmark utvecklas sannolikt med tiden mot skogstyper med högre 
inblandning av andra trädarter. Bokens svaga föryngring på sådan mark talar för detta. 

• Ett hårt betestryck på lövträdsföryngringen från rådjur och hare.

• Kvävenedfall och försurning.

• Arbetet med att bilda naturreservat pågår. Beslut väntas fattas senast 2010. Cirka 40 artrika 
bestånd av gammelskogar kommer då att skyddas och knytas samman i två helt närliggande 
naturreservat, Biskopstorp och Vapnö mosse, på tillsammans 1000 hektar. 

• Naturskogar och myrar ska bevaras i huvudsak genom naturlig dynamik kompletterad med 
granröjning. För vissa områden och skogstyper, t ex ekmiljöer, kan dock aktiva mänskliga 
störningar behövas i form av skogsbete, gallringar etc. 

• Planterade granskogar ska avvecklas och omföras till löv- och blandskog. En 
avvecklingsperiod på 25-30 år ska tillämpas. Tonvikten ska läggas vid naturlig föryngring, men 
en andel av föryngringsytorna ska avsättas för plantering. Bok och ek ska utgöra huvudträdslag 
vid plantering.

• Några dikade våtmarker ska restaureras till sina forna vattenregimer.

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).

• Biskopstorp ligger inom ett större område av riksintresse för naturvård  enligt miljöbalken 
(MB) 3 kap. 6§.

• 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 (11kap 13-14 §§ miljöbalken och förordningen 
om vattenverksamhet (1998:1388)).

Befintligt skydd

Beskrivning av naturtyper
Dystrofa sjöar och småvatten
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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.

Vandringsvägarna i anslutande vattensystem är fria från vandringshinder.

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

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.)

Area

Strukturer och funktioner

Typiska arter

• Tillståndet i sjön ska som lägst klassas som "God ekologisk status" i enlighet med kommande 
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.

Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (14) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus

Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn

Öppna eller mycket glest skogbevuxna myrar (<25% krontäckning) av typen svagt välvd 
mosse, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn.
 
Karaktärsarter: Vitmossarter, ängsull, strängstarr, trådstarr, sumpstarr, dystarr, flaskstarr, 
kallgräs, vitag, vattenklöver, kråkklöver, tranbär, rosling, ljung och tuvsäv.

Naturvårdsverkets definition
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• Naturlig vattenregim i vattendrag.

• Åtgärd kan bli aktuell om igenväxning hotar naturvärden.

• Opåverkad hydrologi och hydrokemi. Detta inkluderar att torv inte oxideras som en följd av 
antropogena ingrepp utan endast som en eventuell följd av naturliga klimatförändringar.
 
• Naturtypen är i huvudsak öppen.

• Förekomst av sturkturer/formelement till exempel tuvor, strängar, höljor, gölar, dråg, lagg, 
randskog. 

• 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.)

Area

Strukturer och funktioner

Typiska arter

•  Arealen skall inte minska annat än genom naturliga igenväxningsprocesser och då till 
skogsbevuxen myr (91D0).

•  Växtligheten är naturligt lågvuxen.

•  Täckningsgrad och medelhöjd av träd- och buskskikt är stabilt eller minskar (trädskiktets 
täckningsgrad skall vara mindre än 30 %).

•  Täckningsgrad och medelhöjd av träd- och buskskikt är stabilt eller minskar (trädskiktets 
täckningsgrad skall vara mindre än 30 %).

•  Förekomsten och täckningsgrad av typiska moss- och kärlväxter bibehålls eller ökar.

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

Uddvitmossa, sotvitmossa/mellanvitmossa, drågvitmossa, klyvbladsvitmossa och röd 
glansvitmossa.

Beskrivningen av mål med typiska arter kan behöva kompletteras senare.

Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (22.9) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Klippvegetation på silikatrika bergssluttningar

Naturtypen återfinns i bergssluttningar. Olika växtsamhällen uppträder beroende av 
solexponering, hydrologi och bergets vittringsgrad.

Karaktärsarter: Ljung, tjärblomster, bergglim, hällebräken, kruståtel, en och tall.

Naturvårdsverkets definition

Att substratet lämnas orört.

Oförändrad hydrologi.

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.)

Area

Strukturer och funktioner

Typiska arter

• Träd och buskars täckningsgrad är högst X% 

• Andelen vegetationsfri mark (exkl. skorplavar) är större än X%

Beskrivningen av mål med typiska arter kompletteras senare.

Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (7.6) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus

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 

Naturvårdsverkets definition
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förekomma i både träd- och buskskikt. Gran är ett vanligt inslag i naturtypen.

* Bevarandet av naturtypen har hög prioritet inom EU.

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, död ved i grenar, 
torrträd och lågor av olika trädslag och i olika nedbrytningsstadier, förekomst av trädsocklar.

Förekomst av strukturer som socklar, vattensamlingar och hålträd.

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

Artsammansättning är karaktäristisk för naturtypen och utan negativ inverkan av främmande 
arter. 

Populationerna av de typiska arterna 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.)

Area

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.

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

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

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

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

Fåglar:

Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (15.3) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Stjärtmes, järpe, mindre hackspett, mindre flugsnappare, entita.

Beskrivningen av mål med typiska arter kan behöva kompletteras senare.

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, 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 karaktäristisk för naturtypen och utan negativ inverkan av främmande 
arter som gran och sykomorlönn (Tysklönn).

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.)

Area

Strukturer och funktioner
•  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 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.

Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (129.9) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Typiska arter

•  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.

(Minst två typiska lavarter utses och skattas med avseende på täckningsgrad på permanenta 
provträd. Utifrån detta får man en %-sats för respektive art som sedan används som mål.)

Beskrivningen av mål för typiska arter kan behöva kompletteras senare.

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, 
ekorrbär och väggmossa.

Naturvårdsverkets definition

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 en 
dynamik som 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.)

Area

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

Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (76.4) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Typiska arter

• 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.

• Arealen av habitat med nyckelbiotopsstatus ökar.

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

• Minst x av de typiska mossarterna (se 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, porella-arter, ulota-arter, Zygodon-arter.

Beskrivningen av mål med typiska arter kan behöva kompletteras senare.

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 

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Beskrivning av områdets arter

högstubbar, grenar, torrträd, hålträd och lågor av olika trädslag och nedbrytningsgrad.
 
En störningsregim som blandannat omfattar stormfällningar,   översvämningar samt insekts- 
och svampangrepp.

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.)

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) förekommer i minst x % av provytorna. 

•  Minst x av de typiska mossarterna (se nedan) sförekommer i minst x % av provytorna. 

• Även fåglar och svampar kan komma att ingå. 

Kärlväxter
Stjärnstarr, kärrviol, ängsull.

Mossor
Skogshakmossa, uddvitmossa, knoppvitmossa.

Fåglar
Järpe, spillkråka, tofsmes, talltita, tjäder.

Svampar:
Lakritsriska,tallticka, storkremla, slemsopp 

Beskrivningen av mål med typiska arter kan behöva kompletteras senare.

Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (107) hektar.

Bivråk
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Bivråken häckar med de högsta tätheterna i högproduktiva skogsområden. I södra Sverige är 
den optimala miljön ett småbrutet blandskogslandskap i närheten av en sjö eller något 
vattendrag. Äldre och luckrika skogsbestånd, gärna omväxlande med naturbetesmarker och 
med ett stort inslag av bryn, ger tillgång till getingar vars larver bivråken föder upp sina ungar 
med. Fåglarna föredrar äldre skog rik på lövträd och med närhet till sumpskog, kärr och andra 
våtmarker under försommaren då de äldre bivråkarna till stor del livnär sig på fågelungar (bl.a. 
trastar), men även av grodor och troligen till viss del även av humlelarver och -puppor. 
 
Aktivitetsområdet är normalt mycket stort; under försommaren söker de vuxna fåglarna föda 
mestadels inne i skogarna inom en areal av cirka 25-50 km2. Under senare delen av sommaren 
nyttjar de betydligt större ytor, i många fall upp emot eller över 100 km2, varvid getingrika 
lokaler besöks av bivråkar från ett flertal revir.

Bevarandemål

Bevarandestatus för bivråk i området kan besvaras efter en basinventering. Eventuellt kan även 
den pågående häckfågeltaxeringen som görs i Halland besvara denna fråga.

Lämpliga strukturer och ostördhet ska finnas i tillräcklig omfattning för att arten ska kunna 
utnyttja området för häckning och födosök.

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

Arten skall uppvisa en gynnsam bevarande status. Med gynnsam bevarande status menas att 
artens populationsutveckling på lång sikt kommer att förbli livskraftig.

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

Mindre flugsnappare
Arten häckar i ogallrade, naturskogsliknande miljöer såväl i högstammig ädellövskog (ofta i 
sluttningar och kuperad terräng) som i blandskog med mycket varierande barrandel. Oftast 
hittar man den i slutna och tämligen fuktiga bestånd längs stränder, i lövrika sumpskogar eller i 
anslutning till fuktigare partier på tidigare hävdad mark. Den behöver tillgång till lämpliga 
bohål, främst i form av nischer efter grenbrott i döda träd, större trädhåligheter eller gamla 
hackspettshål.

Bevarandemål

Bevarandestatus för mindre flugsnappare i området kan besvaras efter en basinventering. 
Eventuellt kan även den pågående häckfågeltaxeringen som görs i Halland besvara denna fråga.

Lämpliga strukturer och ostördhet ska finnas i tillräcklig omfattning för att arten ska kunna 
utnyttja området för häckning och födosök.

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

Arten skall uppvisa en gynnsam bevarande status. Med gynnsam bevarande status menas att 
artens populationsutveckling på lång sikt kommer att förbli livskraftig.
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Bevarandemålet kompletteras senare när Naturvårdsverket/Artdatabanken tagit fram mål för 
arten på biogeografisk nivå.

Nattskärra
Nattskärran behöver tillgång till lämpliga födosöks- och häckningsområden i torra glesa skogar 
eller tallplanteringar. Den livnär sig huvudsakligen på större nattflygande insekter som 
nattaktiva fjärilar, skalbaggar och tvåvingar. Man kan se den när den söker föda i öppna 
områden som gläntor, över mossar, på kalhyggen, i kraftledningsgator och längs 
skogsomgärdade vägar. Den vanligaste häckningsmiljön är gles, luckig tallskog på sandig mark 
eller hällmarker och i Halland finns en betydande del av beståndet (ca 50 %) i gles löv- och 
blandskogsmiljö. Förmodligen kommer stormen Gudruns förödelse i skogen kunna gynna 
nattskärran under en tid framöver.

Bevarandemål

Bevarandestatus för nattskärra i området kan besvaras efter en basinventering. Eventuellt kan 
även den pågående häckfågeltaxeringen som görs i Halland besvara denna fråga.

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

För att bevaka en gynnsam bevarande status kan en tidsserieanalys av antalet spelande hannar 
eller häckande par göras.

Området skall uppvisa en gynnsam bevarande status för nattskärra. Med gynnsam bevarande 
status menas att artens populationsutveckling på lång sikt kommer att förbli livskraftig.

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

Sparvuggla
Arten behöver tillgång till boplatser i form av gamla bohål från större hackspett. Den optimala 
häckningsmiljön är gammal, flerskiktad grandominerad blandskog med rik förekomst av grova 
lövträd (främst asp, björk och al). Sparvugglan är dock flexibel i sitt val av häckningsplats och 
förekommer likaväl i naturskogsbestånd som i områden med en blandning av rena 
produktionsbestånd och hyggen, så länge lämpliga boträd finns att tillgå. Ofta hittar man den  
på gammal, igenväxande inägomark där den häckar i äldre asp bestånd. 
Ugglan livnär sig framförallt på småfåglar men även gnagare. Arten jagar över arealer i 
storleksordningen 1,5 km2. Den är i huvudsak en stannfågel. Vissa vintrar sker mer omfattande 
rörelser söderut i landet vilket resulterar i att förekomsten i Halland ökar dramatiskt. Dessa 
invasioner skall ej förväxlas med vår häckande population vars antal annars kommer att kraftigt 
överskattas och därmed variera stort mellan åren.

Bevarandestatus för sparvuggla i området kan besvaras efter en basinventering. Eventuellt kan 
även den pågående häckfågeltaxeringen som görs i Halland besvara denna fråga.
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Bevarandemål
Lämliga strukturer och ostördhet ska finnas i tillräcklig omfattning för att arten ska kunna 
utnyttja området som rastlokal.

För att bevaka en gynnsam bevarande status kan en tidsserieanalys av antalet spelande hannar 
eller häckande par göras.

Området skall uppvisa en gynnsam bevarande status för sparvuggla. Med gynnsam bevarande 
status menas att artens populationsutveckling på lång sikt kommer att förbli livskraftig.

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

Spillkråka
Spillkråkan behöver tillgång på lämplig föda i form av vedlevande insekter och myror. Dessa 
finner den oftast i ung granskog (15-30 år). Den söker även gärna efter hästmyror i rötad gran. 
Spillkråkan häckar främst i grov asp, tall eller bok. För att den skall häcka måste stamdiametern 
i brösthöjd överstiga 30 cm för asp och 40 cm för tall. Fågeln är något av en nyckelart 
landskapet genom att den årligen producerar ett stort antal bohål lämpliga för andra, större 
hålhäckande fåglar och däggdjur som inte själva förmår mejsla ut sitt bo. Spillkråkan är en 
stannfågel som under sommarhalvåret i södra Sverige söker föda över arealer i 
storleksordningen 100-1 000 ha. Vintertid rör sig arten över större områden.

Bevarandemål

Spillkråkan behöver tillgång på lämplig föda i form av vedlevande insekter och myror. Dessa 
finner den oftast i ung granskog (15-30 år). Den söker även gärna efter hästmyror i rötad gran. 
Spillkråkan häckar främst i grov asp, tall eller bok. För att den skall häcka måste stamdiametern 
i brösthöjd överstiga 30 cm för asp och 40 cm för tall. Spillkråkan är något av en nyckelart 
landskapet genom att den årligen producerar ett stort antal bohål lämpliga för andra, större 
hålhäckande fåglar och däggdjur som inte själva förmår mejsla ut sitt bo. Spillkråkan är en 
stannfågel som under sommarhalvåret i södra Sverige söker föda över arealer i 
storleksordningen 100-1 000 ha. Vintertid rör sig arten över större områden.

Bevarandestatus för spillkråka i området kan besvaras efter en basinventering. Eventuellt kan 
även den pågående häckfågeltaxeringen som görs i Halland besvara denna fråga.

Lämpliga strukturer och ostördhet ska finnas i tillräcklig omfattning för att en population med 
gynnsam bevarandestatus ska kunna utnyttja området för häckning och födosök.

För att bevaka en gynnsam bevarande status kan en tidsserieanalys av antalet revirhävdande 
hannar eller häckande par göras.

Området skall uppvisa en gynnsam bevarande status för spillkråka. Med gynnsam bevarande 
status menas att artens populationsutveckling på lång sikt kommer att förbli livskraftig.

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

Fåglar:
bivråk, Pernis apivorus, VU
mindre hackspett, Dendrocopos minor, VU
nötkråka, Nucifraga caryocatactes, NT
skogsduva, Columba oenas, VU

Kräldjur:
snok, Natrix natrix, VU

Fjärilar:
jättesvampmal, Scardia boletella, NT

Skalbaggar:
bandad albrunbagge, Abdera flexuosa, NT
björkblåoxe, Platycerus caprea, NT
blankknäppare, Hypoganus inunctus, NT
bokbarkglansbagge, Rhizophagus brancsiki, VU
bokblombock, Anoplodera scutellata, EN
bokborre, Ernoporus fagi, NT
bokskogsrödrock, Ampedus rufipennis, VU
bredhornad smalpraktbagge, Agrilus laticornis, NT
bredhuvad mögelbagge, Latridius brevicollis, NT

Rödlistade arter
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brun vedborre, Xyleborinus saxeseni, NT
ekgrenbrunbagge, Conopalpus testaceus, NT
enfärgad barksvartbagge, Corticeus unicolor, NT
nordlig plattbagge, Dendrophagus crenatus, NT
rombjätteknäppare, Stenagostus rhombeus, VU
röd ögonknäppare, Denticollis rubens, EN
rödaxlad lundknäppare, Calambus bipustulatus, VU
rödhalsad svartbagge, Oplocephala haemorrhoidalis, NT
rödpalpad rödrock, Ampedus hjorti, NT
större svampklobagge, Mycetochara axillaris, NT
större sågsvartbagge, Uloma culinaris, NT
svartbrun brunbagge, Phloiotrya rufipes, NT
taggbock, Prionus coriarius, NT
älvdykare, Deronectes latus, NT
Hylis olexai, NT
Hylis foveicollis, NT
Euplectus brunneus, NT
Euthiconus conicicollis, VU
Euryusa castanoptera, NT
Hapalaraea pygmaea, NT
Nemadus colonoides, NT
Atomaria diluta, VU
Cicones variegatus, NT
Cis castaneus, NT
Melasis buprestoides, NT
Cryptophagus labilis, NT
Ipidia binotata, VU
Dissoleucas niveirostris, NT
Epuraea deleta, NT
Abraeus granulum, VU
Glischrochilus quadriguttatus, NT
Agathidium mandibulare, NT
Ptenidium gressneri, NT
Ptinella aptera, NT
Plegaderus dissectus, VU
Platycis cosnardi, VU
Triplax rufipes, NT
Stictotarsus duodecimpustulatus, NT
Stephostethus alternans, NT
Quedius truncicola, EN
Oxypoda arborea, NT
Xylophilus corticalis, NT

Iglar:
blodigel, Hirudo medicinalis, NT

Landsnäckor:
lamellsnäcka, Spermodea lamellata, NT

Kärlväxter:
Digitaria ischaemum, VU
hårginst, Genista pilosa, NT
vildris, Leersia oryzoides, NT
åkerfibbla, Hypochoeris glabra, VU
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Mossor:
alsidenmossa, Plagiothecium latebricola, NT
atlantärgmossa, Zygodon conoideus, VU
bokfjädermossa, Neckera pumila, NT
dunmossa, Trichocolea tomentella, NT
kornbandmossa, Metzgeria fruticulosa, NT
pepparporella, Porella arboris-vitae, CR
skogstrappmossa, Anastrophyllum michauxii, VU
skuggmossa, Dicranodontium denudatum, NT
sydkvastmossa, Dicranum fulvum, NT

Lavar:
almlav, Gyalecta ulmi, NT
blek kraterlav, Gyalecta flotowii, NT
blomskägglav, Usnea florida, NT
bokkantlav, Lecanora glabrata, NT
bokvårtlav, Pyrenula nitida, NT
dvärgbägarlav, Cladonia parasitica, NT
frostig trädgrönelav, Scoliciosporum pruinosum, DD
grynig lundlav, Bacidia biatorina, NT
grynlav, Pannaria conoplea, VU
grå skärelav, Schismatomma decolorans, NT
gul pysslinglav, Thelopsis flaveola, VU
hål-lav, Menegazzia terebrata, VU
jättelav, Lobaria amplissima, VU
jättelavskorall, Dendriscocaulon umhausense, VU
klosterlav, Biatoridium monasteriense, NT
kort parasitspik, Sphinctrina turbinata, NT
kvistlav, Fellhanera bouteillei, NT
liten blekspik, Sclerophora peronella, NT
liten lundlav, Bacidina phacodes, VU
liten sönderfallslav, Bactrospora corticola, 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
rosa skärelav, Schismatomma pericleum, NT
röd pysslinglav, Thelopsis rubella, EN
savlundlav, Bacidia incompta, VU
slät fjällav, Agonimia allobata, NT
stiftklotterlav, Opegrapha vermicellifera, VU
stiftkvistlav, Fellhaneropsis vezdae, VU
stor knopplav, Biatora sphaeroides, NT
sydlig blekspik, Sclerophora amabilis, VU
vaxdynlav, Micarea adnata, EN
violettgrå porlav, Pertusaria multipuncta, VU
västlig njurlav, Nephroma laevigatum, NT
ädelkronlav, Pachyphiale carneola, VU
ädellav, Megalaria grossa, NT
örlav, Hypotrachyna revoluta, NT
örtlav, Lobaria virens, VU

Svampar:
borstskölding, Pluteus umbrosus, NT
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brödmärgsticka, Perenniporia medulla-panis, NT
dofthätta, Mycena diosma, NT
dystersopp, Porphyrellus porphyrosporus, NT
ekskinn, Aleurodiscus disciformis, NT
gransotdyna, Camarops tubulina, NT
gulfotshätta, Mycena renati, NT
hinnskivling, Bolbitius reticulatus, NT
koralltaggsvamp, Hericium coralloides, NT
liten bokdyna, Hypoxylon cohaerens, NT
narrtagging, Kavinia himantia, NT
pulverklubba, Phleogena faginea, VU
rosenporing, Ceriporia excelsa, NT
rutskinn, Xylobolus frustulatus, NT
silkesslidskivling, Volvariella bombycina, NT
skillerticka, Inonotus cuticularis, VU
svavelskinn, Ceraceomyces sulphurinus, DD
vedlavklubba, Multiclavula mucida, VU
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Karta 1.
Skala 1:200 000

8

Karta 2
Skala 1:35 000

Karta 3.
Skala 1:35 000

Bild 1. Översiktskarta. Bild 2 Norra delen av Biskopstorp. Bild 3. Södra delen av Biskopstorp. Vapnö mosse som 
finns i bildens östra del innefattas inte av denna bevarandeplan.
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