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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:
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Natura 2000-området Danska fall omgärdas i tre väderstreck av vatten; i norr av Brearedssjön, 
i öster av vattendraget Assman där själva vattenfallet finns och i väster av Skällåsasjön och 
dess utlopp mot Brearedssjön. Ån Assman ingår och omfattas i övrigt av Natura 2000-området 
Fylleån. Terrängen i området är kuperad med en rad smärre höjdryggar och dalgångar. 
Områdets högsta del ligger centralt i reservatet och därifrån sluttar marken ner mot 
vattendragen. Ån Assmans dalgång har bitvis karaktären av kanjon med branta sidor och 
vattnet rinner i vackra fall – Danska fall. Bitvis bildar ån ett kvillandskap där vattnet tar skilda 
vägar runt mängder med små öar. 

Området är mycket välbesökt, framför allt vattenfallet som är en stor turistattraktion.

I sluttningarna och på höjderna dominerar bok och ek. Ekskog överväger i de lägre 
sluttningarna och bok i de högre centrala delarna. Överlag är skogen sen länge orörd, 
självgallrande med en del lågor och högstubbar och har antagit en naturskogsartad prägel. 
Träden har börjat komma i den åldern, ca 100-175 år, då de är biologiskt intresssanta med rik 
epifytflora. Området har varit skogtäckt med all sannolikhet huvudsakligen av bok under 
mycket lång tid. Viss plockhuggning av ädellövträd måste dock ha skett under 1900-talet. 
Riktigt gamla träd, över 200 år, verkar nämligen saknas i området.

De många vattendragen skapar en rikedom av fuktiga miljöer med hög luftfuktighet. Utmed ån 
finns hasselrik tidvis översvämmad askskog, alsumpskog med grova socklar, översilningskärr, 
sumpskogar, klippstup och lövrik, barrnaturskog med bl.a. gammal tall, lågor och torrakor.

I området finns intressanta arter från ett flertal olika organismgrupper, bl.a. lavar, mossor, 
kärlväxter och svampar. Det finns goda förutsättningar för ett rikt insektsliv, särskilt 
vedlevande skalbaggar, men närmare studier är inte utförda. I området finns också ett 
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värdefullt fågelliv. Hela 12 rödlistade arter är funna i området, de flesta knutna till bok- och 
ekskog men i området finns även många känsliga arter som är vattenlevande eller är beroende 
av närhet till vatten eller fuktiga miljöer.

En stor andel av skogarna i omedelbar närhet av Natura 2000-området är klassade som 
nyckelbiotoper eller naturvärdesobjekt av skogsvårdsstyrelsen. Vissa av dessa är stora och de 
utgörs i huvudsak av äldre bokdominerad ädelslövskog samt al- och askskog med rik 
epifytflora. Längre söderut ansluter naturreservatet Gårdshult.

Bevarandesyftet är att bidra till att bevarandestatusen för naturtyperna mineralrika källor och 
källkärr av fennoskandisk typ, lövsumpskogar av fennoskandisk typ, bokskogar av fryle-typ, 
skogsbevuxen myr och äldre ekskogar på sura, sandiga marker är gynnsam inom boreal region.

Bevarandet av bokskogen med dess rikedom av livsmiljöer i form av gamla träd, liggande och 
stående död ved för främst lavar, mossor, insekter och svampar, kärlväxter och fåglar har 
högsta prioritet.

Bevarandesyfte

Bevarandestatus idag

Hot mot områdets naturvärden regleras delvis i föreskrifterna för naturreservatet.

All form av exploatering och markanvändningsförändring i inom området och i angränsande 
områden, särskilt sådan som kan påverka hydrologin i området.

Inträngande gran.

Alla former av skogsbruk i området till exempel avverkning, transporter och anläggning av 
skogsbilvägar, bortförsel av döda och döende träd, markberedning. Eftersom granen är ett hot 
mot naturvärden i vissa delar av området måste dock gran 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.

Förändringar av vattenflödet och vattenkvaliteten i Assman.

Slitage orsakade av det rörliga friluftslivet, till exempel i strandkanter och i bergbranter.

Fysisk påverkan vid underhåll av befintliga stigar och anläggningar.

Vad kan skada områdets naturvärden?  - exempel

Områdets skogsmark lämnas för granfri utveckling så att mängden död ved och inslaget av 
gamla träd kan öka.

Bevarandeåtgärder

Ej utredd
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Inkommande gran röjs bort kontinuerligt.

Det rörliga friluftslivet kanaliseras så att slitaget minskar utefter strandkanter och bergsbranter. 
Om antalet spänger och trappor är tillräckligt bör utredas. 

Det skyddade området ska utvidgas senast 2008 så att naturreservatet även innefattar de 
närliggande värdefulla nyckelbiotoperna och de övriga, biologiskt intressanta skogs- och 
vattenmiljöerna väster och söder om reservatet (Sveaskogs mark).

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 också naturreservat. Det ligger inom område av riksintresse för naturvård och 
friluftsliv enligt miljöbalken (MB) 3 kap. 6§ och omfattas  av strandskydd enligt MB 7 kap. 13 
§ om 200 meter på landsidan och om 100 meter på vattensidan av strandlinjen vid 
Brearedssjön och om 100 meter på båda sidor om vattendragen.

Befintligt skydd

Beskrivning av naturtyper
Mineralrika källor och källkärr av fennoskandisk typ

Naturtypen utgörs av källor med anslutande kärr som påverkas av mineralrikt källvatten. Typen 
förekommer framför allt i den boreala regionen. Till markerna är knuten en speciell flora.

Karaktärsarter: gullpudra, luddunört, krypven, mannagräs, källgräsmossa och källmossor.

Naturvårdsverkets definition

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.

Ständig tillgång på framspringande källvatten, med hög mineralhalt.

Förekomst av strukturer/formelement som källdråg, död, blöt ved och socklar.

Artsammansättningen är naturlig för naturtypen utan negativ inverkan av främmande arter och 
populationerna av de typiska arterna i naturtypen bibehålls eller ökar.

Täckningsgraden av botten- fält- busk och trädskikt bör inte förändras till att bli nämnvärt 
glesare eller tätare. Undantaget fall där förändringen är en för naturtypen positiv effekt av 
restaureringsåtgärder.

Bevarandemål

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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(Bevarandemålen beskriver naturtypen vid gynnsam bevarandestatus. De är av typen kvalitetsmål och 
ska bl. a. vara lätta att följa upp. Nedan ges förslag till sådana mål. Målen kommer i många fall att 
behöva ändras när basinventering är genomförd. Då kommer också alla x och y i texten nedan att bytas 
ut mot faktiska värden.)

Areal

Strukturer och funktioner

Typiska arter

Endast opåverkade variationer i hydrologin förekommer inom naturtypen.

Kompletteras senare.

Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (0,6) hektar.

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, 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 naturlig dynamik vilket omfattar 
naturliga störningar, som stormfällningar och insektsangrepp. 

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

Populationerna av de typiska arterna bibehålls eller ökar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Bevarandemål
(Bevarandemålen beskriver naturtypen vid gynnsam bevarandestatus. De är av typen kvalitetsmål och 
ska bl. a. vara lätta att följa upp. Nedan ges förslag till sådana mål. Målen kommer i många fall att 
behöva ändras när basinventering är genomförd. Då kommer också alla x och y i texten nedan att bytas 
ut mot faktiska värden.)

Areal

Strukturer och funktioner

Typiska arter

Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog m.a.p. 
egenskaper och strukturer. Den kan ha påverkats av t.ex. plockhuggning, bete eller naturlig 
störning. Skogen ska vara i ett sent eller i ett relativt sent successionsstadium. Det ska finnas 
gamla träd och död ved och en kontinuitet för de aktuella trädslagen. Om naturliga 
störningsprocesser eller skötselåtgärder i syfte att imitera sådana har påverkat området kan 
även områden i yngre successionsstadier ingå. Egenskaper och strukturer som är typiska för 
naturskog finns normalt även i yngre successionsstadier.

•  Minst x % av virkesförrådet 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.

Typiska arter bland mossorna ska utses och skattas med avseende på täckningsgrad . Utifrån 
detta får man en %-sats för respektive art som sedan används som mål.

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.

Beskrivningen av mål med typiska arter kan behöva kompletteras senare.

Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (3) 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. 

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

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

Förekomst av substrat och strukturer är viktigt i denna naturtyp för epifytiska lavar, mossor 
och svampar, samt för insekter och landmollusker. 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.

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
Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog m.a.p. 
egenskaper och strukturer. Den kan ha påverkats av t.ex. plockhuggning, bete eller naturlig 
störning. Skogen ska vara i ett sent eller i ett relativt sent successionsstadium. Det ska finnas 
gamla träd och död ved och en kontinuitet för de aktuella trädslagen. Om naturliga 
störningsprocesser eller skötselåtgärder i syfte att imitera sådana har påverkat området kan 
även områden i yngre successionsstadier ingå. Egenskaper och strukturer som är typiska för 
naturskog finns normalt även i yngre successionsstadier.

•  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.

Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (15) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Typiska arter
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.

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 
naturlig dynamik vilket omfattar naturliga störningar, som t.ex. stormfällningar och 
insektsangrepp.

Artsammansättning är naturlig för naturtypen utan negativ inverkan av främmande arter. 
Populationerna av de typiska arterna bibehålls eller ökar. Den gynnsamma bevarandestatusen 
är avhängig de ekologiska krav som arterna har så att de kan finnas kvar och öka i antal.

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
Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog m.a.p. 
egenskaper och strukturer. Den kan ha påverkats av t.ex. plockhuggning, bete eller naturlig 
störning. Skogen ska vara i ett sent eller i ett relativt sent successionsstadium. Det ska finnas 
gamla träd och död ved och en kontinuitet för de aktuella trädslagen. Om naturliga 
störningsprocesser eller skötselåtgärder i syfte att imitera sådana har påverkat området kan 
även områden i yngre successionsstadier ingå. Egenskaper och strukturer som är typiska för 
naturskog finns normalt även i yngre successionsstadier.

Buskskiktet är glest, ofta med brakved och rönn. Hassel kan förekomma. Fältskiktet består av 

Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst 20 hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Typiska arter

ris, gräs och lågörter. Lundflora saknas. Bottenskikt saknas oftast helt eller utgörs av ett 
mycket glest mosstäcke.

Ibland är de näringsfattiga växtbetingelserna kombinerade med ett utsatt läge för vind- och 
saltpåverkan vilket kan medföra att så kallad krattskog utbildas. I sådan skog är träden 
senvuxna, klena, lågväxta, tättväxande samt knotiga och vindpinade. Ett tidigare betestryck kan 
också ha bidragit till att forma träden.

Arealen av habitat med nyckelbiotopsstatus ökar.

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 1/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 nedan finns i mer än 20 % 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.

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

Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog m.a.p. 
egenskaper och strukturer. Den kan ha påverkats av t.ex. plockhuggning, bete eller naturlig 

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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störning. Skogen ska vara i ett sent eller i ett relativt sent successionsstadium. Det ska finnas 
gamla träd och död ved  och en kontinuitet för de aktuella trädslagen. Om naturliga 
störningsprocesser eller skötselåtgärder i syfte att imitera sådana har påverkat området kan 
även områden i yngre successionsstadier ingå. Egenskaper och strukturer som är typiska för 
naturskog finns normalt även i yngre successionsstadier.

• 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.

• Naturlig dynamik, vilket omfattar störningar som stormfällningar, insektsangrepp och 
översvämningar.

• 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

Arealen odikad myr bibehålls eller ökar.

Minst x % av virkesförrådet utgörs av död ved.

Minst x av de typiska kärlväxtarterna (se lista 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.

Fåglar
Järpe, spillkråka, tofsmes, talltita, tjäder.

Svampar:
Lakritsriska,tallticka, storkremla, slemsopp (skickat fråga till kill om någon är lämplig)

Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (5) hektar.
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Fåglar
Mindre flugsnappare Ficedula parva VU*

Lavar:
Bokkantlav Lecanora glabrata NT, bokvårtlav Pyrenula nitida NT, grynig lundlav Bacidia 
biatorina NT, liten lundlav Bacidina phacodes VU, mussel-lav Normandina pulchella NT, stor 
knopplav Biatora sphaeroides NT, violettgrå porlav Pertusaria multipuncta VU

Mossor:
Dunmossa Trichocolea tomentella NT, skuggmossa Dicranodontium denu-datum NT, 
sydkvastmossa Dicranum fulvum NT

Svampar:
Ekskinn Aleurodiscus disciformis NT

_____________________________

* Kategorier enligt "Rödlistade arter i Sverige 2000".
   VU: sårbar, 
   NT: missgynnad

Rödlistade arter

Beskrivningen av mål med typiska arter kan behöva kompletteras senare.
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På flygbilden är Natura 2000-området markerad med heldragen vit linje. Nyckelbiotoper är markerade med 
tunnare, streckad linje.
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