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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 utgörs av inägomarken till byn Gårdshult samt Smedahultmyren med 
angränsande skogar. 
Gårdshults by ligger på en höjdplatå och omgärdas av ett  kuperat, småskaligt 
odlingslandskap. Öppna f d åkrar och ängsmarker omväxlar med lövdungar med ek och andra 
lövträd som bok, lind, lönn och hassel. Talrika odlingsrösen, stenmurar, fägator och f d 
åkerytor vittnar om äldre tiders hävd. Utägomarken har fått växa igen men idag pågår 
restaureringsarbete. Ån Assman rinner i en dalgång utanför områdets nordöstra gräns och 
bildar här vackra fall och forssträckor.
Området är ett populärt utflyktsmål. Hallandsleden är dragen genom det tilltalande landskapet.

Området ligger i det nederbördsrika västkanten av småländska höglandet. Floran är mestadels 
artfattig till följd av de näringsfattig berg- och jordarterna. Enligt nyckelbiotospinventeringen 
finns fyra delområden med höga naturvärden inom området, tre av dessa är klassade som 
nyckelbiotoper. Totalt har 12 rödlistade arter noterats i området. De stora, öppna mosseytorna 
med närhet till ett småskaligt odlingslandskap och opåverkade skogar ger förutsättningar för 
ett rikt fågelliv. Arter som påträffas i området är till exempel bivråk, tjäder, jorduggla, 
pärluggla och orre.

Myr
I väster ligger Smedhultamossen i en svacka. Den är ett i det närmaste helt öppet myrkomplex 
med högmosse och olika typer av fattigkärr och har ett stort inslag av arter med västlig 

Områdeskod:

Areal:
Kommun:

Ansvarig:

SE0510090

103
Halmstad

i januari 1997

Staffan Bengtsson

hektar

Området antogs av regeringen enligt habitatdirektivetOmrådestyp:

2005-12-28Fastställd:

Martin BrobergUpprättad av:

Naturtyper: Artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat* (6230)
Slåtterängar i låglandet (6510)
Högmossar* (7110)
Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn (7140)
Mineralrika källor och källkärr av fennoskandisk typ (7160)
Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ (9070)
Lövsumpskogar* (9080)
Bokskogar av fryletyp (9110)
Skogsbevuxen myr* (91D0)
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utbredning som myrlilja, klockljung och pors. Lokalt finns stark påverkan från kraftledning, 
dikning och vägar. Den öppna mossen kantas av skogsbevuxen myr där ung tall och björk 
dominerar.

Skog
Gammal och flerskiktad bokskog finns i en brant sluttning mot Assman i höjd med Stättan. I 
beståndet finns inslag av gammal ek. Död ved finns i grova bokhögstubbar och i de äldre 
ekarna som ofta har vedsprickor där död ved exponeras. Skogen är gallrad vilket ganska 
många grova och mossbevuxna stubbar vittnar om. Bitvis finns riklig bokföryngring. Övrig 
skogsmark dominerade av tall, björk och gran samt ek och asp. Skogarna har vuxit upp på 
öppen hed och saknar kontinuitet. 

Källor
På flera platser i  sluttningen mot Assman sipprar källflöden fram. Längst i norr finns 
järnockra källor vars vatten ständigt silar över åbrinken. Strandskogen i norr är överlag 
gammal och variationsrik, alsocklarna är välutbildade. Längre söderut dominerar ung- och 
medelåldrig glasbjörk i trädskiktet och det finns ett visst inslag av klibbal och asp. Videbuskar 
skapar flerskiktad vegetation. Socklarna är måttligt utvecklade och innehållet av död ved är 
sparsamt. Ofta finns stora partier med blöt naken jord i anslutning till källorna. Mossfloran är 
artrik. Dunmossa förekommer i fina populationer i södra delen av åsluttningen och fickmossa 
växer i stora bestånd  längst i norr.

Naturbetesmark
Jordbruk med gödsling bedrevs fram till 1950-talet. I de gamla åkerytorna och gödslade 
betesmarkerna börjar en viss hagmarksflora etablera sig. Arter som slåttergubbe, svinrot och 
ängsskallra förekommer sparsamt. Hävden sker genom extensivt bete samt genom slåtter på 
några mindre ytor. I odlingsmarkerna finns ett sort inslag av lövträd. 
En gammal ask vid uppfartsvägen till byn där den rödlistade laven kupig skrynkellav växer, är 
klassad som nyckelbiotop. I närheten finns andra gamla skar och lönnar. Skogsbetesmarken är 
bevuxen med blandskog av ek, bok, björk, asp, tall och sälg. Trädåldern är 75 - 90 år.

Äng
I sluttningen mot Assman finns en äldre sidvallsäng där slåttern återupptagits. Floran är till 
följd av det näringsfattiga marktillståndet artfattig. En mer artrik flora finns framför allt i 
översilningsmarken och i vissa delar av inägomarken med bl a slåttergubbe och nattviol.

Syftet är att bidra till att bevarandestatusen hos naturtyperna i området (se ovan) är gynnsam 
inom boreal region.

Bevarandesyfte 

Bevarandestatus idag

Hot mot områdets naturvärden regleras delvis i reservatsföreskrifterna:

Alla former av exploatering i och i direkt anslutning till området.

Vad kan skada områdets naturvärden?  - exempel

Ej utredd
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Aktiviteter i eller utanför området som påverkar hydrologin i området till exempel genom 
dikning eller rensning av gamla diken. 

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

Markberedning och dikning.

Spridning av kemikalier. 

Gödslings- och försurningseffekter från nedfall av luftburna föroreningar. 

Skogs- och myrmarkernas naturvärden kan skadas av alla former av skogsproduktion, till 
exempel gallring, avverkning, transporter och bortförsel av döda och döende träd, 
markberedning och plantering i området och även i direkt anslutning till området. Dock kan 
granföryngringen vara ett hot mot naturvärden varför gran ska röjas bort.

Kulturlandskapets naturvärden påverkas negativt av: 
 - Utebliven, för svag eller felaktig hävd i betesmarkerna. 
 - Igenväxning.
 - Tillskottsutfodring och tillförsel av växtnäring, kalkning.

Fortsatt och intensifierad skötsel  i odlingslandskapet. Kontinuerlig bortröjning av sly. 
Hamling av gamla ädllövträd.
Skogs- och myrmiljöerna skall i huvudasak få utvecklas fritt. Uppväxande granar skall dock 
röjas bort.

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).

Området är också naturreservat och ligger inom större område av riksintresse för naturvård 
enligt miljöbalken (MB) 3 kap. 6§.Syftet med reservatet är att bevara områdets karaktär med 
orörda naturskogar och våtmarker samt det öppna kulturlandskapet i anslutning till byn. Vidare 
ska reservatet främja forskning om urskogar, våtmarker och kulturlandskap, samt erbjuda 
naturupplevelser för besökarna utan att naturvärden hotas.

Befintligt skydd

Beskrivning av naturtyper
Artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat*

Naturtypen återfinns på magra jordar i öppna gräsmarker med rik förekomst av stagg. 
Naturvårdsverkets definition
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Vegetationen uppvisar stor variation.

* Bevarandet av naturtypen har hög prioritet inom EU.

De artrika staggsamhällena har uppkommit genom hävd, antingen genom ängsbruk eller 
betesdrift, med i regel en lång kontinuitet. Många av arterna är konkurrenssvaga. Det innebär 
att deras möjlighet att gro och leva kvar minskar om buskar och ljung breder ut sig för kraftigt. 
Deras optimala miljöer är troligen magra, hedartade och fuktiga slåttermarker och betesmarker 
som bränns regelbundet. Både klockgentiana och granspira svarar positivt på bränning.

Naturtypen är i huvudsak helt öppen. 

Hydrologin är opåverkad.

Naturtypen är inte påverkad av gödsling och insådd.

Populationerna av de typiska arterna i naturtypen bibehålls eller ökar.

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

Areal

Strukturer och funktioner

Typiska arter

•  Minst x % av naturtypen är väl avbetad varje år. Med väl avbetad avses att medelhöjden på 
vegetation vid betessäsongens slut i torra – friska delar är högst x cm, i fuktiga delar högst y 
cm och i våta delar högst z cm.

•  Träd förekommer med högst 4 stammar per ha och saknas helt på habitatytor som är mindre 
än 0,1 ha. Buskar som vuxit upp i ett välhävdat landskap har en krontäckning av högst 5 %.

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

•  Örnbräken förekommer i högst 5 % av provrutorna.

•  I naturtypen förekommer endast naturliga variationer i hydrologin.

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

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

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

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus

Slåtterängar i låglandet
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Naturtypen utgörs av artrika, torra till fuktiga slåtterängar som inte gödslats och där 
traditionellt ängsbruk bedrivs. Den är i allmänhet helt öppen men enstaka träd och buskar kan 
förekomma upp till 25 % krontäckning.

Naturvårdsverkets definition

Naturtypen är beroende av årlig skötsel i form av slåtter.
Områdets hydrologi är opåverkad.
Naturtypen är inte påverkad av gödsling och insådd.
Populationerna av de typiska arterna i naturtypen bibehålls eller ökar.

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

Areal

Strukturer och funktioner

Typiska arter

•  Minst 80 % av habitatet är väl hävdat varje år. Med väl hävdat avses att medelhöjden på 
vegetation vid vegetationsperiodens slut i torra – friska delar är högst x cm, i fuktiga delar 
högst x cm och i våta delar högst x cm.

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

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

•  Negativa indikatorarter som hundkex, brännässla, åkertistel, älgört och örnbräken 
förekommer i högst x % av provrutorna.

•  Hamlade / grova träd  - (mål får sättas efter områdets förutsättningar).

•  Minst 4 av de typiska arterna nedan finns i minst 50 % av provytorna.

Förslag på typiska arter: 
Kärlväxter: Kattfot, slåttergubbe, låsbräkenarter, darrgräs, liten blåklocka, knagglestarr, 
ängsstarr, lundstarr, hirsstarr, loppstarr, brudborste, klasefibbla, backnejlika, praktnejlika, 
gentianor, solvända, slåtterfibbla, sommarfibbla, prästkrage, vildlin, stagg, orkidéer, jungfrulin, 
gullviva, skallror, svinrot, ängsskära, ängsvädd, smörboll.

Beskrivningen av mål med typiska arter kan behöva kompletteras senare.

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

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus

Högmossar*
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Naturtypen utgörs av mossar som tydligt höjt sig över omgivningen. Vattenförsörjningen sker 
endast genom direkt nederbörd. Hydrologin är intakt, åtminstone i huvuddelen av mossen. 
Torvproduktion sker, men nettotillväxten kan ha upphört genom naturlig oxidation. 
Högmossen har en perenn vegetation som ofta domineras av ris och vitmossor. Martallar är 
vanliga. Gölar, strängar, tuvor och dråg kan förekomma och ofta omges själva mosseplanet av 
randskog och lagg.
 
Karaktärsarter: Vitmossor, vitag, renlavar, ljung, hjortron, odon, kallgräs, rundsileshår, 
storsileshår, tuvull, tranbär, rosling och dvärgbjörk, klockljung.

* Bevarandet av naturtypen har hög prioritet inom EU.

Naturvårdsverkets definition

Opåverkad hydrologi och hydrokemi. Detta inkluderar att torv inte oxideras som en följd av 
mänskliga aktiviteter (utan endast som en eventuell följd av klimatförändringar).
 
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.
 
Förekomst av sturkturer/formelement till exempel tuvor, strängar, höljor, gölar, dråg, lagg, 
randskog. 

Artsammansättningen är karaktäristisk för naturtypen 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

•  Vegetationen är naturligt lågvuxen på minst x hektar.

•  Högvuxna negativa indikatorarter täcker ej mer än x kvadratmeter per hektar.

•  Krontäckning för träd och buskar är mellan 0-10 % och stamantalet är mindre än 1000/ha.

•  I naturtypen finns inga diken med avvattnande effekt.

•  Utbredning av höljor och mjukmattor ska vara minst 20 %.

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

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

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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provytorna. 

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

Typiska arter: 
kärlväxter: rosling, dystarr, storsileshår, rundsileshår, tuvull, vitag/brunag, kallgräs, tuvsäv

mossor: snärjvitmossa, ullvitmossa, flytvitmossa, rufsvitmossa, 
rostvitmossa, rubinvitmossa, praktvitmossa

fåglar: blå kärrhök, gulärla,storspov, småspov, ljungpipare

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

Opåverkad vattenregim i vattendrag.

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

Åtgärder kan bli aktuella om igenväxning hotar naturvärden.

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.)

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

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Strukturer och funktioner

Typiska arter

•  Arealen skall inte minska annat än genom  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 lista nedan) ska förekomma i minst x % av provytorna. 

Förslag på typiska arter: 
Stor skedmossa, guldskedmossa, guldspärrmossor, myruddmossa, kärrkammossa, 
mässingmossa, röd skorpionmossa, uddvitmossa, sotvitmossa/mellanvitmossa, drågvitmossa, 
klyvbladsvitmossa, röd glansvitmossa, krokvitmossa, knoppvitmossa, blodkrokmossa, 
kärrkrokmossa och purpurkrokmossa. 

Beskrivningen av mål med typiska arter kan behöva kompletteras senare.

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 karaktäristisk 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.
 

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus

Postadress                           Besöksadress                         Telefon                              Telefax
301 86  HALMSTAD         Slottsgatan 2                          035 - 13 20 00                   035 - 10 75 48

Version nr



Bevarandeplan för Natura 2000-området Gårdshult Sida 10 av 18

I öppna källor och källkärr kan hävd i form av återkommande röjningar, slåtter eller extensivt 
bete vara en förutsättning för att naturvärden knutna till den öppna miljön ska bibehållas.

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

Endast opåverkade variationer i hydrologin förekommer inom naturtypen.

Beskrivningen av mål med typiska arter kompletteras senare.

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

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 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 

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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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.

Betad skog: Fältskiktets kärlväxter behöver luckighet i trädskiktet för att ljus och värme ska nå 
marken samt fortsatt hävd för att inte grässvålen ska luckras upp och växterna utkonkurreras av 
skuggtåliga arter.

Skogs- och trädkontinuitet (på platsen har det vuxit skog under flera trädgenerationer, dvs i 
flera hundra år och det har hela tiden funnits inslag av gamla träd).
 
Fortsatt hävd i form av bete. Grässvålen ska vara väl avbetad vid vegetationsperiodens slut.

Blommande buskar av t.ex. slån, hagtorn, nypon och björnbär ökar diversiteten och är hemvist 
för många fjärilar och andra insekter.
Mosaikstruktur med bryn, buskar och gläntor omväxlande med trädbevuxen skuggig mark 
gynnar en lång rad av insekter, t ex många dagfjärilar, vildbin och blomflugor, som behöver 
både öppna och slutna områden under sin livscykel.

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

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
•   I x % av naturtypen vissar vegetationen tydlig betespåverkan. Med tydlig betespåverkan 
avses att gräset medelhöjd på frisk mark är x cm vid betessässongens slut.

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

•  Nyetablerade ekar har förutsättningar att utveckla stora kronor. 

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

•  Antalet ihåliga och grova träd bibehålls eller ökar.

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

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

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

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

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

lavarter
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.

Beskrivningen av mål med typiska arter kan behöva 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, 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 

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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naturliga 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.)

Areal

Strukturer och funktioner

Typiska arter

•  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.

•  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: 
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 (5,1) hektar.

Bokskogar av fryletyp

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

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

Naturvårdsverkets definition
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Naturtypens naturvärden utvecklas i huvudsak genom naturlig dynamik, vilket bland annat 
omfattar störningar som t.ex. stormfällningar, svamp- och insektsangrepp.

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

Artsammansättningen är 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

Typiska arter

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

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

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

•  Minst x % av virkesförrådet utgörs av död ved.

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

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

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

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

(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 med typiska arter kan behöva kompletteras senare.

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

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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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 
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
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 

Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (20) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Forslund, M. Rundlöf, S. Våtmarker i Hallands län, meddelande 85:1. Länsstyrelsen i Hallands 
län 1985.
Fritz, Örjan. Inventering av skogliga nyckelbiotoper inom naturskyddade områden i Hallands 
län 1995. Länsstyrelsen i Halland. Meddelande 1996:10.
Hernborg, K m. fl. 1995. Registrering av odlingsmark i naturreservat. Länsstyrelsen 1995 – 96. 
Manuskript. 
Håkanssson, A-K m fl. 1990. Ängs- och hagmarker i Halmstads kommun.  Länsstyrelsen i 
Halland. Meddelande 1990:7.
Länsstyrelsen i Halland. 1991. Naturreservatet Gårdshult, Tönnersjö socken, Halmstads 
kommun. Beslut 1991-11-22. D nr 231-948-90.
Länsstyrelsen i Halland. 2001. Åtgärdsplan för bevarande av biologisk mångfald och 
kulturhistoriska miljöer i  betesmarker och ängar. Opubl.

Referenser

Rapportering av observationer har gjorts av följande arter som är upptagna i den nationella 
Rödlistade arter

Typiska arter

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.

Skogens hydrologi är inte under stark generell påverkan från t.ex. markavvattning, torvtäkt e.d.

Fält- och bottenskiktet domineras av ris, halvgräs, och vitmossor. 

Kantzonen mellan trädklädd fattigmyr och öppen myr är ofta betydelsefull för insekter som 
kräver båda miljöerna.

•  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)

Beskrivningen av mål med typiska arter kan behöva kompletteras senare.
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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:
göktyta, Jynx torquilla, VU
mindre hackspett, Dendrocopos minor, VU

Skalbaggar:
rödhjon, Pyrrhidium sanguineum, NT

Kärlväxter:
granspira, Pedicularis sylvatica, NT
hårginst, Genista pilosa, NT
klockgentiana, Gentiana pneumonanthe, VU

Mossor:
atlantvitmossa, Sphagnum strictum, NT
dunmossa, Trichocolea tomentella, NT
skugglobmossa, Tritomaria exsecta, VU
skuggmossa, Dicranodontium denudatum, NT
sumpkrypmossa, Amblystegium saxatile, NT
sydlig fingerflikmossa, Kurzia sylvatica, DD
västlig husmossa, Loeskeobryum brevirostre, VU

Lavar:
mussellav, Normandina pulchella, NT
orangepudrad klotterlav, Opegrapha ochrocheila, NT
strandblocklav, Porpidia hydrophila, DD
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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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