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Vad betyder Natura 2000? 

Natura 2000 är ett europeiskt nätverk av områden med värdefull natur. Utpekande av 
Natura 2000-områden bygger på krav i EU:s fågeldirektiv samt art- och habitatdirektiv. 
Syftet är att EU:s medlemsländer ska ta ett gemensamt ansvar för att bevara de arter och 
naturtyper som förekommer naturligt i Europa.  

EU-direktiven har sin grund i Bernkonventionen som var först med att rättsligt skydda 
arter och deras livsmiljöer i Europa. Direktiven fastställer principen att naturtyper har ett 
bevarandevärde i sig själva och inte enbart för att de utgör hemvist för vissa arter. 
Direktiven är EU:s bidrag till bevarandet av den biologiska mångfalden så som det lades 
fast i Konventionen om biologisk mångfald i Rio 1992. Natura 2000-nätverket är en av 
grundstenarna i EU:s arbete för biologisk mångfald.    

Varje medlemsland ska peka ut Natura 2000-områden för att skydda de fåglar som anges 
i EU:s fågeldirektiv och de arter och naturtyper som anges i art- och habitatdirektivet. 
Genom utpekandet åtar sig länderna att de värden som pekats ut i området ska bevaras 
långsiktigt genom rätt skydd och skötsel.  

 

Vad är en bevarandeplan? 

För varje Natura 2000-område ska Länsstyrelsen ta fram en bevarandeplan. I bevarande-
planen ska det finnas en beskrivning av de arter och naturtyper som finns i området och 
som kan ligga till grund för att peka ut Natura 2000-området samt ett bevarandesyfte och 
bevarandemål. Tänkbara hot mot Natura 2000-områdets arter och naturtyper, samt behov 
av bevarandeåtgärder som t. ex. skydd och skötsel, ska beskrivas. Planen ska underlätta 
förvaltning av området och tillståndsprövningar enligt miljöbalken.  

I bevarandeplanen redovisas gränser, arter och naturtyper enligt bästa tillgängliga kunskap. 

Bevarandeplanen fastställs av Länsstyrelsen, som även är ansvarig för att målsättningen 
med området uppfylls. Bevarandeplanen ska vara ett levande dokument och revideras när 
ny kunskap tillkommer eller när förutsättningar för området ändras. Planen ska tas fram i 
dialog med berörda intressenter och det är värdefullt om den som har ny information som 
berör området kontaktar Länsstyrelsen. 

Bevarandeplanen är inte ett juridiskt bindande dokument. För formell reglering av skydd 
eller skötsel kan andra beslut behövas som exempelvis skyddsbeslut för naturreservat. 
Föreskrifter enligt eventuella skyddsbeslut gäller parallellt med den tillståndsplikt som 
gäller inom Natura 2000.  

 

 
Mer information om Natura 2000 

Länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/halland eller telefon 010-224 3000 
Naturvårdsverkets hemsida: www.naturvardsverket.se 
 

 

http://www.lansstyrelsen.se/halland%20eller%20telefon%20010-224%203000
http://www.naturvardsverket.se/


 
 

 

Postadress Besöksadress E-post Telefon  
301 86 HALMSTAD  Slottsgatan 2 Halland@lansstyrelsen.se 010 – 224 30 00  

Viktigt att tänka på 

Det krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka 
miljön i ett Natura 2000-område. Tillståndsplikten gäller även för verksamheter eller 
åtgärder utanför Natura 2000-området om dessa kan innebära att miljön inne i området 
påverkas. Detta regleras i miljöbalken (7 kap. 27-29§§). Då det kan vara svårt att avgöra 
vilka åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka naturvärden behöver man samråda 
med Länsstyrelsen på ett tidigt stadium. Detta underlättar en eventuell tillståndsprövning. 
Vid skogsbruksåtgärder hålls samråd med Skogsstyrelsen. Tillstånd krävs inte för 
verksamheter och åtgärder som direkt hänger samman med, eller är nödvändiga för 
skötseln och förvaltningen av Natura 2000-området. 

Enligt övergångsbestämmelserna krävs inte särskilt Natura 2000-tillstånd för verksam-
heter som påbörjats före 1 juli 2001 under förutsättning att de vid denna tidpunkt hade 
tillstånd enligt 9 eller 11 kap miljöbalken eller motsvarande äldre bestämmelser. Till-
ståndsplikten aktualiseras dock vid ändring av verksamheten.  

Utöver den särskilda lagstiftning som gäller Natura 2000-områden gäller andra lagar och 
bestämmelser. Det kan således krävas tillstånd för att göra de åtgärder som beskrivs i denna 
plan. 

Mer information finns hos Länsstyrelsen, läs på webben eller kontakta en handläggare.  

Läsanvisningar 

De hot som redovisas under rubriken ”Vad kan påverka negativt” i bevarandeplanen, ska 
ses som exempel på åtgärder som kan skada utpekade arter och naturtyper. I varje enskilt 
fall måste det göras en bedömning huruvida den planerade åtgärden är sådan att den kan 
skada områdets naturvärden.  

Hot som är övergripande och gäller för många av naturtyperna, men som inte kan avvärjas 
genom skötselåtgärder inom det enskilda Natura 2000-området, tas inte upp i 
bevarandeplanen. Sådana hot kan vara;  

- Försurning och övergödning till följd av nedfall av kemiska ämnen. 
- Global uppvärmning. 
- Storskaliga förändringar av markanvändning där t. ex. naturbetesmarker och 

slåtterängar växer igen och variationsrik skog omvandlas till produktionsskog.  
- Omvandling av skötseln av landskap från småskaligt till storskaligt.  

De bevarandemål som redovisas för de enskilda arterna/naturtyperna i bevarandeplanen 
beskriver det tillstånd som är önskvärt för arten/naturtypen inom Natura 2000-området.  

Det bevarandetillstånd som redovisas för de enskilda arterna/naturtyperna anger tillståndet 
för arten/naturtypen i Natura 2000-området vid den tidpunkt då denna bevarandeplan togs 
fram.   
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Områdets totala areal: 78 ha

Kommun: HalmstadBevarandesyfte
För Natura 2000-området Söderängarna är syftet att bevara eller återställa ett gynnsamt tillstånd 
för de naturtyper och arter som utgjort grund för utpekandet av området. Det överordnade 
bevarandesyftet för Natura 2000-nätverket är att bidra till bevarandet av biologisk mångfald 
genom att bibehålla eller återskapa gynnsam bevarandestatus för de naturtyper och arter som 
omfattas av EUs fågeldirektiv eller art- och habitatdirektiv.

Prioriterade bevarandevärden:
Orört myrkomplex med rikt fågelliv samt näringsfattig ekskog med förekomst av gamla träd och 

Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2017-12-08

Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2017-12-20

Regeringsbeslut, historik: 

SPA: 1996-12-01,  regeringsbeslut M96/4019/4, pSCI: 1997-01-01, SCI: 2005-01-01, 
SAC: 2011-03-01,  regeringsbeslut M2010/4648/Nm

Markägarförhållanden: 

Västkuststiftelsen.Naturtyper och arter som ska bevaras i området:
A108 - Tjäder, Tetrao urogallus

A217 - Sparvuggla, Glaucidium passerinum

A223 - Pärluggla, Aegolius funereus

A236 - Spillkråka, Dryocopus martius

A409 - Orre, Tetrao tetrix tetrix

Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:

7140 - Öppna mossar och kärr

9190 - Näringsfattig ekskog

91D0 - Skogsbevuxen myr
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död ved.

Prioriterade åtgärder:
Fri utveckling. Röjning och efterhållning av gran i ekskogen.Beskrivning av området
Söderängarna ligger inom det stora, orörda myrskyddsobjektet Tönnersjöheden, ca 5 km sydost 
om Simlångsdalen. Nederbörden på västkanten av småländska höglandet är hög vilket här har 
skapat ett unikt myrkomplex där stora högmossar blandas med välutbildade topogena kärr och 
åmader. Myrarna och fastmarken har en mosaikartad utbildning. I våtmarksinventeringen har 
området bedömts ha mycket höga naturvärden.

Insprängt i myren ligger fastmarksholmar bevuxna främst med tall, björk och gran. Inslag finns 
av asp- och ekskogar. Bortsett från några äldre planterade granbestånd har skogarna i området 
växt upp på öppna ljunghedar. De är i stora delar naturskogsartade och har ett rikligt inslag av 
död ved. Floran är till följd av de näringsfattig berg- och jordarterna mestadels artfattig med 
blåbär, blåtåtel och kruståtel. Den högre faunan är väl företrädd. Bland fåglar som påträffas i 
området märks tjäder, orre, spillkråka, mindre hackspett, pärluggla och sparvuggla.

Hela Natura 2000-området är naturreservat. Vid inventering av nyckelbiotoper inom skyddade 
områden noterades två ytor i området, ett som klassades som nyckelbiotop och ett som 
naturvärdesobjekt. Söderängarna är också också en del av myrskyddsobjektet Tönnersjöheden 
samt ligger inom Simlångsdalen-Tönnersjöhedens riksintresse för naturvård.Vad kan påverka negativt
Nedan redovisas exempel på åtgärder som riskerar att påverka utpekade naturvärden negativt. 
Innan en åtgärd genomförs måste verksamhetsutövaren ta ställning till om den specifika åtgärden 
riskerar att påverka miljön i Natura 2000-området på ett betydande sätt. I så fall ska kontakt tas 
med Länsstyrelsen.

Alla typer av exploateringsföretag, byggnation, grävning, schaktning och upplag etc. i eller i 
direkt anslutning till området kan förstöra eller skada naturtypen. Antingen som en direkt effekt 
eller genom anläggningsarbetet. Torvbrytning är ett hot som riskerar att öka i takt med 
efterfrågan på torv som energikälla och jordförbättringsmedel.

Byggande av skogsbilväg,  körande med maskiner och andra åtgärder som kan resultera i 
markkompaktering, djupa spår och andra markskador kan bl.a. leda  till ökad ytavrinning, skador 
på rötterna, förändrad markkemi och ändrade förutsättningar för marklevande organismer.

Dikning och dikesrensning, dämning, avverkning, exploatering och andra åtgärder som kan 
påverka områdets hydrologi och hydrokemi på ett negativt sätt och därmed förändra ytvattnets 
flöde och kvalitet, grundvattnets nivåer och kvalitet samt fuktighet och ljusförhållanden i 
bestånden. Detta kan i sin tur ge konsekvenser på vegetationen och på karaktäristiska strukturer 
som död, fuktig ved samt innebära en ökad transport av slam, sediment och tungmetaller. Även 
åtgärder i närliggande miljöer kan ge en negativ påverkan.

Avverkning, röjning, gallring och bortförsel av ved utgör hot genom att livsmiljöer för djur, 
växter och svampar förstörs eller borttages och genom att lokalklimatet påverkas. Även åtgärder i 
intilliggande områden kan vara skadliga.

Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen i naturtypen ger drastiska förändringar 
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på vegetationens artsammansättning. Motsvarande spridning av kemiska substanser i naturtypens 
närhet kan också skada naturtypen genom luftburen deposition eller genom transport med 
tillrinnande vatten och ändring av vattenkemin.

Arter knutna till den näringsfattiga ekskogen är på grund av naturtypens ringa förekomst särskilt 
utsatta för påverkan från omgivningen, t.ex. ökad exponering av sol och vind då intilliggande 
skog avverkas. Små populationer är också känsliga för sjukdomsutbrott, stormskador, bränder 
och liknande händelser.

Naturtypen näringsfattig ekskog förekommer sällsynt i landskapet. Detta medför att spridning 
och genetiskt utbyte av de arter som är knutna till naturtyperna försvåras, vilket hotar 
överlevnaden på lång sikt.

Konkurrens från gran och bok i och i direkt anslutning till den näringsfattiga ekskogen ändrar 
snabbt ljusförhållandena och kan helt konkurrera ut ekarna och den känsliga epifytfloran. Även 
jordmånen påverkas på sikt.

Älg och annat vilt kan genom hårt bete förhindra föryngring av lövträden.

Brist på störningar som skapar dynamik i exempelvis trädslagssammansättning, åldersstruktur, 
död ved, brandpåverkad ved, blottad jord och översvämmad mark. Sådana störningar kan t.ex. 
vara brand, översvämning, utbrott av skadeorganismer och storm.

Främmande arter kan påverka konkurrensförhållanden, predationstryck och orsaka sjukdomar.Bevarandeåtgärder
Hela natura 2000-området är naturreservat. Genom reservatsföreskrifterna skyddas området från 
ingrepp inom områdets gränser som skogsbruksåtgärder, spridning av kemikalier och fysisk 
exploatering vilka kan hota dess bevarandetillstånd.

Naturvärdena i området ska huvudsakligen utvecklas genom naturlig dynamik och lämnas för fri 
utveckling. Viss naturvårdande skötsel kan dock behövas. Detta gäller främst efterhållning av 
gran i den näringsfattiga ekskogen. Detta regleras i reservatets skötselplan.

Området är en del av myrskyddsobjektet Tönnersjöheden. Arbete med att säkerställa värdekärnor 
inom objektet pågår vilket på sikt kommer öka arealen skyddade områden i närområdet och 
stärka bevarandetillståndet för områdets arter och naturtyper.Uppföljning av naturtyper och arter
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs. Uppföljningen ska ske 
enligt de manualer för skyddade områden som har tagits fram av Naturvårdsverket.
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10 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:

Beskrivning

Naturtypen förekommer spritt i området och består av skilda typer av fattigkärr, vissa kraftigt 
sluttande, samt ensidigt sluttande eller svagt välvda mossar. Ett glest trädskikt av tall och björk 
förekommer på vissa ställen. Utmärkande för myrarna är det stora inslaget av arter med västlig 
utbredning som myrlilja, klockljung och pors.

Bevarandemål

Målet är att våtmarkens hydrologi är ostörd utan några avvattnande eller tillrinnande diken 
eller körspår som medför negativ påverkan. Hydrokemin är fattig till intermediär utan 
betydande antropogen påverkan. Torvbildning sker aktivt i myren. Våtmarken är öppen (<30% 
krontäckning) utan indikation på igenväxning av vass, buskar eller träd. Bottenskiktet 
domineras av olika typer av ris och mossor. Vegetationen är karakteristisk för naturtypen med 
förekomst av typiska arter som myrlilja. Arealen av naturtypen öppna mossar och kärr är minst 
20 hektar.

Bevarandetillstånd

Bevarandetillståndet för naturtypen i området är tillfredsställande.

20 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:
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Sida9190 - Näringsfattig ekskog
2 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:

Beskrivning

Naturtypen förekommer i en liten del i områdets östra del. Trädskiktet domineras av ek men 
har inslag av tall, björk, asp och rönn. Ekskogen är gammal och senvuxen och har fin struktur 
med rotvältor, högstubbar, nedfallna ekgrenar, tall- och lövlågor. Flera rötade ekstammar med 
vedsprickor och håligheter förekommer.

Bevarandemål

Målet är att skogen domineras av ek. Gamla träd, liggande död ved, stubbar samt stående döda 
eller döende träd förekommer allmänt. Trädskiktet är olikåldrigt så att tillgången till riktigt 
gamla träd säkerställs för framtiden. Områdets hydrologi och näringsstatus är utan betydande 
antropogen påverkan. Småskaliga naturliga processer som åldrande, avdöende, omkullfallna 
träd och luckbildning påverkar skogens dynamik och struktur. Gran, främmande arter eller sly 
har ingen negativ påverkan på de gamla biologiskt värdefulla ekarna och naturvärden knutna 
till dessa. Arealen av naturtypen näringsfattig ekskog är minst 2,7 hektar.

Bevarandetillstånd

Bevarandetillståndet för naturtypen i området är tillfredsställande men riskerar att försämras då 
området är litet till ytan.

2,7 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:
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Sida91D0 - Skogsbevuxen myr
20 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:

Beskrivning

Naturtypen förekommer centralt i området och längs med kanterna på de öppna ytorna. 
Trädskiktet domineras av tall och björk. Torrträd och lågor förekommer tämligen allmänt.

Bevarandemål

Målet är att marken är fuktig till blöt och trädskiktet olikåldrigt och flerskiktat med en 
krontäckning på 30-70%. Botten- och fältskiktet domineras av ris, halvgräs och vitmossor. 
Gamla träd, liggande död ved, stubbar samt stående döda eller döende träd förekommer 
allmänt. Områdets hydrokemi är ostörd och det finns ett stabilt eller tillväxande torvtäcke. 
Skogens dynamik och struktur präglas av småskaliga naturliga processer som åldrande, 
avdöende, omkullfallna träd och luckbildning, såväl som av omvälvande periodvisa störningar 
som insektsangrepp, översvämning, stormfällning eller brand. Främmande arter förekommer 
inte. Arealen av naturtypen skogsbevuxen myr är minst 11 hektar.

Bevarandetillstånd

Bevarandetillståndet för naturtypen i området är tillfredsställande.

11 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:



BEVARANDEPLAN Diarienummer

511-6464-17 7 av 12

SidaA108 - Tjäder, Tetrao urogallus
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.

Beskrivning

Tjädern kräver stora sammanhängande skogsområden som innehåller en stor variation av 
successionsstadier och våtmarker (sumpskog, kärr och myr). Flerskiktade glesa barrskoger, 
gärna dominerade av tall och i mosaik med myrar och sumpskogar utgör lämpliga marker. 
Dessutom är arten starkt bunden till speciella lekplatser. Dessa kan se olika ut men återfinns 
nästan alltid i områden som inte förändras från år till år, ofta i anslutning till myrar eller i 
gammelskog. Tjäderns föda består huvudsakligen av växtdelar som knoppar, späda blad, frön 
och bär men även av insekter och mask. Under vintern är tallbarr huvudfödan. Ett väl utvecklat 
fältskikt med blåbärsris är gynnsamt för tjädern.

Söderängarna och landskapet omkring med dess varierade karaktär med blandade skogsbestånd 
i olika åldrar samt skogsbeklädda och öppna myrar och kärr borde vara en lämplig biotop för 
tjädern och arten har påträffats i trakten. Det är dock svårt att säga om arten häckar i området 
eller inte då den är en tämligen anonym fågel som är lätt att gå förbi trots sin storlek.

Bevarandemål

Målet är att Söderängarna utgör ett bra häcknings- och födosöksområde för tjädern som 
förekommer med livskraftigt bestånd. I myrkomplexet finns lämpliga ostörda spel- och 
häckningsplatser samt gott om födosöksområden.

Bevarandetillstånd

Bevarandetillståndet för arten i området är otillfredsställande. Kunskapen om artens förekomst 
inom området är bristfällig.
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SidaA217 - Sparvuggla, Glaucidium passerinum
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.

Beskrivning

Sparvugglan behöver tillgång till boplatser i form av gamla bohål från större hackspett. Den 
optimala häckningsmiljön är gammal, flerskiktad och 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 aspbestånd. 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.

Söderängarna skulle kunna utgöra ett lämpligt häckningsområde för sparvugglan med dess 
varierade skogstyper blandat med öppna marker. Det saknas emellertid uppgifter om någon 
konstaterad häckning. Arten är dock mycket svårinventerad och troligtvis är arten vanligare i 
Halland än vad inventeringar visat.

Bevarandemål

Bevarandemål formuleras inte för arten då dess förekomst i området anses vara obetydlig i ett 
biogeografiskt perspektiv.

Bevarandetillstånd

Bevarandetillståndet för arten i området är otillfredsställande. Kunskapen om sparvugglans 
förekomst inom området är bristfällig.
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SidaA223 - Pärluggla, Aegolius funereus
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.

Beskrivning

Pärlugglan häckar främst i äldre granskog men förekommer i all slags barrskog, bokbackar 
eller grövre aspbestånd på inägomark. Den behöver tillgång till föda i form av olika 
smågnagare, främst sork men även skogsmöss, näbbmöss och småfåglar. För god 
häckningsframgång krävs höga gnagartätheter. Ugglan häckar helst i hål av spillkråka men kan 
undantagsvis hålla till godo med naturliga håligheter och hål av gröngöling och större 
hackspett. Bra bohål är en bristvara och hannarna försöker därför stanna året runt i 
häckningsreviret.

Pärlugglan har gått tillbaka kraftigt i södra Sverige under slutet av 1900-talet. En orsak till 
detta tros vara rävskabbens utbredning vilket gynnade mården. Som hålhäckare är pärlugglan 
väldigt utsatt för mården. I Halland påträffas pärlugglan främst i anslutning till moss- och 
myrmarker i skogsbygderna uppe på sydsvenska höglandet, i viss mån på grund av konkurrens 
från den större kattugglan som ockuperar de näringsrikare områdena kring de odlingsmarker 
som finns i skogsbygden. Detta område utgör det västra gränsområdet för artens utbredning i 
landet vilket medför att artens förekomst fluktuerar kraftigt. Söderängarna med omgivande 
moss- och myrmarker skulle kunna hysa häckning av pärluggla under bra år för arten då miljön 
passar med de där arten påträffats i länet.

Bevarandemål

Bevarandemål formuleras inte för arten då dess förekomst i området anses vara obetydlig i ett 
biogeografiskt perspektiv.

Bevarandetillstånd

Bevarandetillståndet för arten i området är otillfredsställande. Kunskapen om pärlugglans 
förekomst inom området är bristfällig.
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SidaA236 - Spillkråka, Dryocopus martius
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.

Beskrivning

Tillgång på lämplig föda och lämpliga träd för bobygge är avgörande för spillkråkan. Främst 
utnyttjas grov asp, tall eller bok. För att spillkråkan skall häcka måste stamdiametern i 
brösthöjd överstiga 30 cm för asp och 40 cm för tall. Medelåldern på utnyttjade tallar är i 
Småland 115 år, Uppland 170 år, Dalarna 187 år och i Gästrikland 239 år. Huvudfödan består 
av vedlevande insekter och myror. Spillkråkan födosöker ofta lågt i träd, på stubbar m.m., 
gärna i rotrötad gran efter hästmyror. Spillkråkan är något av en nyckelart i boreala och 
nemoboreala skogsekosystem genom att den årligen producerar ett stort antal bohål lämpliga 
för större hålhäckande fåglar och däggdjur som ej själva förmår mejsla ut sitt bo. Arten är en 
stannfågel som under sommarhalvåret i södra Sverige födosöker över arealer i 
storleksordningen 100-1000 ha. Vintertid rör sig arten över större områden.

Söderängarna utgör ett lämpligt häckningsområde för spillkråkan med dess varierade trädlsag i 
olika åldrar och rika inslag av död ved. Arten rör sig över stora arealer under födosök och 
under vintern men häckar regelbundet i området.

Bevarandemål

Målet är att Söderängarna utgör ett bra häckningsområde för spillkråkan som förekommer med 
livskraftigt bestånd. Området erbjuder lämpliga häckningsmiljöer med god förekomst av grova 
och gamla träd för bobygge och födosök.

Bevarandetillstånd

Bevarandetillståndet för arten är tillfredsställande.
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SidaA409 - Orre, Tetrao tetrix tetrix
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.

Beskrivning

Orren trivs bäst i trakter där björk- och barrskog omväxlar med hagar, ängar, mossar och bergig 
mark men förekommer även på ljunghedar. Orren utnyttjar öppna marker (tex mossar eller 
frusna myrar och sjöar) för sitt spel. Liksom hos övriga skogshöns är insektstillgången mycket 
viktig för ungarnas överlevnad. Björkknoppar är en viktig diet under vinterhalvåret medan 
dieten är mer varierad under sommarhalvåret.

Söderängarna med omkringliggande mossar utgör ett bra område för orren som regelbundet 
observeras i området. De öppna partierna utnyttjas för spel vilket indikerar att arten även 
häckar i området, dock troligtvis i litet antal. Huvuddelen av orrarna i området finns på 
Mästocka skjutfält strax öster om Söderängarna. Detta är även den tätaste förekomsten i 
Halland.

Bevarandemål

Målet är att Söderängarna utgör en bra spel- och häckningsmiljö för orren som förekommer 
med livskraftigt bestånd. Mossen erbjuder lämpliga ostörda och öppna ytor där orren kan spela 
samt goda födosöksområden.

Bevarandetillstånd

Bevarandetillståndet för arten i området är tillfredsställande.
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Ordförklaring 

art – De arter som området är utpekat för och som beskrivs i särskilda avsnitt är sådana som 
finns uppräknade i bilaga 2 till art- och habitatdirektivet. För varje art har Naturvårdsverket 
tagit fram en vägledning som finns att hämta på http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Vagledningar/Skyddade-omraden/Natura-2000/ 

bevarandemål – Beskrivning av det önskvärda tillståndet för den berörda naturtypen eller 
arten i det berörda området. 

bevarandetillstånd – Det nuvarande tillståndet för den berörda naturtypen eller arten i det 
berörda området i förhållande till bevarandemålen.  

bevarandestatus – Tillståndet för den berörda naturtyper eller arten i ett biogeografisk 
perspektiv, där alla faktorer som påverkar en art eller naturtyp och som på sikt kan påverka 
dess naturliga utbredning, struktur och funktion, har beaktats. 

biotopskydd – En form av områdesskydd. Inom ett biotopskyddsområde får man inte göra 
något som skadar naturvärdena. 

ekologisk status – Tillståndet i sjöar, vattendrag och kust (vattenförekomst) bedöms i form av 
ekologisk status och kemisk status. Den ekologiska statusen är en bedömning av vattnets 
kvalitet för organismer. Bedömningarna görs i enlighet med förordningen (2004:660) om 
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.  

kemisk status– Tillståndet i sjöar, vattendrag, grundvatten och kust (vattenförekomst) 
bedöms i form av kemisk status och ekologisk status- Den kemiska statusen är en bedömning 
av förekomsten av vissa ämnen. Bedömningarna görs i enlighet med förordningen (2004:660) 
om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 

konnektivitet – hur lätt organismer kan förflytta sig längs med ett vattendrag i förhållande till 
ursprungstillståndet. Konnektiviteten försämras således om det finns konstruktioner som gör 
det svårare att passera som höga dammväggar eller kulverterade sträckor. Konnektiviteten 
avser också sediment och organiskt material. Konnektivitet kan också avse förflyttning från 
vattnet upp på land, men i detta dokument avser vi främst längs med vattendragen.  

naturtyp – I detta dokument avser naturtyper sådana som är definierade av EU och finns 
uppräknade i bilaga 1 till art- och habitatdirektivet. Exempel på sådana naturtyper är 9110 
näringsfattig ekskog, 1210 driftvallar och 3260 mindre vattendrag. För varje naturtyp har 
Naturvårdsverket tagit fram en vägledning med information om hur naturtypen ser ut, vilka 
arter som finns i den, vad som krävs för att den ska kunna bevaras etc. Dessa finns att hämta 
på http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Skyddade-
omraden/Natura-2000/ 

nyckelbiotop – En värdefull naturmiljö. 

pSCI – Natura 2000-område som pekats ut med stöd av art- och habitatdirektivet kan ha 
beteckningen pSCI, SCI och SAC beroende på hur långt i beslutsprocessen området har 

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Skyddade-omraden/Natura-2000/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Skyddade-omraden/Natura-2000/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Skyddade-omraden/Natura-2000/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Skyddade-omraden/Natura-2000/
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kommit. När det heter pSCI (proposed Site of Community Interest) har området föreslagits av 
Sveriges regering, men ännu inte antagits av EU. 

SAC - Natura 2000-område som pekats ut med stöd av art- och habitatdirektivet kan ha 
beteckningen pSCI, SCI och SAC beroende på hur långt i beslutsprocessen området har 
kommit. SAC (Special Area of Conservation) är det slutliga steget där området har antagits av 
EU och därefter med stöd av miljöbalken 7 kap 28 § förklarats som särskilt bevarandeområde 
vilket bland annat kräver att bevarandesyfte och åtgärder är fastlagda och offentliggjorda.  

SCI – Natura 2000-område som pekats ut med stöd av art- och habitatdirektivet kan ha 
beteckningen pSCI, SCI och SAC beroende på hur långt i beslutsprocessen området har 
kommit. När det heter SCI (Site of Community Interest) har området antagits av EU, men 
ännu inte förklarats som SAC. 

SPA – Natura 2000-område som genom regeringsbeslut klassificerats som särskilt 
skyddsområde (Special Protection Area, SPA-område) i enlighet med Fågeldirektivet.  

vattenförekomst – En avgränsad vattensamling som en sjö, en kustvik, ett 
grundvattenmagasin eller en del av ett vattendrag. 
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