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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:
Örjan Fritz
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Ullasjöbäcken rinner fram djupt nedskuren i en sprickdalgång med branta skogklädda 
sluttningar söder om Amböke och Munkabol mellan Oskarström och Simlångsdalen.
 
Dalgångens sidor är lövskogsbevuxna. En stor del av sluttningarna är klassad som 
nyckelbiotop med gammal och delvis orörd lövskog och tillhör biologiskt sett regionens 
värdefullaste ädellövskogar. Ett stort antal rödlistade arter (lavar, mossor, svampar, fåglar, 
landsnäckor) har hittills påträffats i området. Vid Porssjöarna i väster finns mycket värdefulla 
våtmarker (klass 1 i våtmarksinventeringen). Området är också värdefullt för friluftslivet i 
kommunen.

Malmström (1938) visar att området eller delar av det har sannolik skoglig kontinuitet över 
ljunghedsepoken under 17- och 1800-talen. Dalgångens västra sluttning är idag bevuxen med 
ädellövskog, till största delen bokskog. Inslag av ek och björk finns i varierande utsträckning. 
Skogen är mestadels välsluten. Åldern är uppskattningsvis 100 - 150 år men även äldre träd 
och bestånd finns. Här och var i sluttningen framträder terrasser och svackor bevuxna med 
sumpskog av al och björk, kärrvegetation samt björkdominerad skog. Hela sluttningen har 
skonats från skogliga ingrepp under lång tid. Undantag utgör Amböke 1:12 som gallrats. 
Skogen har därför en orörd prägel med självgallrade bestånd med många döda och försvagade 
träd, lågor, vindfällen, högstubbar m m. Gamla träd av bok och ek har en ganska rik påväxt av 
mossor, lavar och vedsvamp, även en del hotade arter. Sluttningen på dalgångens östra sida är 
till stora delar planterade med gran men en bit upp i sluttningen växer även bestånd med 
gammal bokskog. I merparten har föryngringsåtgärder nyligen vidtagits, men några partier är 
orörda med rik förekomst av död ved, högstubbar m m.  

Närmast bäcken finns sumpskog av björk, al och tall. Våtmarken runt bäcken består dock 
främst av mader, dvs. öppna vattenrika kärr som översvämmas vår och höst. Våtmarkerna är 
opåverkade av dikning och bäcken rinner ostörd fram i sina meanderslingor.
 

Områdeskod:

Areal:
Kommun:

Ansvarig:

SE0510180

108
Halmstad

i april 2004

Staffan Bengtsson

hektar

Området antogs av regeringen enligt habitatdirektivetOmrådestyp:

December 2005Fastställd:

Ingegerd SvenssonUpprättad av:

Naturtyper: Dystrofa sjöar och småvatten (3160)
Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn (7140)
Bokskogar av fryletyp (9110)
Skogsbevuxen myr* (91D0)
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Våtmarkerna kring Porssjöarna och söder där om utgörs av en serie hydrologiskt kopplade små 
områden. Porssjöarna omges av mjukmattekärr med starrvegetation. Utefter bäckdråget finns 
topogena till svagt sluttande kärr med mjukmattor och lösbottnar. Dessutom finns några små 
soligena (starkt sluttande) kärr samt ristuvmossar. Våtmarkstyperna är mycket välutvecklade 
och endast lokalt störda av ingrepp. Vegetationstyperna är säregna, lokalt med tämligen 
näringskrävande arter.

Störande ingrepp i området är fr a den skogsbilväg som löper utefter Ullasjöbäcken på 
kronoparkssidan. Vidare tangerar en bred kraftledning området i nordost. Allvarligare är dock 
den vägbyggnad som nyligen gjorts ned i sluttningen på Amböke 1:12.

Syftet är att bidra till att bibehålla gynnsam bevarandestatus för de utpekade naturtyperna i 
boreal region.

Bevarandesyfte 

Bevarandestatus idag

•  Dystrofa sjöar och småvatten
Avverkning, markavvattning och skyddsdikning i tillrinningsområdet ökar avrinningen och 
därmed risken för erosion och läckage av bl. a humusämnen och partiklar. Kan medföra 
grumling och igenslamning av bottnar. Avverkning av strandskog förändrar dessutom 
hydrologi och struktur i strandzonen.

Kalkning av omgivande våtmarker förändrar de fysiska och kemiska förutsättningarna för 
strandmiljöernas naturligt förekommande arter. Kalkning av naturligt sura tillflöden och sjöar 
påverkar förutsättningarna för de arter som är anpassade till naturligt sura förhållanden.

Reglering kan medföra onaturliga vattennivåer och fluktuationer. Överdämning eller låga 
vattenstånd kan leda till erosion, försumpning och igenväxning i strandzonen. 
Regleringskonstruktioner utgör dessutom ofta vandringshinder.
 
Ändrad markanvändning, upplag, grävning, schakting och alla typer av exploatering i 
strandområden kan bland annat förändra hydrologi och struktur i strandzonen och orsaka 
grumling och ändrad tillförsel av organiskt material och kemiska ämnen.

Försurning – antropogen belastning av försurande ämnen kan innebära en sänkning av sjöns 
pH. Utsläpp av föroreningar från punktkälla, t ex avlopp.

•  Våtmarker
Alla åtgärder, i eller i anslutning till våtmarkerna, som förändrar hydrologin och hydrokemin 
negativt leder till konsekvenser för vegetationen samt för torvbildningen och 
torvnedbrytningen. Ingrepp i kringliggande vattenytas hydrologi eller förändrad vattenregim i 
ett vattendrag kan påverka värdena.

Vissa skogliga åtgärder i eller i anslutning till våtmarkerna t ex markberedning, skyddsdikning, 
dikesrensning, vägbyggen samt större avverkningar som kan skapa markförstöring och förändra 

Vad kan skada områdets naturvärden?  - exempel

Ej utredd

Postadress                           Besöksadress                         Telefon                              Telefax
301 86  HALMSTAD         Slottsgatan 2                          035 - 13 20 00                   035 - 10 75 48 1

Version nr



Bevarandeplan för Natura 2000-området Ullasjöbäcken Sida 4 av 11

hydrologin, samt leda till uttorkning och konkurrensutsättning för arter knutna till naturtyperna. 

Kalkning, gödsling och spridning av aska i området ger förändringar på artsammansättningen. 
Spridning i angränsning till området kan skada genom luftburen deposition eller ändrad 
vattenkemi.

Exploatering i form av kommunikationsleder, anläggningar etc. kan skada området, antingen 
som en direkt effekt eller genom anläggningsarbetet.
Kvävenedfall kan förändra näringsstatusen och artsammansättningen i fältskiktet med minskat 
antal vitmossor och ökad andel gräs, buskar och träd som följd.

•  Bokskogar av fryletyp
Avverkningar både i och i anslutning till naturtypen. Uttag av träd kan, förutom att själva 
träden med dess strukturer och trädlevande arter försvinner, även påverka ytvattnets flöden och 
kvalitet, grundvattnets nivåer och kvalitet samt fuktighet och ljusförhållanden i biotopen. På så 
sätt förändras livsbetingelserna för många arter som är knutna till biotopen.

Uppväxande gran i och i direkt anslutning till naturtypen konkurrerar med bokarna och ändrar 
snabbt ljusförhållandena i beståndet.

Alla aktiviteter i eller utanför området som kan påverka hydrologin negativt exempelvis 
skyddsdikning.

Skogsbilvägar m. m. fragmenterar biotopen (splittrar den i flera delar som ej hänger ihop) 
vilket resulterar i brist på genutbyte mellan populationer och att kanteffekter (uttorkande 
vindar, solexponering m.m) kan få stor betydelse i små delområden. 

Kvävenedfall kan förändra artsammansättningen. Luftföroreningar kan utarma känslig 
epifytflora.

Alla typer av exploateringsföretag.

Området säkerställs som naturreservat. Förhandlingar pågår med markägare angående inköp av 
marken. Avsikten är att slå vakt om de artrikaste nyckelbiotoperna men också att skapa 
förutsättningar för att hotade arter att på sikt sprida sig inom området. Mycket goda 
förutsättningar finns för ett sådant scenario: Många av bokbestånden står idag åldersmässigt på 
gränsen till att koloniseras av de första pionjärerna bland rödlistade lavar och mossor. Men ska 
koloniseringen lyckas krävs det att ordinär bokskogsskötsel upphör för att bokarna ska kunna 
bli tillräckligt gamla. 

De över hela området spridda granplanteringarna ska avvecklas och med väl avpassade 
biologiska skötselmetoder omföras till löv- och blandskogar som på längre sikt kan koloniseras 
av hotade arter. En prioriterad skötselåtgärd är fortlöpande bortröjning av invandrande gran. 

Bokföryngringen i området bör också bevakas. I övrigt lämnas området till fri utveckling, då 
bok är ett konkurrenskraftigt sekundärt trädslag.

Bevarandeåtgärder

Befintligt skydd
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Bevarandeplan för Natura 2000-området Ullasjöbäcken Sida 5 av 11

Förutom vad som i övrigt gäller enligt miljöbalken och annan miljölagstiftning krävs tillstånd 
för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i 
ett Natura 2000-område. Tillstånd krävs inte för verksamheter och åtgärder som direkt hänger 
samman med eller är nödvändiga för naturvårdsinriktad skötsel och förvaltning av det berörda 
området (7 kap 28 a § miljöbalken).

Strandskydd om 100 meter från strandlinjen både på land- och på vattensidan råder utmed 
vattendrag och sjöar enligt MB 7 kap. 13§

Beskrivning av naturtyper
Dystrofa sjöar och småvatten

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

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

Naturvårdsverkets definition

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

Vandringsvägarna i anslutande vattensystem är fria från vandringshinder.

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

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

Areal

Strukturer och funktioner

Typiska arter

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

•  Sjön omges av en naturligt lågvuxen gungflyvegetation.

•  Sjön har naturligt lågt pH.

•  Mål för typiska fågelarter nedan (arter anges senare).

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

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Typiska arter: knipa, smålom och svarthakedopping.

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.

Förekomst av strukturer/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

Strukturer och funktioner

Typiska arter

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

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

Typiska arter: 
Uddvitmossa, sotvitmossa/mellanvitmossa, drågvitmossa, klyvbladsvitmossa och röd 
glansvitmossa.

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (21) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Bokskogar av fryletyp

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

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

Naturvårdsverkets definition

Naturtypens naturvärden utvecklas i huvudsak genom endynamik som bland annat omfattar 
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.

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.

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

•  Minst x % av virkesförrådet ska utgöras av död ved.

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

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

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

•  Minst x av arterna vedlavklubba, koralltaggsvamp, X, Y och Z samt skinntagging knutna till 

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (48) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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död ved finns i mer än x % av alla provytor i habitatet.

Skogsbevuxen myr*

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

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

* Bevarandet av naturtypen har hög prioritet inom EU.

Naturvårdsverkets definition

Opåverkad hydrologi och hydrokemi.

Rätt växtbetingelser och pH för vitmossor.

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

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

Populationerna av de typiska arterna i naturtypen bibehålls eller ökar.

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

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. 

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (5,3) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Bengtsson, S. 1996. Naturvårdsprogram för Hallands län. Del 3 Halmstads kommun, norra 
delen. Länsstyrelsen i Halland. Remissutgåva.

Forslund, M. Rundlöf, S. Våtmarker i Hallands län, meddelande 85:1. Länsstyrelsen i Hallands 
län 1985.

Skogsvårdsstyrelsen. Inventering av nyckelbiotoper. Opubl.

Malmström, C. 1938.  Hallands skogar under de senaste 300 åren. Meddelanden från Statens 
Skogsförsöksanstalt. Häfte 31, nr 6.

Referenser

Fåglar
skogsduva Columba oenas VU*,

Insekter
jättesvampmal Scardia boletella NT,

Lavar
grynig lundlav Bacidia biatorina  NT, savlundlav Bacidia incompta  VU, Bacidia rosella  rosa 
lundlav NT, liten lundlav Bacidina phacodes  VU, stor knopplav Biatora sphaeroides  NT, liten 
ädellav Catinaria laureri  VU, blek kraterlav Gyalecta flotowii  NT, almlav Gyalecta ulmi   NT, 
bokkantlav Lecanora glabrata  NT, hål-lav Menegazzia terebrata  VU, mussellav Normandina 
pulchella  NT, orangepudrad klotterlav Opegrapha ochrocheila  NT, stiftklotterlav Opegrapha 
vermicellifera  VU, ädelkronlav Pachyphiale carneola  bokvårtlav VU, violettgrå porlav 
Pertusaria multipuncta  VU, Pyrenula nitida   NT, liten blekspik Sclerophora peronella  NT, 
kort parasitspik Sphinctrina turbinata  NT, röd pysslinglav Thelopsis rubella  EN,

Mossor
skuggmossa Dicranodontium denudatum NT, sydkvastmossa Dicranum fulvum 
NT,bokfjädermossa Neckera pumila NT,

Snäckor
lamellsnäcka Spermodea lamellata NT,

Svampar
ekskinn Aleurodiscus disciformis NT, skinntagging Dentipellis fragilis NT, rutskinn Xylobolus 
frustulatus NT.

* Kategorier enligt "Rödlistade arter i Sverige 2000".

Rödlistade arter

Kärlväxter
Stjärnstarr, kärrviol, ängsull.

Mossor
Skogshakmossa, uddvitmossa, knoppvitmossa.
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   EN: starkt hotad,
   VU: sårbar,
   NT: missgynnadEN: starkt hotad, VU: sårbar, NT: missgynnad
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