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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
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Området ligger i sluttningen från Hallandsåsens högplatå ner mot Laholmsslätten. I stråk i 
sluttningen är moränen kalkhaltig. Kulturlandskapet i västra delen av området är rikt på 
fornlämningar som hålvägar, gravrösen, hällristningar och terrasserade gamla åkrar.

Enligt makrofossilstudier etablerades boken i området cirka 300 e. Kr och under 1700- och 
1800-talen försvann boken tillfälligt från området. Dock var området trädbevuxet. De äldsta 
träden är nu cirka 200 år och har tack vare den goda boniteten uppnått ansenliga dimensioner. 
Åldersskillnaden mellan de olika bestånden är stor men i bestånden är träden lika gamla. 
Generellt sett är riktigt gamla träd och död, grov ved bristvaror i samtliga naturtyper i området.
 
Hela 33% av arealen har klassats som nyckelbiotop. Så många som 51 rödlistade och 73 
regionalt intressanta arter av 11 olika organismgrupper har aktuella förekomster i området. 
Många av arterna finns i rika populationer. De flesta arterna är knutna till sluten skog. Många 
av arterna gynnas av att lövskogen är så stor, av variationen i området och av förekomsten av 
brynmiljöer. 

En övervägande del av nyckelbiotoperna utgörs av ädellövskog dominerad av bok på frisk, 
kalkrik mark. Inslaget av ask och alm är betydande. Vårblommande arter dominerar i 
fältskiktet och mattor av myskmadra pryder stora ytor. Naturtypen har mycket höga 
naturvärden med avseende på rödlistade arter. Bland annat finns lokaler som hyser mycket 
artrik molluskfauna bland andra snäckarter som fordrar orörda förhållanden och lång skoglig 
kontinuitet.

Bokskogarna av fryletyp finns framför allt i den övre delen av sluttningen. De är i huvudsak 

Områdeskod:

Areal:
Kommun:
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medelålders och fältskikt saknas i stora delar. Dock finns några små värdekärnor med äldre 
träd och rik lav- och mossflora. 

De talrika källorna och de välbuffrade vattendragen spelar en betydande roll för den 
biologiska mångfalden i området. Vattnen omges ofta av artrika al-asksumpskogar och 
blandädellövskogar - framför allt i den nedre sluttningen. De fuktiga, slutna skogarna som 
innehåller tämligen rikligt med död ved är optimala livsmiljöer för bland andra många mossor 
och landmollusker.

Trädbärande betesmark, i form av en hasselrik ekhagmark, finns på terasserade, före detta 
åkrar i västra delen av området. Hasselbuskagen har mycket grova stammar och välutbildade 
baser. Betesmarkerna har fått växa igen något under senare tid.

Resterande areal upptas av planterad barrskog som på sikt ska omvandlas till lövskog och 
öppen, betad gammal åkermark.

Syftet är att bidra till att bevarandestatusen hos naturtyperna "mineralrika källor och källkärr 
av fennoskandisk typ", "trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ", "lövsumpskogar av 
fennoskandisk typ", "bokskogar av fryletyp", "bokskogar av örtrik typ" och "lind-lönnskogar i 
sluttningar och raviner" är gynnsam inom kontinental region.

Bevarandesyfte 

Bevarandestatus idag

•  Mineralrika källor och källkärr av fennoskandisk typ

Ingrepp i form av dikning och andra markavvattnande åtgärder, liksom dämning, kan påverka 
naturtypens hydrologi och hydrokemi på ett negativt sätt, vilket i sin tur kan ge konsekvenser 
på vegetationen och naturtypens karaktäristiska strukturer t ex död, fuktig ved. Även 
markavvattningsföretag och dämning i närliggande våtmarks- eller fastmarksmiljöer kan ge en 
negativ påverkan på naturtypen. 

Anläggning av skogsbilvägar över eller i närheten av naturtypen kan förändra hydrologi 
och/eller hydrokemi. 

Den mycket blöta miljön är extra känslig för körskador från skogsmaskiner och dylikt. 

Skogsbruk kan innebära att miljöer där det funnits lång skoglig kontinuitet förlorar arter knutna 
till trädskiktet eller marklevande arter som kräver beskuggning. Skogsbruk och andra företag 
som innebär att närliggande områden avverkas kan innebära att näringsämnen läcker ut i 
naturtypen och att de hydrologiska förhållandena ändras. 

Ökad våtdeposition av kväve gör att naturtypens vegetationssammansättning förändras med 
resultat att antalet mossor minskar och andelen gräs, buskar och träd ökar. 

Alla typer av exploateringsföretag, grävningar etc. kan förstöra eller skada naturtypen. 

Vad kan skada områdets naturvärden?  - exempel

Ej utredd
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Antingen som en direkt effekt eller genom anläggningsarbetet. 

•  Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ

Utebliven, för svag eller felaktig skötsel (pga. ändrad markanvändning etc.).

Igenväxning med träd och buskar.

Brist på arvtagare till de gamla ekarna.

Tillförsel av växtnäringsämnen. Stödutfodring ger indirekt näringstillförsel till marken och kan 
leda till förändring av artsammansättningen.

Skogsbruk i eller i anslutning till området: avverkningar annat än i naturvårdssyfte, 
markberedning och plantering, virkestransporter eller körning med tunga fordon kan skada 
viktiga markförhållanden samt leda till förändrad hydrologi.

Ett ökat kvävenedfall kan förändra artsammansättningen i fältskiktet.

Dikning, rensning av diken, grävning och upplag.

Exploatering och ändrad markanvändning.

•  Skogliga naturtyper

Lind-lönnskogen täcker endast en liten yta. Naturtypen blir på så sätt extra känslig för 
förändringar i omgivningen. Den är dessutom sällsynt i landskapet och områdena ligger ofta 
isolerade långt ifrån varandra, vilket har medfört att spridning och genetiskt utbyte av de arter 
som är knutna till naturtypen i stor utsträckning har omöjliggjorts. 

Konkurrens från främmande trädslag t. ex. Douglasgran och sykomorlönn. Uppväxande gran i 
och i direkt anslutning till naturtypen ändrar snabbt ljusförhållandena och kan helt konkurrera 
ut lövträden och den känsliga epifytfloran. 

Täta uppslag av bokplantor runt träd, högstubbar och lågor med rik epifytflora kan orsaka att 
lavar och mossor försvinner från stammarna.

Uppväxande gran kan på längre sikt orsaka förändringar i jordmånen.

Skogsbruk både i och i anslutning till området. 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 
förändra livsbetingelserna för många arter som är knutna till biotopen.

Även körning med fordon kan påverka naturvärdena negativt. 

Alla aktiviteter i eller utanför naturtyperna som kan påverka hydrologin negativt exempelvis 
skyddsdikning och anläggning av skogsbilvägar.

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

Exploatering av mark, grävning, schaktning och upplag.

Kvävenedfall kan förändra artsammansättningen. Luftföroreningar kan utarma känslig 
epifytflora.

Arbetet med att bilda naturreservat omfattande hela Natura 2000-objektet pågår och beräknas 
vara klart senast 2007.

En prioriterad skötselåtgärd är ringbarkning av sykomorlönn. 

Föryngringen av ek i området bör bevakas.

Röjningar av bokplantor genomförs vid behov för att skapa ljusbrunnar vid högstubbar och 
trädstammar med rik epifytflora.

Röjningar kan ha negativ effekt på lundfloran (om det blir för öppet och ljust) och bör därför 
ske gradvis.

Stor hänsyn tas vid alla former av avverkning i lövsumpskog, källkärr och i anslutande 
skogsmiljö. En zon närmast habitaten bör lämnas helt orörd. 

Bete i hagmarken med tillräckligt djurantal. Busk- och slyröjning vid behov. Där ekhagmarken 
fått växa igen krävs en försiktig frihuggning av vidkroniga ekar som tidigare stått öppet och av 
ett större antal träd som i framtiden kan bli de vidkroniga ekarnas arvtagare.

Skogsbete kan bli aktuellt i västra delen av området.

Avverkning av gran- och lärkplantering i syfte att omföra ytorna till lövskog.

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 (MB)).

Cirka 0,25 procent av området är naturreservat. Hela området är emellertid inköpt och tillhör 
idag naturvårdsfonden. Syftet är att skydda området i form av naturreservat.

Objektet ligger inom område av riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt MB 3 kap. 6§. 
Delar av området utgör riksintresse för kulturminnesvård.

I kommun gäller förbud mot markavvattning (11 kap. 13-14 §§ MB och förordningen om 
vattenverksamhet (1998:1388)).

Befintligt skydd
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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 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.

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 (0,4) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus

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
 

Naturvårdsverkets definition
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- 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.

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 utkonkurreras av skuggtåliga arter.

Fortsatt hävd i form av bete. Grässvålen ska vara väl avbetat vid vegetationsperiodens slut. 
Solinsläpp till fältskiktet.

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 
dessa arter.

Förekomst av blommande buskar av t.ex. hagtorn, slån och rosenbuskar ökar diversiteten och 
är hemvist för många fjärilar och andra insekter.

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 
gynnar en lång rad av insekter, t ex många dagfjärilar, vildbin och blomflugor, som behöver 
både öppna och slutna områden under sin livscykel.

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
Vegetationen uppvisar tydlig betespåverkan.

Ekar kan föryngra sig i eller i anlutning till området. 

Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (6,7) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Typiska arter

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.

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

Lämpliga typiska arter bland lavarna nedan ska väljas ut och skattas med avseende på 
täckningsgrad på permanenta provträd. Utifrån detta får man en täckningsgrad för respektive 
art som sedan används som mål.

Typiska arter bland kärlväxterna nedan ska väljas ut och skattas med avseende på 
täckningsgrad inom området på motsvarande sätt.

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. 

Naturlig artsammansättning för naturtypen 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

Det ska finnas minst 20 m3 död ved/ha.

Lövträdens andel av virkesförrådet bibehålls eller ökar. 

Sumpskogar ska ha en ostörd hydrologi. Det ska inte finnas diken med avvattnande effekt.

Typiska arter bland moss- eller vedsvampsarter ska utses och skattas med avseende på 
täckningsgrad på permanenta provträd. 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.

Fåglar:
Stjärtmes, järpe, mindre hackspett, mindre flugsnappare, entita.

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

Naturtypens naturvärden utvecklas i huvudsak genom naturlig dynamik, vilket bland annat 
Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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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 naturlig för naturtypen och utan negativ inverkan av främmande arter 
som gran och sykomorlönn.

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

Den andel av virkesförrådet som utgörs av bok ska bibehållas eller öka.

Andel gammal och andelen grov bok ska bibehållas eller öka. 

På 90 % av arealen ska det finnas minst två skikt och alla skikt ska bestå av bok till minst 50% 
baserat på virkesförråd.

Det ska finnas minst 20m3 död ved/ha.

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.

Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (64) hektar.

Bokskogar av örtrik typ

Bokskogar på neutrala, mullrika jordar, ofta brunjordar, med rik örtvegetation. Inslag av andra 
lövträd, t.ex. alm och ask, kan förekomma. I fältskiktet dominerar vårblommande arter. 

Karaktärsarter: vitsippa, harsyra, lundslok, skogsbingel, hålnunneört, myskmadra, tandrot, 
lundstjärnblomma och lundviol.

Naturvårdsverkets definition

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Ofta är höga naturvärden kopplade till naturskogsartade förhållanden. Det örtrika fältskiktet 
kräver viss slutenhet i trädskiktet.

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

Naturtypens naturvärden utvecklas i huvudsak genom naturlig dynamik vilket omfattar 
störningar, som t.ex. stormfällningar och insektsangrepp.
 
Opåverkad hydrologi.
 
Naturlig artsammansättning för naturtypen utan negativ inverkan av främmande arter. 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

Typiska arter

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

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.

Kompletteras senare.

Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (64) hektar.

Lind-lönnskogar i sluttningar och raviner*

Naturtypen består av blandskogar med lind, ask, alm och lönn på sluttande marker, exempelvis 
i rasbranter eller i raviner. Den omfattar både kalla och fuktiga miljöer med skuggtoleranta 
arter och torra, varma miljöer som domineras av lind. Bevarandet av naturtypen har extra hög 
prioritet.

Karaktärsarter: lind, ek, hassel, bergek, lönn, alm, ask, vitsippa, svalört, harsyra, skogsbingel, 
trolldruva, vitsippa, lundgröe och liljekonvalj.

* Bevarandet av naturtypen har hög prioritet inom EU.

Naturvårdsverkets definition
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Referenser

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, 
torrträd och lågor av olika trädslag och i olika nedbrytningsstadier.

Naturlig dynamik. Skogstypens naturvärden utvecklas i huvudsak genom naturlig dynamik 
vilket omfattar naturliga störningar, som t.ex. skred, ras, stormfällningar och insektsangrepp.

Naturlig artsammansättning för naturtypen 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

Trädskiktets nyckelarter alm, ask, lind och / eller lönn finns i minst två skikt. I alla skikt utgör 
nyckelarter minst 50 % av virkesförrådet.

Inslaget av grova träd i området ökar.

Gran, tysklönn och andra främmande trädslag förekommer ej i habitatet.

Minst 1/5 av virkesförrådet utgörs av död ved.

Kompletteras senare.

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

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Fåglar:
bivråk Pernis apivorus VU*, mindre flugsnappare Ficedula parva VU, mindre hackspett 
Dendrocopos minor VU, skogsduva Columba oenas VU

Kärlväxter:
månviol Lunaria rediviva VU, skogsveronika Veronica montana NT

Snäckor:
bukspolsnäcka Macrogastra ventricosa NT, lamellsnäcka Spermodea lamellata NT

Lavar:
bokkantlav Lecanora glabrata NT, ädelkronlav Pachyphiale carneola VU. bokporlav Pertusaria 
velata CR, bokvårtlav Pyrenula nitida NT, klosterlav Biatoridium monasteriense NT, 
kortskaftad parasitspik Sphinctrina turbinata NT, liten ädellav Catinaria laureri VU, mjölig 
klotterlav Opegrapha sorediifera NT, orangepudrad klotterlav Opegrapha ochrocheila NT, 
pepparporella Porella arboris-vitae CR, stiftklotterlav Opegrapha vermicellifera VU, stor 
knopplav Biatora sphaeroides NT, sydlig blekspik Sclerophora amabilis VU, violettgrå porlav 
Pertusaria multipuncta VU

Mossor:
alsidenmossa Plagiothecium latebricola NT, bokfjädermossa Neckera pumila NT, dunmossa 
Trichocolea tomentella NT, kornbandmossa Metzgeria fruticulosa NT, sydkvastmossa 
Dicranum fulvum NT, västlig husmossa Loeskeobryum brevirostre VU

Insekter:
gulryggig fältmätare Ecliptopera capitata NT, nordlig blåoxe Platycerus caprea NT, nätådrig 
parkmätare Eustroma reticulata NT, oren malmätare Eupithecia immundata NT, spjutaftonfly 
Acronicta cuspis NT, springkornfältmätare Xanthorhoe biriviata NT, Odontocerum albicorne 
VU

Svampar:
bläcksopp Boletus pulverulentus VU, cinnoberspindling Cortinarius cinnabarinus NT, 
dofthätta Mycena diosma NT, dystersopp Porphyrellus porphyrosporus NT, filtfotsbrosking 
Marasmius torquescens NT, fjällsopp Strobilomyces strobilaceus NT, föränderlig brosking 
Marasmius wynnei NT, grå kantarell Craterellus cinereus NT, igelkottsröksvamp Lycoperdon 
echinatum NT, kastanjesopp Gyroporus castaneus NT, korallticka Grifola frondosa NT, 
rosenporing Ceriporia excelsa NT, rödbandsriska Lactarius rubrocinctus NT, skarp rökriska 
Lactarius acris NT, skivsopp Phylloporus rhodoxanthus EN, solkremla Russula solaris NT, 
svartnande kantarell Cantharellus melanoxeros VU, violgubbe Gomphus clavatus NT

* Kategorier enligt "Rödlistade arter i Sverige 2000".
   CR: akut hotad
   EN: starkt hotad
   VU: sårbar, 
   NT: missgynnad
   DD: kunskapsbrist

Rödlistade arter
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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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