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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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Göstorp skog ligger vid sydsvenska höglandets yttersta utlöpare, i själva västsluttningen ner 
mot Laholmsslätten. Området består av två delar som skiljs åt av en skogsbilväg och granskog. 
Det norra delområdet är småkuperat och täckt av blockig, mager morän. En bred 
kraftledningsgata utgör ett avbrott i skogen. Södra delen består av ett sluttningskärr format i 
terrasser, där tvärgående partier av fastmark dämmer upp mellanliggande våtmarker.

Ädellövskogen i det norra delområdet, utgörs dels av blandskog dels av rena ek- respektive 
bokbestånd varav de ekdominerade bestånden har störst utbredning. Bokbestånden saknar i 
stort sett fältskikt medan fältskiktet i övrig lövskog är välutvecklat med blåbärsris och 
kruståtel. Trots karaktären av orörd gammal naturskog finns endast lite död ved. Ett fåtal träd 
och grupper av träd är klassade som nyckelbiotoper. Dessa utgör små värdekärnor varifrån 
spridning av hotade och värdefulla arter kan ske. I delar av skogen förekommer uppslag av 
gran.

Längst norrut finns en sedan länge opåverkad, större alsumpskog där gamla och grova 
klibbalar växer på mycket grova socklar. Källpåverkan, rännilar, mossklädda block och 
lövlågor, flerskiktat bestånd med inslag av hassel ger stor variation av strukturer och substrat 
av olika fuktighetsgrad. Mossfloran är särskilt rik och bland andra arter häckar mindre 
hackspett här.
Kärrkomplexet i den södra delen av Göstorp skog består av ett mönster av öppet kärr 
omväxlande med buskkärr och sumpskogar med tall och björk. Några fastmarkspartier 
innehåller gammal tall. Direkta ingrepp saknas men det öppna kärret håller på sina ställen på 
att förbuskas. Våtmarken är det förmodligen största, sammanhängande soligena kärret i 

Områdeskod:

Areal:
Kommun:

Ansvarig:

SE0510011

161
Laholm

i december 1995

Staffan Bengtsson

hektar

Området antogs av regeringen enligt habitatdirektivetOmrådestyp:

2005-12-28Fastställd:

Martin BrobergUpprättad av:

Naturtyper: Dystrofa sjöar och småvatten (3160)
Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn (7140)
Mineralrika källor och källkärr av fennoskandisk typ (7160)
Lövsumpskogar* (9080)
Bokskogar av fryletyp (9110)
Äldre ekskogar på sura, sandiga marker (9190)
Skogsbevuxen myr* (91D0)
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regionen och är tillsammans med alsumpskogen bedömt som ett objekt med mycket höga 
naturvärden (klass 1) i våtmarksinventeringen. Hela området är klass-1 objekt i 
naturvårdsverkets urskogsinventering för Sverige.

Bevarandesyftet är att bidra till att bevarandestatusen för naturtyperna i området (se ovan) är 
gynnsam inom kontinental region.

Bevarandesyfte 

Bevarandestatus idag

Hot mot områdets naturvärden regleras delvis i reservatsföreskrifterna:

Dikning och andra aktiviteter i eller utanför området som påverkar hydrologin i området. 

Konkurrens från gran.

Alla former av skogsproduktion i området, till exempel gallring, avverkning, transporter och 
bortförsel av döda och döende träd, markberedning och plantering i området och även i direkt 
anslutning till området. 

Avverkningar i omedelbar närhet kan till exempel påverka ytvattnets flöden och kvalitet, 
grundvattnets nivåer och kvalitet samt fuktighet och ljusförhållanden i området.

Fysisk påverkan vid drift och underhåll av befintlig väg och kraftledning.
 
Exploatering och markanvändningsförändring.

Spridning av kemikalier.

Kvävenedfall och försurning.

Vad kan skada områdets naturvärden?  - exempel

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 skötseln och förvaltningen av det berörda området (7 kap 
28 a § miljöbalken).

Enligt reservatsbeslutet är syftet att i området "bevara ett större område med orörd naturskog 
dominerat av ädellövskog samt ett stort sluttande kärr". Syftet ska nås genom att området 
lämnas för fri utveckling med minsta möjliga kulturpåverkan. 
I delar av områdets ädellövskog finns uppväxande gran som ska röjas bort fortlöpande.

Bevarandeåtgärder

Ej utredd
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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 naturreservat. Grävningar, byggnationer, upplag av massor, annan 
exploateringsverksamhet m.m. är förbjudet enligt de föreskrifter som gäller för naturreservatet. 
Det ligger inom ett område av riksintresse för naturvård NN20 Göstorp skog - Blåalt

Befintligt skydd

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.

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

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

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Typiska arter

•  Sjön omges av en naturligt lågvuxen gungflyvegetation.

•  Sjön har naturligt lågt pH.

Mål för typiska fågelarter nedan (anges senare).

Typiska arter: knipa, smålom och svarthakedopping.

Beskrivningen av mål med typiska arter kompletteras senare.

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

Strukturer och funktioner
•  Arealen skall inte minska annat än genom  igenväxningsprocesser och då till skogsbevuxen 

Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (24) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Typiska arter

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

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

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 (0,2) hektar.

Lövsumpskogar*

Lövsumpskogar, ofta med inslag av gran, på huvudsakligen översilad eller genomsilad mark. 
Klibbal och ask dominerar ofta och al står vanligtvis på socklar. 

Karaktärsarter: missne, besksöta, strandklo, tuvstarr, trindstarr, rankstarr, svärdslilja, topplösa, 
fackelblomster, kärrbräken, kärrskedmossa, spärrvitmossa, knoppvitmossa och fransvitmossa.

Naturtypen förekommer på näringsrik mark som är fuktig till blöt och som påverkas av högt 
grundvatten. Översvämning sker normalt årligen. Naturtypen finns på mineraljord, tunna 
torvtäcken och i vissa fall även på torvmark av lövkärrstorv eller vasstorv.Trädskiktets 
krontäckningsgrad är normalt 50-100 %, och ask och triviallöv (var för sig eller tillsammans) 
utgör minst 50 % av grundytan.Trädskiktet utgörs ofta av klibbal och ibland ask. Videarter kan 
förekomma i både träd- och buskskikt. Gran är ett vanligt inslag i naturtypen.

* Bevarandet av naturtypen har hög prioritet inom EU.

Naturvårdsverkets definition

Opåverkad hydrologi. 

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

Förekomst av strukturer som socklar, vattensamlingar och hålträd.

Skogstypens naturvärden utvecklas i huvudsak genom naturlig dynamik vilket omfattar 
naturliga störningar, som stormfällningar samt svamp- och insektsangrepp. 

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

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 Göstorp skog Sida 8 av 14

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 (9,6) 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 
omfattar störningar som t.ex. stormfällningar, svamp- och insektsangrepp.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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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 (48) hektar.

Äldre ekskogar på sura, sandiga marker
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Ekskogar ofta med inslag av vårtbjörk, rönn och asp på näringsfattiga, ofta sura jordar. 
Markerna är ofta hedartade (hedekskog). Ibland är träden senvuxna, låga och knotiga (s.k. 
krattskog). Buskskiktet är glest, ofta med brakved och rönn.

Karaktärsarter: Ek, vårtbjörk, glasbjörk, rönn, asp, kruståtel, ängskovall, blåbär, vitsippa, 
ekorrbär och väggmossa.

Naturvårdsverkets definition

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

Naturvärdena i skogar som varit slutna under längre tid utvecklas till stora delar genom 
naturlig dynamik vilket omfattar störningar, som t.ex. stormfällningar, svamp- och 
insektsangrepp.

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

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

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

• De andelar av virkesförrådet som utgörs av gammal ek och av grov ek bibehålls eller ökar. 

• Minst x % av virkesförrådet utgörs av död ved.

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

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

• Arealen av habitat med nyckelbiotopsstatus ökar.

• Minst 2 av de typiska lavarterna (se listan nedan) finns i mer än 20 % av alla provytor.

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

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Lavar:
Rosa lundlav, stor knopplav, liten ädellav, gulnål, grynig nållav, bokkantlav, traslav, lunglav, 
örtlav, njurlavar, mussellav, skriftklotterlav, olivklotterlav, grynig filtlav, bokvårtlav, 
havstulpanlav.

Mossor:
Fällmossa, späd frullania, klippfrullania, trubbfjädermossa, guldlockmossa, kornbandmossa, 
platt fjädermossa, grov fjädermossa, bokfjädermossa, porella-arter, ulota-arter, Zygodon-arter.

Beskrivningen av mål med typiska arter kan behöva kompletteras senare.

Skogsbevuxen myr*

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

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

* Bevarandet av naturtypen har hög prioritet inom EU.

Naturvårdsverkets definition

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

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Bengtsson, S. 1996. Naturvårdsprogram för Hallands län. Del 1, Laholms kommun. 
Länsstyrelsen i Halland. Remissutgåva.
Erlandsson, J. 2000. Områden av riksintresse för naturvård i Hallands län. Länsstyrelsen i 
Halland. Meddelande 2001:20.

Referenser

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

Areal

Strukturer och funktioner

Typiska arter

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

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.

•  Arealen odikad myr bibehålls eller ökar.

•  Minst x % av virkesförrådet utgörs av död ved.

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

•  Minst x av de typiska mossarterna ska förekomma i minst x% av provytorna. 

Kärlväxter
Stjärnstarr, kärrviol, ängsull.

Mossor
Mörk husmossa, skogshakmossa, bollvitmossa, uddvitmossa, knoppvitmossa.

Fåglar
Järpe, spillkråka, tofsmes, talltita, tjäder.

Beskrivningen av mål med typiska arter kan behöva kompletteras senare.

Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (8) hektar.
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Fritz, Örjan. Inventering av skogliga nyckelbiotoper inom naturskyddade områden i Hallands 
län 1995. Länsstyrelsen i Halland. Meddelande 1996:10
Länsstyrelsen i Halland. Naturreservatet Göstorp skog i Laholms kommun. Beslut 1987-01-30. 
D nr 11.1211-2583-81.
Länsstyrelsen i Halland. 1985. Våtmarker i Hallands län. 1985. meddelande 85:1.
Naturvårdsverket. 1982. Urskogar, inventering av urskogsartade områden i Sverige, 2. södra 
Sverige, Hallands län.
Torkelsson, S., Åhrén, Å. 1989. Naturreservatet Göstorps skog, inventering av vegetation, 
fauna och markhistoria. Länsstyrelsen i Halland. Meddelande 1989:9.

Rapportering av observationer har gjorts av följande arter som är upptagna i den nationella 
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:
mindre hackspett, Dendrocopos minor, VU
skogsduva, Columba oenas, VU

Kärlväxter:
cypresslummer, Lycopodium complanatum ssp. Chamaecyparissus, VU

Mossor:
alsidenmossa, Plagiothecium latebricola, NT
dunmossa, Trichocolea tomentella, NT
skuggmossa, Dicranodontium denudatum, NT
sydkvastmossa, Dicranum fulvum, NT

Lavar:
bokkantlav, Lecanora glabrata, NT
bokvårtlav, Pyrenula nitida, NT
mussellav, Normandina pulchella, NT
orangepudrad klotterlav, Opegrapha ochrocheila, NT
violettgrå porlav, Pertusaria multipuncta, VU

Rödlistade arter
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