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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:
Monica Mathiasson
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Natura 2000-området utgörs av Lagans gamla, torrlagda åfåra väster om Karseforsens damm 
samt omgivande lövskogar och strandområden. I den gamla åfåran har anlagts ett antal 
spegeldammar men dessa är i dåligt skick. Välslipade hällar och jättegrytor är blottlagda i den 
gamla forsen. Området är ett populärt utflyktsmål.

Hasselrik ekskog växer i det centrala partiet på den norra sidan av åfåran. Ofta finns ett rikt 
inslag av äldre asp, ask, björk och al och det finns en hel del död ved, t.ex. i form av grova 
högstubbar av björk eller omkullfallna lågor av asp. Många av asparna har bohål, och miljön 
är synnerligen lämplig särskilt för hålbyggande fåglar. Flera revir av mindre hackspett finns 
här. Mindre skogskärr, källor och blockigare marker ingår i ekskogen. I blötare partier 
påträffas bl.a. scharlakansröd vårskål och på sten har västlig husmossa den rikligaste kända 
populationen i Hallands län. Den nordöstra delen, uppåt själva dammbyggnaden är 
småkuperad, blockrik och med smärre bäckdalar. Lövskog av al, asp, ask, sälg, m.fl. trädslag 
av i sen tid orört slag och ett parti med äldre tallskog växer i detta område.

Partiet mellan Karsefors och festplatsen vid Uddekulla på åns södra sida är nyckelbiotop. Här 
har skogen till stora delar en orörd prägel. Jättelika ekar (med rik förekomst av bl.a. grå 
skärelav), askar och lindar växlar med likaledes högvuxna aspar, alar, fågelbär etc. Grova 
lågor, högstubbar och gamla träd finns här i sådan mängd att skogen närmast ter sig 
urskogsliknande. Buskskiktet är rikt med bl.a. hassel, skogstry och hagtorn. Fältskiktet är för 
halländska förhållanden mycket rikt, t.ex. påträffas lungört, skogsbingel, underviol, trolldruva 
och vätteros. Området är ett av de mest intressanta för kärlväxter i lövskogar i länet. Även 
andra organismgrupper, som t.ex. landsnäckor, svampar och fåglar, finns här i stor artrikedom. 
Av fåglar kan nämnas återkommande besök av den exklusiva sommargyllingen, och av mer 
kräsna svampar kan nämnas den rödlistade dystersoppen.

Områdeskod:

Areal:
Kommun:

Ansvarig:

SE0510168

38
Laholm

i januari 2002

Monica Mathiasson

hektar

Området antogs av regeringen enligt habitatdirektivetOmrådestyp:

December 2005Fastställd:

Ingegerd SvenssonUpprättad av:

Art:

Naturtyper: Boreonemorala, äldre naturliga ädellövskogar av fennoskandisk typ med rik 
epifytflora* (9020)
Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ (9070)
Lövsumpskogar* (9080)

Grön sköldmossa (1386)
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Trots att huvudflödet i Lagan leds förbi den gamla fåran har ån här fortsatt biologisk roll: 
närheten till vatten har stor betydelse för omgivande skogars organismer och t.ex. fåglar som 
kungsfiskare, strömstare och forsärla nyttjar området. Bottenfaunan i åfåran är artrik och 
värdefull. År 2003 upptäcktes ett bestånd av flodpärlmussla.

Merparten av skogen som gränsar till natura 2000 området på Lagans södra strand är klassad 
som nyckelbiotop.

Syftet är att bidra till att bevarandestatusen hos naturtyperna "boreonemorala, äldre naturliga 
ädellövskogar av fennoskandisk typ med rik epifytflora", "lövsumpskogar av fennoskandisk 
typ" samt "trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ" är gynnsam inom kontinental region 
och att gynnsam bevarandestatus uppnås för arten grön sköldmossa.

Bevarandesyfte 

Bevarandestatus idag

All form av exploatering inom området. 

Exploatering och markanvändningsförändring i angränsande områden, särskilt sådan som kan 
påverka hydrologin i området.

Dikning i och i anslutning till objektet. 

Konkurrens från gran och främmande arter till exempel sykomorlönn

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

Bortförsel av döda och döende träd.

Markberedning.

Vattenföringen i åfåran är så låg att värdefull bottenfauna kan skadas.

Spridning av kemikalier.

Fysisk påverkan vid drift och underhåll av befintliga stigar och anläggningar.

Slitage orsakade av det rörliga friluftslivet, till exempel i strandkanter.

Vad kan skada områdets naturvärden?  - exempel

Området säkerställs som naturreservat senast 2010.
Bevarandeåtgärder

Ej utredd
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Inträngande gran ska avverkas kontinuerligt. Vissa lövträd friställs vid behov. I övrigt ska 
skogen lämnas till fri utveckling. Restaureringsåtgärder genomförs senast 2017.

Bete i hagmarksmiljöerna. 

Igenfyllnad av ett dike kan krävas för att förbättra bevarandestatusen i ek – hasselskogen i 
centrala delen av området.

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)).

Området ingår i ett större område av riksintresse för naturvård "NN19 Laholmsbukten – 
Eldsbergaån – Genevadsån - Lagan" och  i ett område av riksintresse för  kulturminnesvård 
"KN 40 Lagadalen" enligt MB 3 kap. 6§.

Strandskydd enligt MB 7 kap. 13§ om 100 meter råder på såväl  land- som vattensidan av 
strandlinjen vid vattendragen.

Området är tillsammans med angränsande skog i fokus för reservatsbildning.

Befintligt skydd

Beskrivning av naturtyper
Boreonemorala, äldre naturliga ädellövskogar av fennoskandisk typ med rik 
epifytflora*

Naturtypen utgörs av äldre naturliga ädellövskogar med ett stort inslag av trädslagen alm, ask, 
lind eller lönn. Ek är ofta en karaktärsart och kan ibland dominera. 

Skogarna har lång kontinuitet som lövbärande mark vilket innebär att det på platsen har vuxit 
ädellöv under flera trädgenerationer, dvs i flera hundra år och det har hela tiden funnits inslag 
av gamla träd. Marken kan under tidigare sekler varit betes- eller slåtterpräglad och därefter 
vuxit igen. 
Artrikedomen av lavar, svampar, insekter och andra markorganismer är stor.
 
Karaktärsarter kan vara: ask, alm, lind, lönn, ek, hassel, vitsippa, blåsippa, lundgröe, tandrot, 
hässlebrodd, vårärt, storrams, skogsbingel, stubbspretmossa, trubbfjädermossa, 
skärbladsmossa, ärgmossor, fällmossa, svartöra, platticka, hasselticka, rynkhätta, 
rättikmusseron, svavelmusseron, vinfläck, lunglav, 

* Bevarandet av naturtypen har hög prioritet inom EU.

Naturvårdsverkets definition

Området har höga naturvärden kopplade till sekundära ädellövträd och naturskogsartade 
Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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förhållanden.
 
Förekomst av substrat för epifytiska lavar, mossor och svampar, samt för insekter och 
landmollusker är av största vikt i denna naturtyp. Exempel på substrat är: Gamla träd, grova 
träd, död ved; grenar, torrträd, hålträd, lågor m.m. av olika trädslag och i olika 
nedbrytningsstadier. 

Skogstypens naturvärden utvecklas i huvudsak genom naturlig dynamik vilket omfattar 
störningar, som t.ex. stormfällningar och insektsangrepp.
 
Här är även hassel en förutsättning för gynnsam bevarandestatus, då den är värdväxt för många 
mykorrhizasvampar och gynnar förnasvampar.

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

•  Varken gran, tysklönn eller andra främmande trädslag förekommer i naturtypen.

•  Den andel av virkesförrådet som utgörs av ädellövträd (utom bok) bibehålls eller ökar. Bok 
ska inte tillåtas dominera bland ädellövträden.

•  På 90 % av arealen finns minst två skikt och alla skikt ska bestå av ädellöv till minst 50%.

•  Det finns minst 20 m3sk död ved per ha.

Lämpliga typiska arter bland lavarna, mossor , kärlväxter och vedsvampar (se de kompletta 
listtorna nedan) ska utses och deras täckningsgrad ska mätas i provrutor.

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

Kärlväxter
Trolldruva, tandrot, skogssvingel, myskmadra, blåsippa, vätteros, skogsbingel, storrams, 
kransrams, sårläka, underviol.

Mossor:
Grov baronmossa, fällmossa, klippfrullania, stubbspretmossa, trubbfjädermossa, mörk 
husmossa, neckera-arter, porella-arter.

Svampar:
Svartöra, hasselticka, kärnticka, svavelticka, stinkbrosking, brödmärgsticka, ekticka, fläckticka, 
prakttagging, rutskinn.

Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (5,7) hektar.
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Lavar:
Rosa lundlav, collema-arter, blylav, fuscopannaria-arter, almlav, skinnlav, lunglav, skrovellav, 
örtlav, ädellav, nephroma-arter, pannaria-arter, parmeliella-arter, grynig filtlav, sclerophora-
arter, havstulpanlav.

Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ

Betesmarker bevuxna med träd och buskar med en krontäckning av minst 25%,
 
- antingen hagmark med ett glest trädskikt av björk, ek eller andra trädslag eller
 
- dungar av skog i en för övrigt öppen hagmark eller 

- betade skogar med kontinuitet på tidigare utmarker.

Hagmarker med grova lövträd är speciellt värdefulla eftersom träden i regel är artrika vad 
gäller lavar, svampar och evertebrater. Betade skogar har ofta en rik marksvampflora som 
också är hävdberoende.

Karaktärsarter. Tusentals arter kan höra hemma i denna naturtyp. I trädskiktet märks ofta ek, 
björk, gran och tall, i buskskiktet hassel, bland örter t.ex. gökärt, backsmörblomma, ängsskära, 
ängsvädd, stor blåklocka, skogsnäva, hundloka, svinrot, skogsklöver, och smalgröe. Vanliga 
lavar är t.ex. bitterlav och slånlav. Av svampar märks t.ex. oxtungsvamp och svavelticka.

Naturvårdsverkets definition

Vidkroniga träd, som växt upp i öppet solbelyst läge, måste även fortsättningsvis ha ljus och 
värme för att inte konkurreras ut. Många av de organismer som lever på dessa träd, t.ex. lavar 
och insekter försvinner vid ökad beskuggning. 

Fältskiktet behöver ljus och fortsatt hävd för att inte grässvålen ska luckras upp och 
kärlväxterna konkurreras ut av skuggtåliga arter.

Förekomst av  träd i olika åldrar, så att det inte uppstår åldersglapp. Vissa arter av framför allt 
svampar, lavar och insekter lever bara i riktigt gamla träd. När de gamla träden dör måste det 
allt framgent finnas levande träd kvar som är tillräckligt gamla för att kunna vara värdträd för 
dessa arter.

Mosaikstruktur med bryn, buskar och gläntor omväxlande med trädbevuxen skuggig mark samt 
förekomst av blommande buskar av t.ex. hagtorn, slån och rosenbuskar gynnar en lång rad av 
insekter, t ex många dagfjärilar, vildbin och blomflugor, som behöver både öppna och slutna 
områden under sin livscykel.

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

Bevarandemål

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

Areal

Strukturer och funktioner

Typiska arter

•  Vegetationen uppvisar tydlig betespåverkan.

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

•  Nyetablerade ekar har förutsättningar att utveckla stora kronor. 

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

•  Antalet ihåliga och grova träd bibehålls eller ökar.

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

Lämpliga typiska arter bland lavarna (se den kompletta listan nedan) ska utses och deras 
täckningsgrad ska mätas i provrutor.

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

Typiska arter:
Almlav, collemaarter, ekspiklav, fjällig filtlav, fuscopannariaarter, gammelekslav, 
gammelgranslav, garnlav, gelélavar, grynig blåslav, grå skärelav, gul dropplav, gul porlav, 
gulpudrad spiklav, havstulpanlav, lunglav, lönnlav, matt pricklav, nephromaarter, njurlavar, 
pannariaarter, parmeliellaarter, skinnlav, skrovellav, slät lönnlav, sotlav, ädellav, örtlav.

Gökärt, klockpyrola, knägräs, liten blåklocka, lundstarr, rödkämpar, stagg, teveronika, 
ängsvädd, ärenpris, ögonpyrola.

Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (3,8) 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 

Naturvårdsverkets definition
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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.

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.

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 i området utgörs av död ved.

•  Lövträdens andel av virkesförrådet bibehålls eller ökar. 

•  Sumpskogen har en ostörd hydrologi och det finns inga diken med avvattnande effekt.

Lämpliga typiska arter bland mossor (se den kompletta listan nedan) ska utses och deras 
täckningsgrad ska mätas i provrutor.

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, 

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

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Referenser

Fåglar:
Rödlistade arter

Beskrivning av utpekad art

skogshakmossa, dunmossa.

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

Grön sköldmossa
Grön sköldmossa förekommer i skog med relativt hög luftfuktighet där man främst hittar den 
på multnande barrträdsstammar och -stubbar. Det enskilt vanligaste trädslaget är gran, men 
arten har även hittats på tall, asp, ek och bok. Substratet skall vara kraftigt nedbrutet, mjukt och 
fuktigt. Mera sällsynt hittar man arten på humusrik skogsmark. De föredragna 
nedbrytningsstadierna är relativt kortlivade och arten är därför beroende av att det kontinuerligt 
nyskapas lämpliga substrat.
 
Spridningstakten är låg. Den vegetativa spridningen beräknas till ca 1 dm per år, medan 
spridningen med sporer beräknas kunna uppgå till 100 m per år.

Bevarandemål

Arten upptäcktes 1975 i området. Det finns inga aktuella uppgifter om dess utbredning.

Kompletteras efter basinventeringen.
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Mindre hackspett (Dendrocopos minor VU*), nötkråka (Nucifraga caryo-catactes NT)

Blötdjur:
Flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera VU)

Insekter:
Svartbent bäckbroms (Ibisia marginata DD)

Lavar: 
Grå skärelav (Schismatomma decolorans NT), skuggorangelav (Caloplaca lucifuga NT), örlav 
(Hypotrachyna revoluta NT)

Mossor: 
Alsidenmossa (Plagiothecium latebricola NT), atlantsäckmossa (Calypogeia arguta NT), grön 
sköldmossa (Buxbaumia viridis NT), rikkärrsskapania (Scapania degenii VU), västlig 
husmossa (Loeskeobryum brevirostre VU)

Svampar:
Oxtungsvamp (Fistulina hepatica NT), dystersopp (Porphyrellus porphyrosporus NT)

________________

* Kategorier enligt "Rödlistade arter i Sverige 2000".
   VU = sårbar
   NT = missgynnad
   DD = kunskapsbrist
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På flygbilden är Natura 2000-området markerad med heldragen vit linje. Nyckelbiotoper är markerade med 
tunnare streckad linje.

© Lantmäteriet, 2005. Ur GSD översiktskartan, 106-2004/188-N, fastighetskartan, 106-2004/188-N och ortofotot, 106-2004/188-N..

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

Version nr


