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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:
Karin Hernborg
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Naturreservatet Mästocka ljunghed delas i två delar av vägen mellan Mästocka och Skedala. 
Södra delen utgörs av öppen ljunghed på kuperad mark medan den norra delen består av 
flackare fukthed och fuktängar. 

Mästocka ljunghed var tidigare en del i ett vidsträckt hedområde kallat Ryorna. Heden är idag 
en av få hedar i landet som har en kontinuitet av hävd med bete och bränning in i modern tid. 
Området har bränts vart 7 - 9 år sedan 1955. Beteshävden pågår hela året.

Floran och faunan i området är rik. Hårginsten är spridd över hela ytan och här växer mosippa 
och cypresslummer. Ett flertal rödlistade fjärilsarter knutna till hårginst förekommer i området.

Områdeskod:

Areal:
Kommun:

Ansvarig:

SE0510014

72
Laholm

i december 1995

Karin Hernborg

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

Bevarandesyfte 

Bevarandestatus idag

Hot mot områdets naturvärden regleras delvis i reservatsföreskrifterna.
Vad kan skada områdets naturvärden?  - exempel

hektar

Området antogs av regeringen enligt habitatdirektivetOmrådestyp:

Ej utredd

December 2005Fastställd:

Ingegerd SvenssonUpprättad av:

Naturtyper: Nordatlantiska fukthedar med klockljung (4010)
Torra hedar (4030)
Artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat* (6230)
Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn (7140)
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•  Ett alltför hårt betestryck riskerar att leda till minskad blommning och pollenproduktion och 
därmed missgynna delar av insektsfaunan.

•  Svag eller utebliven hävd leder till igenväxning av buskar och träd och utarmning av den 
hävdgynnade floran och faunan.

•  Brist på jord- och sandblottor missgynnar marklevande insekter.

•  Tillförsel av växnäring. Tillskottsutfodring ger en indirekt näringstillförsel till marken och 
missgynnar den konkurrenssvaga och värdefulla floran. 

•  Användning av avmaskningsmedel som innehåller avermectin är negativ för den 
dynglevande insektsfaunan.

•  Markexploatering och annan markanvändningsförändring i direkt anslutning till området.

•  Gödslings- och försurningseffekter från nedfall av luftburna föroreningar.

•  Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn och nordatlantiska 
fukthedar med klockljung kan skadas av ingrepp i form av dikning och andra markavvattnande 
åtgärder eller dämning i eller utanför området, vilket kan påverka naturtypernas hydrologi och 
hydrokemi på ett negativt sätt, och ha konsekvenser på vegetation.

Fortsatt bränning. Bränningen bör ske ofta, på små delytor spridda i heden så att det finns ytor i 
alla stadier i bränningscykeln tillgängliga varje år för insekter som är gynnade av bränning.

Fortsatt hävd med betesdjur.

Markstörning så att blottad, solexponerad jord finns i tillräcklig omfattning för marklevande 
insekter.

Återkommande röjning av igenväxningsvegetation.

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).

Mästocka ljunghed är naturreservat. Grävning, dikning, plantering, byggnationer, upplag av 
massor och annan exploateringsverksamhet m.m. är förbjudet enligt de föreskrifter som gäller 
för naturreservatet.

Strandskydd om 100 meter på land och 100 meter på vattensidan av strandlinjen råder vid sjön 
(MB 7 kap. 13§).

I kommunen råder förbud mot markavvattning (11kap 13-14 §§ miljöbalken och förordningen 

Befintligt skydd
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om vattenverksamhet (1998:1388)).

Beskrivning av naturtyper
Nordatlantiska fukthedar med klockljung

Naturtypen återfinns på fuktiga, i regel trädlösa hedar med vitmossor och klockljung, dels i 
kantzonen mot myrar eller sjöar och vattendrag, dels i betespräglade fuktiga, surare marker i 
det äldre odlingslandskapet. Torvdjupet överskrider ej 3 dm.
 
Karaktärsarter: klockljung, blåtåtel, granspira, borsttåg, hedsäv, ljung, klockgentiana, myrlilja 
och vitmossor.

Naturvårdsverkets definition

Fukthedar med hävdgynnade naturvärden är beroende av fortsatt skötsel. Många av arterna är 
konkurrenssvaga. Det innebär att deras möjlighet att gro och leva kvar minskar om buskar och 
ljung breder ut sig för kraftigt.

Naturtypen är i huvudsak helt öppen.

Hydrologin är naturlig.

Naturtypen är inte påverkad av gödsling och insådd.

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

•  Naturtypen är väl hävdad varje år så att det inte sker någon skadlig ansamling av förna.

•  Vedartad igenväxningsvegetation högre än 0,5 m förekommer ej.

•  I naturtypen förekommer endast opåverkade variationer i hydrologin.

•  Minst x av de typiska arterna (se nedan) ska finnas i minst x % av provytorna.

Jungfru Marie nycklar, sileshår, klockljung, borsttåg, myrlilja, granspira, nattviol, ängsvädd, 
och hedsäv.

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

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Torra hedar

Torra till friska hedar på silikatrika podsoljordar, formade av bete eller slåtter, bränning och 
buskröjning. Vegetationen uppvisar stor variation beroende på underlag, fuktighet, 
hävdhistoria och hävdintensitet.

Naturvårdsverkets definition

Hedarna är beroende av hävd. Många av arterna är konkurrenssvaga. Det innebär att deras 
möjlighet att gro och leva kvar minskar om buskar och ljung breder ut sig för kraftigt. Arternas 
optimala miljöer är troligen magra slåtter- eller betesmarker som bränns regelbundet.

Heden är en mosaik med alla hedens succesionsstadier, alltifrån tidiga stadier med blottad jord 
och nybrända områden, till områden med grov ljung och kråkris. 

Insprängt i hedmosaiken eller i anslutning till heden finns mer buskiga och trädbevuxna partier 
omväxlande med öppen solbelyst mark samt förekomst av blommande buskar av t.ex. hagtorn, 
slån och rosenbuskarvilket gynnar en lång rad av insekter, t ex många dagfjärilar, vildbin och 
blomflugor, som behöver både öppna och slutna områden under sin livscykel.

Solbelyst, brandskadad ved förekommer.

Naturtypen är inte påverkad av gödsling och insådd. 

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

•  Naturtypen är väl hävdad varje år så att det inte sker någon skadlig ansamling av förna.

•  Örnbräken förekommer på högst 5 % av ytan.

•  Vedartad igenväxningsvegetation högre än 0,5 m förekommer ej.

•  Minst x av de typiska arterna (se totallistan nedan) finns i minst x % av provytorna.

Vårtåtel, kattfot, slåttergubbe, fältmalört, småstarr arter, knägräs, backnejlika, rotfibbla, stagg, 
backsippa, ängsvädd, sandmaskrosor, hårginst och backtimjan.

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (28) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat*

Naturtypen återfinns på magra jordar i öppna gräsmarker med rik förekomst av stagg. 
Vegetationen uppvisar stor variation.

* Bevarandet av naturtypen har hög prioritet inom EU.

Naturvårdsverkets definition

De artrika staggsamhällena har uppkommit genom ängsbruk och betesdrift, med i regel en lång 
kontinuitet. Många av arterna är konkurrenssvaga. Det innebär att deras möjlighet att gro och 
leva kvar minskar om buskar och ljung breder ut sig för kraftigt. Deras optimala miljöer är 
troligen magra, hedartade och fuktiga slåttermarker och betesmarker som bränns regelbundet. 

Naturtypen är i huvudsak helt öppen. 

Hydrologin är naturlig.

Naturtypen är inte påverkad av gödsling och insådd.

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

•  Naturtypen är väl hävdad varje år så att det inte sker någon skadlig ansamling av förna.

•  Vedartad igenväxningsvegetation högre än 0,5 m förekommer ej.

•  I naturtypen förekommer endast naturliga variationer i hydrologin.

•  Minst x av de typiska arterna (se totallistan nedan) finns i minst x % av provytorna.

Blåsuga, kattfot, slåttergubbe, låsbräken, liten blåklocka, knägräs, slåtterfibbla, gökärt, stagg, 
orkidéer, granspira, jungfrulin, ängsskallra, ängsvädd, ängsviol.

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

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus

Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn

Öppna eller mycket glest skogbevuxna myrar (<25% krontäckning) av typen svagt välvd 
Naturvårdsverkets definition
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Abenius J., Larsson K. 2005. Gaddsteklar och andra insekter i fyra halländska hedområden. 
Länsstyrelsen Halland. Meddelande 2005:6

Arup, U. 2001. Stenlavar i naturskyddade områden i Hallands län 2001. Länsstyrelsen i 
Halland. Meddelande 2002:25.

Referenser

mosse, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn.
 
Karaktärsarter: Vitmossarter, ängsull, strängstarr, trådstarr, sumpstarr, dystarr, flaskstarr, 
kallgräs, vitag, vattenklöver, kråkklöver, tranbär, rosling, ljung och tuvsäv.

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.

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

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 av våtmark med ostörd hydrologi bibehålls.

•  Täckningsgrad av strukturer (mjukmattor etc) bibehålls eller öka.

•  Träd- och buskskiktets täckningsgrad  är mindre än x %.

•  Växtligheten är naturligt lågvuxen.

•  Minst x av de typiska mossarterna (se totallista nedan) förekommer i minst x % av 
provytorna. 

Uddvitmossa, sotvitmossa/mellanvitmossa, drågvitmossa, klyvbladsvitmossa och röd 
glansvitmossa.

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (28) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Bengtsson, S. 1996. Naturvårdsprogram för Hallands län. Del 1, Laholms kommun. 
Länsstyrelsen i Halland. Remissutgåva.

Gärdenfors, U, (ed). 2000. Rödlistade arter i Sverige 2000. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Jordbruksverket. 2004. Ängs- och betesmarksinventering 2002-2004. Opubl.

Länsstyrelsen i Halland. Förordnande av naturreservatet Mästocka ljunghed i Laholms 
kommun.  Beslut  1978.08 14D. Nr. 11.111-3543-74.

Insekter:
brun ginststävmal Mirificarma lentiginosella EN*,  Crossocerus palmipes NT, daggig 
ginstmätare Pseudoterpna pruinata CR, fri stävmal Lita solutella NT, ginstguldmal 
Phyllonorycter staintoniella EN, ginsthedkorthuvudmal Scythris crypta EN, ginstpalpmal 
Syncopacma suecicella EN, ginstsäckmal Coleophora genistae EN, gulstreckad backmätare 
Scotopteryx mucronata EN, rödtonad harrismätare Chesias rufata EN, sen ginstbackmätare 
Scotopteryx luridata EN, Tiphia minuta VU, 

Kärlväxter:
cypresslummer Lycopodium complanatum ssp. chamaecyparissus VU, hårginst Genista pilosa 
NT, mosippa Anemone vernalis VU.

Lavar:
huvudbägarlav Cladonia peziziformis CR

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

Rödlistade arter
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Skala 1:200 000 
 

Skala 1:20 000 

Natura 2000-området är avgränsat med vit heldragen linje.

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