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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:
Länsstyrelsen
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D.nr. 511-6437-05

Området Rönnö är beläget vid länsgränsen mot Kronoberg. Terrängen är småkuperad och 
präglad av den höga nederbörden. Natura 2000-området Rönnö ingår i ett stort område, 
Rönnömosskomplexet vilket är upptaget i Naturvårdsverkets myrskyddsplan. 
Rönnömossekomplexet omfattar ca 770 hektar i huvudsak väglöst land med en värdefull 
mosaik av orörd skog och myr.

Större delen av skogsmarken inom Natura 2000-området är sen länge orörd naturskog. Den 
gamla lövskogen har en rik kryptogamflora. Hittills har i området påträffats sju rödlistade lavar 
och två vedsvampar. Fågellivet är rikt med bland annat trana, ljungpipare, orre, tjäder, duvhök, 
bivråk, ormvråk, kattuggla, spillkråka, gröngöling, mindre hackspett, stjärtmes och mindre 
flugsnappare.

Gammal ädellövskog av bok och ek växer i större bestånd framför allt i reservatets södra del. 
Äldre senvuxna bokar, ekar och tallar förekommer men huvuddelen är träden är i åldern 70 – 
100 år. Strukturen är orörd och förekomst av död ved i form av högstubbar och lågor är rik. I 
vissa delar pågår en kraftig förtätning av trädskiktet med medelålders gran. Ekarna i området 
skulle gynnas om bete kan ordnas efter avverkning av gran. Då kan ljusbrunnar som uppstår 

Områdeskod:

Areal:
Kommun:

Ansvarig:

SE0510093

304
Laholm

i januari 1997 och juli 2000

Staffan Bengtsson

hektar

Området antogs av regeringen både enligt fågeldirektivet och habitatdirektivetOmrådestyp:

December 2005Fastställd:

Ingegerd SvenssonUpprättad av:

Arter:

Naturtyper: Dystrofa sjöar och småvatten (3160)
Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn (7140)
Västlig taiga* (9010)
Lövsumpskogar* (9080)
Bokskogar av fryletyp (9110)
Äldre ekskogar på sura, sandiga marker (9190)
Skogsbevuxen myr* (91D0)

Bivråk (A072)
Mindre flugsnappare (A320)
Orre (A409)
Spillkråka (A236)
Tjäder (A108)
Trana (A127)
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Bevarandeplan för Natura 2000-området Rönnö (västra) Sida 3 av 15

efter avverkning bibehållas.

Blandskogar med ädellöv förekommer på flera håll. Tallskog och blandskog av tall och gran 
har stor utbredning i reservatets norra och centrala delar.

Våtmarkerna är jämnt fördelade över området, oftast i småskalig mosaik med skogen. 
Sumpskog av tall och björk är vanlig. Större sammanhängande våtmarker är Joringsmossen 
och Gadebäckens öppna kärr och mader Våtmarkerna utmärks av mångformighet och är i 
huvudsak opåverkade av dikningar. I kärren dominerar ofta blåtåtel, myrlilja och pors. 
Myrarna är bevuxna med tall och björk men öppna ytor förekommer. Området har gott om små 
bäckar och dråg, vilka bidrar till mångformigheten.

Syftet är att bidra till att bevarandestatusen hos naturtyperna öppna svagt välvda mossar, fattiga 
och intermediära kärr och gungflyn, bokskogar av fryle-typ, äldre ekskogar på sura, sandiga 
marker, skogsbevuxen myr, och lövsumpskogar av fennoskandisk typ är gynnsam inom boreal 
region samt att förbättra bevarandestatusen hos arterna tjäder, spillkråka, mindre flugsnappare 
och orre.

Det främsta syftet är att bevara en finskalig skogs- och myrmosaik bestående av barr-, löv-, 
bland- och sumpskog med myr i orört skick samt att bevara och gynna gammal artrik 
ädellövskog.

Bevarandesyfte 

Bevarandestatus idag

•  Naturtyperna och fågelpopulationerna i området kan skadas av ett produktionsinriktat 
skogsbruk, till exempel gallring, avverkning, transporter och anläggning av skogsbilvägar, 
bortförsel av döda och döende träd, markberedning och plantering i området och även i direkt 
anslutning till området. Granplanteringarna och granföryngringen är i delar av området 
samtidigt ett hot mot naturvärden varför gran måste röjas bort.

•  Aktiviteter i eller utanför området (till exempel dikningar) som påverkar hydrologin i 
området.
 
•  Alla former av exploatering och markarbeten i och i direkt anslutning till området.

•  Svag föryngring av ek och bok.

•  Kvävenedfall och försurning.

•  Spridning av kemikalier.

•  Höga tätheter på klövdjur. Ett för högt betestryck reducerar riset till den grad att skogshöns 
missgynnas.

Vad kan skada områdets naturvärden?  - exempel

Ej utredd

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

Version nr



Bevarandeplan för Natura 2000-området Rönnö (västra) Sida 4 av 15

Området skyddas som naturreservat senast 2010 varvid;

Våtmarkerna skyddas från dikning, rensning, kalkning och annan exploatering eller påverkan 
som kan skada eller förändra vegetation och hydrologi. Våtmarkerna lämnas för fri utveckling.

Bok- och ekskog får utvecklas fritt men utan gran,. Graninslaget avverkas med undantag av 
enstaka-spridda äldre risgranar. Uppväxande gran röjs bort fortlöpande och om behov finns 
vidtas åtgärder till stöd för bokföryngring. Om bete är möjligt att ordna i ekskogsområdet hålls 
landskapet luckigt och ljust, vilket är gynnsamt för eken. 

Planterade granbestånd ska vara avvecklade senast år 2015 samt omföras till löv- och 
blandskogar. Därefter självföryngring eller plantering med bok eller ek.

Om det utanför ädellövskogen på sikt visar sig att granen expanderar i oönskad omfattning på 
bekostnad av t ex tallen, ska röjning och gallring av gran övervägas.

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).

Området ingår också i ett större område av riksintresse för naturvård  enligt miljöbalken (MB) 
3 kap. 6§.

Strandskydd om 100 meter råder enligt MB 7 kap. 13§ såväl på vattensidan som landsidan om 
strandlinjen vid alla vattendrag.

I kommunen råder förbud mot markavvattning (11kap 13-14 §§ miljöbalken och förordningen 
om vattenverksamhet (1998:1388)).

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.
Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Bevarandeplan för Natura 2000-området Rönnö (västra) Sida 5 av 15

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

Typiska arter

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

•  Sjön omges av en naturligt lågvuxen gungflyvegetation.

Kompletteras senare.

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (0,1) hektar.

Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn

Öppna eller mycket glest skogbevuxna myrar (<25% krontäckning) av typen svagt välvd 
mosse, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn.
 
Karaktärsarter: Vitmossarter, ängsull, strängstarr, trådstarr, sumpstarr, dystarr, flaskstarr, 
kallgräs, vitag, vattenklöver, kråkklöver, tranbär, rosling, ljung och tuvsäv.

Naturvårdsverkets definition

Opåverkad vattenregim i vattendrag.

Opåverkad hydrologi och hydrokemi. Detta inkluderar att torv inte oxideras som en följd av 
antropogena ingrepp utan endast som en eventuell följd av klimatförändringar.
 
Naturtypen är i huvudsak öppen.

Förekomst av strukturer/formelement till exempel tuvor, strängar, höljor, gölar, dråg, lagg, 
randskog. 

Artsammansättningen är karaktäristisk för naturtypen och utan negativ inverkan av främmande 

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Bevarandeplan för Natura 2000-området Rönnö (västra) Sida 6 av 15

arter.

Populationerna av de typiska arterna i naturtypen bibehålls eller ökar.

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

Areal

Strukturer och funktioner

Typiska arter

•  Arealen av våtmark med ostörd hydrologi bibehålls.

•  Täckningsgraden av strukturer (mjukmattor, gölar etc) bibehålls eller ökar.

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

•  Växtligheten är naturligt lågvuxen.

•  Minst x % av arealen utgörs av vitmossemattor.

•  Minst x av de typiska mossarterna (se listan nedan) finns i mer än x % av alla provytor.

Typiska arter:
Stor skedmossa, guldskedmossa, guldspärrmossor, myruddmossa, kärrkammossa, 
mässingmossa, röd skorpionmossa, uddvitmossa, sotvitmossa/mellanvitmossa, drågvitmossa, 
klyvbladsvitmossa, röd glansvitmossa, krokvitmossa, knoppvitmossa, blodkrokmossa, 
kärrkrokmossa och purpurkrokmossa.

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (10) hektar.

Västlig taiga*

Naturliga gamla skogar eller skogar som utvecklats naturligt efter brand eller omfattande 
stormfällningar och som då kan vara unga, ”naturskog” eller ”naturskogsartad skog”. Med 
naturliga, gamla skogar menas skogar som bibehållit en stor del av den naturliga skogens 
artsammansättning, åldersvariation och ekologiska funktion. Dessa skogar kan ha en viss 
mänsklig påverkan genom exempelvis plockhuggning, men de har aldrig omfattats av större 
kalavverkningar. De hyser en rad hotade arter bland mossor, lavar, svampar och evertebrater 
(främst skalbaggar). 

Undergrupper:
- naturlig, gammal granskog
- naturlig, gammal tallskog
- naturlig, gammal blandskog
- naturlig, gammal triviallövskog

Naturvårdsverkets definition
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Bevarandeplan för Natura 2000-området Rönnö (västra) Sida 7 av 15

- nyligen brända områden (brandfält)
- yngre successionsstadier som utvecklats efter brand, t.ex. lövbrännor.

* Bevarandet av naturtypen har hög prioritet inom EU.

Naturvärdena utvecklas i huvudsak genom trädens åldrande samt längden för den skogliga 
kontinuiteten i området. Mindre och oftast lokala störningar vilka kan innefatta  
stormfällningar, insekts- och svampangrepp, översvämningar och brand skapar förutsättningar 
för en  rad organismer. Möjligheten till föryngring är en förutsättning för beståndets fortlevnad.

Förekomst av substrat är en förutsättning för många arter knutna till naturtypen bl.a. för 
insekter, epifytiska lavar och svampar; död ved; grenar, torrträd, lågor m.m. i olika 
nedbrytningsstadier, gamla träd och bränd ved.

Opåverkad hydrologi. 

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

•  Tall och bok är dominerande trädslag.

•  De andelar av virkesförrådet som utgörs av bok ska bibehållas eller öka.

•   x ± y % av virkesförrådet utgörs av gran.

•  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.

Kompletteras senare.

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (10) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus

Lövsumpskogar*

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

Naturvårdsverkets definition
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Bevarandeplan för Natura 2000-området Rönnö (västra) Sida 8 av 15

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.

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 strukturer som socklar, vattensamlingar och hålträd.

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

Artsammansättning är karaktäristisk för naturtypen och 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 utgörs av död ved.

•  Lövträdens andel av virkesförrådet bibehålls eller ökar. 

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

•  Minst x av de typiska mossarterna (se listan nedan) finns i mer än x % av alla provytor.

•  Minst x av de typiska kärlväxtarterna (se listan nedan) finns i mer än x % av alla provytor.

Kärlväxter: 

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

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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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.

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 en dynamik som bland annat omfattar 
störningar som t.ex. stormfällningar, svampangrepp och insektsangrepp.

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 (Tysklönn).

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
•  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. 

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (9,3) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Typiska arter

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

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

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

•  Minst 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.

Äldre ekskogar på sura, sandiga marker

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

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

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Typiska arter

• 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.

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

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

Skogsbevuxen myr*

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

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

* Bevarandet av naturtypen har hög prioritet inom EU.

Naturvårdsverkets definition

Opåverkad hydrologi och hydrokemi.

Rätt växtbetingelser och pH för vitmossor.

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

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

Populationerna av de typiska arterna i naturtypen bibehålls eller ökar.

Bevarandemål

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Beskrivning av områdets arter

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

Areal

Strukturer och funktioner

Typiska arter

•  Arealen odikad myr bibehålls eller ökar.

•  Minst x % av virkesförrådet utgörs av död ved.

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

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

Kärlväxter
Stjärnstarr, kärrviol, ängsull.

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

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

Bivråk
Bivråken häckar med de högsta tätheterna i högproduktiva skogsområden. I södra Sverige är 
den optimala miljön ett småbrutet blandskogslandskap i närheten av en sjö eller något 
vattendrag. Äldre och luckrika skogsbestånd, gärna omväxlande med naturbetesmarker och 
med ett stort inslag av bryn, ger tillgång till getingar vars larver bivråken föder upp sina ungar 
med. Fåglarna föredrar äldre skog rik på lövträd och med närhet till sumpskog, kärr och andra 
våtmarker under försommaren då de äldre bivråkarna till stor del livnär sig på fågelungar (bl.a. 
trastar), men även av grodor och troligen till viss del även av humlelarver och -puppor. 
 
Aktivitetsområdet är normalt mycket stort; under försommaren söker de vuxna fåglarna föda 
mestadels inne i skogarna inom en areal av cirka 25-50 km2. Under senare delen av sommaren 
nyttjar de betydligt större ytor, i många fall upp emot eller över 100 km2, varvid getingrika 
lokaler besöks av bivråkar från ett flertal revir.

Bevarandemål
Lämpliga strukturer och ostördhet ska finnas i tillräcklig omfattning för att arten ska kunna 
utnyttja området för häckning och födosök.

Bevarandemålet kompletteras senare när Naturvårdsverket/Artdatabanken tagit fram mål för 
arten på biogeografisk nivå.
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Mindre flugsnappare
Arten häckar i ogallrade, naturskogsliknande miljöer såväl i högstammig ädellövskog (ofta i 
sluttningar och kuperad terräng) som i blandskog med mycket varierande barrandel. Oftast 
hittar man den i slutna och tämligen fuktiga bestånd längs stränder, i lövrika sumpskogar eller i 
anslutning till fuktigare partier på tidigare hävdad mark. Den behöver tillgång till lämpliga 
bohål, främst i form av nischer efter grenbrott i döda träd, större trädhåligheter eller gamla 
hackspettshål.

Bevarandemål

Revirsjungande mindre flugsnappare är påträffad i området men dess status är okänd. Den har 
god tillgång till lämpliga häckningsmiljöer i form av ogallrade, naturskogsliknande miljöer rika 
på döda träd och hålträd både i ädellövskog och blandskog med varierande barrandel och 
varierande fuktighet. Tillgången på lämpliga biotoper för arten kommer i framtiden att öka i 
Rönnö.

Lämpliga strukturer och ostördhet ska finnas i tillräcklig omfattning för att en population med 
gynnsam bevarandestatus ska kunna utnyttja området för häckning och födosök.

Bevarandemålet kompletteras senare när Naturvårdsverket/Artdatabanken tagit fram mål för 
arten på biogeografisk nivå.

Orre
Orren är de öppna markernas skogshöna och häckar på hedar och mossar samt i tidiga 
successionsstadier efter kalhyggen och skogsbränder.  Liksom hos övriga skogshöns är god 
tillgång på insekter mycket viktig för kycklingarnas överlevnad. Björkknoppar är en viktig diet 
under vinterhalvåret. Under sommarhalvåret är dieten mer varierad, men vegetabilier 
dominerar, bl.a. är blåbärsblom en viktig komponent.

Bevarandemål

Orre förekommer i området och i omgivande landskap. Dess optimala biotoper är myrarnas 
randzoner och lågvuxna buskmarker liksom sparsamt skogsbeväxta ljung- och enemarker 
varför den, i motsats till tjädern, kommer att missgynnas av att skogen lämnas för fri 
utveckling. Öppna mosseytor finns dock i närområdet.

Lämpliga strukturer och ostördhet ska finnas i tillräcklig omfattning för att en population med 
gynnsam bevarandestatus ska kunna utnyttja området för häckning och födosök.

Bevarandemålet kompletteras senare när Naturvårdsverket/Artdatabanken tagit fram mål för 
arten på biogeografisk nivå.

Spillkråka
Spillkråkan behöver tillgång på lämplig föda i form av vedlevande insekter och myror. Dessa 

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

Version nr



Bevarandeplan för Natura 2000-området Rönnö (västra) Sida 14 av 15

finner den oftast i ung granskog (15-30 år). Den söker även gärna efter hästmyror i rötad gran. 
Spillkråkan häckar främst i grov asp, tall eller bok. För att den skall häcka måste stamdiametern 
i brösthöjd överstiga 30 cm för asp och 40 cm för tall. Fågeln är något av en nyckelart 
landskapet genom att den årligen producerar ett stort antal bohål lämpliga för andra, större 
hålhäckande fåglar och däggdjur som inte själva förmår mejsla ut sitt bo. Spillkråkan är en 
stannfågel som under sommarhalvåret i södra Sverige söker föda över arealer i 
storleksordningen 100-1 000 ha. Vintertid rör sig arten över större områden.

Bevarandemål

Spillkråka finns i landskapet med flera häckande par. Den gynnas av att tillgången på grova 
träd främst i form av grov asp, tall eller bok samt av att inslaget av död ved ökar i området. 
Bevarandestatus för spillkråka i området kan besvaras efter en basinventering. Eventuellt kan 
även den pågående häckfågeltaxeringen som görs i Halland besvara denna fråga.

Lämpliga strukturer och ostördhet ska finnas i tillräcklig omfattning för att en population med 
gynnsam bevarandestatus ska kunna utnyttja området för häckning och födosök.

Bevarandemålet kompletteras senare när Naturvårdsverket/Artdatabanken tagit fram mål för 
arten på biogeografisk nivå.

Tjäder

Bevarandemål

Tjädern kräver stora sammanhängande skogsområden som innehåller en stor variation ifråga 
om successionsstadier och våtmarker (sumpskog, kärr och myr). Dessutom är arten starkt 
bunden till speciella lekplatser.

En tjäderspelplats finns inom Rönnömosskomplexet. Tjädern gynnas i området av blåbärsskog, 
förekomst av äldre successionsfaser av talldominerad skog samt av att våta/fuktiga partier 
(sumpskog, kärr, myr, bäckdråg) lämnas opåverkade.

Lämpliga strukturer och ostördhet ska finnas i tillräcklig omfattning för att en population med 
gynnsam bevarandestatus ska kunna utnyttja området för häckning och födosök.

Bevarandemålet kompletteras senare när Naturvårdsverket/Artdatabanken tagit fram mål för 
arten på biogeografisk nivå.

Trana

Bevarandemål

Tranan kan häcka i många olika typer av våtmarker. Under häckningstid lever tranorna av 
rötter, skott och andra vegetabilier samt insekter, blötdjur, grodor, småfisk m.m. Fåglarna rör 
sig då inom ett område i storleksordningen 1 km2. Detta område utökas sedan ungarna blivit 
flygga. Under de senasta decenierna har tranan ökat kraftigt i antal i bl.a. Halland.

Lämpliga strukturer och ostördhet ska finnas i tillräcklig omfattning för att en population med 
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Referenser

Fåglar: 
mindre flugsnappare (Ficedula parva VU*) orre (Tetrao tetrix tetrix ÖVR), , spillkråka 
(Dryocopus martiu, ÖVR), tjäder (Tetrao urogallus REG).

Svampar:
blekticka (Pachykytospora tuberculosa NT), ekskinn (Aleurodiscus disciformis NT), rutskinn 
(Xylobolus frustulatus NT).

Lavar:
bokkantlav (Lecanora glabrata NT), bokvårtlav (Pyrenula nitida NT), grynig lundlav (Bacidia 
biatorina NT), mussellav (Normandina pulchella NT), stor knopplav (Biatora sphaeroides NT), 
violettgrå porlav (Pertusaria multipuncta VU).

* Kategorier enligt "Rödlistade arter i Sverige 2000".
   VU = Sårbar
   NT = Missgynnad
   Reg = Regionalt hotad eller intressant art
   Övr = Arter som tidigare varit rödlistade

Rödlistade arter

gynnsam bevarandestatus ska kunna utnyttja området för häckning och födosök.

Bevarandemålet kompletteras senare när Naturvårdsverket/Artdatabanken tagit fram mål för 
arten på biogeografisk nivå.
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