
Bevarandeplan för  
Store mosse - Öringe 

Natura 2000 Halland 

SE0510094 
Fastställd  
2005-12-28 



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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Området utgörs av ett öppet myrkomplex med omväxlande kärr och sluttande mosse i extremt 
västligt läge. På fastmarksöar finns nyckelbiotoper som består av asprik skog (ung-
medelåldrig asp) med en rik inblandning av äldre tall och björk samt olikåldrig gran. De bildar 
tilltalande naturskogar med goda förutsättningar att hysa höga naturvärden i framtiden.

Delar av området är bedömts ha högsta bevarandevärde i länets våtmarksinventering.

Områdeskod:

Areal:
Kommun:

Ansvarig:

SE0510094

78
Laholm

i januari 1997

Monica Mathiasson

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

Bevarandesyfte 

Bevarandestatus idag

•  Våtmarker
Tillkommande och existerande ingrepp i form av dikning och andra markavvattnande åtgärder 
liksom dämning i eller utanför området, kan påverka naturtypernas hydrologi och hydrokemi 
på ett negativt sätt, vilket i sin tur kan ge konsekvenser på vegetation och torvbildning samt 
torvnedbrytning. Även markavvattningsföretag och dämning i närliggande våtmarks- eller 
fastmarksmiljöer kan ge en negativ påverkan på naturtyperna. 

Vad kan skada områdets naturvärden?  - exempel

hektar

Området antogs av regeringen enligt habitatdirektivetOmrådestyp:

Ej utredd

2005-12-28Fastställd:

Ingegerd SvenssonUpprättad av:

Naturtyper: Högmossar* (7110)
Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn (7140)
Äldre ekskogar på sura, sandiga marker (9190)
Skogsbevuxen myr* (91D0)
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Exploateringsföretag som torvtäkt, byggnation, anläggningar etc. kan förstöra eller skada 
naturtyperna. Antingen som en direkt effekt eller genom anläggningsarbete. 

Avverkning på fastmarksholmar och fastmark i anslutning till våtmarken kan innebära läckage 
av näringsämnen samt leda till uttorkning och konkurrensutsättning för arter knutna till 
naturtypen. Om skogsbilvägar anläggs över eller i närheten av naturtyperna kan hydrologin och 
hydrokemin i området förstöras. 

Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen i naturtyperna ger drastiska 
förändringar på vegetationens artsammansättning. Motsvarande spridning av kemiska 
substanser i naturtypernas närhet kan också skada genom luftburen deposition eller genom 
transport med tillrinnande vatten.

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

Igenväxning av naturtyperna pga. markavvattning och kvävedeposition kan innebära att 
proportionerna mellan olika arter förändras i botten- och fältskikt.

•  Ekskogar
Uppväxande gran i och i direkt anslutning till naturtypen ändrar snabbt ljus- och 
fuktighetsförhållanden i bestånden och konkurrerar ut ekarna samt kan på längre sikt orsaka 
förändringar i jordmånen.

Avverkningar, både i och i anslutning till naturtypen. Uttag av träd kan, förutom att själva 
träden med dess strukturer och trädlevande arter försvinner, även påverka ytvattnets flöden och 
kvalitet, grundvattnets nivåer och kvalitet samt fuktighet och ljusförhållanden i biotopen. På så 
sätt förändras livsbetingelserna för många arter som är knutna till naturtypen.

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

Exploateringsföretag som byggnationer, anläggningar etc. kan förstöra eller skada naturtypen. 
Antingen som en direkt effekt eller genom anläggningsarbete. 

Kvävenedfall kan förändra artsammansättningen. Luftföroreningar kan utarma känslig 
epifytflora.

•  Naturreservatsbildning pågår och beräknas vara klar senast år 2007

•  Våtmarkerna lämnas utan åtgärd.

•  Restaureringsåtgärder i form av granavverkningar som genomförs varsamt så att 
naturtyperna inte påverkas negativt.

Bevarandeåtgärder

Befintligt skydd
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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).

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

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

Beskrivning av naturtyper
Högmossar*

Naturtypen utgörs av mossar som tydligt höjt sig över omgivningen. Vattenförsörjningen sker 
endast genom direkt nederbörd. Hydrologin är intakt, åtminstone i huvuddelen av mossen. 
Torvproduktion sker, men nettotillväxten kan ha upphört genom naturlig oxidation. 
Högmossen har en perenn vegetation som ofta domineras av ris och vitmossor. Martallar är 
vanliga. Gölar, strängar, tuvor och dråg kan förekomma och ofta omges själva mosseplanet av 
randskog och lagg.
 
Karaktärsarter: Vitmossor, vitag, renlavar, ljung, hjortron, odon, kallgräs, rundsileshår, 
storsileshår, tuvull, tranbär, rosling och dvärgbjörk, klockljung.

* Bevarandet av naturtypen har hög prioritet inom EU.

Naturvårdsverkets definition

Opåverkad hydrologi och hydrokemi. 

Täckningsgraden av botten-, fält-, busk- och trädskikt bör inte förändras till att bli nämnvärt 
tätare.
 
Förekomst av sturkturer/formelement till exempel tuvor, strängar, höljor, gölar, dråg, lagg, 
randskog. 

Artsammansättningen är karaktäristisk för naturtypen utan negativ inverkan av främmande 
arter och 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
•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (23) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Strukturer och funktioner

Typiska arter

• Vegetationen är naturligt lågvuxen på minst 20 hektar. Medelvärdet på maximal höjd av 
kärlväxter i ristuvor är inte högre än 20 cm och vitmossor täcker mer än 25% av ytan. 

 • Högvuxna negativa indikatorarter täcker ej mer än 1m2 /ha.

 • Krontäckning för träd och buskar är mellan 0-10% och stamantalet är mindre än 1000/ha.

 • I objektet finns inga diken med avvattnande effekt.

 • Utbredning av höljor och mjukmattor är minst 20%.

•  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. 

Typiska arter: 
Kärlväxter: rosling, dystarr, storsileshår, rundsileshår, tuvull, vitag/brunag, kallgräs, tuvsäv

Mossor: snärjvitmossa, ullvitmossa, flytvitmossa, rostvitmossa, rubinvitmossa, praktvitmossa

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

Öpåverkad vattenregim i vattendragen.

Opåverkad hydrologi och hydrokemi.

Täckningsgraden av botten-, fält-, busk- och trädskikt bör inte förändras till att bli nämnvärt 
tätare.

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

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

•  Täckninggrad och medelhöjd av träd- och buskskikt minskar.

•  Minst 5% av arealen utgörs av vitmossemattor.

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

Typiska arter: 
Kompletteras senare

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (7,8) hektar.

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.)

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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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% av 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 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.

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

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.
 
Stormfällningar, översvämningar samt insekts- och svampangrepp.

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

Forslund, M. Rundlöf, S. Våtmarker i Hallands län, meddelande 85:1. Länsstyrelsen i Hallands 
län 1985.

Fritz, Örjan. Inventering av skogliga nyckelbiotoper inom naturskyddade områden i Hallands 
län 1995. Länsstyrelsen i Halland. Meddelande 1996:10

Referenser

Inga rödlistade arter är noterade i området.
Rödlistade arter

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

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 odikad myr bibehålls eller ökar.

•  Minst 1/5 av virkesförrådet utgörs av död ved.

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

Kärlväxter
Stjärnstarr, kärrviol, ängsull.

Mossor
Skogshakmossa, uddvitmossa, knoppvitmossa.

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (15) hektar.
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Sk l 1 200 000
Skala 1:200 000 

Skala 1:20 000

Natura 2000-området är avgränsat med vit heldragen linje och skogliga nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt med 
streckad ljusgrön 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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