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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.
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Beskrivning av området
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Bevarandestatus idag
Vad kan skada områdets värden?  - exempel
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Vallåsen DR är ett naturreservat som tidigare varit domänreservat. Området är beläget vid 
gränsen mot Skåne och består av en mindre höjd, bevuxen med bokskog.

Bokskogen är en av de sista resterna av Hallandsåsens forna, vidsträckta bokskogar. 
Karaktären är urskogsartad, överallt finns rikligt med död ved i form av högstubbar och lågor 
men mulmträd och boträd förekommer mera sparsamt. De äldsta träden i beståndet är cirka 
230 år. Beståndet är luckigt och innehåller solöppna partier. 

Totalt har hela 18 rödlistade arter noterats i området. Skalbaggsfaunan har undersökts vid flera 
tillfällen. 12 rödlistade skalbaggearter har påträffats, bland andra bokbarkglansbagge, en 
mycket sällsynt art med mycket begränsat utbredningsområde i Halland och västra Skåne. 
Den, liksom de flesta rödlistade skalbaggarna i området, är beroende av att ha oavbruten 
tillgång till död lövträdsved. Bokbarkglansbaggens larvutveckling sker i rötad ved av bok.

Den granskog som omger Vallåsen DR tycks fungera som skydd mot uttorkning och 
luftföroreningar, men ändå finns ganska få stammar med rik epifytflora. Hittills har 6 
rödlistade lavarter noterats bland andra rariteter som bokporlav, liten ädellav och orangepudrad 
klotterlav. 

Bokföryngringen är svag förutom i den centrala delen av området. Glappet i ålder mellan 
bokgenerationerna är stort. Områdets närmaste omgivningar är bevuxen med ensartad, 
planterad granskog. Bokskogen vid Klinta hallar som också är Natura 2000-område samt ett 
flertal små nyckelbiotoper ligger inom 1,5 km avstånd från området. Dessa områden hyser 
tillsammans en rik fauna och flora knuten till bokstammarna.

Områdeskod:

Areal:
Kommun:

Ansvarig:

SE0510103

4,4
Laholm

i januari 1998

Staffan Bengtsson

Syftet med att bevara området är att bidra till att bevarandestatusen för naturtypen "bokskogar 
av fryle-typ" är gynnsam inom boreal region. Det främsta bevarandesyftet är att bevara 
bokskogen med dess artrika och sällsynta flora och fauna, i synnerhet skalbaggsfaunan och 

Bevarandesyfte 

hektar

Området antogs av regeringen enligt habitatdirektivetOmrådestyp:

December 2005Fastställd:

Ingegerd SvenssonUpprättad av:

Naturtyp: Bokskogar av fryletyp (9110)
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lavfloran som är mycket artrika.

Bevarandestatus idag

Hot mot områdets naturvärden  regleras delvis i reservatsföreskrifterna.

•  Naturtypen täcker endast en liten yta. Arter som lever inom området är på grund av områdets 
ringa storlek och läge inne i planterade granskogar särskilt utsatta för påverkan från områdets 
omgivning.

•  Alla former av skogsproduktion, till exempel gallring, avverkning, transporter och bortförsel 
av döda och döende träd, markberedning och plantering i området och även i direkt anslutning 
till området. Förekomsten av gran i området kan dock vara ett hot mot naturvärden varför gran 
kontinuerligt måste röjas bort. Manuell hjälpföryngring av bok kan också bli aktuell i området.

•  Aktiviteter i eller utanför området som kan påverka hydrologin i området negativt. 

•  Alla former av exploatering i och i direkt anslutning till objektet.

•  Kvävenedfall och försurning.

•  Spridning av kemikalier.

Vad kan skada områdets naturvärden?  - exempel

Området är naturreservat. Enligt reservatsbeslutet är syftet att bevara skogens karaktär av 
urskog med dess flora och fauna. Skötselplanen fastställer att området ska lämnas för fri 
utveckling. Inträngande gran ska dock röjas kontinuerligt och om behov uppstår ska åtgärder 
vidtas som gynnar bokens föryngring. 

Området ska utvidgas senast 2010 så att naturreservatet även innefattar Klinta hallar, de små 
nyckelbiotoper som ligger i närområdet samt mellanliggande statligt ägda marker.

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).

I föreskrifterna för reservatet regleras markanvändningen i området vilket innebär bland annat 
förbud mot byggnationer och anläggningsarbeten, täkt, grävningar, upplag etc. 

Vallåsen DR igger inom område av riksintresse för friluftsliv enligt miljöbalken (MB) 3 kap. 
6§.

Befintligt skydd

Ej utredd
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Beskrivning av naturtypen
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.

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

•  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.

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst 4,4 hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Referenser

Insekter:
Bokbarkglansbagge VU*, bokborre NT, bredhuvad mögelbagge NT, enfärgad barksvartbagge 
NT, nordlig plattbagge NT, Agathidium mandibulare NT, Euryusa castanoptera NT, Melasis 
buprestoides NT, Platycerus caprea NT, Stephostethus alternans NT, Xylophilus corticalis NT.

Mossor:
Bokfjädermossa NT.

Lavar:
Bokkantlav NT, bokporlav CR, bok-vårtlav NT, kortskaftad parasitspik NT, liten ädellav VU, 
orangepudrad klotterlav NT.

Fåglar:
Skogsduva VU.

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

Rödlistade arter

Typiska arter
•  Minst x av arterna fjädermossor, porellor, fällmossa, lunglav, bokkantlav, bokvårtlav, grynig 
filtlav, samt X, knutna till gamla träd finns i mer än x % av alla provytor i habitatet.

•  Minst x av arterna vedlavklubba, koralltaggsvamp, X, Y och Z samt skinntagging knutna till 
död ved finns i mer än x % av alla provytor i habitatet.
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På flygbilden är Natura 2000-området markerat med heldragen vit linje. Nyckelbiotoper är markerade med 
streckad linje.
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