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Vad betyder Natura 2000? 

Natura 2000 är ett europeiskt nätverk av områden med värdefull natur. Utpekande av 
Natura 2000-områden bygger på krav i EU:s fågeldirektiv samt art- och habitatdirektiv. 
Syftet är att EU:s medlemsländer ska ta ett gemensamt ansvar för att bevara de arter och 
naturtyper som förekommer naturligt i Europa.  

EU-direktiven har sin grund i Bernkonventionen som var först med att rättsligt skydda 
arter och deras livsmiljöer i Europa. Direktiven fastställer principen att naturtyper har ett 
bevarandevärde i sig själva och inte enbart för att de utgör hemvist för vissa arter. 
Direktiven är EU:s bidrag till bevarandet av den biologiska mångfalden så som det lades 
fast i Konventionen om biologisk mångfald i Rio 1992. Natura 2000-nätverket är en av 
grundstenarna i EU:s arbete för biologisk mångfald.    

Varje medlemsland ska peka ut Natura 2000-områden för att skydda de fåglar som anges 
i EU:s fågeldirektiv och de arter och naturtyper som anges i art- och habitatdirektivet. 
Genom utpekandet åtar sig länderna att de värden som pekats ut i området ska bevaras 
långsiktigt genom rätt skydd och skötsel.  

Vad är en bevarandeplan? 

För varje Natura 2000-område ska Länsstyrelsen ta fram en bevarandeplan. I 
bevarandeplanen ska det finnas en beskrivning av området med dess arter och naturtyper 
samt ett bevarandesyfte och bevarandemål. Tänkbara hot mot Natura 2000-områdets 
arter och naturtyper, samt behov av bevarandeåtgärder som t. ex. skydd och skötsel, ska 
beskrivas. Planen ska underlätta förvaltning av området och tillståndsprövningar enligt 
miljöbalken.  

I bevarandeplanen redovisas gränser, arter och naturtyper enligt bästa tillgängliga 
kunskap, vilket för vissa områden skiljer sig något från vad som är beslutat av 
regeringen. Länsstyrelsen har för avsikt att föreslå dessa ändringar till regeringen.  

Bevarandeplanen fastställs av Länsstyrelsen, som även är ansvarig för att målsättningen 
med området uppfylls. Bevarandeplanen ska vara ett levande dokument och revideras när 
ny kunskap tillkommer eller när förutsättningar för området ändras. Planen ska tas fram i 
dialog med berörda intressenter och det är värdefullt om den som har ny information som 
berör området kontaktar Länsstyrelsen. 

Bevarandeplanen är inte ett juridiskt bindande dokument. För formell reglering av skydd 
eller skötsel kan andra beslut behövas som exempelvis skyddsbeslut för naturreservat. 
Föreskrifter enligt eventuella skyddsbeslut gäller parallellt med den tillståndsplikt som 
gäller inom Natura 2000.  
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Viktigt att tänka på 

Det krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka 
miljön i ett Natura 2000-område. Tillståndsplikten gäller även för verksamheter eller 
åtgärder utanför Natura 2000-området om dessa kan innebära att miljön inne i området 
påverkas. Detta regleras i miljöbalken (7 kap. 27-29§§). Då det kan vara svårt att avgöra 
vilka åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka naturvärden behöver man samråda 
med Länsstyrelsen på ett tidigt stadium. Detta underlättar en eventuell tillståndsprövning. 
Vid skogsbruksåtgärder hålls samråd med Skogsstyrelsen. Tillstånd krävs inte för 
verksamheter och åtgärder som direkt hänger samman med, eller är nödvändiga för 
skötseln och förvaltningen av Natura 2000-området. 

Enligt övergångsbestämmelserna krävs inte särskilt Natura 2000-tillstånd för 
verksamheter som påbörjats före 1 juli 2001 under förutsättning att de vid denna tidpunkt 
hade tillstånd enligt 9 eller 11 kap miljöbalken (eller motsvarande äldre bestämmelser). 
De tillståndsgivna verksamheterna skyddas av rättskraften i tillståndet. Däremot 
aktualiseras tillståndsplikten både vid ändring av verksamheten och vid nyanläggning.  

Påverkan från areella näringar och andra pågående verksamheter är förutsägbara och 
förebyggs därför i första hand i arbetet med bevarandeplaner och genomförandet av 
nödvändiga bevarandeåtgärder. Tillståndsprövning kan vara nödvändig om dessa 
åtgärder inte är tillräckliga. Vid planerade verksamheter eller åtgärder som kan komma 
att påverka miljön i ett Natura 2000-område bör samråd ske med Skogsstyrelsen gällande 
skogsmark och med Länsstyrelsen för övriga areella näringar.  

 

Mer information finns hos Länsstyrelsen, läs på webben eller kontakta en handläggare.  
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Läsanvisningar 

De hot som redovisas under rubriken ”Vad kan påverka negativt” i bevarandeplanen, ska 
ses som exempel på åtgärder som kan skada utpekade arter och naturtyper. I varje enskilt 
fall måste det göras en bedömning huruvida den planerade åtgärden är sådan att den kan 
skada områdets naturvärden.  

Hot som är övergripande och gäller för många av naturtyperna, men som inte kan 
avvärjas genom skötselåtgärder inom det enskilda Natura 2000-området, tas inte upp i 
bevarandeplanen. Sådana hot kan vara;  

- Försurning och övergödning till följd av nedfall av kemiska ämnen.
- Global uppvärmning.
- Storskaliga förändringar av markanvändning där t. ex. naturbetesmarker och

slåtterängar växer igen och variationsrik skog omvandlas till produktionsskog.
- Omvandling av skötseln av landskap från småskaligt till storskaligt.

De bevarandemål som redovisas för de enskilda arterna/naturtyperna i bevarandeplanen 
beskriver det tillstånd som är önskvärt för arten/naturtypen inom Natura 2000-området.  

Det bevarandetillstånd som redovisas för de enskilda arterna/naturtyperna anger 
tillståndet för arten/naturtypen i Natura 2000-området vid den tidpunkt då denna 
bevarandeplan togs fram.   

Mer information om Natura 2000 

Länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/halland eller telefon 010-224 3000 

Naturvårdsverkets hemsida: www.naturvardsverket.se  

Omslagsfoto 

Kollage Länsstyrelsen 

http://www.lansstyrelsen.se/halland
http://www.naturvardsverket.se/
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Bevarandeplan för natura 2000-området Vindrarp 

Områdeskod:  SE0510184 
Kommun: Laholm 
Områdes areal: 65,8 ha 
Markägare: Naturvårdsverket 
Regeringsbeslut, historik: SCI: 2007-11-01,  
 SAC: 2014-01-16 
 regeringsbeslut M2013/2696/Nm 
 
Naturtyper och arter som ska bevaras i området: 

9020 - Nordlig ädellövskog 
9070 - Trädklädd betesmark 
9080 - Lövsumpskog 
9110 - Näringsfattig bokskog 
9130 - Näringsrik bokskog 
 
Bevarandesyfte 

För Natura 2000-området Vindrarp är det överordnade syftet att bevara och 
återställa ett gynnsamt tillstånd för de naturtyper eller arter som utgjort grund 
för utpekandet av området. Det överordnade bevarandesyftet för Natura 2000-
nätverket är att bidra till bevarandet av biologisk mångfald genom att bibehålla 
eller återskapa gynnsam bevarandestatus för de naturtyper och arter som 
omfattas av EUs fågeldirektiv eller art- och habitatdirektiv.  
 
Prioriterade bevarandevärden  
Äldre artrik bokskog och annan ädellövskog, lövsumpskog och trädklädd 
betesmark samt den biologiska mångfald som är knuten till dessa naturtyper.  
 
Prioriterade åtgärder  
All gran avvecklas och därefter tas gran bort vid behov. Gamla ädellövträd och 
efterträdare till dessa gynnas genom att konkurrerande träd röjs bort. 
 
 
Beskrivning av området 

Natura 2000-området Vindrarp omfattar de lägre belägna delarna av 
Hallandsåsens nordsluttning mellan Bondåkra i väster och Åstarp i öster. I 
höjdled når området från ca 15 m ö h, till 180 m ö h. Från våtmarkerna på 
höjdplatån rinner ett antal bäckar ner över sluttningen mot Stensån. Vid 
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Bondåkra och Berg har bäckarna skurit ut djupa raviner i markunderlaget. 
Området är ett naturreservat med blandlövskog, blandädellövskog, hässlen, 
sumpskog med klibbal, ask och alm, bäckdalgångar, källpåverkad mark, 
bokskog, ekhagar och annan trädklädd hagmark. Flera mindre vanliga trädslag 
är rikt representerade t ex alm, ask och fågelbär. Merparten är medelålders till 
äldre skog som vuxit upp på kal eller glest trädbevuxen mark i ett ännu för 100 
år sen intensivt brukat kulturlandskap. Mitt i sluttningen finns även öppna 
betade hagmarker som bildar en mosaik med lövskogen. 
 
 
Vad kan påverka negativt 

Nedan redovisas exempel på åtgärder som riskerar att påverka utpekade 
naturvärden negativt. Innan en åtgärd genomförs måste verksamhetsutövaren ta 
ställning till om den specifika åtgärden riskerar att påverka miljön i Natura 
2000-området på ett betydande sätt. I så fall ska kontakt tas med Länsstyrelsen. 
 
 Exploatering i och i direkt anslutning till området. 

 
 Alla former av skogsproduktion. Till exempel gallring, avverkning, 

transporter utanför väg och anläggning av skogsbilvägar, bortförsel av döda 
och döende träd, markberedning och plantering riskerar att skada 
naturvärden.  

 
 Markavvattnande åtgärder, liksom dämning, kan påverka naturtypernas 

hydrologi och hydrokemi på ett negativt sätt, vilket i sin tur kan ge 
konsekvenser på vegetationen och naturtypens karaktäristiska strukturer t 
ex död, fuktig ved. Även avvattnande och dämmande åtgärder i närliggande 
mark kan ge en negativ påverkan.  

 
 Konkurrens från gran och från andra för naturtyperna främmande arter. 

 
 Spridning och nedfall av kemiska ämnen. 
 
 
Bevarandeåtgärder 

Området är ett naturreservat sedan 2011. Genom reservatsbeslutet skyddas 
områdets naturtyper från sådana direkta ingrepp eller störningar som kan 
äventyra deras bevarandetillstånd. Även anslutande ädellövskogar och 
lövsumpskogar skyddas i reservatet. Enligt reservatsföreskrifterna är bland 
annat skogsbruksåtgärder, spridning av kemikalier, markavvattnande åtgärder 
och fysisk exploatering förbjudna inom reservatet.  
 
I skötselplanen föreskrivs den skötsel som krävs för att ett gott 
bevarandetillstånd ska upprätthållas i de värdefulla miljöerna. Gamla 
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ädellövträd och efterträdare till dessa ska gynnas, befintlig gran ska avvecklas 
och inkommande gran ska röjas bort kontinuerligt. Betesmarkerna ska hävdas 
och anslutande igenväxt lövskog ska restaureras till trädklädd hagmark. I övrigt 
ska lövskogarna i huvudsak bevaras genom naturlig dynamik. 
 
 
Uppföljning av naturtyper och arter 

Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs. 
Uppföljningen ska ske enligt de manualer för skyddade områden som har tagits 
fram av Naturvårdsverket.  Målsättningen är att kunna se om de bevarandemål 
som satts upp i bevarandeplaner och skötselplaner uppfylls, att skötseln 
fungerar och att Natura 2000 - naturtyperna och arterna har gynnsamt tillstånd. 
 
 
Naturtyper och arter 

9020 - Nordlig ädellövskog 
 
Areal 
20 ha 
 
Beskrivning 
I bäckravinen i öster består vegetationen, i den nedre, djupt nedskurna delen, 
delvis av frodig ädellövskog och i ravinens övre del förekommer klibbal, lönn, 
ask, hassel, ek, körsbär, sälg, bok, björk och hägg.  Längs den steniga 
bäckfåran finns också reslig alm, ask, al samt några lindar. Buskskikt saknas 
sånär som på några hasselbuskar längs bäcken. Här finns enstaka lågor och en 
rik lundflora. Medelålders till äldre successioner av ädellövskog växer också en 
bit upp i sluttningen, på mark som till stora delar var odlad för 100-150 år sen. 
Trädskikt är också här artrikt och innehåller alm, ask, lönn, ek, bok, björk, 
hassel, fågelbär, sälg, hägg, rönn, asp, apel, oxel, tall och gran. I buskskiktet 
finns förutom hassel och hägg även inslag av fläder, olvon och rundhagtorn. I 
vissa delar av områdets ädellövskogar finns en rik lundflora med trolldruva, 
kransrams, skogsbingel, lundstjärnblomma och springkorn. På springkorn lever 
larverna av flera rödlistade fjärilar. 
 
Bevarandemål 
Ädellövskogen är olikåldrig med varierande trädslagssammansättning med 
bland annat bok, lönn, ask, ek, klibbal och hassel. Skogen får åldras och 
utvecklas genom naturliga processer så att tillgången på gamla och senvuxna 
träd, grova högstubbar och lågor är riklig. Ingen gran finns i bestånden. 
Arealen ädellövskog ska vara minst 20 hektar. 
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Bevarandetillstånd 
Alm, ask och hassel är numera sällsynta eller mindre vanliga inslag i länets 
skogar. Naturtypen har idag ett gott tillstånd inom området. Brist på nordliga 
ädellövskogar i närområdet är dock på sikt ett hot mot naturtypens värden. 
 
 
9070 - Trädklädd betesmark 
 
Areal 
3 ha 
 
Beskrivning 
De trädklädda hagarna med framförallt ask och klibbal finns i mosaik med 
lövskog och öppna betesmarker. Markfloran är mestadels kvävepåverkad och 
ganska trivial, men grönvit nattviol förekommer. Blommande buskar som 
nypon, slån, hagtorn, björnbär, apel finns men är ganska fåtaliga. Längs alla 
stenmurar finns däremot rikligt med träd och buskar. Några betesmarker har 
nyligen bränts i restaureringssyfte och nya stängsel har satts upp. Lövskogen 
mitt i åssluttningen är till stora delar successioner på tidigare odlad mark med 
spridda gamla vidkroniga träd (främst bok och ek). 
 
Bevarandemål 
I den trädklädda hagmarken finns åldriga träd och inslag av döda träd. Viss 
föryngring finns av lövträd. Vegetationen är präglad av bete och bränning, är 
avmagrad och blomrik och det finns inslag av blommande buskar. Arealen 
trädklädd betesmark är minst 3 hektar. 
 
Bevarandetillstånd 
Bevarandetillståndet för de trädklädda betesmarkerna i området är gott men 
betesmarkerna är under igenväxning och återupptagen hävd samt friställning av 
gamla och vidkroniga träd krävs i vissa delar. 
 
 
9080 - Lövsumpskog 
 
Areal 
9 ha 
 
Beskrivning 
Särskilt rika lövsumpskogar med ask, klibbal och alm påträffas längst ned i 
sluttningen där källor springer fram på bred front samt i bäckravinerna närmast 
bäckfåran. Tack vare moränens kalkinnehåll är vattnet inte försurat. 
Markfloran gynnas av översilningen med krävande och ovanliga arter som 
ängsfräken, mellanhäxört, kärrfibbla, kåltistel, stinksyska, skogsbräsma, 
skärmstarr och lundstjärnblomma. Delar av lövsumpskogarna är 
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nyckelbiotoper.  I bäckarna finns havsöring och en värdefull bottenfauna. 
Bland häckfåglarna finns arter som stenknäck, skogsduva och forsärla. 
 
Bevarandemål 
Lövsumpskogen är olikåldrig med skiftande sammansättning av al, ask, alm, 
klibbal, björk med flera trädslag. Skogen får åldras och utvecklas genom 
naturliga processer så att tillgången på gamla och senvuxna träd, grova 
högstubbar och lågor är riklig. Våtmarkernas hydrologi är ostörd och dikade 
våtmarker är återställda till sina forna vattenregimer. Ingen gran finns i 
sumpskogen. Arealen lövsumpskog ska vara minst 9 hektar. 
 
Bevarandetillstånd 
Bevarandetillståndet för naturtypen i området är gott. 
 
 
9110 - Näringsfattig bokskog 
 
Areal 
1 ha 
 
Beskrivning 
Näringsfattig bokskog växer på torr mark i de övre delarna av sluttningen. 
 
Bevarandemål 
Bokskogen är olikåldrig och domineras av gamla bokar. Skogen får åldras och 
utvecklas genom naturliga processer så att tillgången på gamla och senvuxna 
träd, grova högstubbar och lågor är riklig. Ingen gran finns i bestånden. 
Arealen bokskog ska vara minst 1 hektar. 
 
Bevarandetillstånd 
Bevarandetillståndet för bokskogen inom området är gott även om de ytor som 
bokskogen täcker inom området är små. Bokskogar med höga värden finns i 
närområdet. 
 
 
9130 - Näringsrik bokskog 
 
Areal 
10 ha 
 
Beskrivning 
Bokskog växer i en zon främst i östra delen, strax ovanför den rika 
lövsumpskogen vid åsens fot samt i bäckravinerna. Äldre bokskog förekommer 
ofta med inslag av andra trädslag till exempel ask och ek. Blandskog av bok 
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och ek förekommer bland annat på torr grusmark vid Åstarp och i den 
kuperade terrängen på sydsidan av vägen finns mer enhetlig bokskog. 
 
Bevarandemål 
Bokskogen är olikåldrig och domineras av gamla träd. Skogen får åldras och 
utvecklas genom naturliga processer så att tillgången på gamla och senvuxna 
träd, grova högstubbar och lågor är riklig.  Ingen gran finns i bestånden. 
Arealen näringsrik bokskog ska vara minst 10 hektar. 
 
Bevarandetillstånd 
Tillståndet för naturtypen i området är god eftersom träd finns av olika åldrar 
och stadier. Näringsrik bokskog finns också i närliggande naturreservat. 
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.
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Artlista för Natura 2000 området Vindrarp 

Artlistan innehåller fynd av rödlistade arter (baserat på 2015 års rödlista) samt 
andra regionalt naturvårdsintressanta arter observerade inom området de 
senaste 25 åren. Samtliga observationer är hämtade från artportalen. Fåglar i 
listan inkluderar bara observationer av troligen häckande arter. 

Under kolumnen Hotkategori anges vilken kategori arten har i den nationella 
rödlistan eller om arten är regionalt intressant t.ex. som signalart. 
Rödlistningskategorier i ordning från lägst till starkast: Nära hotad (NT), 
Sårbar (VU), Starkt hotad (EN) och Akut hotad (CR). 

Svenskt namn Vetenskapligt namn Hotkategori 

Kärlväxter
bäckbräsma Cardamine amara Regionalt intressant 
kärrfibbla Crepis paludosa Regionalt intressant 
gullpudra Chrysosplenium alternifolium Regionalt intressant 
mellanhäxört Circaea x intermedia Regionalt intressant 
ormbär Paris quadrifolia Regionalt intressant 
skärmstarr Carex remota Regionalt intressant 
springkorn Impatiens noli-tangere Regionalt intressant 
skogslind Tilia cordata Regionalt intressant 
strutbräken Matteuccia struthiopteris Regionalt intressant 
lundarv Stellaria nemorum Regionalt intressant 
kransrams Polygonatum verticillatum Regionalt intressant 
skogsbräsma Cardamine flexuosa Regionalt intressant 
skogsbingel Mercurialis perennis Regionalt intressant 

Lavar
dvärgbägarlav Cladonia parasitica NT 
liten sönderfallslav Bactrospora corticola NT 
glansfläck Arthonia spadicea Regionalt intressant 

Mossor
västlig husmossa Loeskeobryum brevirostre Regionalt intressant 
guldlockmossa Homalothecium sericeum Regionalt intressant 
platt fjädermossa Neckera complanata Regionalt intressant 
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rödtandad hättemossa Orthotrichum pulchellum Regionalt intressant 
krushättemossa Ulota crispa Regionalt intressant 
stenporella Porella cordaeana Regionalt intressant 
rävsvansmossa Thamnobryum alopecurum Regionalt intressant 

Svampar
fläckticka Skeletocutis nivea Regionalt intressant 
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Postadress Besöksadress E-post Telefon
301 86  HALMSTAD Slottsgatan 2 halland@lansstyrelsen.se 010-224 30 00

Ordförklaring

bevarandemål – Beskrivning av det önskvärda tillståndet för den berörda 
naturtypen eller arten i det berörda området.

bevarandetillstånd – Det nuvarande tillståndet för den berörda naturtypen 
eller arten i det berörda området i förhållande till bevarandemålen. 

bevarandestatus – Tillståndet för den berörda naturtyper eller arten i ett 
biogeografiskt perspektiv, där alla faktorer som påverkar en art eller naturtyp 
och som på sikt kan påverka dess naturliga utbredning, struktur och funktion, 
har beaktats.

biotopskydd – En form av områdesskydd. Inom ett biotopskyddsområde får 
man inte göra något som skadar naturvärdena.

ekologisk status – Tillståndet i sjöar, vattendrag och kust (vattenförekomst) 
bedöms i form av ekologisk status och kemisk status. Den ekologiska statusen 
är en bedömning av vattnets kvalitet för organismer. Bedömningarna görs i 
enlighet med förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vatten-
miljön. 

kemisk status – Tillståndet i sjöar, vattendrag, grundvatten och kust (vatten-
förekomst) bedöms i form av kemisk status och ekologisk status- Den kemiska 
statusen är en bedömning av förekomsten av vissa ämnen. Bedömningarna görs 
i enlighet med förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på 
vattenmiljön.

naturtyp – I detta dokument avser naturtyper sådana som är definierade av EU 
och finns uppräknade i bilaga 1 till art- och habitatdirektivet. Exempel på 
sådana naturtyper är 9110 näringsfattig ekskog, 1210 driftvallar och 3260 
mindre vattendrag. För varje naturtyp har Naturvårdsverket tagit fram en 
vägledning med information om hur naturtypen ser ut, vilka arter som finns i 
den, vad som krävs för att den ska kunna bevaras etc. Dessa finns att hämta på 
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Skyddade-
omraden/Natura-2000/

nyckelbiotop – En värdefull naturmiljö.

pSCI – Natura 2000-område som pekats ut med stöd av art- och habitat-
direktivet kan ha beteckningen pSCI, SCI och SAC beroende på hur långt i 
beslutsprocessen området har kommit. När det heter pSCI (proposed Site of 
Community Interest) har området föreslagits av Sveriges regering, men ännu 
inte antagits av EU.
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SAC - Natura 2000-område som pekats ut med stöd av art- och habitat-
direktivet kan ha beteckningen pSCI, SCI och SAC beroende på hur långt i 
beslutsprocessen området har kommit. SAC (Special Area of Conservation) är 
det slutliga steget där området har antagits av EU och därefter med stöd av
miljöbalken 7 kap 28 § förklarats som särskilt bevarandeområde vilket bland 
annat kräver att bevarandesyfte och åtgärder är fastlagda och offentliggjorda. 

SCI – Natura 2000-område som pekats ut med stöd av art- och habitat-
direktivet kan ha beteckningen pSCI, SCI och SAC beroende på hur långt i 
beslutsprocessen området har kommit. När det heter SCI (Site of Community 
Interest) har området antagits av EU, men ännu inte förklarats som SAC.

SPA – Natura 2000-område som genom regeringsbeslut klassificerats som
särskilt skyddsområde (Special Protection Area, SPA-område) i enlighet med 
Fågeldirektivet. 

vattenförekomst – En avgränsad vattensamling som en sjö, en kustvik, ett 
grundvattenmagasin eller en del av ett vattendrag.




