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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 128 områden att ingå i Natura 2000 i Halland. De flesta 
områdena är naturreservat. Tillsammans täcker de mer än 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:
Bergslagen Foto AB
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LÄNSSTYRELSEN 
HALLANDS LÄN

Bevarandeplan för Balgö

 2 av 22Sida2005-12-28
D.nr. 511-6466-05

Balgö ligger i Varbergs kommun väster om Tångaberg en knapp kilometer ut från fastlandet. 
Natura 2000-området omfattar huvudön Balgö, de utanförliggande öarna Grässkär, Högaskär, 
Bengteskär, Balgö Stenskär, Sadeln och Klåback, dessutom ett antal mindre skär samt 
angränsande vattenområde.

Naturgeografin i Balgöfjorden präglas morfologiskt av ett system parallella ändmoränryggar i 
NV-SO-lig riktning. Moränryggarna löper från fastlandet, fortsätter under havsytan och dyker 
i vissa fall, t.ex. på Balgö, upp på öarna igen. Ändmoränstråket har stor betydelse för 
förståelsen av en senkvartära utvecklingen på västkusten. På Balgö finns även väl utvecklade 
klapperstensfält och strandvallar.

Områdeskod:

Areal:
Kommun:

Ansvarig:

SE0510050

2146
Varberg

i december 1995 och i december 1996

Lars-Åke Flodin

hektar

Området antogs av regeringen både enligt fågeldirektivet och habitatdirektivetOmrådestyp:

2005-12-28Fastställd:

Martin BrobergUpprättad av:

Arter:

Naturtyper: Ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten (1140)
Rev (1170)
Annuell vegetation på driftvallar (1210)
Perenn vegetation på steniga stränder (1220)
Vegetationsklädda havsklippor (1230)
Salta strandängar (1330)
Nordatlantiska fukthedar med klockljung (4010)
Torra hedar (4030)
Enbuskar på hedar eller kalkgräsmarker (5130)
Artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat* (6230)
Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn (7140)
Pionjärvegetation på silikatrika bergytor (8230)

Fisktärna (A193)
Havsörn (A075)
Skärfläcka (A132)
Småtärna (A195)
Törnskata (A338)
Gråsäl (1364)
Knubbsäl (1365)
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Balgö som är den största ön utmed Hallandskusten har en innehållsrik och omväxlande 
vegetation, präglad dels av människans månghundraåriga utnyttjande av marken dels av det 
maritima klimatet och öns geologi. Balgö ligger som en sydlig utlöpare av den bohuslänska 
skärgården men till skillnad från de flesta av Bohusläns klippöar är Balgö en flack jordbruks ö 
med fina strandängar. Fågellivet på öarna är ovanligt rikt, strandängarna på huvudön ger goda 
häckningsplatser åt vadare, sjöfågel och en rad tättingar. Det är framförallt öns östra delar som 
idag har betydelsefulla häckningsplatser. Den förhållandevis stora variationen av olika miljöer 
på ön gör fågelförekomsten synnerligen artrik. Förekomsten av föryngrande populationer av 
säl och stinkpadda höjer de faunistiska värdena ytterligare. Under senare år har en omfattande 
restaurering samt skapande gjorts av småvatten för att gynna stinkpaddan på ön.  Den marina 
floran är frodig och rik, speciellt i de västra delarna av området.
Området har stor betydelse för friluftslivet.

Syftet är att bidra till att gynnsam bevarandestatus uppnås för de utpekade fågelarterna samt för 
de förekommande naturtyperna i området (se ovan) inom kontinental region.

Bevarandesyfte 

Bevarandestatus idag

Klippor, rev, bottnar, eustarier, driftvallar
 - Exploatering: bebyggelse, bryggor, grävningar, schaktningar, upplag etc.
 - Muddringar och dumpning av muddringsmassor.
 - Slitage och störningar (på t ex häckande fåglar) orsakade av det rörliga friluftslivet.
 - Fiske med icke selektiva fiskeredskap som hotar den biologiska mångfalden av däggdjur, 
fåglar, fisk och bottenlevande djur.
 - Båttrafik, som orsakar utsläpp av giftiga substanser, svall och turbulens i de grunda 
vattenmassorna.
 - Bottenskador vid förtöjning av båtar med släpkättingar.
 - Förorening av vattnet till exempel i form av grumling och utsläpp av olja och kemikalier. 
 - Övergödning, vilket resulterar i minskat siktdjup, igenväxning och förändrad 
artsammansättning, övergödningen kan orsaka syrebrist på bottnarna.
 - Avrinningen från land efter skogsavverkningar i strandnära lägen kan öka tillförseln av 
näringsämnen till vattnet.
 - Utsläpp av föroreningar från punktkällor, t ex avlopp, industri eller annan verksamhet ökar 
risken för negativa vattenkemiska förändringar.
 - Kvävenedfall, vilket påverkar artsammansättningen.
 - Drivande algmattor, oftast bestående av fintrådiga alger. Fenomen orsakas av övergödning, 
men algmattorna har ett antal sekundära effekter som att de ger upphov till syrgasbrist, 
utsöndrar giftiga ämnen, hindrar fisk att söka föda samt hindrar evertebrater med planktoniska 
larvstadier att bottenfälla.

Betesmarker
 - svag eller utebliven hävd leder till igenväxning av buskar och träd och utarmning av den 
hävdgynnade floran och faunan. Många av arterna är konkurrenssvaga, vilket innebär att om 
buskar och ljung breder ut sig för kraftigt minskar både deras möjlighet att gro och att leva kvar.
- överbete. Alltför intensivt betestryck kan påverka den viktiga floran och faunan negativt. 

Vad kan skada områdets naturvärden?  - exempel

Ej utredd
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- tillförsel av växnäring. Tillskottsutfodring ger indirekt näringstillförsel till marken och 
missgynnar den konkurrenssvaga, men värdefulla floran. 
- markberedning, insådd och plantering.
- spridning av bekämpningsmedel och kemikalier. Användning av avmaskningsmedel som 
innehåller avermectin är negativ för den dynglevande insektsfaunan.
 - Rensning av diken och andra åtgärder, i eller utanför naturtyperna, som kan påverka 
hydrologin.
 - Exploatering: bebyggelse, bryggor, grävningar, schaktningar, upplag etc.

Skärfläcka, fisktärna, småtärna törnskata
 - Vid för svag eller upphörd betesdrift sker en igenväxning som kan medföra att 
häckningslokaler överges. Vid alltför hårt betestryck kan den viktiga mosaik mellan områden 
med riktigt väl avbetad vegetation och områden med svag tuvighet försvinna vilket särskilt 
missgynnar skärfläckan.
 - Störningar orsakade av båttrafik och det rörliga friluftslivet. Många potentiella 
häckningslokaler i Halland är förstörda bl.a. av badturism. Småtärnorna  kan tillexempel 
tvingas till häckning på låga sandrevlar som överspolas vid blåst. Störningen av människor, 
men även t.ex. lösspringande hundar, medför att ungkullarna splittras, med ökad predation som 
följd.
 - Predation på ägg och ungar från bl.a. mink, räv och kråka . Uppskjutande föremål eller träd 
kan utgöra spaningsplats för predatorer (kråkor m. fl.) på eller i anslutning till de öppna ytorna.
 - Spridning och ackumulering av miljögifter har negativa effekter på häckningsutfallet.

Törnskata 
 - Vid för svag eller upphörd betesdrift sker en igenväxning som kan medföra att 
häckningslokaler överges.
 - Alltför kraftig röjning av träd och buskskikt missgynnar törnskatan vars förekomst är 
kopplad till rik insektsförekomst som i sin tur är kopplad till hög artdiversitet av blommande 
växter. Enbart kortbetade marker är således inte optimala för törnskator.

Havsörn 
 - Den minskade eller upphörande vintermatningen kan medföra bekymmer inom några år.

Gråsäl 
 - På kort sikt är bifångster av sälar i fiskeredskap det allvarligaste hotet mot gråsälarna. 
Drunkning i fiskeredskap är den vanligaste dödsorsaken bland gråsälar idag och drabbar främst 
unga, oerfarna sälar.
 - Miljögifter kan ge skador på sälarnas reproduktionsorgan. Nya gifter som kommer ut i 
miljön, vars effekter fortfarande är okända, kan utgör ett allvarligt hot mot gråsälarna och 
många andra marina organismer även i framtiden.
 - Tarmsår stadigt ökat bland gråsälarna sedan slutet av 1980-talet och idag är det den 
vanligaste dödsorsaken efter drunkning i fiskeredskap. Tarmsåren orsakas av parasiter 
(hakmask) som penetrerar tarmen och orsakar bukhinneinflammation. Orsaken är fortfarande 
inte riktigt kartlagd men tros ha samband med nedsatt immunförsvar hos sälarna vilket 
sannolikt orsakas av ett nytt ännu okänt miljögift. 

Knubbsäl 
 - För västkustens knubbsälbestånd finns inga överhängande hot för närvarande. 
 - Överfiske och bottendöd kan dock påverka populationsutvecklingen negativt. 
 - Bifångster i fiskeredskap (främst ungdjur fastnar) är också ett problem. 
 - Störningar på reproduktionslokaler ökar dödligheten hos ungarna och lokalt kan detta 
möjligen innebära minskande stammar – ungarna föds och dias under semestertider.
 - En ordentlig virusepidemi kan åter tänkas drabba västkustbeståndet varvid en kraftig 
beståndsminskning är att vänta.
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Områdets naturbetesmarker skall betas och kompletteras med röjning av sly och ris och 
eventuellt bränning vid behov. 
Centralt i området växer enbuskar tätt på mark som tidigare varit öppen och där det tidigare 
funnits en stor trutkoloni. Detta område bör restaureras för att gynna fåglarna.
Miljö- och landsbygdsprogrammets miljöersättningar innebär att jordbrukare får ersättning för 
skötsel av betesmarker. Stöd för kompletterande åtgärder kan lämnas när natur- och 
kulturmiljövärdena kräver skötsel som lövtäkt, lieslåtter eller efterbete.
Se över om regleringarna av fisket är tillräckliga för att bevara N2000-värdena i området.

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 är också ett naturvårdsområde. Inom vissa delar råder beträdnadsförbud. Balgö ingår i 
större områden av r riksintresse för naturvård, riksintresse för friluftsliv. Strandskydd om 300 
meter på land och 100 meter på vattensidan av strandlinjen råder vid havet enligt MB 7 kap. 
13§.

Reglering och begränsning av fiske styrs av Fiskeriverkets författningssamling (se bl.a 
vittjningsteknik angående ålfiske i FIFS 2004:36, 4 kap, 13§.)

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

Befintligt skydd

Beskrivning av naturtyper
Ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten

Grunda, sandiga och leriga bottnar som delvis exponeras vid lågvatten. Dessa bottnar täcks 
vanligtvis av blågrönalger och kiselalger. Till naturtypen räknas även bottnar med ålgräs.

Karaktärsarter: Bandtång(ålgräs), blågrönalger och kiselalger.

Naturvårdsverkets definition

God vattenkvalitet.
 
Naturligt vattenutbyte.

Bottnarna blottas vid lågvatten.
 
Rik fauna av ryggradslösa djur och småfisk.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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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.)

Area

Strukturer och funktioner

Typiska arter

Halten totalkväve, totalfosfor resp. klorofyll a ska uppfylla minst ”God ekologisk status” enligt 
vattendirektivet.

Flytande algmattor, ofta bestående av fintrådiga alger, ökar ej i täckningsgrad och täcker 
mindre än X % av habitatets yta.

Antal häckande par av typiska fågelarter som använder naturtypen vid födosök ska vara 
konstant eller öka.

Typiska arter: Gravand och div. vadare

Beskrivningen av mål med typiska arter kan behöva kompletteras senare.

Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst X (21) hektar.

Rev

Undervattensklippor med en zonering av växt- och djursamhällen från den nedre delen av 
strandzonen till havsbottnen nedanför. Karaktärsarter: Bland växter märks olika arter av 
rödalger, brunalger och grönalger. Bland evertebrater är musslor och havstulpaner väl 
företrädda.

Naturvårdsverkets definition

God vattenkvalitet.

Liten eller ringa sedimentation. 

Förekomst av strukturer som sten eller biologiska bildningar t. ex. musselbank eller trekantsrev.

Intakt zonering av bentiska växtsamhällen med hög primärproduktion.

Artrik fisk- mjuk- och hårdbottenfauna.

Täta och välmående blåstångsbälten.

Variation av vegetationen orsakad av isens rörelser.

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.)

Area

Strukturer och funktioner

Typiska arter

Halten totalkväve, totalfosfor resp. klorofyll a ska uppfylla minst ”God ekologisk status” enligt 
vattendirektivet.

I minst 90 % av den totala arealen har bottnarna en naturlig struktur och zonering.

Täckningsgraden och djuputbredningen av utvalda makroalger ska bibehållas eller öka i minst 
90 % av arealen.

Beskrivningen av mål med typiska arter kan behöva kompletteras senare.

Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst X (21) hektar.

Annuell vegetation på driftvallar

Kväverika driftvallar på steniga och grusiga stränder, med vegetation av ettåriga växter. 
Driftvallarna uppkommer genom att tång, vass eller annan vegetation drivit med vattnet genom 
strömmar och vågrörelser och lagrats upp som små ”vallar” längs stränderna.

Karaktärsarter: Vanliga arter är gåsört, kvickrot och mållor (Atriplex spp). Vid välhävdade 
förhållanden förekommer bl.a. marviol och trampört, i ohävdade miljö t. ex. åkertistel, 
snärjmåra, renfana och gulsporre.

Naturvårdsverkets definition

Stränderna består av sten eller grus.
 
Kontinuerligt tillskott av driftmaterial.
 
Driftvallarna består av ansamlingar av blåstång samt annat organiskt material. Växtsamhället 
består av kvävegynnade, annuella växter och vegetationen varierar med åldern på driftvallen. 
Rik fauna av insekter och vissa kräftdjur.

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.)

Area
Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (21) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus

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 Balgö Sida 8 av 22

Strukturer och funktioner

Typiska arter

Strukturer och funktioner följs ej i habitatet. Den viktigaste strukturen, tångvallen mäts när 
habitatets areal karteras. Innehållet i tångvallen utgör med dagens kunskapsläge ingen variabel 
som kan utvärderas för gynnsam bevarandestatus för habitatet. Tillståndet i intilliggande 
marina habitat följs i stället upp (i dessa habitat) med hjälp av förekomst och utbredning av 
fintrådiga alger.

•  Minst x av de typiska arterna (se listan nedan) förekommer i minst X % av provytorna.

Broskmålla, flikmålla, spjutmålla, strandmålla, skaftmålla, marviol och sodaört.

Beskrivningen av mål med typiska arter kan behöva kompletteras senare.

Perenn vegetation på steniga stränder

Naturtypen återfinns på steniga stränder med en flerårig vegetation på övre delen av 
klapperstensstränder. Många olika vegetationstyper finns ovanför den omedelbara strandzonen. 
I äldre delar kan antingen gräs-, ljung- och risvegetation eller en vegetation dominerad av 
mossor och lavar utvecklas. Naturtypen är vanligen ohävdad.

Karaktärsarter: Strandkål, saltarv, strandråg, kvickrot, röllika och strandkvanne.

Naturvårdsverkets definition

God vattenkvalitet.

Varierad vegetation, från nästan vegetationsfria stränder närmast havet till 
strandängsvegetation i de över delarna.

Intakta zoneringar med förekomst av olika vegetationstyper.

I vissa fall tångtäkt.

Artsammansättningen är karaktäristisk för naturtypen 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.)

Area
Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (21) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus

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

Version nr
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Strukturer och funktioner

Typiska arter

•  Vresros och andra igenväxningsarter* täcker högst x % av ytan.

(*ofta trädgårdsväxter) Objektvis uppställda mål rörande täckningsgrad.

•  Minst x av de typiska arterna nedan förekommer i minst X % av provytorna.

Strandkvanne, strandaster, strandbeta, marviol, kärrtörel, saltarv och strandråg.

Beskrivningen av mål med typiska arter kan behöva kompletteras senare.

Vegetationsklädda havsklippor

Havsklippor bevuxna med gräs- och örtvegetation. Klipporna har varierad vegetationstäckning 
beroende bl.a. på havets påverkan, geologi och geomorfologi. På de mest utsatta klipporna 
närmast havet finns vegetationsfria klippavsatser och skrevor och på de ställen där jord kunnat 
ackumuleras finns gräsbevuxna klipphyllor, branter och sluttningar. Längre inåt landet där 
klipporna är mer skyddade kan ris, örter och vindpinade träd och buskar etablera sig.

Karaktärsarter: Trift, marrisp, strandglim, gulkämpar, rödsvingel, kustbaldersbrå och 
skörbjuggsört. Närmast vattenlinjen blågrönalgen Calothrix scopulorum och skorplavar.

Naturvårdsverkets definition

Zonerad och varierad vegetation. Från klippor närmast havet till mer skyddade lägen, där 
tjockare jordlager kunnat bildas.
 
Rikt fågelliv.

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.)

Area

Strukturer och funktioner

Typiska arter

•  Naturtypen är i huvudsak öppen. Träd och buskar har tillsammans en krontäckning av högst 
x %.

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

Typiska arter
Dvärglin, knutarv, kustbaldersbrå, skörbjuggsört, strandglim, strandloka, trift, västkustarv.

Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (42) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus

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 Balgö Sida 10 av 22

Pilgrimsfalk, roskarl, sillgrissla, silltrut, silvertärna, skärpiplärka, strandskata, tobisgrissla och 
tordmule. 

Brosklavar, saltlav.

Beskrivningen av mål med typiska arter kan behöva kompletteras senare.

Salta strandängar

Strandängar och strandbetesmarker som är påverkade av saltvatten med en salinitet vanligen 
över 1,5%. Dessa är eller har tills nyligen varit präglade av slåtter eller betesdrift.

Karaktäristiskt är inslaget av saltrika fläckar (saltbrännor) som uppstått genom att vattnet från 
översvämningar avdunstat. Växt- och djursamhällena har speciella anpassningar till hög 
salthalt.

Naturvårdsverkets definition

Kontinuerlig hävd krävs för att bevara markens karaktäristiska flora och fauna och för att ge 
goda förutsättningar för häckande och rastande fåglar. Eftersom många arter är beroende av 
kort avbetade strandängar är en tämligen intensiv betesgång viktig. Havsstrandängen ska bestå 
av en mosaik mellan områden med riktigt väl avbetad vegetation och områden med svag 
tuvighet.
 
Låg störning från rörligt friluftsliv, lösspringande hundar etc. under fåglarnas häckningstid.

God vattenkvalitet.

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.)

Area

Strukturer och funktioner
•  30 - 50 % av habitatet ska vara väl avbetat vid vegetationsperiodens slut. Med väl avbetat 
avses att medelhöjden på vegetation vid betessäsongens slut i friska partier är högst 3 cm, i 
fuktiga delar högst 5 cm och i våta delar högst 7 cm. 

•  Blommande vass förekommer inte.

•  Naturtypen är fri från träd och buskar på betesmarken och i skiftesgränser.

•  Stolpar och andra uppskjutande föremål  högre än 1,4 meter förekommer ej.

•  Den andel av arealen som upptas av vattensamlingar (x hektar) bibehålls eller ökar.

Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (42) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus

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

•  Antalet minkar och andra rovdäggdjur är sådant att den negativa effekten av predation inte 
hotar populationerna av skyddsvärda fåglar.

Minst 2 av de typiska kärlväxtarterna nedan finns i minst 80 % av provrutorna.

Saltmålla, trift, rödsäv, kustarun, dvärgarun, sumpgentiana, strandkrypa, smal kärringtand, 
ormtunga, gulkämpar, revigt saltgräs, strandnarv, knutnarv, havsnarv, saltnarv, 
strandmaskrosor och smultronköver.

Förekomsten av de typiska fågelarterna tofsvipa och rödbena bibehålles eller ökar.

Beskrivningen av mål med typiska arter kan behöva kompletteras senare.

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.

Artsammansättningen är karaktäristisk för naturtypen 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.)

Area
Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (21) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus

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

Typiska arter

•  Minst 70 % av habitatet ska vara väl avbetad varje år. Med väl avbetad avses att 
vegetationens medelhöjd vid betessäsongens slut är högst 5 cm på fuktig mark och högst 7 cm 
på blöt mark.

•  Träd förekommer med högst x stammar per ha och saknas helt på delytor mindre än 0,1 ha. 
Buskar som vuxit upp i ett välhävdat landskap har en krontäckning av högst y %.

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

•  Bränning skall genomföras minst vart 10 år i de delar där ljung dominerar i fältskiktet.

•  I naturtypen förekommer endast naturliga variationer i hydrologin.

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

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

Beskrivningen av mål med typiska arter kan behöva kompletteras senare.

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.

Förekomst av slitagefläckar i grässvålen för frögroning och vissa insekter.

Naturtypen är inte påverkad av gödsling och insådd 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.)

Area
Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (42) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus

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

Typiska arter

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

•  Naturtypen är i huvudsak öppen. Träd och buskar som vuxit upp i ett välhävdat landskap har 
en total krontäckning av högst 15 %.

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

•  Örnbräken skall inom en 10-års period förekomma på högst 5 % av ytan.

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

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

Beskrivningen av mål med typiska arter kan behöva kompletteras senare.

Enbuskar på hedar eller kalkgräsmarker

Naturtypen återfinns på hedar eller näringsfattiga gräsmarker som betas eller som tills nyligen 
hävdats och där det även i äldre tider fanns ett stort inslag av enbuskar.

Enbuskvegetationen täcker högst 25%.

Naturvårdsverkets definition

Naturtypen är beroende av hävd. Den optimala miljön för naturtypens arter har troligen varit 
magra slåttermarker och betesmarker som bränts.

Artsammansättningen är karaktäristisk för naturtypen och är inte påverkad av gödsling och 
insådd av främmande arter.

Populationerna av de typiska arterna i naturtypen bibehålls eller ökar.

Karaktärsarter:  en, ljung, blåbär, kråkbär, klockljung, kruståtel och stagg, i kalkrika grästyper 
en, fårsvingel, knägräs, luddlosta, slån, ängshavre, brudbröd och många orkidéarter.

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.)

Area

Strukturer och funktioner
•  Habitatet är väl avbetat varje år så att det inte sker någon skadlig ansamling av förna.

Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (21) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus

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

•  Områden med nål- och tyskginst betas ej av får.

•  Träd och buskar som vuxit upp i ett välhävdat landskap har en total krontäckning av högst 35 
% och enar täcker högst 25 %.

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

Minst 3 av de typiska arterna nedan finns i minst 40 % av provytorna.

Pillerstarr, spåtistel, jungfru Marie nycklar, brudbröd, borsttåg, cypresslummer, stagg, 
granspira, nattviol, ängsvädd, kattfot, slåttergubbe, knägräs, backnejlika, ljungögontröst, 
hårginst, stagg, ängsvädd och backtimjan.

Beskrivningen av mål med typiska arter kan behöva kompletteras senare.

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 hävd, antingen genom ängsbruk eller 
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. Både klockgentiana och granspira svarar positivt på bränning.

Naturtypen är i huvudsak helt öppen. 

Hydrologin är opåverkad.

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.)

Area
Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (21) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus

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

Typiska arter

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

•  Träd förekommer med högst x stammar per ha och saknas helt på delytor mindre än 0,1 ha. 
Buskar som vuxit upp i ett välhävdat landskap har en krontäckning av högst y %.

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

•  Örnbräken förekommer i högst 5 % av provrutorna.

•  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, jungfrulin, ängsskallra, ängsvädd, ängsviol.

Beskrivningen av mål med typiska arter kan behöva kompletteras senare.

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.

Åtgärder kan bli aktuella om igenväxning hotar naturvärden.

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

Postadress                           Besöksadress                         Telefon                              Telefax
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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.)

Area

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 nedan) förekommer i minst x % av provytorna. 

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

Beskrivningen av mål med typiska arter kan behöva kompletteras senare.

Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (21) hektar.

Pionjärvegetation på silikatrika bergytor

Öppna, tidvis mycket torra bergytor av i huvudsak gnejs och granit. Vegetation är lågvuxen 
och gles med små, ettåriga växtarter och fetbladsväxter i tunna jordlager, mossor och lavar. 

Karaktärsarter; vitknavel, bergsyra, vårtåtel, styvmorsviol.

Naturvårdsverkets definition

Naturtypen är oftast beroende av bete och förmodligen ofta även beroende av tillfälliga 
störningar av typen brand. 

Naturtypen är utan negativ inverkan av gödsling och 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

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 Balgö Sida 17 av 22

Beskrivning av områdets arter

Area

Strukturer och funktioner

Typiska arter

•  Naturtypen är i huvudsak öppen. Träd och buskar som vuxit upp i ett välhävdat landskap har 
tillsammans en krontäckning av högst 25 %.

•  Vedartad igenväxningsvegetation förekommer ej.

Minst x av de typiska kärlväxtarterna (se nedan) ska finnas i x % av provytorna.

Minst en av de typiska lavarterna nedan ska finnas i 40 % av provytorna.

Kärlväxter
Bräcke-arter, gul fetknopp, kattfot, styvmorsviol, tjärblomster, vitknavel, vårspärgel (endast 
norra Halland), vårtåtel.

Lavarter
Navellavar, tuschlav.

Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (42) hektar.

Fisktärna
Fisktärnan är knuten till öar och skär. Boet placeras på öppen torr mark som ofta är sparsamt 
bevuxet av gräs eller andra örter. Arten behöver tillgång på fiskrika sjöar och/eller grunda 
kustområden samt störningsfria häckningsplatser. För att kolonier ska kunna etableras krävs 
områden fria från rovdäggdjur, framför allt bör mink och räv hindras nå häckningsplatserna.

Bevarandemål

Antal häckande par av fisktärna har inventerats vid fem olika tillfällen.
(Inventeringen är begränsad till öarna Balgö och Grässkär)
År : antal par
1970:  4 
1974:  0 
1989: 15
1995:  7
2002:  0

Lämpliga strukturer och ostördhet ska finnas i tillräcklig omfattning för att arten ska kunna 
utnyttja området som både häcknings- och rastlokal.

Populationen skall uppvisa en gynnsam bevarande status. Med gynnsam bevarande status 
menas att artens populationsutveckling på lång sikt kommer att förbli livskraftig. Eftersom den 
gärna häckar i kolonier som ibland byter häckningsplats bör populationsstorleken  skattas över 
en region som kan vara större än det enskilda Natura 2000 området.

För att bevaka en gynnsam bevarande status kan en tidsserieanalys av antalet häckande par 
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göras.

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

Havsörn
Havsörnsbeståndet har ökat i Sverige under den senaste tiden från att nära varit utrotad i landet. 
I Halland häckar inga havsörnar. Däremot har Halland ett övervintrande bestånd. 
Organisationer och enskilda har bidragit positivt till örnarnas överlevnad och fortlevnad genom 
att under vinterhalvåret stödutfodrat örnar med giftfri mat i form av åtlar. Under 
häckningssäsongen äter havsörnen framförallt fisk och är därmed knuten till vatten för sitt 
näringssök.

Bevarandemål

Antalet övervintrande individer i Halland är förmodligen korrelerat till populationsstorleken 
och reproduktionsframgången hos häckande Havsörnar i Sverige och Norge.
Balgös geografiska placering och den ringa störning som är under vinterhalvåret gör att 
övervintande havsörnar ses tämligen ofta  i området.

Lämpliga strukturer och ostördhet ska finnas i tillräcklig omfattning för att arten ska kunna 
utnyttja området rast- och övervintringslokal. 

För att utvärdera Balgö såsom en viktig rastlokal för havsörn kan denna lokal jämföras med 
med andra lokaler. En tidsserieanalys kan göras av den proportion rastande fåglar som återfinns 
här jämfört med övriga lokaler.

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

Skärfläcka
Arten häckar vid långgrunda vikar. Nyckelfaktorn är stora områden med grunt vatten och 
sandiga eller gyttjiga bottnar. Arten kräver relativt stora områden och de bästa lokalerna 
omgärdas av öppna, välhävdade strandängar. Arten häckar ofta i kolonier. Boet läggs mycket 
nära vattenlinjen, t.ex. på låglänta strandängar, i tångvallar, på låga holmar eller sandrevlar. 
Häckningsplatserna är ofta omtyckta tillhåll för det rörliga friluftslivet.

Mellan år har ofta skärfläckorna alternerat mellan olika häckningsområden. Men även inom 
samma år har omläggning av ägg skett på annan lokal efter predation, kraftig störning, eller att 
bona blivit dränkta vid högvatten.
 
Antalet häckande par i Halland är efter restaureringen av häckningslokaler vid Båtafjorden och 
Getterön cirka 150 stycken.
Förmodligen bör samtliga individer betraktas tillhöra en och samma population. Om denna 
population har en spatial spridning som är större än Halland är ej utrett. För en effektiv 
förvaltning av arten bör populationens utbredning beaktas.
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Bevarandemål

Antal häckande par av skärfläcka har inventerats vid fem olika tillfällen.
(Inventeringen är begränsad till öarna Balgö och Grässkär)
År : antal par
1970:    0
1974:  20 
1989:    8
1995:    0
2002:    0

Lämpliga strukturer och ostördhet ska finnas i tillräcklig omfattning för att arten ska kunna 
utnyttja området som både häcknings- och rastlokal.

Populationen skall uppvisa en gynnsam bevarande status. Med gynnsam bevarande status 
menas att artens populationsutveckling på lång sikt kommer att förbli livskraftig. Eftersom den 
gärna häckar i kolonier som ibland byter häckningsplats bör populationsstorleken  skattas över 
en region som kan vara större än det enskilda Natura 2000 området.

För att bevaka en gynnsam bevarande status kan en tidsserieanalys av antalet häckande par 
göras.

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

Småtärna
Småtärnan behöver föda i form av småfisk och större kräftdjur. Arten är strikt bunden till 
långgrunda strandområden och jagar i regel patrullerande utanför strandlinjen. Tillgång på 
lämpliga häckningsplatser är av allt att döma en begränsande faktor. Arten häckar på kala 
sandstränder, på låga sand- eller grusrevlar och på industri- och utfyllnadsmark vid kusten.
 
För att större kolonier ska kunna etableras krävs rovdjursfria områden och framför allt mink 
och räv bör hindras nå häckningsplatserna. Tornfalksholkar måste undvikas i närheten av 
tärnkolonier.

Bevarandemål

Antal häckande par av småtärna har inventerats vid fem olika tillfällen.
(Inventeringen är begränsad till öarna Balgö och Grässkär)
År : antal par
1970:  0 
1974:  0 
1989: 2
1995;  18
2002;  7

Lämpliga strukturer och ostördhet ska finnas i tillräcklig omfattning för att arten ska kunna 
utnyttja området som både häcknings- och rastlokal.

Populationen skall uppvisa en gynnsam bevarande status. Med gynnsam bevarande status 
menas att artens populationsutveckling på lång sikt kommer att förbli livskraftig. Eftersom den 
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gärna häckar i kolonier som ibland byter häckningsplats bör populationsstorleken  skattas över 
en region som kan vara större än det enskilda Natura 2000 området.

För att bevaka en gynnsam bevarande status kan en tidsserieanalys av antalet häckande par 
göras.

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

Törnskata
Törnskatan föredrar öppna marker (främst jordbruksmark, men även kalhyggen) med rik 
insektsförekomst på varma, solbelysta lokaler. Häckningslokalerna bör ha god tillgång på 
attraktiva insektsmiljöer i form av blommande och bärande buskar (t.ex. nypon, slån eller 
björnbär) i kombination med öppna partier, t.ex. kortbetade gräsytor.

Bevarandemål

Om Törnskata häckar på Balgö är det troligen i ett mycket litet numerär.

Bevarandestatus för törnskata i området kan besvaras efter en basinventering. Eventuellt kan 
även den pågående häckfågeltaxeringen som görs i Halland besvara denna fråga.

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

För att bevaka en gynnsam bevarande status kan en tidsserieanalys av antalet häckande par 
göras.

Området skall uppvisa en gynnsam bevarande status för törnskata. Med gynnsam bevarande 
status menas att artens populationsutveckling på lång sikt kommer att förbli livskraftig.

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

Gråsäl
Gråsäl finns i Östersjön ända till Haparanda och utmed kusterna på båda sidor av Nordatlanten, 
i Europa från Kolahalvön till Bretagne. Den livnär sig mest av fisk, t.ex. torsk, sill och 
plattfisk. Den föder en enda, vid födseln vit unge, i Östersjön på isen i februari–mars, i övriga 
områden på land under senhösten. Arten har, framför allt i Östersjön, minskat kraftigt, tidigare 
p.g.a. hård jakt och på senare tid genom att fortplantningen störts av höga halter av vissa 
miljögifter som sälarna får i sig med födan.
Gråsälen har inget fast bestånd i Halland utan förekommer endast sporadist i små antal men en 
upptäckt av en unge har rapporterats från Halland.

Ett litet antal gråsälar har setts under inventering av området. Dessa individer består 
formodligen uteslutande av äldre hanar och tillhör sannolikt det reproducerande bestånd som 
närmast återfinns i Östersjön.
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Bevarandemål
Lämpliga strukturer och ostördhet ska finnas i tillräcklig omfattning för att arten ska kunna 
utnyttja området.

En gynsam bevarandestatus för denna lilla population av gråsäl kan tvivelaktigen uppnås. 
Däremot kan den miljö som Natura 2000 området Balgö erbjuder tillmötesgå de krav som 
gråsälen ställer på överlevnad och föryngring, i ett område som ligger i utkanten av 
populationens utbredningsområde.

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

Knubbsäl
Knubbsälen lever i kustnära områden med tillgång till stora ytor med grunda bottnar. Här jagar 
den efter de fiskarter som förekommer i störst mängd. Vidare måste det i området finnas 
lämpliga liggplatser (sandrev, skär el. liknande). Knubbsälen är beroende av goda liggplatser 
för pälsbyte (senare delen av juni-september) då ytterhuden måste hålla en hög temperatur. 
Ungarna föds på land i juni.

Bevarandemål

Knubbsälen har återhämtat sig efter senaste epidemin av valpsjuka. Beståndet har idag en 
gynnsam bevarandestatus.

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

För att bevaka en gynnsam bevarande status kan en tidsserieanalys av antalet häckande par 
göras.

Bevarandemålet kompletteras senare när Naturvårdsverket/Artdatabanken tagit fram mål för 
arten på biogeografisk nivå.
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Fåglar
  -årta (VU*)
  -snatterand (NT)
  -skedand (NT)
  -större strandpipare (REG)
  -småtärna (VU)
  -sydlig gulärla (NT)
  -bläsand (REG)

Groddjur
  -stinkpadda (EN)

Kärlväxter
  -krypfloka (VU)
  -ljungögontröst (VU)
  -källgräs (VU)
  -sandmålla (EN)
  -krypfloka (VU)
  -borstnate (REG)
  -bolmört (REG)
  -odört (REG)
  -krypfloka (VU)
  -krypfloka(VU)
  -dvärglin (VU)
  -knutört (VU)

Lavar
  -sydlig sotlav (CR)
  -sydlig halmlav (NT)

* Kategorier enligt "Rödlistade arter i Sverige 2000".

Rödlistade arter
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