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Länderna inom EU arbetar gemensamt för att bevara sitt växt- och djurliv för framtida 
generationer. En viktig del i arbetet är det ekologiska nätverket Natura 2000 där Europas mest 
betydelsefulla naturområden ingår. I Natura 2000 finns korkekslundar i Spanien, blommande 
alpängar i Österrike, vidsträckta ekskogar i England. Här ingår Europas mest värdefulla 
fågelmarker likväl som våtmarker med utrotningshotade grodor. Varje medlemsland ansvarar 
för att naturen inom landets områden får rätt skydd och skötsel så att naturvärdena bevaras på 
lång sikt. Grundprincipen är då att ängar även i framtiden ska skötas som ängar, skogar ska få 
utvecklas till naturskogar och laxen ska kunna vandra upp i vattendragen.

Hittills har Eu-kommissionen godkänt 126 områden att ingå i Natura 2000 i Halland. De flesta 
områdena är naturreservat. Tillsammans täcker de ca 58 000 hektar varav en stor del är 
vattenområde. 

Lagstiftning

Bakgrund

De EUregler som styr arbetet med Natura 2000 har införlivats i svensk lagstiftning. I 
miljöbalkens 7 kap. framgår bland annat att alla nya verksamheter och åtgärder som kan 
påverka ett Natura 2000-område måste utformas med tanke på de naturvärden som gjort att 
området ingår i nätverket. Den som planerar att utföra åtgärder eller starta en verksamhet, som 
på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område, måste därför söka tillstånd 
hos länsstyrelsen. Om verksamheten eller åtgärderna kan genomföras utan skadliga effekter på 
området, lämnar länsstyrelsen tillstånd. Även verksamheter eller åtgärder utanför ett Natura 
2000-område kan omfattas av tillståndsplikt. Så kan t. ex. byggnation av väg eller hus, 
avverkningar i eller i omedelbar närhet av ett område och alla åtgärder som kan förändra 
hydrologin i Natura 2000-området vara tillståndspliktiga. Verksamhet som startade före 2001 
och som fortsätter utan ändring berörs inte av lagstiftningen. 

Om bevarandeplanen
För varje Natura 2000-område finns en bevarandeplan. I bevarandeplanen beskrivs området 
och dess utpekade naturtyper och arter. Bevarandesyfte och bevarandemål har formulerats med 
utgångspunkt i de lokala förutsättningarna, för att utpekade arter och naturtyper skall kunna 
finnas kvar på lång sikt.

Bevarandeplanen ska fungera som en hjälp för fortsatt bevarande av naturvärdena i Natura 
2000-området och som ett underlag vid eventuella tillståndsprövningar enligt miljöbalken.

Bevarandeplanen ska vara ett levande dokument och den kommer att ändras och kompletteras 
med resultat bland annat från de inventeringar som genomförs i området och när ny kunskap 
erhålls om naturvårdsinriktad skötsel och om arters ekologi.

Innehållet i bevarandeplanen
Beskrivning av området
Bevarandesyfte
Bevarandestatus idag
Vad kan skada områdets värden?  - exempel
Bevarandeåtgärder
Befintligt skydd
Beskrivning av naturtyper och arter:
Referenser
Rödlistade arter
Kartor

Omslagsfoto:
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Gässlösaområdet utgörs av Böstesberg och dess sluttningar mot norr och väster samt Stenåns 
vackra bäckravin. Blockrik morän täcker området och på bergstopparna finns klipphällar och 
stup med rasbranter nedanför. Klimatet är påverkat av vindarna från havet. Området är ett 
mycket lättillgängligt och välbesökt strövområde.

Böstesberg har tidigare varit utmark och området betades fram till 1930-talet. Därefter har 
skogen i stort sett lämnats orörd. De äldsta träden i området är från första hälften av 1700-talet 
och är uppkomna i en öppen miljö.

Lövskogen i Gässlösa kan anses vara en nordvästlig utlöpare av Åkulla bokskogar. Den 
hedartade bokskogen växer i högt upp i sluttningarna. Den är gammal och högvuxen, överlag 
tätstammig och bitvis olikåldrig. Död ved finns i en hel del högstubbar och lågor och i de 
centrala tätstammiga delarna håller skogen på att självgallras. Längre ner i sluttningen 
dominerar boken i ett flerskiktat bestånd med stor inblandning av andra trädslag som ek, 
klibbal och lind och med många grova träd och stor mängd död ved i högstubbar, lågor och 
torrträd. Rännilar och fuktig mark bryter av i stråk längs sluttningen. Fläckvis finns dels rik 
bokföryngring dels askföryngring. 

På de högsta partierna växer ekdominerad skog med krattek på bergstoppar och resligare, 
grövre ekar i sluttningarna. Här finns många grova bergsekar och ett flertal grova bokar. 
Ekföryngringen är svag och förekomsten av högstubbar (främst bok) och ädellövlågor är 
sparsam till måttlig.

I reservatets östra del är Stenån uppdämd. Nedströms dammen och vattenfallet omges ån av en 

Områdeskod:

Areal:
Kommun:

Ansvarig:

SE0510052

21
Varberg

i december 1995

Lars-Åke Flodin

hektar

Området antogs av regeringen enligt habitatdirektivetOmrådestyp:

2005-12-28Fastställd:

Martin BrobergUpprättad av:

Naturtyper: Pionjärvegetation på silikatrika bergytor (8230)
Bokskogar av fryletyp (9110)
Bokskogar av örtrik typ (9130)
Ek-avenbokskog av buskstjärnblomma typ (9160)
Äldre ekskogar på sura, sandiga marker (9190)
Alluviala lövskogar som tidvis är översvämmade* (91E0)
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olikåldrig askdominerad sumpskog med inslag av bland annat lönn och klibbal. Den norra 
sidan av ån består av mosstäckt käll- och översilningsmark. På sydsidan finns många gamla 
och tämligen grova askar. Sumpskogen övergår västerut i en fuktig blandlövskog, olikåldrig 
och flerskiktad och med bitvis rikt inslag av hassel samt gott om död ved i form av lågor, 
högstubbar och torrträd. Längst i väster rinner Stenån genom en aldominerad olikåldrig 
sumpskog med inslag av medelåldrig ask och inte minst mycket täta askuppslag. Alsocklar 
påträffas sparsamt. Stora bok- och björklågor ligger över ån. 

Lavfloran är rik i området särskilt i bestånd med ekdominans och i sumpskogen, 17 rödlistade 
arter är noterade. Bland andra förekommer fertil röd pysslinglav och ädelkronlav. Totalt har 
hela 27 rödlistade arter av däggdjur, fåglar, lavar, mossor och insekter noterats. Mer än halva 
området är klassat som nyckelbiotop (Fritz 1996).

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

Bevarandesyfte 

Bevarandestatus idag

Hot mot områdets naturvärden regleras delvis i reservatsföreskrifterna:

Dikning i eller utanför området kan påverka hydrologin i området.

Konkurrens från gran.

Alla former av skogsproduktion, till exempel gallring, avverkning, transporter, bortförsel av 
döda och döende träd, markberedning och plantering i området och även i direkt anslutning till 
området. Avverkningar i omedelbar närhet kan till exempel påverka ytvattnets flöden och 
kvalitet, grundvattnets nivåer och kvalitet samt fuktighet och ljusförhållanden i området.

Exploatering och markanvändningsförändring i angränsande områden, särskilt sådana som kan 
påverka hydrologin i området. 

Fysisk påverkan vid drift och underhåll av befintlig väg, stigar och andra befintliga 
anordningar.

Kvävenedfall och försurning.

Spridning av kemikalier.

Vad kan skada områdets naturvärden?  - exempel

Från Bösteberg fortsätter blandädellövskogen österut utanför nuvarande naturreservat. 
Möjligheten att utvidga reservatet undersöks.

Bevarandeåtgärder

Ej utredd
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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).

Området är också naturreservat.

Befintligt skydd

Beskrivning av naturtyper
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 inte påverkad 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.)

Areal

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 listan nedan) ska finnas i x % av provytorna.

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

Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (0,4) hektar.

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

Lavarter
Navellavar, tuschlav.

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.

•  På 90 % av arealen finns det minst två trädskikt och alla skikt består av bok till minst 50% 
baserat på virkesförråd.

•  De andelar av trädbeståndet (virkesförrådet) som utgörs av gammal bok och av grov bok 
bibehålls eller ökar. 

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

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Typiska arter

•  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.

•  Minst 2 av arterna fjädermossor, porellor, fällmossa, lunglav, bokkantlav, bokvårtlav, grynig 
filtlav, samt X, knutna till gamla träd finns i mer än 30 % av alla provytor i habitatet.

•  Minst 2 av arterna vedlavklubba, koralltaggsvamp, X, Y och Z samt skinntagging knutna till 
död ved finns i mer än 30 % av alla provytor i habitatet.

(Minst två typiska lavarter utses och skattas med avseende på täckningsgrad på permanenta 
provträd. Utifrån detta får man en %-sats för respektive art som sedan används som mål.)

Beskrivningen av mål med typiska arter kan behöva kompletteras senare.

Bokskogar av örtrik typ

Bokskogar på neutrala, mullrika jordar, ofta brunjordar, med rik örtvegetation. Inslag av andra 
lövträd, t.ex. alm och ask, kan förekomma. I fältskiktet dominerar vårblommande arter. 

Karaktärsarter: vitsippa, harsyra, lundslok, skogsbingel, hålnunneört, myskmadra, tandrot, 
lundstjärnblomma och lundviol.

Naturvårdsverkets definition

Ofta är höga naturvärden kopplade till naturskogsartade förhållanden. Det örtrika fältskiktet 
kräver viss slutenhet i trädskiktet.

Förekomst av substrat är av största vikt för epifytiska mossor, lavar och svampar samt för 
insekter och landmollusker. Exempel på substrat: gamla träd, död ved i grenar, torrträd och 
lågor av olika trädslag och i olika nedbrytningsstadier.

Naturtypens naturvärden utvecklas i huvudsak genom naturlig dynamik vilket omfattar 
störningar, som t.ex. stormfällningar och insektsangrepp.
 
Opåverkad hydrologi.

Artsammansättningen är karaktäristisk för naturtypen och utan negativ inverkan av främmande 
invarderande 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

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

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

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

• Minst 4 av de typiska lavarterna liten ädellav, gulnål, grynig nållav, bokkantlav, lunglav, 
örtlav eller bokvårtlav ska förekomma på minst 50% av provträden.

Beskrivningen av mål med typiska arter kan behöva kompletteras senare.

Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (6,3) hektar.

Ek-avenbokskog av buskstjärnblomma typ

Skogar med ek på friska, fuktiga jordar, som kan bestå av såväl lera och silt som
grövre, silikatrika jordarter. Inslag av andra lövträd och hassel kan förekomma.

Naturvårdsverkets definition

Kontinuitet av lövträd (ek och/eller avenbok) av varierande ålder, inklusive gamla träd.

Förekomst av substrat är viktigt för epifytiska lavar, mossor och svampar, samt för insekter och 
landmollusker. Exempel på substrat är död ved i grenar, torrträd, hålträd, lågor av olika 
trädslag och i olika nedbrytningsstadier samt bark på gamla träd av olika trädslag.

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
•  Gran förekommer inte i naturtypen.

•   x% av virkesförrådet utgörs av död ved.

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

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Typiska arter
• Minst x av de typiska kärlväxtarterna nedan ska förekomma i minst x % av provytorna. 

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

kärlväxtarter
Trolldruva, myskmadra, murgröna, gulplister, vätteros, vårärt, lundslok, skogsbingel, lungört, 
buskstjärnblomma, underviol, 

mossarter
Fällmossa, neckera-arter, ulota-arter, anomodon-arter, klippfrullania, mörk husmossa, porella-
arter, guldlockmossa, blek stjärnmossa.

Beskrivningen av mål med typiska arter kan behöva kompletteras senare.

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 
naturlig dynamik vilket omfattar störningar, som t.ex. stormfällningar, svamp- och 
insektsangrepp.

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

Populationerna av de typiska arterna i naturtypen bibehålls eller ökar.

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

Areal
Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (3) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus

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

Version nr



Bevarandeplan för Natura 2000-området Gässlösa Sida 9 av 13

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 % 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.

• Arealen av habitat med nyckelbiotopsstatus ökar.

• Minst 2 av de typiska lavarterna (se listan nedan) finns i mer än 20 % 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.

Mossor:
Fällmossa, späd frullania, klippfrullania, trubbfjädermossa, guldlockmossa, kornbandmossa, 
platt fjädermossa, grov fjädermossa, bokfjädermossa, porella-arter, ulota-arter, Zygodon-arter.

Beskrivningen av mål med typiska arter kan behöva kompletteras senare.

Alluviala lövskogar som tidvis är översvämmade*

Naturliga, tidvis översvämmade skogar med ask eller klibbal i låglänta områden, vid källor och 
längs vattendrag på jordar som är rika på alluviala avlagringar och som vid lågvatten är väl 
dränerade.

Karaktärsarter: Klibbal, ask, alm, hägg, knäckepil, glasbjörk, strätta, bäckbräsma, ängsbräsma, 
älgört, skogsnäva, humleblomster, vitsippa, svalört, strandklo, brännässla, sjöfräken, kärrfräken 
och flera starrarter.

* Bevarandet av naturtypen har hög prioritet inom EU.

Naturvårdsverkets definition

Förekomst av substrat för epifytiska mossor, lavar och svampar samt för insekter och 
landmollusker är av största vikt. Exempel på substrat: gamla träd, grova träd, död ved i grenar, 
torrträd, hålträd och lågor av olika trädslag och i olika nedbrytningsstadier.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Referenser

Förekomst av strukturer som socklar, vattensamlingar och hålträd.

Skogstypens naturvärden utvecklas i huvudsak genom naturlig dynamik vilket omfattar 
naturliga störningar som t.ex. översvämningar, stormfällningar svamp- och insektsangrepp.
 
Opåverkad hydrologi.
 
Artsammansättningen är karaktäristisk för naturtypen utan negativ inverkan av eutrofiering, 
försurning eller främmande arter eller fiskstammar.

Populationerna av de typiska arterna i naturtypen bibehålls eller ökar.

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

Areal

Strukturer och funktioner

Typiska arter

•  Lövträdens andel av virkesförrådet bibehålles eller ökar.

•  De andelar av virkesförrådet som utgörs av äldre träd bibehålls eller ökar. 

•  Minst x % av virkesförrådet utgörs av död ved.

Karaktärsarter: Klibbal, gråal, ask, hägg, knäckepil, glasbjörk, alm, strutbräken, majbräken, 
strätta, liljekonvalj, bäckbräsma, ängsbräsma, älgört, flädervänderot, skogsnäva, 
humleblomster, vitsippa, svalört, strandklo, topplösa, skogsskräppa, brännässla, sjöfräken, 
kärrfräken och flera starrarter.

•  Minst x av de typiska växtarterna (se lisor nedan) finns i minst x % av provrutorna.

Kärlväxter:
Missne, bäckbräsma, springkorn, strutbräken, safsa.

Mossor:
källgräsmossa, trubbfjädermossa, skirmossa, mörk husmossa, rörsvepemossa (endast 
Gårdshult), blåsfliksmossa, bandpraktmossa, bågpraktmossa, alsidenmossa, stenporella, 
skogshakmossa, dunmossa, ulota-arter.

Fåglar:
Stjärtmes, mindre hackspett, entita.

Beskrivningen av mål med typiska arter kan behöva kompletteras senare.

Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (1) hektar.
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Referenser

Rapportering av observationer har gjorts av följande arter som är upptagna i den nationella 
rödlistan. Klassificeringen följer nomenklaturen från år 2000. 
Arter klassificeras enligt kategorierna Kunskapsbrist (DD), Försvunnen (RE), Akut hotad 
(CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU) och Missgynnad (NT) benämns rödlistade. De rödlistade 
arter som kategoriseras som endera Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN) eller Sårbar (VU) 
benämns hotade.

Fåglar:
mindre flugsnappare, Ficedula parva, VU
mindre hackspett, Dendrocopos minor, VU
nötkråka, Nucifraga caryocatactes, NT
skogsduva, Columba oenas, VU

Skalbaggar:
ekmulmbagge, Pentaphyllus testaceus, VU
Euplectus brunneus, NT
Nemadus colonoides, NT
Cryptarcha undata, NT
Oxypoda arborea, NT
Xylophilus corticalis, NT

Mossor:
bokfjädermossa, Neckera pumila, NT
kornbandmossa, Metzgeria fruticulosa, NT

Lavar:
blek kraterlav, Gyalecta flotowii, NT
bokkantlav, Lecanora glabrata, NT
bokvårtlav, Pyrenula nitida, NT
frostig trädgrönelav, Scoliciosporum pruinosum, DD
grynig lundlav, Bacidia biatorina, NT
kort parasitspik, Sphinctrina turbinata, NT
mjölig klotterlav, Opegrapha sorediifera, NT
mussellav, Normandina pulchella, NT
orangepudrad klotterlav, Opegrapha ochrocheila, NT
rosa lundlav, Bacidia rosella, NT

Rödlistade arter
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röd pysslinglav, Thelopsis rubella, EN
stor knopplav, Biatora sphaeroides, NT
ädelkronlav, Pachyphiale carneola, VU
almlav, Gyalecta ulmi, NT

Svampar:
blekticka, Pachykytospora tuberculosa, NT
brödmärgsticka, Perenniporia medulla-panis, NT
ekskinn, Aleurodiscus disciformis, NT
gulfotshätta, Mycena renati, NT
rutkremla, Russula virescens, NT

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

Version nr



Bevarandeplan för Natura 2000-området Gässlösa Sida 13 av 13

Skala 1:150 000

Skala 1:20 000

Skala 1:10 000

På flygbilden är Natura 2000-området markerat med heldragen vit linje. Nyckelbiotoper är markerade med 
tunnare, streckad linje.
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