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Natura 2000 i Hallands län

 
Sida2005-09-15

Områdeskod:

Areal:
Kommun:

Tid för regeringsbeslut:

SE0510137

31,3
Varberg

November 2003

hektar

Området är utpekat enligt habitatdirektivet.Områdestyp:

Naturtyp: Bokskogar av fryletyp (9110)
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Stegared södra är vackert beläget i ett kuperat landskap med ädellövskogsklädda höjder och 
angränsande uppodlat kulturlandskap. I området växer äldre bokskog med inslag av enstaka 
grova ekar på bergshöjder, i sluttningar och branter. Lav- och mossflora är rik. Jordlagret i 
sluttningarna är tunt varför senvuxna träd är vanliga inom området.

Bokskogen inom området är cirka 130 år gammal. Skogen ligger i nära anlutning till flera 
gamla ädlelövskogar med höga naturvärden och bildar tillsammans med dessa ett värdefullt 
kärnområden inom Åkulla bokskogar. I Åkullaområdet har bok funnits i ett par tusen år och 
varit beståndsbildande på större ytor i över 1 000 år. Totalt inom Åkulla finns 82 
nyckelbiotopsobjekt med arealen 248 ha på en yta av drygt 5 200 ha. 34 % av skogsmarken 
utgörs av lövskog, främst bokskog . De vanligaste typerna av nyckelbiotoper är bokskog, berg- 
och rasbranter samt strandnära alskog. Hittills finns aktuella noteringar för 93 rödlistade arter 
samt ett större antal regionalt intressanta arter. Sammantaget får Åkulla bokskogar betraktas 
som ett av landets mest värdefulla områden för gammal hedbokskog.

Områdesansvarig: Lars-Åke Flodin

Syftet är att bidra till att bevarandestatusen hos naturtypen "bokskogar av fryletyp" är gynnsam 
inom kontinental.

Bevarandesyfte 

Bevarandestatus idag

•  Enligt gällande skötselplan ska området skötas med målsättningen att boken ska bli det 
allenarådande trädslaget med undantag för ett mindre inslag av ek. 
Slutavverkning av boken får ske när omloppstiden är minst 125 år. Dock kan avverkningar 
både i och i anslutning till området vara ett hot mot naturtypen. Uttag av träd kan, förutom att 
själva träden med dess strukturer och trädlevande arter försvinner, även påverka ytvattnets 
flöden och kvalitet, grundvattnets nivåer och kvalitet samt fuktighet och ljusförhållanden i 
biotopen. På så sätt förändras livsbetingelserna för många arter som är knutna till biotopen.

•  Uppväxande gran i och i direkt anslutning till naturtypen konkurrerar med bokarna och kan 
snabbt ändra ljusförhållandena i beståndet.
 
•  Alla typer av ianspråktagande av mark för explaoatering eller ändrad markanvändning, i eller 
i omedelbar anslutning till området.
 
•  Alla aktiviteter i eller i anslutning till området som kan påverka hydrologin negativt 
exempelvis skyddsdikning och anläggning av skogsbilvägar.

•  Kvävenedfall som kan förändra artsammansättningen. Luftföroreningar kan utarma känslig 
epifytflora.

Vad kan skada områdets naturvärden?  - exempel

Ej utredd

September 2005Fastställd:

Ingegerd SvenssonUpprättad av:
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Revidering av naturreservatsbeslutet och skötselplanen. Arbetet pågår. I anslutning till området 
finns stora arealer ädellövskogs med höga naturvärden. Avsikten är att även dessa skogar ska få 
ett långsiktigt skydd som naturreservat.

Inom området skall befintliga granbestånd avvecklas succesivt och invandrande gran ska tas 
bort vid behov. Bok- och lövblandskogar skall lämnas för granfri utveckling. Med granfri 
utveckling menas att området lämnas för fri utveckling som lövnaturskog, med undantag av att 
inträngande granar röjs bort vid behov. 

Om lövföryngringen på kalmarker efter granavvecklingen är svag bör nödvändiga 
föryngringsåtgärder vidtas. Bokföryngringen i området bevakas.

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 ingår i ett större naturreservat - Hiaklitt. I föreskrifterna för reservatet regleras 
markanvändningen i området vilket bland annat innebär förbud mot byggnationer och 
anläggningsarbeten, täkt, grävningar, upplag etc. och styrning av skogsbruket.

Området ingår också i riksintresse för naturvård samt i riksintresseobjekt friluftsliv 
(miljöbalken 3 kap. 6§). Båda är benämnda Åkulla bokskogar.

Befintligt skydd

Beskrivning av naturtypen
Bokskogar av fryletyp

Naturtypen utgörs av bokskogar på sura podsoler med kruståtel, vårfryle och blåbär. Skogen 
har ofta mäktiga lager av ofullständigt nedbrutna boklöv. Fältskiktet kan då saknas helt. Skogar 
av denna typ med lång kontinuitet och gamla träd har en väl utvecklad och artrik epifytflora av 
främst lavar. 

Karaktärsarter: Bok, gran, ek, björk, vårfryle, kruståtel, ekorrbär, örnbräken.

Naturvårdsverkets definition

Naturtypens naturvärden utvecklas i huvudsak genom naturlig dynamik, vilket bland annat 
omfattar naturliga 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.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Referenser

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

Typiska arter

•  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. 

•  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.

•  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 samt skinntagging knutna till död ved 
finns i mer än 30 % av alla provytor i habitatet.

•  Bokskogens utbredning bibehålls inom området och täcker minst 23 hektar.
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Länsstyrelsen i Halland. Förordnande om naturreservat avseende del av fastigheterna Agnryd 
1:32 samt Stegared 1:2 och 1:3,  Varbergs kommun.  Beslut 1977-12-01. D. Nr. 11.1211-125-77

Fåglar
Mindre flugsnappare (Ficedula parva VU*)

Lavar
Bokkantlav (Lecanora glabrata NT), bokfjädermossa (Neckera pumila NT), bokvårtlav 
(Pyrenula nitida NT), frostig trädgrönelav (Scoliciosporum pruinosum DD)

________________
* VU: sårbar, 
   NT: missgynnad
   DD: kunskapsbrist

Rödlistade arter
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Skala 1:200 000
 

Skala 1:20 000

 

På flygbilden (skala 1:10 000) är Natura 2000-området markerad med heldragen vit linje. Nyckelbiotoper är 
markerade med tunnare, streckad linje.
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