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Natura 2000 i Hallands län

 
Sida2005-09-15

Områdeskod: SE0510091

Naturtyper: 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)
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Området ligger i Vendelsöfjorden och utgörs av norra halvan av Vendelsö, de intilliggande 
öarna Brattö, Norstön, Kidholmen och Älmö samt omgivande grundvattenområde. På 
Vendelsö är det gamla odlingslandskapet väl bevarat med äldre åkrar och välbyggda 
stengärdesgårdar Vegetationen präglas dels av de karga och vindpinade förhållandena dels av 
ett långvarigt betesutnyttjande. Gräs- och ljunghedar samt enbuskmarker dominerar. I 
betesmarken närmast Älmö sund breder en artrik havsstrandäng ut sig. Denna vegetation 
återfinns också på läsidor på flera av de övriga öarna som i övrigt har en liknande karaktär 
som Vendelsö. 

Botaniskt sett är Vendelsö högt klassad med bl.a. sumpgentiana, kattfot, ängsnycklar, 
spåtistel, darrgräs, dvärglin och hedfryle. Dessvärre har hävden varit otillräcklig under lång tid 
och markerna har vuxit igen, framförallt med enbuskar. I början av 90-talet återupptogs 
hävden på Vendelsö och Älmö och stora röjningsinsatser påbörjades. Under senare tid har de 
gamla åkrarna på Vendelsö betats tillsammans med den gamla utmarken. 

Sundet mellan Vendelsö och Älmö har grunda sandområden vilket är gynnsamt för fåglar, 
särskilt vadare. Rödbena, strandskata och större strandpipare är vanliga. De i EU:s 
fågeldirektiv förekommande arterna jorduggla och havsörn har observerats på senare tid. 
Vendelsöarkipelagen omges av grundområden som utmärks av hög till mycket hög biologisk 
produktion och har stor betydelse även för det marina livet utanför natura 2000-området.

Areal:
Kommun:

Tid för regeringsbeslut:

Områdesansvarig:

472
Varberg

Januari 1997

Monica Mathiasson

Det främsta syftet är att bevara de betade gräs- och ljunghedarna. Syftet är i övrigt att 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.
Vad kan skada områdets naturvärden?  - exempel

hektar

Området är utpekat enligt habitatdirektivet.Områdestyp:

Ej utredd

September 2005Fastställd:

Ingegerd SvenssonUpprättad av:

Enbuskar på hedar eller kalkgräsmarker (5130)
Fuktängar med blåtåtel eller starr (6410)
Högörtsängar (6430)
Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn (7140)
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•  Annuell vegetation på driftvallar:

Förorening av vattnet till exempel i form av grumling och utsläpp av olja och kemikalier.

Slitage och störningar orsakade av det rörliga friluftslivet. 

Vegetationen förändras om stränderna städas fria från tång.

•  Perenn vegetation på steniga stränder:

Förorening av vattnet till exempel i form av grumling och utsläpp av olja och kemikalier.

Igenväxning med till exempel vresros.

Slitage och störningar orsakade av det rörliga friluftslivet.

Artsammansättningen förändras av ökad kvävetillgång.

Den rödlistade arten strandbeta tål inte bete.

•  Vegetationsklädda havsklippor:

Förorening av vattnet till exempel i form av grumling och utsläpp av olja och 
kemikalier.slitage och störningar orsakade av det rörliga friluftslivet exploatering, bryggor etc.

Artsammansättningen förändras av ökad kvävetillgång.

•  Salta strandängar, nordatlantiska fukthedar med klockljung, torra hedar, enbuskar på hedar 
eller kalkgräsmarker och fuktängar med blåtåtel eller starr, öppna svagt välvda mossar, fattiga 
och intermediära kärr och gungflyn:

Utebliven eller för svag hävd.

För hårt betestryck.

Tillskottsutfodring eller annan tillförsel av växtnäring.

Användning av avmaskningsmedel som innehåller avermectin är negativ för den dynglevande 
insektsfaunan.

Försurnings- och gödslingseffekter från nedfall av luftburna föroreningar.

För närvarande pågår en restaurering av områdets naturbetesmarker. Restaureringen beräknas 
vara slutförd senast 2008.

Områdets naturbetesmarker skall årligen betas och hedarna brännas vart 6 – 10 år. Sly och ris 

Bevarandeåtgärder
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skall röjas vid behov.

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 ett naturreservat. Enligt föreskrifterna för reservatet är det bland annat förbjudet att 
uppföra byggnader, bryggor och andra anläggningar, gräva, schakta, kalka och sprida 
handelsgödsel.

Älmö sund och kringliggande stränder på Vendelsö och Älmö är belagda med beträdnads- och 
vistelseförbud under perioden 1 april - 15 juli.

I Fiskeriverkets författningssamlingar regleras bl.a. användning av fasta redskap, som i någon 
del är högre än 1,5 meter, nätfiske efter hummer, hantering av ryssjor och minsta tillåtna 
maskstorlek på garn.

Strandskydd om 300 meter på land och 100 meter på vattensidan av strandlinjen råder vid 
havet.

Befintligt skydd

Beskrivning av naturtyper
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

Tillförsel av driftmaterial sker kontinuerligt.

Växtsamhället består av kvävegynnade, annuella växter och vegetationen varierar med åldern 
på driftvallen. 

Rik fauna av insekter och vissa kräftdjur.

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

Utvecklingen av strukturer och funktioner kommer ej att utvärderas i denna naturtyp.

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

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

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (4,7) hektar.

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.

Att stranden ej utsätts för stort slitage från rörligt friluftsliv.

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.)

Areal
•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (28) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Strukturer och funktioner

Typiska arter

•  Vresros förekommer i högst 5 % av provytorna.

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

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

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.)

Areal

Strukturer och funktioner

Typiska arter

•  Vedartad vegetation förekommer i högst 5 % av provrutorna.

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

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

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (28) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus

Salta strandängar
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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 är beroende 
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.)

Areal

Strukturer och funktioner

Typiska arter

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

•  Blommande vass sförekommer inte.

•  Habitatet är fritt 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.

•  Minst x av de typiska kärlväxtarterna nedan finns i minst x % av provrutorna.

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

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (28) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus

Nordatlantiska fukthedar med klockljung
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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.

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

•  Habitatet ska vara väl avbetat 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 x %.

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

•  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.

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (28) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus

Torra hedar
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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.

Insprängt i hedmosaiken eller i anslutning till heden finns enebuskar och mer buskiga och 
trädbevuxna partier som ger lä men inte skuggar för mycket. Mosaikstruktur med bryn och 
buskage omväxlande med öppen solbelyst mark samt förekomst av blommande buskar av t.ex. 
hagtorn, slån och rosenbuskar gynnar en lång rad av insekter, t ex många dagfjärilar, vildbin 
och blomflugor, som behöver både öppna och slutna områden under sin livscykel.

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.)

Areal

Strukturer och funktioner

Typiska arter

•  Habitatet ska vara väl avbetat varje år 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.

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (23,6) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus

Enbuskar på hedar eller kalkgräsmarker
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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.

Naturlig artsammansättning för naturtypen 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.)

Areal

Strukturer och funktioner

Typiska arter

•  Habitatet ska vara väl avbetat varje år så att det inte sker någon skadlig ansamling av förna.

•  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 x av de typiska arterna nedan finns i minst x % av provytorna.

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

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (51) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus

Fuktängar med blåtåtel eller starr

Fuktängar på jordar med stort inslag av kalk, lera eller torv. I naturtypen ingår såväl hävdade 
som ohävdade marker. Två undertyper finns: a) Fuktängar på neutrala till kalkrika jordar med 
ett varierande vatteninnehåll, ofta relativt artrika. b) Fuktängar på surare jordar, ibland 
torvrika, med blåtåtel, tåg- och starrarter. Typen varierar beroende på hävd och hävdintensitet.

Naturvårdsverkets definition

Fuktängar med hävdgynnade naturvärden är beroende av fortsatt skötsel.
Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Opåverkad hydrologi. För vissa varianter av naturtypen krävs återkommande 
översvämningar.(?) 

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.)

Areal

Strukturer och funktioner

Typiska arter

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

•  Naturtypen är i huvudsak helt öppen. Träd förekommer med högst 4 stammar per ha och 
saknas helt på habitatytor som är mindre än 0,1 ha. Buskar som vuxit upp i ett välhävdat 
landskap har en krontäckning av högst 5 %.

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

•  Negativa indikatorarter som bladvass, pors, kaveldun, tuvtåtel, knapp- och veketåg samt 
älgört förekommer i högst 20 % av provrutorna.

•  I naturtypen förekommer endast naturliga variationer i hydrologin.

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

Ängsstarr, hirsstarr, loppstarr, ängsnycklar, junfru marie nycklar, sumpmåra, klockgentiana, 
trådtåg, gökblomster, stagg, kärrspira/nordspira, granspira, tätört, ängsvädd, strandmaskrosor, 
ängsruta, kärrsälting.

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (4,7) hektar.

Högörtsängar

-
Naturvårdsverkets definition

Kompletteras senare

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

Kompletteras senare.

Kompletteras senare.

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (4,7) hektar.

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
(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 (28) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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starkt hotad:
martorn (Eryngium maritimum) 

sårbar:
dvärglin (Radiola linoides)

missgynnad:
knutört (Anagallis minima), strandbeta (Beta vulgaris ssp. Maritima), granspira (Pedicularis 
sylvatica), allmän ängssmygare (Hesperia comma), sydlig halmlav (Lecanora confusa), 
rödlånke (Lythrum portula  NT)

Rödlistade arter

Strukturer och funktioner

Typiska arter

•  Naturtypen har ostörd hydrologi.

•  Täckningsgrad av hydromorfologiska strukturer som gölar, mjukmattor etc är minst x %.

•  Täckninggrad av träd- och buskskikt är högst x %.

•  Minst x av de typiska mossarterna (se lista nedan) ska förekomma i minst x % av provytorna.

Typiska arter: 
Guldspärrmossor, röd skorpionmossa, uddvitmossa, sotvitmossa/mellanvitmossa, 
drågvitmossa, klyvbladsvitmossa, röd glansvitmossa, krokvitmossa, knoppvitmossa, 
kärrkrokmossa och purpurkrokmossa.
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regionalt intressant eller hotad art: 
spåtistel (Carlina vulgaris), sumpgentiana (Gentianella uliginosa), hedfryle (Luzula congesta), 
större strandpipare (Charadrius hiaticula), rödbena Totanus totanus).
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