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Natura 2000 i Hallands län

 
Sida2005-09-15

Områdeskod: SE0510048

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)
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Naturreservatet Västra Getterön är beläget väster om Varbergs hamn, på Getteröns yttersta 
utpost. Området är välbesökt och har stor betydelse för det stadsnära friluftslivet.

På den södra delen av halvön, Stora Näs, har inlandsisen slipat hällarna i runda former och på 
flera ställen har jättegrytor mejslats ut i berget. Omväxlande med klipporna ligger små och 
stora klapperstensfält med rundslipade stenar. Reservatets högsta punkt ligger uppe på 
berghällarna ungefär mitt i området. Från drygt 20 m över havet har man här en hänförande 
utsikt över havet och öarna. 

Markerna har en lång beteshistoria bakom sig. Under mitten av 1960talet upphörde dock 
betesdriften på Västra Getterön. Under 1990-talets slut stängslades området och betet 
återupptogs. Trots det långa hävduppehållet har en betes- och kustpräglad vegetation hållit sig 
kvar. Igenväxningen har gått långsamt i de magra markerna. Mellan klippor och 
klapperstensfält växer magra ljunghedar och torrängar med smällglim, liten blåklocka och 
mycket trift. Enbuskar har spridit sig och täcker delvis markerna i söder.

Mot norr och öster blir klipporna och stränderna flacka och mindre dramatiska. Sandiga jordar 
med mager torräng och ljunghed täcker delvis berggrunden. Även här växer enbuskar. Ner 
mot havet i väster finns en större sötvattensgöl med omgivande fuktängar och fukthed där man 
bland annat kan hitta spikblad och klockljung. Utmed stränderna växer bland annat strandkål, 
strandaster, strandmalört och den sällsynta sumpgentianan.

En rad olika fågelarter utnyttjar de blottade eller grunda lerbottnarna vid halvön för födosök. 
Den norra viken, Eneskärsviken, används för förtöjning av fritidsbåtar.

Areal:
Kommun:

Tid för regeringsbeslut:

Områdesansvarig:

180
Varberg

Januari 1997

Lars-Åke Flodin

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

Bevarandesyfte 

Bevarandestatus idag

hektar

Området är utpekat enligt habitatdirektivet.Områdestyp:

Ej utredd

September 2005Fastställd:

Ingegerd SvenssonUpprättad av:

Nordatlantiska fukthedar med klockljung (4010)
Torra hedar (4030)
Artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat* (6230)
Pionjärvegetation på silikatrika bergytor (8230)
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Hot mot områdets naturvärden regleras delvis i reservatsföreskrifterna.

För svag eller utebliven hävd förändrar artssammansättningen och leder till att buskar och träd 
kan breda ut sig. 

Alla åtgärder i eller utanför området, som påverkar hydrologi och hydrokemi  i området 
negativt.

Fågelarter som lever vid stranden hotas om mink förekommer och kan störas av det rörliga 
friluftslivet (främst lösa hundar).

Vattenmiljöerna påverkas negativt av föroreningar, till exempel i form av grumling eller 
utsläpp av olja eller bruk av giftiga båtbottenfärger.

Gödslings- och försurningseffekter från nedfall av luftburna föroreningar ändrar 
artsammansättningen och vattenkvaliteten.

Underhåll av befintliga vägar och anläggningar. Muddring, grävningar, upplag etc..

•  Ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten;

Skadas också av övergödning, som påverkar artsammansättningen. Opportunistiska 
snabbväxande trådalger konkurrerar ut ålgräs och makroalger.

Drivande algmattor, oftast bestående av fintrådiga alger. Även detta fenomen orsakas av 
övergödning, men algmattorna har ett antal sekundära effekter som att de ger upphov till 
syrgasbrist, utsöndrar giftiga exudater, hindrar fisk att söka föda samt hindrar evertebrater med 
planktoniska larvstadier att bottenfälla.

Fiske med redskap som skadar bottnarna och icke selektiva fiskeredskap hotar den biologiska 
mångfalden av däggdjur, fåglar, fisk och bottenlevande djur.

Släpande kättingar, som används för förtöjning av båtar, nöter på bottnarna och kan påverka 
förhållanden för den viktiga bottenfaunan. 

•  Rev;

Närliggande fartygsleder innebär stor risk för oljeutsläpp/läckage. Svall från fartyg kan 
påverka zoneringen.

Fiske med redskap som skadar bottnarna och icke selektiva fiskeredskap som hotar den 
biologiska mångfalden av däggdjur, fåglar, fisk och bottenlevande djur.

Kättingar, som används för förtöjning av båtar, kan orsaka skador på bottnarna och påverka 
förhållanden för den viktiga bottenfaunan. 

•  Strandens naturtyper;

Utsläpp och diffust läckage av näringsämnen orsakar övergödning, vilket påverkar 

Vad kan skada områdets naturvärden?  - exempel
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artsammansättningen. 

Annuell vegetation på driftvallar försvinner vid bortförsel av strandnära tångvallar.

•  Strandängar och hedar;

För fågelarter knutna till de öppna ytorna med behov av stora områden är även upphörd hävd 
på omgivande mark ett hot.

Uppskjutande föremål eller träd som kan utgöra spaningsplats för predatorer (kråkor m. fl.) på 
området öppna ytor.

Överbete. Alltför intensivt betestryck kan påverka den karaktäristiska floran negativt och leda 
till att den betydelsefulla mosaiken mellan kortbetade och svagare betade partier på 
strandängarna försvinner. Likaså kan hedens mosaik med bryn och buskage omväxlande med 
öppen solbelyst gräsmark försämras.

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

Fortsatt hävd av betesmarkerna. En viss variation i hävdens intensitet mellan åren kan vara 
positivt t. ex. för insekter som samlar nektar. 

Omfattande restaureringar har utförts under senare år. Vid fortsattt restaureringsarbete måste 
stor hänsyn tas till  fågelliv.

Röjning av igenväxningsvegetation måste ske kontinuerligt.

En översyn av regleringarna av fisket utförs, med avsikt att bedöma om reglerna är tillräckliga 
för att bevara N2000-värdena i området.

De grunda bottnarna undersöks för att utreda påverkan från förtöjningskättingar mm.

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 naturreservat. Grävningar, byggnationer, upplag av massor ,annan 
exploateringsverksamhet m.m. är förbjudet enligt de föreskrifter som gäller för naturreservatet.

Området ligger inom område av riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt miljöbalken 
(MB) 3 kap. 6§. 

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

Befintligt skydd
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havet enligt MB 7 kap. 13§

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

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.

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

•  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

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

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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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
(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

•  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.

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (5,4) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus

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.

Naturvårdsverkets definition
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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.

Kontinuerligt tillskott av driftmaterial bestående av blåstång och 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.)

Areal

Strukturer och funktioner

Typiska arter

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

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

Typiska arter:
Broskmålla, flikmålla, spjutmålla, strandmålla, skaftmålla, marviol och sodaört.

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (1,8) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus

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.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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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.)

Areal

Strukturer och funktioner

Typiska arter

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

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

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

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (1,8) hektar.

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.)

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Areal

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 kärlväxtarterna (se listan nedan) förekommer i minst y % av 
provytorna.

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

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (5,4) hektar.

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.)

Areal

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

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

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Typiska arter

•  Blommande vass förekommer 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.

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

•  Minst 2 av de typiska kärlväxtarterna (se listan 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.

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.

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 (3,6) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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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 y %.

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

•  I naturtypen förekommer endast naturliga variationer i hydrologin.

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

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

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 är positiv då det gynnar 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 eller 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
•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (18) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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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.

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 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.  

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

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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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 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.

•  Örnbräken förekommer i högst 5 % av provrutorna.

•  I naturtypen förekommer endast naturliga variationer i hydrologin.

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

Blåsuga, kattfot, slåttergubbe, låsbräken, liten blåklocka, knägräs, slåtterfibbla, gökärt, stagg, 
orkidéer, granspira, jungfrulin, ängsskallra, ängsvädd, ängsviol.

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
•  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.

•  Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (18) hektar.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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Kärlväxter: strandstarr Carex paleacea NT (missgynnad)
Rödlistade arter

Typiska arter
•  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.

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

Lavarter: Navellavar, tuschlav.
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