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Vad betyder Natura 2000? 

Natura 2000 är ett europeiskt nätverk av områden med värdefull natur. Utpekande av 
Natura 2000-områden bygger på krav i EU:s fågeldirektiv samt art- och habitatdirektiv. 
Syftet är att EU:s medlemsländer ska ta ett gemensamt ansvar för att bevara de arter och 
naturtyper som förekommer naturligt i Europa.  

EU-direktiven har sin grund i Bernkonventionen som var först med att rättsligt skydda 
arter och deras livsmiljöer i Europa. Direktiven fastställer principen att naturtyper har ett 
bevarandevärde i sig själva och inte enbart för att de utgör hemvist för vissa arter. 
Direktiven är EU:s bidrag till bevarandet av den biologiska mångfalden så som det lades 
fast i Konventionen om biologisk mångfald i Rio 1992. Natura 2000-nätverket är en av 
grundstenarna i EU:s arbete för biologisk mångfald.    

Varje medlemsland ska peka ut Natura 2000-områden för att skydda de fåglar som anges 
i EU:s fågeldirektiv och de arter och naturtyper som anges i art- och habitatdirektivet. 
Genom utpekandet åtar sig länderna att de värden som pekats ut i området ska bevaras 
långsiktigt genom rätt skydd och skötsel.  

 

Vad är en bevarandeplan? 

För varje Natura 2000-område ska Länsstyrelsen ta fram en bevarandeplan. I bevarande-
planen ska det finnas en beskrivning av de arter och naturtyper som finns i området och 
som kan ligga till grund för att peka ut Natura 2000-området samt ett bevarandesyfte och 
bevarandemål. Tänkbara hot mot Natura 2000-områdets arter och naturtyper, samt behov 
av bevarandeåtgärder som t. ex. skydd och skötsel, ska beskrivas. Planen ska underlätta 
förvaltning av området och tillståndsprövningar enligt miljöbalken.  

I bevarandeplanen redovisas gränser, arter och naturtyper enligt bästa tillgängliga kunskap. 

Bevarandeplanen fastställs av Länsstyrelsen, som även är ansvarig för att målsättningen 
med området uppfylls. Bevarandeplanen ska vara ett levande dokument och revideras när 
ny kunskap tillkommer eller när förutsättningar för området ändras. Planen ska tas fram i 
dialog med berörda intressenter och det är värdefullt om den som har ny information som 
berör området kontaktar Länsstyrelsen. 

Bevarandeplanen är inte ett juridiskt bindande dokument. För formell reglering av skydd 
eller skötsel kan andra beslut behövas som exempelvis skyddsbeslut för naturreservat. 
Föreskrifter enligt eventuella skyddsbeslut gäller parallellt med den tillståndsplikt som 
gäller inom Natura 2000.  

 

 

 

Mer information om Natura 2000 

Länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/halland eller telefon 010-224 3000 
Naturvårdsverkets hemsida: www.naturvardsverket.se 
 

 

http://www.lansstyrelsen.se/halland%20eller%20telefon%20010-224%203000
http://www.naturvardsverket.se/
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Viktigt att tänka på 

Det krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka 
miljön i ett Natura 2000-område. Tillståndsplikten gäller även för verksamheter eller 
åtgärder utanför Natura 2000-området om dessa kan innebära att miljön inne i området 
påverkas. Detta regleras i miljöbalken (7 kap. 27-29§§). Då det kan vara svårt att avgöra 
vilka åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka naturvärden behöver man samråda 
med Länsstyrelsen på ett tidigt stadium. Detta underlättar en eventuell tillståndsprövning. 
Vid skogsbruksåtgärder hålls samråd med Skogsstyrelsen. Tillstånd krävs inte för 
verksamheter och åtgärder som direkt hänger samman med, eller är nödvändiga för 
skötseln och förvaltningen av Natura 2000-området. 

Enligt övergångsbestämmelserna krävs inte särskilt Natura 2000-tillstånd för verksam-
heter som påbörjats före 1 juli 2001 under förutsättning att de vid denna tidpunkt hade 
tillstånd enligt 9 eller 11 kap miljöbalken eller motsvarande äldre bestämmelser. Till-
ståndsplikten aktualiseras dock vid ändring av verksamheten.  

Utöver den särskilda lagstiftning som gäller Natura 2000-områden gäller andra lagar och 
bestämmelser. Det kan således krävas tillstånd för att göra de åtgärder som beskrivs i denna 
plan. 

Mer information finns hos Länsstyrelsen, läs på webben eller kontakta en handläggare.  

Läsanvisningar 

De hot som redovisas under rubriken ”Vad kan påverka negativt” i bevarandeplanen, ska 
ses som exempel på åtgärder som kan skada utpekade arter och naturtyper. I varje enskilt 
fall måste det göras en bedömning huruvida den planerade åtgärden är sådan att den kan 
skada områdets naturvärden.  

Hot som är övergripande och gäller för många av naturtyperna, men som inte kan avvärjas 
genom skötselåtgärder inom det enskilda Natura 2000-området, tas inte upp i 
bevarandeplanen. Sådana hot kan vara;  

- Försurning och övergödning till följd av nedfall av kemiska ämnen. 
- Global uppvärmning. 
- Storskaliga förändringar av markanvändning där t. ex. naturbetesmarker och 

slåtterängar växer igen och variationsrik skog omvandlas till produktionsskog.  
- Omvandling av skötseln av landskap från småskaligt till storskaligt.  

De bevarandemål som redovisas för de enskilda arterna/naturtyperna i bevarandeplanen 
beskriver det tillstånd som är önskvärt för arten/naturtypen inom Natura 2000-området.  

Det bevarandetillstånd som redovisas för de enskilda arterna/naturtyperna anger tillståndet 
för arten/naturtypen i Natura 2000-området vid den tidpunkt då denna bevarandeplan togs 
fram.   
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Sida

Områdets totala areal: 5,1 ha

Kommun: KungsbackaBevarandesyfte
För Natura 2000-området Oxhagen är syftet att bevara eller återställa ett gynnsamt tillstånd för de 
naturtyper och arter som utgjort grund för utpekandet av området. Det överordnade 
bevarandesyftet för Natura 2000-nätverket är att bidra till bevarandet av biologisk mångfald 
genom att bibehålla eller återskapa gynnsam bevarandestatus för de naturtyper och arter som 
omfattas av EUs fågeldirektiv eller art- och habitatdirektiv.

Prioriterade bevarandevärden:
Äldre ädellövskog i brant med översilningsstråk och rik flora samt skalbaggen ekoxe.

Prioriterade åtgärder: Fri utveckling.
Genomförande av åtgärdsprogram för ekoxe.

Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2017-12-08

Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2018-04-03

Regeringsbeslut, historik: 

SPA: Nej, pSCI: 1998-01-01, SCI: 2005-01-01, SAC: 2011-03-01,  regeringsbeslut 
M2010/4648/Nm

Markägarförhållanden: 

Naturvårdsverket.Naturtyper och arter som ska bevaras i området:
1083 - Ekoxe, Lucanus cervus

Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:

7160 - Källor och källkärr

9180 - Ädellövskog i branter

9190 - Näringsfattig ekskog
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SidaBeskrivning av området
Oxhagen är beläget ca 14 km öster om Kungsbacka och ingår i ett större lövskogsdominerat 
landskap utmed Lygnerns norra strand. Det ligger i en sydsluttning där terrängen höjer sig i 
trappstegslikt i förkastningsbranter och mellanliggande terrasser. Områdets värdekärnor består av 
blandskog och ekskog. Området har en prägel av orördhet. Inslaget av hålträd och död ved i lågor 
och torrträd är bitvis stort. Bland häckande fåglar kan nämnas skogsduva, mindre hackspett, 
kattuggla och stenknäck. Hela området är naturreservat och delar är klassat som nyckelbiotop. 
Området ingår även i Lygnern-Fjäråsbräckas riskintresse för naturvård och vattenskyddsområde.Vad kan påverka negativt
Nedan redovisas exempel på åtgärder som riskerar att påverka utpekade naturvärden negativt. 
Innan en åtgärd genomförs måste verksamhetsutövaren ta ställning till om den specifika åtgärden 
riskerar att påverka miljön i Natura 2000-området på ett betydande sätt. I så fall ska kontakt tas 
med Länsstyrelsen.

Alla typer av exploateringsföretag, byggnation, grävning, schaktning och upplag etc. i eller i 
direkt anslutning till området kan förstöra eller skada naturtypen. Antingen som en direkt effekt 
eller genom anläggningsarbetet.

Byggande av skogsbilväg,  körande med maskiner och andra åtgärder som kan resultera i 
markkompaktering, djupa spår och andra markskador kan bl.a. leda  till ökad ytavrinning, skador 
på rötterna, förändrad markkemi och ändrade förutsättningarna för marklevande organismer.

Dikning och dikesrensning, dämning, avverkning, exploatering och andra åtgärder som kan 
påverka områdets hydrologi och hydrokemi på ett negativt sätt och därmed förändra ytvattnets 
flöde och kvalitet, grundvattnets nivåer och kvalitet samt fuktighet och ljusförhållanden i 
bestånden. Detta kan i sin tur ge konsekvenser på vegetationen och på karaktäristiska strukturer 
som död, fuktig ved samt innebära en ökad transport av slam, sediment och tungmetaller. Även 
åtgärder i närliggande miljöer kan ge en negativ påverkan.

Avverkning, röjning, gallring och bortförsel av ved utgör hot genom att livsmiljöer för djur, 
växter och svampar förstörs eller borttages och genom att lokalklimatet påverkas. Även åtgärder i 
intilliggande områden kan vara skadliga.

Spridning av kemikalier och växtnäringsämnen kan påverka artsammansättningen negativt.

Konkurrens från gran i och i direkt anslutning till naturtypen ändrar snabbt ljusförhållandena och 
kan helt konkurrera ut lövträden och den känsliga epifytfloran. Även jordmånen påverkas på sikt. 
Täta uppslag av ung bok kan skada epifytfloran på äldre träd.

Brist på störningar som skapar dynamik i exempelvis trädslagssammansättning, åldersstruktur, 
död ved, brandpåverkad ved, blottad jord och översvämmad mark. Sådana störningar kan t.ex. 
vara brand, översvämning, utbrott av skadeorganismer och storm.

Älg och annat vilt kan genom hårt bete förhindra föryngring av lövträden.

Främmande arter kan påverka konkurrensförhållanden, predationstryck och orsaka sjukdomar.

Ekoxen hotas av att glesa bestånd med gamla ädellövträd blir allt mer sällsynt i landskapet, samt 
av att död, grov ved generellt blir mer sällsynt i skogen. Växer bestånden igen har arten svårt att 
fullfölja sin utveckling på grund av att mikroklimatet försämras.
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SidaBevarandeåtgärder
Hela Natura 2000-området är naturreservat. Genom reservatsföreskrifterna skyddas området från 
ingrepp som skogsbruksåtgärder, spridning av kemikalier och fysisk exploatering vilka kan hota 
dess bevarandetillstånd.

Naturvärdena i området ska huvudsakligen utvecklas genom naturlig dynamik och lämnas för fri 
utveckling. Viss naturvårdande skötsel kan dock behövas. Detta gäller främst efterhållning av 
gran och inträngande icke inhemska trädslag.

Möjligheterna att utvidga Natura-2000 området är önskvärt då området är mycket litet. Liknande 
naturtyper med branter med ekskog och blandlövskog finns i anslutning till området och en bit 
österut in i Marks kommun. Där har även under 2016 bildats två nya skogliga 
biotopskyddsområden som omfattar nyckelbiotoper i området.

Ett examensarbete genomfördes 2006 som kartlade ekoxens förekomst i trakten på uppdrag av 
Kungsbacka kommun. Inom arbetet togs även fram ett lokalt åtgärdsprogram för arten. Ett 
genomförande av åtgärdsprogrammet skulle gynna artens förekomst i trakten.Uppföljning av naturtyper och arter
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs. Uppföljningen ska ske 
enligt de manualer för skyddade områden som har tagits fram av Naturvårdsverket.
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SidaNaturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:7160 - Källor och källkärr
0,1 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:

Beskrivning

Naturtypen förekommer i områdets nedre delar och utgörs av översilningsmark. Naturtypen 
bidrar till områdets frodiga karaktär och rika markvegetation.

Bevarandemål

Målet är att våtmarkens hydrologi är ostörd utan några avvattnande eller tillrinnande diken 
eller körspår som medför negativ påverkan. Området karakteriseras av ett ständigt tillflöde av 
framspringande grundvatten med låg och jämn temperatur under hela året. Hydrokemin är 
fattig till intermediär, mineralrik samt utan betydande antropogen påverkan. Bottenskiktet 
domineras av olika typer av mossor och vegetationen är karakteristisk för naturtypen med riklig 
förekomst av typiska arter som gullpudra eller bäckbräsma. Arealen av naturtypen källor och 
källkärr är minst 0,1 hektar.

Bevarandetillstånd

Bevarandetillståndet för naturtypen i området är tillfredsställande.
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Sida9180 - Ädellövskog i branter
3 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:

Beskrivning

Naturtypen förekommer i den nedre delen av området och domineras av ek men inslaget av 
andra lövträd som al, lind och hassel är stort. Skogen är frodig, flerskiktad och olikåldrig. Här 
finns översilningsstråk och floran är rik med bl. a. mellanhäxört, skogsbingel och lundslok.

Bevarandemål

Målet är att trädskiktet domineras av ek, al, lind och hassel. Gamla träd, liggande död ved, 
stubbar samt stående döda eller döende träd förekommer allmänt. Trädskiktet är olikåldrigt så 
att tillgången till riktigt gamla träd säkerställs för framtiden. Områdets hydrologi och 
näringsstatus är utan betydande antropogen påverkan. Småskaliga naturliga processer som 
åldrande, avdöende, omkullfallna träd och luckbildning påverkar skogens dynamik och 
struktur. Gran, främmande arter eller sly har ingen negativ påverkan på de gamla biologiskt 
värdefulla ädellövträd i området och naturvärden knutna till dessa. Arealen av naturtypen 
ädellövskog i branter är minst 1,1 hektar.

Bevarandetillstånd

Bevarandetillståndet för naturtypen i området är tillfredsställande.

1,1 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:
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Sida9190 - Näringsfattig ekskog
1 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:

Beskrivning

Naturtypen förekommer i den västra delen av området. I branterna finns äldre, klenvuxen 
enskiktad ekskog. På den övre terrassen växer äldre och högre ekskog med värdefull 
kryptogamflora.

Bevarandemål

Målet är att skogen domineras av ek. Gamla träd, liggande död ved, stubbar samt stående döda 
eller döende träd förekommer allmänt. Trädskiktet är olikåldrigt så att tillgången till riktigt 
gamla träd säkerställs för framtiden. Områdets hydrologi och näringsstatus är utan betydande 
antropogen påverkan. Typiska arter som guldlockmossa, glansfläck, mussellav och fällmossa 
förekommer. Småskaliga naturliga processer som åldrande, avdöende, omkullfallna träd och 
luckbildning påverkar skogens dynamik och struktur. Gran, främmande arter eller sly har ingen 
negativ påverkan på de gamla biologiskt värdefulla ekarna och naturvärden knutna till dessa. 
Arealen av naturtypen näringsfattig ekskog är minst 1,2 hektar.

Bevarandetillstånd

Bevarandetillståndet för naturtypen i området är tillfredsställande.

1,2 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:
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Sida1083 - Ekoxe, Lucanus cervus
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.

Beskrivning

Ekoxen är Europas största skalbagge. Hanen med sina kraftiga mandibler kan bli upp till 90 
mm medan honan normalt inte blir större än ca 45 mm. Larvutvecklingen sker i rotsystem av 
företrädesvis ek men även i bok, björk, lönn och hassel där larven lever av murken och fuktig 
död ved. Larvutvecklingen tar ca fem år. Fullvuxna ekoxar lever under några veckor 
huvudsakligen under juni och juli. Den livnär sig då på sav från gamla ekar.

Vid Oxhagen observerades ekoxar senast 2001. Arten har sitt starkaste fäste i närområdet vid 
Annabo strax väster om Oxhagen där arten observeras årligen men finns även på ett fåtal andra 
lokaler. Det är möjligt att arten är underrapporterad från området då de flesta som letar efter 
arten i närområdet kanske besöker de mer säkra lokalerna.

Det krävs drastiska åtgärder för att skogen i själva Oxhagen ska bli en gynnsam miljö för ekoxe 
och risken är då stor att andra skyddsvärda arter missgynnas liksom de skyddsvärda 
naturtyperna ädellövskog i branter och näringsfattig bokskog. Äldre solexponerade ekar i 
rasbranter och i hagmark, som troligen är viktiga för ekoxepopulationen i området, finns 
däremot strax västerut mellan Oxhagen och Annabo. Bergbranter med senvuxen ek och marker 
med rik flora fortsätter också i östlig riktning längs Lygnerns norra sida. Det är av stor 
betydelse att dessa hagar betas så att trädskiktet även fortsättningsvis hålls glest och soligt.

Bevarandemål

Målet är att området erbjuder god tillgång på äldre savande ekarsom kan utgöra föda för fullt 
utvecklade ekoxar.

Bevarandetillstånd

Bevarandetillståndet för arten i området är otillfredsställande. Det finns få observationer av 
arten från området och även i länet i stort är arten på tillbakagång.
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  BILAGA 2 

Ordförklaring 

art – De arter som området är utpekat för och som beskrivs i särskilda avsnitt är sådana som 
finns uppräknade i bilaga 2 till art- och habitatdirektivet. För varje art har Naturvårdsverket 
tagit fram en vägledning som finns att hämta på http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Vagledningar/Skyddade-omraden/Natura-2000/ 

bevarandemål – Beskrivning av det önskvärda tillståndet för den berörda naturtypen eller 
arten i det berörda området. 

bevarandetillstånd – Det nuvarande tillståndet för den berörda naturtypen eller arten i det 
berörda området i förhållande till bevarandemålen.  

bevarandestatus – Tillståndet för den berörda naturtyper eller arten i ett biogeografisk 
perspektiv, där alla faktorer som påverkar en art eller naturtyp och som på sikt kan påverka 
dess naturliga utbredning, struktur och funktion, har beaktats. 

biotopskydd – En form av områdesskydd. Inom ett biotopskyddsområde får man inte göra 
något som skadar naturvärdena. 

ekologisk status – Tillståndet i sjöar, vattendrag och kust (vattenförekomst) bedöms i form av 
ekologisk status och kemisk status. Den ekologiska statusen är en bedömning av vattnets 
kvalitet för organismer. Bedömningarna görs i enlighet med förordningen (2004:660) om 
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.  

kemisk status– Tillståndet i sjöar, vattendrag, grundvatten och kust (vattenförekomst) 
bedöms i form av kemisk status och ekologisk status- Den kemiska statusen är en bedömning 
av förekomsten av vissa ämnen. Bedömningarna görs i enlighet med förordningen (2004:660) 
om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 

konnektivitet – hur lätt organismer kan förflytta sig längs med ett vattendrag i förhållande till 
ursprungstillståndet. Konnektiviteten försämras således om det finns konstruktioner som gör 
det svårare att passera som höga dammväggar eller kulverterade sträckor. Konnektiviteten 
avser också sediment och organiskt material. Konnektivitet kan också avse förflyttning från 
vattnet upp på land, men i detta dokument avser vi främst längs med vattendragen.  

naturtyp – I detta dokument avser naturtyper sådana som är definierade av EU och finns 
uppräknade i bilaga 1 till art- och habitatdirektivet. Exempel på sådana naturtyper är 9110 
näringsfattig ekskog, 1210 driftvallar och 3260 mindre vattendrag. För varje naturtyp har 
Naturvårdsverket tagit fram en vägledning med information om hur naturtypen ser ut, vilka 
arter som finns i den, vad som krävs för att den ska kunna bevaras etc. Dessa finns att hämta 
på http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Skyddade-
omraden/Natura-2000/ 

nyckelbiotop – En värdefull naturmiljö. 

pSCI – Natura 2000-område som pekats ut med stöd av art- och habitatdirektivet kan ha 
beteckningen pSCI, SCI och SAC beroende på hur långt i beslutsprocessen området har 

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Skyddade-omraden/Natura-2000/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Skyddade-omraden/Natura-2000/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Skyddade-omraden/Natura-2000/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Skyddade-omraden/Natura-2000/
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kommit. När det heter pSCI (proposed Site of Community Interest) har området föreslagits av 
Sveriges regering, men ännu inte antagits av EU. 

SAC - Natura 2000-område som pekats ut med stöd av art- och habitatdirektivet kan ha 
beteckningen pSCI, SCI och SAC beroende på hur långt i beslutsprocessen området har 
kommit. SAC (Special Area of Conservation) är det slutliga steget där området har antagits av 
EU och därefter med stöd av miljöbalken 7 kap 28 § förklarats som särskilt bevarandeområde 
vilket bland annat kräver att bevarandesyfte och åtgärder är fastlagda och offentliggjorda.  

SCI – Natura 2000-område som pekats ut med stöd av art- och habitatdirektivet kan ha 
beteckningen pSCI, SCI och SAC beroende på hur långt i beslutsprocessen området har 
kommit. När det heter SCI (Site of Community Interest) har området antagits av EU, men 
ännu inte förklarats som SAC. 

SPA – Natura 2000-område som genom regeringsbeslut klassificerats som särskilt 
skyddsområde (Special Protection Area, SPA-område) i enlighet med Fågeldirektivet.  

vattenförekomst – En avgränsad vattensamling som en sjö, en kustvik, ett 
grundvattenmagasin eller en del av ett vattendrag. 
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