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Bakgrund
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
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
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Bevarandeplan för Svängehallar-Fjärehals
Områdeskod: SE0510062
Naturtyper:

Annuell vegetation på driftvallar (1210)
Perenn vegetation på steniga stränder (1220)
Vegetationsklädda havsklippor (1230)
Salta strandängar (1330)
Torra hedar (4030)
Enbuskar på hedar eller kalkgräsmarker (5130)
Artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat* (6230)
Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn (7140)
Pionjärvegetation på silikatrika bergytor (8230)

Art:

Större vattensalamander (1166)

Areal:

292 hektar

Kommun:

Kungsbacka

Områdestyp: Området antogs av regeringen enligt habitatdirektivet
i januari 1997
Fastställd:

December 2005

Ansvarig:
Jeanette Hansson
Upprättad av: Ingegerd Svensson

Naturreservatet Svängehallar-Fjärehals ligger i ett karakteristiskt avsnitt av den starkt
sönderflikade kuststräckan utmed västsidan av Onsalahalvön. Berggrunden går på många håll i
dagen särskilt i västra delen av området. I de inre östra delarna förekommer sandområden av
växlande storlek, till stora delar barrskogsplanterade eller uppodlade.
Vegetationen uppvisar, bland annat till följd av varierande exponering för vind och saltvatten,
en markant zonering. Ytterst i väster på de mest vindpinade punkterna finns ljunghed. Den
förekommer i havsbandet endast fläckvis bland de kala klipporna och inåt land blir den alltmer
igenvuxen. I vikar har avlagrats sand och andra lösa jordarter vilket gett upphov till en helt
annan vegetation. Vid Svängehallar i reservatets norra del finns stora betesområden med
strandäng, ljunghed, hällmark, fukthed, fuktäng och torräng. På strandängen påträffas bl a
blåsklöver, trift, gåsört och salttåg. Fuktheden är vidsträckt med bl a klockljung, blåtåtel,
tuvsäv och borsttåg. Ljungheden domineras av ljung, odon och kråkris. Kring Harholmsviken
finns ytterligare en välhävdad strandäng.
Innanför denna yttre zon finns ett bälte som till största delen är barrskogsbevuxet. Det omfattar
större delen av området och når på några ställen ganska nära stranden, till exempel vid
Höviken. Skogen består till största delen av tall. I skyddade lägen bakom klippformationer och
i sänkor har även granen nått ansenliga dimensioner. Skogen har till största delen planterats
under de första decennierna av 1900-talet.
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Området är välbesökt, inte minst under badsäsongen. Badplatsen vid Svängehallar är av hög
klass med både sand- och klippstrand, och är mycket välfrekventerad.

Bevarandesyfte
Syftet är att bidra till att bevarandestatusen hos naturtyperna (se ovan) är gynnsam inom
kontinental region samt att gynnsam bevarandestatus uppnås inom kontinental region för
vattensalamandern.

Bevarandestatus idag
Ej utredd

Vad kan skada områdets naturvärden? - exempel
Hot mot områdets naturvärden regleras delvis i reservatsföreskrifterna.

• Reservatsbeslutet är gammalt och inte helt anpassat till områdets natura 2000-värden.
• Skötselplan för området saknas.
• Igenväxning med buskar (t. ex. vresros) och träd i områdets öppna miljöer.
• Förorening av vattnet och strandmiljöerna till exempel i form av grumling och utsläpp av olja
och kemikalier.
• Åtgärder, i eller utanför området, som kan påverka hydrologin i området.
• Gödslings- och försurningseffekter från nedfall av luftburna föroreningar.

Annuell vegetation på driftvallar
• Artsammansättningen förändras om stränder med driftvallar städas fria från tång.

Hedar och övriga gräsmarker, kärr, och pionjärvegetation på silikatrika bergytor
• Svag eller utebliven hävd leder till igenväxning av buskar och träd och utarmning av den
hävdgynnade floran och faunan.
• 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.
• Tillförsel av växtnäring. Tillskottsutfodring ger en indirekt näringstillförsel till marken och
missgynnar den konkurrenssvaga, men värdefulla floran.
• Spridning av bekämpningsmedel och kemikalier. Användning av avmaskningsmedel som
innehåller avermectin är negativ för den dynglevande insektsfaunan.
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Bevarandeåtgärder
Revidering av reservatbeslutets föreskrifter och upprättande av skötselplan för området
kommer att ske under 2006.
Fortsatt hävd av områdets öppna milöer.
Naturvårdsbränning är en positiv skötselåtgärd i vissa ljungdominerade delar.
Förekomsten av vattensalamander kartläggs (sker i basinventeringen).
Områdets insektsfauna inventeras.

Befintligt skydd
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 (MB)).
Området är också naturreservat sedan 1977. "Ändamålet med reservatet är att genom lämplig
hävd bibehålla den nuvarande naturmiljön inom området med omväxling mellan kala klippor,
strandängar och ljunghedspartier som inåt land successivt övergår till tallskog." I föreskrifterna
för reservatet regleras markanvändningen i området vilket innebär bland annat förbud mot
byggnationer och anläggningsarbeten, täkt, grävningar, upplag, skogsplanetering etc..
Strandskydd om 300 meter på land och 100 meter på vattensidan av strandlinjen råder vid havet
enligt MB 7 kap. 13§.
Svängehallar-Fjärehals ligger inom riksintresseområden för naturvård, kulturminnesvård och
för friluftsliv (MB 3 kap. 6§).

Beskrivning av naturtyper
Annuell vegetation på driftvallar
Naturvårdsverkets definition
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.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
Kontinuerligt tillskott av driftmaterial bestående av blåstång och annat organiskt material.
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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
• Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (2,9) hektar.

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

Typiska arter
• Minst x av de typiska arterna (se den totala listan över typiska arter för naturtypen nedan)
förekommer i minst x % av provytorna.
Typiska arter:
Broskmålla, flikmålla, spjutmålla, strandmålla, skaftmålla, marviol och sodaört.

Perenn vegetation på steniga stränder
Naturvårdsverkets definition
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.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
God vattenkvalitet.
Varierad vegetation, från nästan vegetationsfria stränder närmast havet till strandängsvegetation
i de över delarna.
Intakta zoneringar med förekomst av olika vegetationstyper.

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.)
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Areal
• Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (2,9) hektar.

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

Typiska arter
• Minst x av de typiska arterna nedan förekommer i minst x % av provytorna.
Strandkvanne, strandaster, strandbeta, marviol, kärrtörel, saltarv och strandråg.

Vegetationsklädda havsklippor
Naturvårdsverkets definition
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.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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
• Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (2,9) hektar.

Strukturer och funktioner
Kompletteras senare.

Typiska arter
• Minst x av de typiska kärlväxtarterna nedan förekommer i minst x % av provytorna.
Dvärglin, knutarv, kustbaldersbrå, skörbjuggsört, strandglim, strandloka, trift, västkustarv.
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Salta strandängar
Naturvårdsverkets definition
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.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
Kontinuerlig hävd krävs för att bevara markens karaktäristiska flora och fauna och för att ge
goda förutsättningar för häckande och rastande fåglar. 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
• Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (14) hektar.

Strukturer och funktioner
• Naturtypen är väl hävdad varje år så att det inte sker någon skadlig ansamling av förna.
• Naturtypen är fri från träd och buskar på betesmarken och i skiftesgränser.
• Stolpar och andra uppskjutande föremål högre än 1,4 meter förekommer ej.
• Den andel av området som täcks av vattensamlingar (x hektar) bibehålls eller ökar.
• Blommande vass förekommer inte.

Typiska arter
• Minst x av de typiska kärlväxtarterna nedan finns i minst x % av provrutorna.
Saltmålla, trift, rödsäv, kustarun, dvärgarun,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.

Torra hedar

Postadress
301 86 HALMSTAD

Besöksadress
Slottsgatan 2

Telefon
035 - 13 20 00

Telefax
035 - 10 75 48

Version nr
1

Sida 8 av 13

Bevarandeplan för Natura 2000-området Svängehallar-Fjärehals

Naturvårdsverkets definition
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.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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.

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 (14) hektar.

Strukturer och funktioner
• Naturtypen är väl hävdad 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 x %.
• Vedartad igenväxningsvegetation högre än 0,5 m förekommer ej.

Typiska arter
• Minst x av de typiska arterna (se listan nedan) finns i minst x % av provytorna.
Vårtåtel, slåttergubbe, fältmalört, småstarr arter, knägräs, backnejlika, rotfibbla, stagg,
backsippa, ängsvädd, sandmaskrosor och backtimjan.

Enbuskar på hedar eller kalkgräsmarker
Naturvårdsverkets definition
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.
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Enbuskvegetationen täcker högst 25%.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
Naturtypen är beroende av hävd. Den optimala miljön för naturtypens arter har troligen varit
magra slåttermarker och betesmarker som bränts.
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
• Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (75) hektar.

Strukturer och funktioner
• Habitatet är 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.

Typiska arter
• Minst x av de typiska arterna nedan finns i minst x % av provytorna.
Borsttåg, stagg, nattviol, ängsvädd, slåttergubbe, knägräs, stagg, ängsvädd och backtimjan.

Artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat*
Naturvårdsverkets definition
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.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
Hävd. De artrika staggsamhällena har uppkommit genom ängsbruk och 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. Både klockgentiana och granspira svarar positivt på bränning.
Naturtypen är i huvudsak helt öppen.
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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 (2,9) hektar.

Strukturer och funktioner
• Naturtypen är väl hävdad 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 x %.
• Vedartad igenväxningsvegetation högre än 0,5 m förekommer ej.
• Örnbräken förekommer i högst 5 % av provrutorna.
• I naturtypen förekommer endast naturliga variationer i hydrologin.

Typiska arter
• Minst x av de typiska arterna (se listan nedan) finns i minst x % av provytorna.
Blåsuga, kattfot, slåttergubbe, liten blåklocka, knägräs, slåtterfibbla, gökärt, stagg, orkidéer,
jungfrulin, ängsskallra, ängsvädd, ängsviol.

Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn
Naturvårdsverkets definition
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.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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.
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Naturtypen är i huvudsak öppen.
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 (5,8) hektar.

Strukturer och funktioner
• Arealen av våtmark med ostörd hydrologi bibehålls.
• Täckninggrad av träd- och buskskikt är mellan x och y %.

Typiska arter
• Minst x av de typiska mossarterna (se lista nedan) ska förekomma i minst x % av provytorna.
Uddvitmossa, sotvitmossa/mellanvitmossa, drågvitmossa, klyvbladsvitmossa och röd
glansvitmossa.

Pionjärvegetation på silikatrika bergytor
Naturvårdsverkets definition
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.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
Naturtypen är oftast beroende av bete och förmodligen ofta även beroende av tillfälliga
störningar av typen brand.
Naturtypen är utan negativ inverkan av gödsling och främmande arter.
Populationerna av de typiska arterna i naturtypen bibehålls eller ökar.

Bevarandemål

Postadress
301 86 HALMSTAD

Besöksadress
Slottsgatan 2

Telefon
035 - 13 20 00

Telefax
035 - 10 75 48

Version nr
1

Sida 12 av 13

Bevarandeplan för Natura 2000-området Svängehallar-Fjärehals

(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 (58) hektar.

Strukturer och funktioner
• Naturtypen är i huvudsak öppen. Träd och buskar som vuxit upp i ett välhävdat landskap har
tillsammans en krontäckning av högst x %.
• Vedartad igenväxningsvegetation förekommer i högst x % av provytorna.

Typiska arter
• Minst x av de typiska kärlväxtarterna (se nedan) finns i x % av provytorna.
• Minst en av de typiska lavarterna nedan finns i x % av provytorna.
Kärlväxter
Bräcke-arter, gul fetknopp, kattfot, styvmorsviol, tjärblomster, vitknavel, vårspärgel (endast
norra Halland), vårtåtel.
Lavarter
Navellavar, tuschlav.

Beskrivning av utpekad art
Större vattensalamander
Större vattensalamander lever huvudsakligen på land, bl.a. under stenar och i murkna stubbar,
vanligen i lövdominerad skog. Under lekperioden i april – maj behöver de ha tillgång till
permanenta vattensamlingar som grusgropar eller lertäkter. Det är ovanligt att vattnen är
mindre än 10 m i diameter och grundare än 0,5 m. Att vattnet är permanent är viktigt för den
långa larvutvecklingen. Större vattensalamander är snäv i val av lekmiljö.
För att arten ska trivas får vattnet inte vara för surt, minst pH 5,0. Dammen ska dessutom helst
vara fri från fisk. Lekvatten bör vara solbelysta så att de blir isfria tidigt på våren och håller en
hög temperatur långt in på hösten. Svala och skuggade vatten med låga pH-värden eller höga
koncentrationer av kväve (över 0,13 mg nitrat/l; över 0,25 mg ammonium/l) tycks undvikas i
reproduktionssammanhang. Honan lägger mellan 200 och 300 ägg per säsong. Äggen läggs ett
och ett mellan vattenväxternas blad som sedan viks över för att skydda och kamouflera äggen. I
vattnet utvecklas de delvis frisimmande larverna tills de är redo att gå upp på land från slutet av
augusti till oktober.

I Halland har 22 småvatten med förekomst av arten hittills rapporterats till hotartsregistret.
Totalt i södra Sverige uppgår antalet till mellan 500–600. Arten är starka beroende av ett
komplext småvattenlandskap – rika, solbelysta akvatiska miljöer sammanbundna med äldre
skog via goda spridningsvägar.
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Bevarandemål
Antalet lämpliga lekvatten för arten inom området ska öka.
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Rödlistade arter
Sandmålla (Atripelex laciniata) starkt hotad*
* Kategorier enligt "Rödlistade arter i Sverige 2000".
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