Bevarandeplan för

Särö Västerskog

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.
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Bevarandeåtgärder
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Bevarandeplan för Särö Västerskog
Områdeskod: SE0510067
Naturtyper:

Vegetationsklädda havsklippor (1230)
Pionjärvegetation på silikatrika bergytor (8230)
Ek-avenbokskog av buskstjärnblomma typ (9160)
Lind-lönnskogar i sluttningar och raviner* (9180)
Äldre ekskogar på sura, sandiga marker (9190)
Alluviala lövskogar som tidvis är översvämmade* (91E0)

Arter:

Hålträdsklokrypare (1936)
Smalgrynsnäcka (1014)

Areal:

50

Kommun:

Kungsbacka

hektar

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

December 2005

Ansvarig:
Jeanette Hansson
Upprättad av: Ingegerd Svensson

Särö Västerskog ligger på den yttersta spetsen av en urbergshalvö i den nordhalländska
skärgården. Inom området, som också är naturreservat, växer en lövrik kusttallskog med en
kryptogamflora av internationellt intresse. Friluftslivet är omfattande i området som
genomkorsas av ett flertal stigar.
Särö Västerskog har en lång historia som trädbevuxen betesmark (utmark) och det är tänkbart
att områdets skogliga kontinuitet sträcker sig tillbaka till den tid när träden åter invandrade
efter den senaste nedisningen för mer än 10 000 år sedan. De trädslag som har längst
kontinuitet i området är sannolikt ek, björk och klibbal. Spritt över stora delar av området finns
idag en generation av 200 – drygt 300 år gamla gamla ekar och tallar.
Området tillhör länets främsta skogsområden när det gäller kända förekomster av rödlistade
arter. Mest unik är den rika förekomsten av gamla ekar och det rika växt- och djurliv som är
knutet till dessa. I området finns mer än 200 gamla hagmarksekar och dessutom ett stort antal
gamla, senvuxna bergekar. Lavarna är den organismgrupp som det finns flest sällsynta arter av
i området, men även svampar och skalbaggar är rikt företrädda. Gemensamt för merparten av
de hotade och sällsynta arterna är att de är ljus- och/eller värmekrävande arter som inte trivs i
täta, mörka skogar.
Markvegetationen är mestadels artfattig och hedartad men på några ställen, t. ex. i
Barrlindkärret, finns en mer artrik vegetation med arter som trolldruva, benved och blåsippa.
Barrlindkärret är en särpräglad miljö med grova högvuxna klibbalar och en mycket rik
förekomst av idegran i kantområdena.
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I de mer öppna och solexponerade miljöer på höjdernas hällmarker och utmed stranden har de
rödlistade arterna sandödla, hasselsnok och bastardpärlemorfjäril sina livsmiljöer. I
strandzonen finns även en artrik flora. Särö har också en rik fauna av landlevande snäckor,
typisk för ursprunglig kustnära ekskog.
I området finns också ett värdefullt fågelliv med häckfåglar som skogsduva, mindre hackspett,
spillkråka och gröngöling.

Bevarandesyfte
Syftet är att bidra till att bevarandestatusen hos naturtyperna "vegetationsklädda havsklippor",
"pionjärvegetation på silikatrika bergytor", "ek-avenbokskog av buskstjärnblomma typ", "lindlönnskogar i sluttningar och raviner", "äldre ekskogar på sura, sandiga marker" och "alluviala
lövskogar som tidvis är översvämmade" är gynnsam inom kontinental region samt att bidra till
att uppnå gynnsam bevarandestatus hos områdets arter, smalgrynsnäcka och hålträdsklokrypare.

Bevarandestatus idag
Ej utredd

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

• Förorening och grumling av vattnet. Oljeutsläpp och bensinspill från båttrafik.
• Alla aktiviteter i eller utanför området som kan påverka hydrologin negativt exempelvis
skyddsdikning och rensning av diken.
• Kvävenedfall, vilket påverkar artsammansättningen.
• Predation av rovlevande däggdjur på häckande fåglar.
• Störningar orsakade av det rörliga friluftslivet.

Skogliga naturtyper
• Igenväxning i ekdominerade miljöer där det finns ett inslag av ljus- och värmekrävande arter,
kan ge en ändrad artsammansättning när miljön blir mer sluten. Jätteträd eller i övrigt mycket
gamla träd (främst ek), kan skuggas ihjäl i förtid om andra träd tillåts växa upp i kronorna.
• Idegranen tillhör de rödlistade arterna i området, klassad som missgynnad (NT), och den är
samtidigt under stark expansion i området med en riklig föryngring. Den trivs bäst i skugga och
har gynnats av att skogarna slutit sig alltmer efter att utmarksbetet upphörde för ett sekel sedan.
Många gammelekar är numera starkt skuggade av idegran och det är uppenbart att det finns en
konflikt mellan idegranens starka expansion och bevarandet av alla de ljusälskande arter knutna
till gamla ekar.

Postadress
301 86 HALMSTAD

Besöksadress
Slottsgatan 2

Telefon
035 - 13 20 00

Telefax
035 - 10 75 48

Version nr
1

Sida 4 av 13

Bevarandeplan för Natura 2000-området Särö Västerskog

• Brist på träd som är tillräckligt gamla för att kunna ersätta gammelträden när dessa dör.

Hålträdklokrypare
• Avverkning av gamla lövträd, såväl levande träd med håligheter som högstubbar och lågor
men även "plombering" av trädhåligheter utgör direkta hot mot artens begränsade livsmiljö.
Detta gäller såväl slutna bestånd som hagmarksträd.

Smalgrynsnäcka
• Arten missgynnas av avverkning i ädellövskogar och huggning av lövvegetation i rasbranter.

Bevarandeåtgärder
• Revidering av skötselplanen pågår och beräknas vara klar senast 2006. I samband med planen
tas en metod för framtida skötsel av de gamla hagmarksekarna fram.
• Uppväxande gran och främmande trädslag som sykomorlönn hålls undan.
• Röjning av bok och idegran som konkurrerar med de värdefulla ekarna genomförs vid behov.
• Ett extensivt bete i områden med beteshistorik är önskvärt.
• Då naturvärdena i lövsumpskogen och den sekundära ädellövskogen med lind utvecklas
genom naturlig dynamik lämnas dessa delar i huvudsak till fri utveckling.

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)).
Särö Västerskog är naturreservat sedan 1974. Grävningar, byggnationer, upplag av massor,
annan exploateringsverksamhet m.m. är förbjudet enligt de föreskrifter som gäller för
naturreservatet.
Strandskydd om 300 meter på land och 100 meter på vattensidan av strandlinjen råder vid havet
(MB 7 kap. 13§).
I kommunen råder förbud mot markavvattning (11 kap. 13-14 §§ MB och förordningen om
vattenverksamhet (1998:1388)).
Objektet ligger inom område av riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt MB 3 kap. 6§
och omfattas av strandskydd om 300 meter räknat från strandlinjen enligt MB 7 kap. 13§.
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Beskrivning av naturtyper
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 (0,5) hektar.

Strukturer och funktioner
• Naturtypen är i huvudsak öppen. Träd och buskar har tillsammans en krontäckning av högst x
%.

Typiska arter
• Minst x av de typiska kärlväxtarterna (se listan nedan) förekommer i minst x % av
provytorna.
Dvärglin, knutarv, kustbaldersbrå, skörbjuggsört, strandglim, strandloka, trift, västkustarv.

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.
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Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
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
• Naturtypens utbredning bibehålls inom området och täcker minst x (2,5) 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 ej.

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 x % av provytorna.
Kärlväxter
Bräcke-arter, gul fetknopp, kattfot, styvmorsviol, tjärblomster, vitknavel, vårspärgel (endast
norra Halland), vårtåtel.
Lavarter
Navellavar, tuschlav.

Ek-avenbokskog av buskstjärnblomma typ
Naturvårdsverkets definition
Skogar med ek på friska, fuktiga jordar, som kan bestå av såväl lera och silt som
grövre, silikatrika jordarter. Inslag av andra lövträd och hassel kan förekomma.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
Kontinuitet av lövträd (ek och/eller avenbok) av varierande ålder, inklusive gamla träd.
Förekomst av substrat är viktigt för epifytiska lavar, mossor och svampar, samt för insekter och
landmollusker. Exempel på substrat är död ved i grenar, torrträd, hålträd, lågor av olika trädslag
och i olika nedbrytningsstadier samt bark på gamla träd av olika trädslag.
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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 (1,5) hektar.

Strukturer och funktioner
• Gran förekommer inte i naturtypen.
• Vedartad igenväxningsveg högre än 2 meter saknas inom en radie av 2 m från trädkronornas
yttergräns vid gamla grova ekar.
• Föryngring av ek ska ske med minst x stammar per hektar över en 10-årsperiod.

Typiska arter
• Minst x av de typiska kärlväxtarterna nedan ska förekomma i minst x % av provytorna.
• Minst x av de typiska mossarterna nedan ska förekomma i minst x % av provytorna.
kärlväxtarter
Trolldruva, myskmadra, murgröna, gulplister, vätteros, vårärt, lundslok, skogsbingel, lungört,
buskstjärnblomma, underviol,
mossarter
Fällmossa, neckera-arter, ulota-arter, anomodon-arter, klippfrullania, mörk husmossa, porellaarter, guldlockmossa, blek stjärnmossa.

Lind-lönnskogar i sluttningar och raviner*
Naturvårdsverkets definition
Naturtypen består av blandskogar med lind, ask, alm och lönn på sluttande marker, exempelvis
i rasbranter eller i raviner. Den omfattar både kalla och fuktiga miljöer med skuggtoleranta arter
och torra, varma miljöer som domineras av lind. Bevarandet av naturtypen har extra hög
prioritet.
Karaktärsarter: lind, ek, hassel, bergek, lönn, alm, ask, vitsippa, svalört, harsyra, skogsbingel,
trolldruva, vitsippa, lundgröe och liljekonvalj.
* Bevarandet av naturtypen har hög prioritet inom EU.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
Förekomst av substrat är av största vikt för epifytiska mossor, lavar och svampar samt för
insekter och landmollusker. Exempel på substrat: gamla träd, grova träd, död ved i grenar,
torrträd och lågor av olika trädslag och i olika nedbrytningsstadier.
Skogstypens naturvärden utvecklas i huvudsak genom en dynamik som omfattar naturliga
störningar, som t.ex. skred, ras, stormfällningar och insektsangrepp.
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 Särö Västerskog

Naturtypen är 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 (0,5) hektar.

Strukturer och funktioner
• Trädskiktets nyckelarter alm, ask, lind och / eller lönn finns i minst två skikt. I alla skikt
utgör nyckelarter minst 50 % av virkesförrådet.
• Inslaget av gamla träd i naturtypen ökar.
• Gran, tysklönn och andra främmande trädslag förekommer ej i naturtypen.
• Minst x % av virkesförrådet utgörs av död ved.

Typiska arter
Kompletteras senare.

Äldre ekskogar på sura, sandiga marker
Naturvårdsverkets definition
Ekskogar ofta med inslag av vårtbjörk, rönn och asp på näringsfattiga, ofta sura jordar.
Markerna är ofta hedartade (hedekskog). Ibland är träden senvuxna, låga och knotiga (s.k.
krattskog). Buskskiktet är glest, ofta med brakved och rönn.
Karaktärsarter: Ek, vårtbjörk, glasbjörk, rönn, asp, kruståtel, ängskovall, blåbär, vitsippa,
ekorrbär och väggmossa.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
Förekomst av substrat är av största vikt för epifytiska mossor, lavar och svampar samt för
insekter och landmollusker. Exempel på substrat: gamla träd, grova träd, död ved i grenar,
hålträd, torrträd och lågor av olika trädslag och i olika nedbrytningsstadier.
Naturvärdena i skogar som varit slutna under längre tid utvecklas till stora delar genom en
dynamik som omfattar störningar, som t.ex. stormfällningar, svamp- och insektsangrepp.
Artsammansättningen är karaktäristisk för naturtypen och utan negativ inverkan av främmande
arter.

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

Strukturer och funktioner
• Ek är det dominerande trädslaget och utgör minst 50 % av virkesförrådet.
• De andelar av virkesförrådet som utgörs av gammal ek och av grov ek bibehålls eller ökar.
• Minst x % av virkesförrådet utgörs av död ved.
• Träd och buskar över 1 m höjd saknas inom en radie av 3 meter från 90 % alla ekstammar,
lågor och högstubbar vars diameter är grövre än 50 cm i brösthöjd.
• Granar över 1 m höjd saknas i alla provytor.

Typiska arter
• Minst x av de typiska lavarterna (se listan nedan) finns i mer än x % av alla provytor.
• Minst x av de typiska mossarterna (se llistan nedan) finns i mer än x % av alla provytor.
Lavar:
Rosa lundlav, stor knopplav, liten ädellav, gulnål, grynig nållav, bokkantlav, traslav, lunglav,
örtlav, njurlavar, mussellav, skriftklotterlav, olivklotterlav, grynig filtlav, bokvårtlav,
havstulpanlav.
Mossor:
Fällmossa, späd frullania, klippfrullania, trubbfjädermossa, guldlockmossa, kornbandmossa,
platt fjädermossa, grov fjädermossa, bokfjädermossa, porella-arter, ulota-arter, Zygodon-arter.

Alluviala lövskogar som tidvis är översvämmade*
Naturvårdsverkets definition
Naturliga, tidvis översvämmade skogar med ask eller klibbal i låglänta områden, vid källor och
längs vattendrag på jordar som är rika på alluviala avlagringar och som vid lågvatten är väl
dränerade.
Karaktärsarter: Klibbal, ask, alm, hägg, knäckepil, glasbjörk, strätta, bäckbräsma, ängsbräsma,
älgört, skogsnäva, humleblomster, vitsippa, svalört, strandklo, brännässla, sjöfräken, kärrfräken
och flera starrarter.
* Bevarandet av naturtypen har hög prioritet inom EU.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
Förekomst av substrat för epifytiska mossor, lavar och svampar samt för insekter och
landmollusker är av största vikt. Exempel på substrat: gamla träd, grova träd, död ved i grenar,
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torrträd, hålträd och lågor av olika trädslag och i olika nedbrytningsstadier.
Förekomst av strukturer som socklar, vattensamlingar och hålträd.
Skogstypens naturvärden utvecklas i huvudsak genom en s.k. störningsregim vilken bland
annat omfattar översvämningar, stormfällningar, svamp- och insektsangrepp.
Opåverkad hydrologi.
Artsammansättningen är karaktäristisk för naturtypen utan negativ inverkan av eutrofiering,
försurning eller främmande arter eller fiskstammar.

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 (1) hektar.

Strukturer och funktioner
• Lövträdens andel av virkesförrådet bibehålles eller ökar.
• De andelar av virkesförrådet som utgörs av äldre träd bibehålls eller ökar.
• Minst x % av virkesförrådet utgörs av död ved.

Typiska arter
• Minst x av de typiska växtarterna (se listor nedan) finns i minst x % av provrutorna.
Kärlväxter:
Missne, bäckbräsma, springkorn, strutbräken, safsa.
Mossor:
Källgräsmossa, trubbfjädermossa, skirmossa, mörk husmossa, blåsfliksmossa, bandpraktmossa,
bågpraktmossa, alsidenmossa, stenporella, skogshakmossa, dunmossa, ulota-arter.

Beskrivning av områdets arter
Hålträdsklokrypare
Hålträdsklokrypare påträffas sällsynt i slutna naturskogar, i skogsliknande parker och i
ädellövträdsdominerade hagmarker, i samtliga fall med lång trädkontinuitet. De flesta lokalerna
hyser ett anmärkningsvärt stort antal andra rödlistade arter, vilket tyder på att
hålträdsklokryparen har strikta miljökrav.
Arten lever bland mulm (ett brunt mjöl i stam- och grenhåligheter i lövträd som består av
trämjöl och rester av de svampar som brutit ned träet m. m.) vanligen i anslutning till djurbon
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(fåglar, getingar, bin, myror) och sprider sig mellan olika träd genom att haka fast med klorna i
insekters ben. Uppskattat maximalt spridningsavstånd ca 500 m.
Populationsutvecklingen är okänd eftersom artens existens uppmärksammades först i början av
1990-talet.

Bevarandemål
• Det ska finnas förutsättningar för arten att leva kvar i omådet.
• Antalet hålträd samt ersättningsträd för dessa inom området ska öka.

Smalgrynsnäcka
Snäckan förekommer i kusttrakterna både i rika, tämligen torra ädellövskogar i öppna eller
halvöppna rasbranter blocksluttningar och i öppna sumpskogar och är starkt beroende av
kontinuitet och stabila förhållanden i markens förnaskikt.
En måttligt intensiv betesdrift eller motsvarande påverkan som upprätthåller solinsläpp och
påverkan på fältskikt är fördelaktigt för arten. Markslitaget får dock inte bli alltför stort.

Bevarandemål
Kompletteras senare.
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Rödlistade arter
Fåglar
mindre hackspett Dendrocopos minor VU*,
Insekter:
Allecula morio VU*, rödaxlad lundknäppare Calambus bipustulatus VU, röd-palpad rödrock,
Ampedus hjorti NT, Hypoganus inunctus NT, Nemadus colonoides NT, Oxypoda arborea NT,
Cryptarcha undata NT, bred tick-gnagare Dorcatoma flavicornis NT, Gastrallus immarginatus
NT, Haplo-glossa gentilis NT, Anitys rubens VU, ljusfläckig vedsvampbagge Myceto-phagus
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piceus NT, mörk ögonbagge Euglenes oculatus NT, öronstrit Ledra aurita NT.
Kräldjur:
sandödla Lacerta agilis VU.
Lavar:
slät fjällav Agonimia allobata NT, liten lundlav Bacidina phacodes VU, liten sönderfallslav
Bactrospora corticola VU, violettbrun skivlav Buellia violaceofusca NT, skuggorangelav
Caloplaca lucifuga NT, grå jordlav Catapyrenium psoromoides EN, blek kraterlav Gyalecta
flotowii NT, gammelekslav Lecanographa amylacea VU, orangepudrad klotterlav Opegrapha
ochrocheila NT, mjölig klotterlav Opegrapha sorediifera NT, stiftklotterlav Opegrapha
vermicellifera VU, ädelkronlav Pachyphiale carneola VU, dvärgbägarelav Cladonia parasitica
NT, gammaleklav Lecanographa amylacea VU, grynig lundlav Bacidia biatorina NT, grå
skärelav Schisma-tomma decolorans NT, klosterlav Biatoridium monasteriense NT, kortskaftad
parasitspik Sphinctrina turbinata NT, liten sönderfallslav Bactro-spora corticola VU, mussellav
Normandina pulchella NT, orangepudrad klotterlav Opegrapha ochrochelia NT, rosa lundlav
Bacidia rosella NT, skuggorangelav Caloplaca lucifuga NT, slät fjällav Agonimia allobata NT,
stiftklotterlav Opegrapha vermicellifera VU, violettbrun skivlav Buellia violaceofusca NT, liten
lundlav Bacidina phacodes VU.
Mossor:
västlig husmossa Loeskeobryum brevirostre VU, fågelfotsmossa Pterogonium gracile EN.
Svampar:
korallticka Grifola frondosa NT, tårticka Inonotus dryadeus VU, narrtagging Kavinia himantia
NT, blekticka Pachykytospora tuberculosa NT, rutskinn Xylobolus frustulatus NT, blekticka
Pachykytospora tuberculosa NT, eklackticka Ganoderma resi-naceum EN, lindskål Holwaya
mucida NT, mjölmusseron Tricholoma ustaloides NT, rutskinn Xylobolus frustulatus NT,
oxtungsvamp Fistulina hepatica NT, saffransfingersvamp Ramariopsis crocea VU, tårticka
Inonotus dryadeus VU, ekskinn Aleurodiscus disciformis NT.
__________________________
* Kategorier enligt "Rödlistade arter i Sverige 2000".
EN: starkt hotad
VU: sårbar,
NT: missgynnad
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