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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 bevarandeplanen 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

Postadress
301 86 HALMSTAD

Besöksadress
Slottsgatan 2

E-post
Halland@lansstyrelsen.se

Telefon
010 – 224 30 00

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 verksamheter 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. Tillståndsplikten 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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Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0510064 Vallda Sandö
Kommun: Kungsbacka
Områdets totala areal: 335,2 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2017-09-29
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2018-04-03
Markägarförhållanden:
Privat, Kungsbacka kommun och Västkuststifltelsen.
Regeringsbeslut, historik:
SPA: Nej, pSCI: 1995-12-01, SCI: 2004-12-01, SAC: 2011-03-01, regeringsbeslut
M2010/4648/Nm
Naturtyper och arter som ska bevaras i området:
Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:
1140 - Blottade ler- och sandbottnar
1170 - Rev
1210 - Driftvallar
1220 - Sten- och grusvallar
1230 - Vegetationsklädda havsklippor
1310 - Glasörtstränder
1330 - Salta strandängar
2130 - Grå dyner
4010 - Fukthedar
4030 - Torra hedar
6230 - Stagg-gräsmarker
6410 - Fuktängar
7140 - Öppna mossar och kärr
8230 - Hällmarkstorräng
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Bevarandesyfte

För Natura 2000-området Vallda Sandö är syftet att bevara eller återställa ett gynnsamt tillstånd
för de naturtyper 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:
Hällmarkstorrängar, torra hedar och strandängar utmed kusten med rikt fågelliv och
naturvårdsintressant flora.
Prioriterade åtgärder:
Återinfört bete på de strandängar som är i ohävd samt röjning av igenväxningsvegetation och
bränning på hedarna.
Beskrivning av området

Naturreservatet Vallda Sandö ligger i det nordhalländska kustbandet mellan Stallviken och
Låddholmsviken, ca 6 km väster om Kungsbacka. Sandö i väster är en halvö med flacka
bergshöjder som förbinds med fastlandet genom vidsträckta strandängar och marskland. Råserna
är ett par långsträckta vattensamlingar. De är kvar som rester av den havsvik som tidigare nästan
helt skilde halvön från fastlandet. Hela Natura 2000 området är naturreservat och ligger inom
både Vallda Sandö-Hördalens riksintresse för naturvård och Särö skärgård-Vallda Sandös
riksintresse för friluftsliv. Strandängarna i östra delen av området är fågelskyddsområde. På
Sandö finns en större fritidsbåthamn. I området finns också en kommunal badplats som är
synnerligen välbesökt.
Området berör mindre delar av de marint värdefulla grunda vikarna: Låddholmsviken och
Stallviken. Även delar av de grundaste klippbottnarna innefattas i området.
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, anläggande av bryggor, grävning, schaktning,
muddring och upplag etc. i eller i direkt anslutning till området kan förstöra eller skada
naturtyper. Antingen som en direkt effekt eller genom anläggningsarbetet.
Anläggning och underhåll av befintliga stigar och anläggningar kan påverka hydrologi, mark och
vegetation samt leda till ökad fragmentering.
Dikning, rensning av diken, dämning, exploatering och andra åtgärder som kan påverka områdets
hydrologi och hydrokemi på ett negativt sätt, vilket i sin tur kan påverka ytvattnets flöde och
kvalitet samt grundvattnetes nivåer och kvalitet. Även åtgärder i närliggande miljöer kan ge en
negativ påverkan.
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.
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Upphörd, för svag eller olämplig hävd i området. För fågelarter knutna till öppna strandängar
med behov av stora områden är även upphörd hävd på omgivande mark ett hot. Många växter är
konkurrenssvaga, vilket innebär att om buskar och ljung breder ut sig till följd av för svag hävd
minskar örternas möjlighet till fortlevnad och spridning.
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.
Stängsling mot vattenlinjen kan leda till att strandlinjen växer igen vilket kan vara negativt för
många vadarfåglar, änder och doppingar. Om stängsling mot vatten är nödvändig måste denna
ske en bra bit ut i vattnet så att betesdjuren kan hålla tillbaka vegetationen.
Markberedning, insådd och plantering ändrar markstrukturen och artsammansättningen.
Bortförsel av strandnära tångvallar och igenfyllnad av skonor utgör ett hot mot strandängarna då
dessa är viktiga strukturer bland annat för födosökande fåglar.
Störningar orsakade av t.ex. jakt, hundar och rörligt friluftsliv kan påverka både rastande och
häckande fåglar negativt. Vid störningstillfället är dödsrisken genom predation förhöjd. Sker
störningen efter äggläggning kan den orsaka spolierad eller försämrad häckning. Störning kan
även få fåglar att välja mindre lämpliga platser för häckning, med försämrat häckningsresultatet
som följd. Även områdets potential som rastområde för fåglar påverkas negativt av jakt då en
konstant störning ger en ökad stress på fåglarna som får mindre tid till födosök och sämre
möjlighet att samla energi inför en flytt. Också friluftslivet kan påverkas negativt av jakt.
För att undgå ett kraftigt predationstryck från rovfågel på häckande vadare och tärnor bör inte
boplatser för rovfåglar sättas upp i, eller nära, området. Höga träd, byggnader och föremål i och
strax utanför de öppna ytorna bör också undvikas då dessa kan utgöra spaningsplats för
predatorer som kråkfåglar, trutar och rovfåglar. Häckande fåglar hotas även av predation av t.ex
mink och räv om dessa förekommer i för stora antal.
Spridning eller användning av kemikalier som bekämpningsmedel, växtnäringsämnen, giftiga
båtbottenfärger samt stödutfodring kan påverka artsammansättningen negativt. Även utebliven
höbärgning leder till förnaansamling med utarmning av den hävdgynnade floran och faunan som
följd. Användning av avmaskningsmedel som innehåller avermectin är negativ för den
dynglevande insektsfaunan. Utsläpp och diffust läckage av näringsämnen orsakar övergödning,
vilket påverkar artsammansättningen. Bland annat konkurrerar opportunistiska snabbväxande
trådalger ut ålgräs och makroalger på bottnarna. Drivande algmattor, oftast bestående av
fintrådiga alger, är ett fenomen som även detta orsakas av övergödning. Algmattorna har ett antal
sekundära effekter som till exempel att de ger upphov till syrebrist, utsöndrar giftiga ämnen,
hindrar fisk att söka föda samt hindrar evertebrater med planktoniska larvstadier att bottenfälla.
Främmande arter kan påverka konkurrensförhållanden, predationstryck och orsaka sjukdomar.
Vildsvin kan kraftigt påverka markstruktur och flora.
Bevarandeåtgärder

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. Det skyddade området bör utvidgas så att de marint värdefulla grunda
vikarna Låddholmsviken och Stallviken ingår i det skyddade området. I vikarna finns bl a en stor
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andel ålgräs.
Utöver en rik flora så har strandängarna i området en mycket rik fågelfauna, både bland häckande
och rastande fåglar. I vikarna rastar regelbundet stora antal änder, svanar och gäss under vår och
höst. På strandängarna häckar flertalet vadare som tofsvipa och rödbena tillsammans med
öppenmarksfåglar som sånglärka, ängspiplärka och gulsparv. Brushane, ljungpipare, myrspov
och storspov ses också rasta i området på väg till häckningsplatserna. För att stärka skyddet för
dessa arter, varav flertalet är upptagna på den nationella rödlistan, bör man se över möjligheten
att även peka ut området som SPA-område.
Reservatets skötselplan är gammal och har många brister. För att långsiktigt säkerställa att
området sköts på bästa sätt är en uppdatering av skötselplanen nödvändig. I samband med en
uppdatering bör jakten i området ses över.
Bete i kombination med röjning av igenväxningsvegetation och gran samt i viss mån en i
ängsmarkerna och hedarna bör ske för att bibehålla områdets öppna karaktär och gynna den
hävdberoende floran. Åtgärden regleras av reservatets skötselplan.
Återinfört bete på de strandängar som idag saknar hävd. Partier som fått växa igen under senare
tid röjs och görs tillgängliga för betesdjur. Därefter röjs de övre delarna av strandängen vid
behov. I övriga delar av strandängen fortsatt hävd genom bete. En viss variation i hävdens
intensitet mellan åren kan vara positivt t.ex. för insekter som samlar nektar. Får betar ofta
blommande örter selektivt vilket bland annat missgynnar nektar- och pollensamlande insekter
varför bete av nöt eller häst är att föredra. Åtgärden regleras i reservatets skötselplan.
Bränning av hedarna är önskvärt för att motverka igenväxning och gynna djur och växter knutna
till de öppna markerna. Bränning bör ske på mindre ytor vart 5 - 10 år.
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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Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:

1140 - Blottade ler- och sandbottnar
Areal: 67,12 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 12 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten finns i Låddholmsvikens östra del och i
Stallvikens sydöstra del. Bottnarna är nästan uteslutande fria från makrovegetation men på
bottnarna finns mikroskopiska blågrönalger och kiselalger. Den makroskopiska faunan finns
dels nedgrävda i bottnarna, exempel på det är musslor och havsborstmaskar, och uppe på
bottnarna som exempelvis sandräka och småfisk.
Naturtypen är mycket betydelsefull för änder och vadarfåglar, som söker föda i de grunda
bottnarna.
Problem som uppmärksammats är att under högtrycksbetonade somrar kan stora mängder
flyttande algmattor förekomma inom området.
Bevarandemål
Naturtypen ska präglas av en återkommande naturlig störning med periodvis blottläggning av
botten. Hydrografiska villkor i form av tidvatten, vattenstånd, strömmar, vågor, sötvattensflöde
och vattenutbyte ska variera naturligt i tid och rum. Den helt övervägande delen av de 12,5
hektaren ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten är intakt med försumbart inslag av
fysisk exploatering.
Vattenkvaliteten ska vara god. Den antropogena belastningen i form av utsläpp och läckage av
övergödande näringsämnen, olja och andra kemikalier ska vara i koncentrationer som inte
resulterar i negativa direkta eller indirekta effekter på arter och funktioner i naturtypen.
Syrgashalten ska vara god.
Alla trofiska nyckelgrupper och nyckelarter förekommer i en sådan omfattning att
näringsväven kan fungera i balans. Bottenfaunan ska vara karakteristisk för naturtypen och
finns i livskraftiga populationer. Populationsstorleken för typiska arter som lerstubb (P.
microps), sandräka (C. crangon) och bakborstig rovmask (H. diversicolor) styrs av naturliga
förutsättningar. Naturtypen ska kunna fungera som födosöksområde för fågel, speciellt för
vadare och andfåglar. Typiska arter som strandpipare och gravand ska finnas i naturlig
förekomst.
Flytande algmattor, oftast bestående av fintrådiga alger, ska inte förekomma eller förekomma i
liten utsträckning.
Antropogen påverkan i form av byggnation, muddring, dumpning, sprängning, redskap som
skadar bottnar, fiske som påverkar funktion i näringskedjan, båttrafik, ankring,
mineral/sand/sten utvinning, vistelse ska inte inverka negativt på viktiga processer, funktioner,
strukturer samt karakteristiska- och typiska arter.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet för naturtypen i området är tillfredsställande.
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1170 - Rev
Areal: 0 ha. Arealen ej fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 0,5 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
De grunda klippbottnarna utgör rev i områdets västra del. De är beväxta av framförallt
makroalger (tång) men även blåmusslor förekommer. Makroalgerna utgör viktiga livsmiljöer
för ett flertal organismer som t ex små kräftdjur, snäckor och fiskar.
Bevarandemål
Målet är att reven är bibehållna och präglas av en naturlig förekomst av makroalger och
ryggradslösa djur samt en naturlig förekomst hos fisksamhället. Den helt övervägande delen av
de 0,5 hektaren rev är intakt. Reven är opåverkade från fysisk skada samt onaturlig
sedimentation och grumling. Vattenkvaliteten och syrehalten är god och den antropogena
belastningen i form av utsläpp och läckage av övergödande näringsämnen, olja och kemikalier
är försumbar. Vattenutbytet och strömförhållanden är naturliga. Typiska arter som blåstång och
blåmussla har en naturlig täckningsgrad. Främmande arter eller populationer inverkar inte
negativt på artsammansättningen hos de naturligt förekommande arterna.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet för naturtypen i området är tillfredsställande.
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1210 - Driftvallar
Areal: 4,5 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 0,4 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Naturtypen utgörs av tång, vass eller annan vegetation som ansamlats längs stränderna i vallar.
Dessa är naturligt dynamiska genom att gamla växer över eller spolas bort medan nya bildas.
Vegetationen utgörs därför nästan uteslutande av ettåriga växter. Naturtypen är rik på insekter
vilket gör den till en viktig födosöksmiljö för många fågelarter.
Naturtypens förekomst i området är dåligt känd och den inrapporterade arealen är en grov
uppskattning.
Bevarandemål
Målet är att minst 0,4 hektar driftvallar bevuxna med ettåriga örter förekommer inom området.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet för naturtypen i området är tillfredsställande.
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1220 - Sten- och grusvallar
Areal: 4,5 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut

Beskrivning
Naturtypen förekommer längs strandlinjen och utgörs av vallar av sten och grus som ansamlats
under lång tid. Vegetionen varierar beroende på hur utsatt naturtypen är för vind och vågor.
Vegetation med gräs, ljung och ris är vanligt förekommande liksom lavar och mossor.
Naturtypens förekomst i området är dåligt känd och den inrapporterade arealen är en grov
uppskattning.
Bevarandemål
Målet är att minsta 4,5 hektar sten- och grusvallar förekommer inom området.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet för naturtypen i området är tillfredsställande.
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1230 - Vegetationsklädda havsklippor
Areal: 8,9 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut

Beskrivning
Naturtypen förekommer på klippor i sluttning ner mot havet i områdets västra del. Ofta
förekommer den i mosaik med eller i anslutning till naturtyperna hällmarkstorrängar (8230)
och torra hedar (4030). Vegetationen är gles och utgörs av olika gräs, lavar och örter bland
annat kruståtel, ljung, kärleksört och strandglim. På sina håll finns inslag av igenväxning med
en och björk.
Arealen vegetationsklädda havsklippor i området är en grov uppskattning.
Bevarandemål
Målet är att minst 8,9 hektar vegetationsklädda havsklippor förekommer inom området.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet för naturtypen i området är tillfredsställande.
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1310 - Glasörtstränder
Areal: 45 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 2 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Naturtypen förekommer längs med stranden i områdets östra delar. Ofta som en bård mellan
den vegetationsklädda strandängen och den blottade lerstranden. Området är tidvis
översvämmat och vegetationen utgörs av olika annuella växter som glasört.
Bevarandemål
Målet är att området är välhävdat och med naturlig hydrologi utan betydande antropogen
påverkan. Området översvämmas regelbundet. Vegetationen domineras av glasört och andra
annueller eller gräs. Typiska arter som glasört, styv glasört, saltnarv och havssälting
förekommer. Arealen av naturtypen glasörtstränder är minst 2 hektar.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet för naturtypen i området är tillfredsställande.
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1330 - Salta strandängar
Areal: 89 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 41 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Naturtypen förekommer längs med stränderna, huvudsakligen i områdets östra del. Delar är
välhävdade genom bete men stora ytor är på väg att växa igen på grund av bristande hävd.
Strandängarna har en väl utvecklad vegetationszonering och skonor förekommer tämligen
rikligt. Området är rikt på häckande och rastande fåglar, bland annat större strandpipare,
rödbena och tofsvipa. Strandängarna har även mycket höga botaniska värden med förekomst av
bland annat marrisp, saltmålla och dvärgarun.
Bevarandemål
Målet är att området är välhävdat och domineras av hävdgynnade arter som är typiska för salta
strandängar. Träd och buskar förekommer inte. Området är saltpåverkat genom att havsvatten
periodvis översvämmar området och skonor förekommer. Typiska arter som trift, strandkrypa,
gulkämpar och smultronklöver förekommer. Arealen av naturtypen salta strandängar är minst
41 hektar.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet för naturtypen i området är otillfredsställande då delar av området är på
väg att växa igen till följd av bristande hävd.
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2130 - Grå dyner
Areal: 0 ha. Arealen ej fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 1,2 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Naturtypen förekommer längs kanten på en kulle mitt i strandängens centrala delar. Detaljerad
beskrivning av naturtypen i området saknas men generellt är grå dyner till viss del bevuxna
med gräs eller örter men vegetationstäcket är inte slutet. Sand ackumuleras på de grå dynerna.
Området är hävdat genom bete.
Bevarandemål
Målet är att dynen är öppen med bara enstaka inslag av inhemska träd och buskar.
Vegetationen förekommer mosaikartat med öppna sandblottor och domineras av gräs och örter
i fältskiktet samt av mossor och lavar i bottenskiktet. Artsammansättningen är naturlig för
naturtypen. Dynen påverkas av naturlig dynamik som abrasion, vinderosion och ackumulation
av sand samt ett visst mått av slitage som hjälper till att upprätthålla den interna dynamiken
och skapa ett inslag av blottad sand. Arealen av naturtypen grå dyner är minst 1,2 hektar.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet för naturtypen i området är otillfredsställande. Området har låg störning
och på väg att växa igen till följd av för lågt betestryck.
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4010 - Fukthedar
Areal: 0 ha. Arealen ej fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 0,3 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Naturtypen förekommer i små blötare partier i den torra heden i västra delen av området.
Detaljerad beskrivning av naturtypen saknas men den utgörs generellt av en i huvudsak öppen
och fuktig hed med klockljung. Den återfinns på kalkfattig, mager mark, främst i
nederbördsrika delar av sydvästra Sverige. Naturtypen är präglad av långvarig hävd (bete,
bränning) eller fluktuationer i markvattennivån. Fukthedar täcker vanligtvis små arealer och
förekommer ofta i mosaik med andra naturtyper.
Bevarandemål
Målet är att området är välhävdat utan skadlig ansamling av förna och domineras av
hävdgynnade arter. Heden utsätts för regelbunden bränning och marken är naturligt fuktig och
mager. Hydrologin är ostörd utan avvattnande eller tillrinnande diken eller körspår. Träd- och
buskskiktet täcker högst 30 % av ytan. Typiska arter som klockljung förekommer. Arealen av
naturtypen fukthedar är minst 0,3 hektar.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet för naturtypen i området är tillfredsställande.
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4030 - Torra hedar
Areal: 67 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 52 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Naturtypen förekommer huvudsakligen på torra partier mellan hällmarkerna i områdets västra
del och utgörs till stor del av ljunghedar. Torra hedar återfinns i mosaik med naturtypen
hällmarkstorräng i fördelningen 50/50. I denna mosaik återfinns också små ytor med
naturtypen öppna mossar och kärr främst i de nordvästra delarna. Områden med naturtypen är
till viss del hävdade genom bete och periodvisa naturvårdsbränningar. Ett buskskikt av en
förekommer på en del ställen som i några delar är tämligen tätt och i behov av utglesning.
Inslaget av tall, björk, rönn och enstaka granar är på sina håll påtagligt.
Bevarandemål
Målet är att området är välhävdat utan skadlig ansamling av förna och präglat av lång
kontinuitet av bete och regelbunden bränning. Marken är torr till frisk med naturlig
näringsstatus och domineras av hävdgynnade arter. Träd- och buskskiktet täcker högst 30 % av
ytan. Typiska arter som ängsvädd förekommer. Arealen av naturtypen torra hedar är minst 52
hektar.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet för naturtypen i området är tillfredsställande.

BEVARANDEPLAN

Diarienummer

511-6466-17

Sida
16 av 20

6230 - Stagg-gräsmarker
Areal: 0 ha. Arealen ej fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 7,3 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Naturtypen förekommer på några ytor i områdets östra del i kanten på strandängen samt på ett
par mindre ytor i de västra delarna i anslutning till en strandäng. I flera av områdena med
naturtypen är igenväxningen av bland annat ljung och sly påtaglig. Framför allt i ohävdade
delar söder om vägen ut mot småbåtshamnen men även ytorna i väster är delvis igenväxta.
Bevarandemål
Målet är att området är välhävdat utan skadlig ansamling av förna. Marken är torr till frisk med
naturlig näringsstatus och har en tydligt hävdpräglad vegetation. Området är artrikt med god
förekomst av typiska arter bland vilka stagg utgör ett betydande inslag. Träd- och buskskiktet
täcker inte mer än 30 % av ytan. Arealen av naturtypen stagg-gräsmarker är minst 7,3 hektar.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet för naturtypen i området är otillfredsställande. Igenväxningen är påtaglig i
flera av ytorna.
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6410 - Fuktängar
Areal: 0 ha. Arealen ej fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 0,8 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Naturtypen förekommer på flertalet små ytor spridda i området. Områdena hävdas genom bete.
Detaljerad beskrivning av naturtypen i området saknas men den utgörs generellt av
hävdpräglade, i huvudsak öppna fuktängar med blåtåtel eller starr. Fuktängarna kan vara
örtrika och kan ibland hysa ovanliga växter. Fuktängar är en tämligen vanlig naturtyp i Halland.
Bevarandemål
Målet är att området är välhävdat antingen genom bete eller slåtter utan skadlig ansamling av
förna och präglat av lång kontinuitet av hävd och regelbundna översvämningar. Marken är
fuktig med naturlig näringsstatus och opåverkad hydrologi. Markvegetationen är tydligt
hävdpräglad och träd- och buskskiktet täcker inte mer än 30 % av ytan. Området är rikt på
blommande örter. Arealen av naturtypen fuktängar är minst 0,8 hektar.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet för naturtypen i området är tillfredsställande.

BEVARANDEPLAN

Diarienummer

511-6466-17

Sida
18 av 20

7140 - Öppna mossar och kärr
Areal: 8,9 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 0,8 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Naturtypen förekommer på småytor i hedmarken i områdets nordvästra del och hävdas genom
bete. Detaljerad beskrivning av naturtypen saknas men naturtypen är vanlig i Halland och
omfattar många olika typer av mossar och kärr till exempel plana eller svagt välvda mossar,
plana eller sluttande kärr och torvbildande mader. Torvtäcket är normalt minst 30 cm djupt.
Bevarandemål
Målet är att våtmarkernas hydrologi är ostörd utan några avvattnande eller tillrinnande diken
eller körspår som medför negativ påverkan. Hydrokemin är fattig till intermediär utan
betydande antropogen påverkan. Torvbildning sker aktivt i myren. Våtmarkerna är öppna och
välhävdade (<30% krontäckning) av antingen bete eller slåtter utan indikation på igenväxning
av vass, buskar eller träd. Bottenskiktet domineras av olika typer av ris och mossor.
Vegetationen är karakteristisk för naturtypen. Arealen av naturtypen öppna mossar och kärr är
minst 0,8 hektar.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet för naturtypen i området är tillfredsställande.
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8230 - Hällmarkstorräng
Areal: 45 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 66 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Naturtypen förekommer på Sandös bergshöjder samt på klippor längs stranden och domineras
av artfattiga hällmarksljunghedar. Hällmarkstorräng återfinns i mosaik med naturtypen torra
hedar i fördelningen 50/50. I denna mosaik återfinns också små ytor med naturtypen öppna
mossor och kärr främst i de nordvästra delarna. Stora delar av ytorna med naturtypen betas.
Periodvis genomförs naturvårdsbränningar i området. Ett spritt buskskikt av en förekommer på
en del ställen.
Bevarandemål
Målet är att området är öppet och störningspräglat genom exempelvis brand eller tramp och har
ett träd- och buskskikt som inte täcker mer än 30 % av ytan. Området är hävdat genom bete.
Marken är torr med ett tunt, fläckvis förekommande jordtäcke som inte täcker mer än 50 % av
ytan. Markvegetationen domineras av mossor, lavar och torktåliga kärlväxter. Typiska arter
som bergglim, gul fetknopp och vårtåtel förekommer. Arealen av naturtypen hällmarkstorräng
är minst 66 hektar.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet för naturtypen i området är tillfredsställande.
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Artlista för Natura 2000 området Vallda Sandö
Artlistan innehåller fynd av rödlistade arter (baserat på 2015 års rödlista) samt
andra regionalt naturvårdsintressanta arter observerade inom området de
senaste 25 åren. Samtliga observationer är hämtade från artportalen. Fåglar i
listan inkluderar bara observationer av troligen häckande arter.
Under kolumnen hotkategori anges vilken kategori arten har i den nationella
rödlistan eller om arten är regionalt intressant t.ex. som signalart.
Rödlistningskategorier i ordning från lägst till starkast: nära hotad (NT), sårbar
(VU), starkt hotad (EN) och akut hotad (CR).

Svenskt namn

Vetenskapligt namn

Hotkategori

Fåglar
vitkindad gås
hussvala
gulsparv
stenskvätta

Branta leucopsis
Delichon urbicum
Emberiza citrinella
Oenanthe oenanthe

Regionalt intressant
VU
VU
Regionalt intressant

Grod- och kräldjur
sandödla

Lacerta agilis

VU

Kärlväxter
luktsmåborre
sötvedel
saltmålla
strandbeta
ängsstarr
gulmåra
kronfibbla
bergjohannesört
marrisp
ävjebrodd
rödlånke
strandrödtoppa
bockrot
dvärglin
strandmolke
smultronklöver
havssälting

Agrimonia procera
Astragalus glycyphyllos
Atriplex pedunculata
Beta vulgaris subsp. maritima
Carex hostiana
Galium verum
Hieracium lecanodes
Hypericum montanum
Limonium vulgare
Limosella aquatica
Lythrum portula
Odontites litoralis
Pimpinella saxifraga
Radiola linoides
Sonchus palustris
Trifolium fragiferum
Triglochin maritima

Regionalt intressant
Regionalt intressant
EN
Regionalt intressant
NT
Regionalt intressant
Regionalt intressant
NT
VU
NT
NT
Regionalt intressant
Regionalt intressant
VU
Regionalt intressant
Regionalt intressant
Regionalt intressant

Postadress
301 86 HALMSTAD

Besöksadress
Slottsgatan 2

E-post
halland@lansstyrelsen.se

Telefon
0102 - 24 30 00

LÄNSSTYRELSEN

smal bandtång
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Zostera angustifolia

EN

Diplotomma alboatrum
Lecanora vacillans
Porpidia hydrophila

Regionalt intressant
EN
NT

Antitrichia curtipendula
Calliergon giganteum
Ctenidium molluscum
Homalothecium sericeum
Neckera complanata
Plagiothecium denticulatum
var. undulatum
Porella cordaeana
Sphagnum strictum

Regionalt intressant
Regionalt intressant
Regionalt intressant
Regionalt intressant
Regionalt intressant
Regionalt intressant

rödhjon
sexfläckig bastardsvärmare

Andrena argentata
Agonum marginatum
Aromia moschata
Bembidion aeneum
Bembidion fumigatum
Bledius furcatus
Brundinia meridionalis
Hesperia comma
Longitarsus plantagomaritimus
Longitarsus reichei
Ochthebius auriculatus
Pyrrhidium sanguineum
Zygaena filipendulae

NT
Regionalt intressant
Regionalt intressant
Regionalt intressant
Regionalt intressant
VU
Regionalt intressant
NT
NT
NT
NT
NT
NT

Svampar
ängsfingersvamp
strimmig rödhätting
silkesrödhätting
fjällig jordtunga
slemjordtunga
spröd vaxskivling
toppvaxskivling
småvaxskivling
Mönjevaxskivling
Ängsvaxskivling
lädervaxskivling
vitvaxing
kornig röksvamp

Clavulinopsis corniculata
Entoloma juncinum
Entoloma sericeum
Geoglossum fallax
Geoglossum glutinosum
Hygrocybe ceracea
Hygrocybe conica
Hygrocybe insipida
Hygrocybe miniata
Hygrocybe pratensis
Hygrocybe russocoriacea
Hygrocybe virginea
Lycoperdon lividum

Regionalt intressant
Regionalt intressant
Regionalt intressant
Regionalt intressant
Regionalt intressant
Regionalt intressant
Regionalt intressant
Regionalt intressant
Regionalt intressant
Regionalt intressant
NT
Regionalt intressant
Regionalt intressant

Lavar
vitskivlav
strandblocklav
Mossor
fällmossa
stor skedmossa
kalkkammossa
guldlockmossa
platt fjädermossa
sumpsidenmossa
stenporella
atlantvitmossa
Insekter
silversandbi
gulkantad kärrlöpare
myskbock
lerstrandlöpare
marskstrandlöpare

silversmygare

Regionalt intressant
Regionalt intressant
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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-imiljoarbetet/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/Skyddadeomraden/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
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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.

