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Natura 2000 
Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Utpekande av Natura 
2000 - områden bygger på krav som finns i EU:s fågeldirektiv och art- och habitat-direktiv. Syftet är 
att hejda utrotning av vilda djur och växter och att hindra att deras livs-miljöer förstörs. Alla 
medlemsländer ska peka ut områden dels för fåglar som anges i EU:s fågeldirektiv, dels för naturtyper 
och arter som anges i art- och habitatdirektivet. Genom utpekandet åtar sig länderna att de utpekade 
värdena i områdena ska bevaras långsiktigt. Natura 2000-nätverket är en av hörnstenarna i EU:s 
arbete för att bevara biologisk mångfald. I fågeldirektivet och habitatdirektivet listas 170 naturtyper 
och sammanlagt cirka 900 växt- och djurarter som särskilt värdefulla. 90 av naturtyperna och drygt 
100 av djur- och växtarterna i habitat- direktivets bilaga 1 och 2 finns i Sverige. Därtill häckar 
regelbundet cirka 60 av fågeldirektivets fåglar i vårt land. 
 
Bevarandeplaner 
För varje Natura 2000- område ska Länsstyrelsen ta fram en beskrivning. Detta ska göras i särskilda 
bevarandeplaner eller i en skötselplan om området även är naturreservat. I planen ska det finnas en be- 
skrivning av området med bevarandesyfte, bevarandemål och beskrivningar av de naturtyper och arter 
som ska bevaras och bidra till gynnsam bevarandestatus. Hot mot Natura 2000-områdets arter och 
natur- typer, och behov av bevarandeåtgärder, t ex skydd eller skötsel, ska beskrivas. Informationen 
ska underlätta förvaltningen av området och tillståndsprövningar enligt miljöbalken. 
 
Bevarandeplanen ska fastställas av Länsstyrelsen, som även är ytterst ansvarig för att målsättningen 
med området uppfylls. Bevarandeplanen ska revideras när ny kunskap tillkommer eller när 
förutsättningar för området ändras. Den ska tas fram och hållas aktuell i dialog med berörda 
intressenter, och det är värdefullt om den som har ny information kontaktar Länsstyrelsen. 
Bevarandeplanen är inte ett juridiskt bindande dokument. För formell reglering av skydd eller skötsel 
kan andra beslut behövas, t ex skydds- beslut för naturreservat. Föreskrifter enligt eventuella 
skyddsbeslut gäller parallellt med den tillståndsplikt som gäller inom Natura 2000. 
 
I bevarandeplanen redovisas gränser, naturtyper och arter enligt bästa tillgängliga kunskap. I de fall 
där ny kunskap har till kommit, har Länsstyrelsen för avsikt att föreslå dessa ändringar till regeringen 
när nästa tillfälle ges. Vid förvaltning och tillståndsprövning utgår man ifrån i verkligheten 
förekommande naturtyper, varför det är nödvändigt att bevarandeplanen redovisar dessa, även om de 
inte har hunnit beslutas av regeringen. 
 

 
 
Kartor 
Information om naturtypers utbredning och arter i ett enskilt område går att hitta med hjälp av kart- 
verktyget Skyddad natur. Det kan nås på Naturvårdsverkets hemsida genom att söka på ”kartverktyget 
skyddad natur”. I kartverktyget söker du upp aktuellt område och klickar på namnet för mer 
information. 

 
Tillståndsplikt och samråd 
För att inte skada naturvärden krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som på ett 
betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det kan även gälla åtgärder 
utanför Natura 2000-området, om de kan påverka miljön i området. 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 före 
genomförandet. Vid skogsbruksåtgärder hålls samråd med Skogsstyrelsen. Mer information 
finns hos Länsstyrelsen, läs på webben eller kontakta en handläggare. 



SE0530029 Halle- och Hunnebergs branterJenny WendelBevarandeplan för Natura 2000-områdetBEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 1 av 57SidaOmrådets totala areal: 856,7 haKommun: Vänersborg, Grästorp, TrollhättanBevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2017-12-12Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2017-12-20Regeringsbeslut, historik:SPA: 1996-03-01,  regeringsbeslut M96/867/4, pSCI: 1995-12-01, SCI: 2005-01-01,SAC: 2011-03-01,  regeringsbeslut M2010/4648/NmMarkägarförhållanden:Staten (Naturvårdsverket, Sveaskog), Egendomsnämnden Svenska kyrkan och privatamarkägare.Naturtyper och arter som ska bevaras i området:1014 - Smalgrynsnäcka, Vertigo angustior

Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:6230 - Stagg-gräsmarker7140 - Öppna mossar och kärr8110 - Silikatrasmarker8220 - Silikatbranter9010 - Taiga9020 - Nordlig ädellövskog9050 - Näringsrik granskog9070 - Trädklädd betesmark9080 - Lövsumpskog9160 - Näringsrik ekskog9180 - Ädellövskog i branter9190 - Näringsfattig ekskog



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 2 av 57SidaBevarandesyfteDet överordnade bevarandesyftet för Natura 2000-nätverket är att bidra till bevarandet avbiologisk mångfald genom att bibehålla eller återskapa gynnsam bevarandestatus för denaturtyper och arter som omfattas av EUs fågeldirektiv eller art- och habitatdirektiv. För detenskilda Natura 2000-området är det överordnade syftet att bevara eller återställa ett gynnsamttillstånd för de naturtyper eller arter som utgjort grund för utpekandet av området.Prioriterade bevarandevärden:I Natura 2000-området är de högst prioriterade bevarandevärdena naturtyperna trädkläddbetesmark (9070), näringsrik ekskog (9160), ädellövskog i branter (9180) och hålträdsklokrypare(1936). Hög prioritet har även naturtyperna taiga (9010), lövsumpskog (9080) och arterna grönsköldmossa (1386), läderbagge (1084) och smalgrynsnäcka (1014).Motivering:Mycket höga naturvärden i rasbrantsmiljöer med naturskogsartade skogar och i ekhagar medstort antal skyddsvärda träd med rödlistade lavar och skalbaggar.Prioriterade åtgärder:- Se över skyddet av området.- Bortröjning av uppkommande gran i lövskogsmiljöer.- Årlig hävd av betesmarker.- Delar av området bör omfattas av åtagandeplan för betesmarker och slåtterängar med särskildskötsel eller av ett skötselavtal.Beskrivning av områdetNatura 2000-området Halle- och Hunnebergs rasbranter som ligger strax öster om Vänersborgutgör en mycket speciell naturmiljö med förekomst av många sällsynta arter. Branterna i de tvådelområdena är de största utbildade rasbranterna i Sydsverige. Det varma läget, i synnerhet isydbranterna, i kombination med rörligt underlag och kontinuerlig förekomst av skog skapar1084 - Läderbagge, Osmoderma eremita1166 - Större vattensalamander, Triturus cristatus1308 - Barbastell, Barbastella barbastellus1386 - Grön sköldmossa, Buxbaumia viridis1936 - Hålträdsklokrypare, Anthrenochernes stellaeA072 - Bivråk, Pernis apivorusA094 - Fiskgjuse, Pandion haliaetusA104 - Järpe, Bonasa bonasiaA217 - Sparvuggla, Glaucidium passerinumA224 - Nattskärra, Caprimulgus europaeusA236 - Spillkråka, Dryocopus martiusA320 - Mindre flugsnappare, Ficedula parvaA338 - Törnskata, Lanius collurioA409 - Orre, Tetrao tetrix tetrix



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 3 av 57Sidaförutsättningar för en rik och speciell flora och fauna. I branterna har arter som rutlåsbräken ochärtvicker tidigare påträffats. Det otillgängliga läget har gjort skogsbruk omöjligt på mångaställen. I rasbranterna finns såväl skuggiga som starkt solexponerade miljöer, fuktiga respektivetorra vilket skapar många olika livsmiljöer som förklarar branternas stora artrikedom. I brantermed lövskog är miljön gynnsam för landsnäckor och här finns bl.a. smalgrynsnäcka som ärutpekad enligt Art- och habitatdirektivet.Det finns ett stort antal skyddsvärda träd i sydvästra kanten och i norra delen av Halleberg samt isödra och västra kanten av Hunneberg. På träden finns en mängd rödlistade lavar, bl.a. jättelav(akut hotad, CR), örtlav (starkt hotad, EN), blylav (EN), almlav (sårbar, VU), blek kraterlav(VU), ekspik (VU), gammelekslav (VU), lunglav (nära hotad, NT), liten lundlav (NT). Någrarödlistade mossor har också noterats, bl.a. bokfjädermossa (NT) och vedtrappmossa (NT). Iområdet finns även signalarten grön sköldmossa som är utpekad enligt Art- och habitatdirektivet.Av intressanta kärlväxter i Natura 2000-området kan bl.a. bergjohannesört (NT), blågröntmannagräs (VU), blåsippa, grönvit nattviol, jungfru Marie nycklar, ramslök, rosenlök (NT) ochsmörbollar nämnas.Området vid branterna delas in i:HammareDen nästan lodräta delen av rasbranten kallas hammaren. Höjden varierar kraftigt från plats tillplats. Finkornigt material hamnar närmast berget. Grövre block med större rörelseenergi hamnarlängre ner. Sorteringen blir tydligare med desto större fallhöjd.ÄngsurAlldeles nedanför stupet samlas finkornigt material. Här växer det en grön bård av främstädellövträd. Framför allt lind och hassel men också ek, alm och lönn. De står med rötterna imullrik jord som har inblandning av kalkrik skiffer.ÖkenurÖkenuren är en öppen torr miljö bestående av stora kantiga block. Den sparsamma växtlighetenbestår främst av lavar och mossor. Här finns sällan någon annan vegetation än krypande lindar.BlandskogNedanför ökenuret kommer ett område med barr-, löv- eller blandskog. På vissa platserförekommer ren ädellövskog. Här är skötselinriktningen generellt att lövträden på sikt skallgynnas framför barrträden.AlkärrPå flera håll runt bergen finns väl utvecklade alkärr eller alfuktskogar nedanför blandskogen motden uppodlade marken.Naturbetesmarker förekommer bara på enstaka platser och bara vid Hunneberg mellanåkermarken och lövskogen i rasbranterna. De största beteshagarna förekommer vid VästraTunhems prästgård och naturbetesmark finns även vid Nygårds egendom kallad Nygårdspark ochvid Fristorps hage samt vid Mossebo.I naturreservatet Tunhems ekhagar som ingår i Natura 2000-området är landskapet variationsriktmed åkrar och stora öppna naturbetesmarker med ett stort antal gammelekar. Stora ädellövträdfinns kring kyrkan, prästgården och hembygdsgården. Ädellövskogen har en rik förekomst iområdet med en stor variation i trädslagssammansättning och ålder, den ansluter i öster tilllövskogsförekomsterna i Hunnebergs rasbranter. Området innehåller troligen fragment av denursprungliga lövurskogen av alm, lind, ek samt klibbal som under värmetiden kläddeHunnebergs branter och Tunhemsslätten. Ädellövträd, grova träd och hålträd har en mycket lång



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 4 av 57Sidaobruten förekomst i Tunhemsbygden. De gamla innanmurkna jätteekarna är traditionsbärare fråntiden mellan 1200- och 1500-talet och har en rik förekomst av insekter som är beroende av dödoch murken ved. Tunhemsområdet är ett reliktområde för hotade skalbaggar bl.a. läderbagge(NT) och andra insekter, lavar och storsvampar samt svårspridda lundväxter som myska, storhäxört och storrams.Området är även av intresse för fladdermöss. De stora ihåliga solitära ekarna är godayngellokaler. Även skiffergrottorna i berget är goda tillhåll för fladdermöss. I området finnsfuktiga miljöer som erbjuder flygande insekter. Arter som noterades vid en inventering 2015-2016 är bl.a. barbastell (VU), brunlångöra, dvärgpipistrell, fransfladdermus (VU), gråskimligfladdermus, mustaschfladdermus, nordfladdermus, större brunfladdermus, sydfladdermus (EN)och vattenfladdermus.Den varierande, ädellövrika miljön i området hyser en artrik fågelfauna typisk för de olika öppnaoch slutna lövskogsmiljöerna. Speciellt nämnvärt är nötkråka, stenknäck och skogsduva i deäldre träden samt mindre hackspett och stjärtmes i klibbalkärren. Vidare förekommer häckfåglarsom gröngöling, grönsångare, trädgårdssångare, blåmes och entita. Till hagmarksmiljön hörnötväcka, hämpling, stare, gulsparv, trädpiplärka och kaja.De mest intressanta insekterna i reservatet återfinns i ekhagarna. Här är det vedskalbaggsfaunansom är värdefull. Flera rödlistade arter har noterats, bl.a. kardinalfärgad rödrock (nära hotad,NT), sexfläckig blombock (NT), svart guldbagge (EN), ädelguldbagge (NT) och läderbagge(NT). Samtliga kräver gamla, grova och ihåliga lövträd. Flera av arterna lever i mulmen, som ärden halvmultnade massa av död ved, exkrementer och nedrasade fågelbon som finns i botten påhåligheter i träden.Området ligger inom riksintresse för naturvård, rörligt friluftsliv, friluftsliv och kulturmiljövårdsamt är en värdetrakt för skog.Utvecklingsmark:Av Natura 2000-området utgörs 170 ha av utvecklingsmark. 24 ha är gräs- eller betesmark och146 ha är olika skogsnaturtyper.Vad kan påverka negativtOmrådet skulle påverkas negativt av:För alla naturtyperna:- Alla typer av exploateringsföretag, byggnation, grävning, schaktning, dikning, dränering,täktverksamhet och upplag etc. i eller i direkt anslutning till området kan förstöra eller skadanaturtyper. Antingen som en direkt effekt eller genom anläggningsarbetet.- För naturtyperna främmande arter kan påverka konkurrensförhållanden, predationstryck ochorsaka sjukdomar.För skogsnaturtyperna:- Avverkning, röjning, gallring utgör hot genom att lämpliga strukturer förstörs eller borttages.Även åtgärder i intilliggande områden kan vara skadliga genom att de påverkar lokalklimatet ibeståndet av intresse. Undantag kan finnas där åtgärden syftar till att utveckla något annatnaturvärde.- Produktionshöjande åtgärder i skogsbruket, exempelvis gödsling, markberedning, planteringoch användandet av främmande trädslag.- Invasion av gran i lövskogsnaturtyperna.- Fragmentering. I den mindre skalan kan exempelvis skogsbilvägar leda till fragmentering avvissa organismers populationer, medan andra organismer påverkas negativt när skogsbeståndenblir alltför isolerade i landskapet.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 5 av 57Sida- Markskador och dikning. Förutom den mekaniska skadan kan hydrologin påverkas ochnaturmiljön förändras. Detta gäller större markskador, medan tramp sällan är negativt.- Nedfall av kemiska ämnen. Vissa kemiska ämnen har förmågan att direkt skada organismer,men kan också påverka hela naturmiljön. Så har till exempel vissa kväveföreningar den effektenatt de är skadliga för svampar och lavar, samtidigt som de kan vara gödande och ge förändringari vegetationen. Andra skadliga ämnen är svavel- och metallföreningar.- Brist på dynamik. Arterna förekommer ofta bara i några få stadier i skogens utveckling. Om dedynamiska krafterna inte får verka kan det i landskapet uppstår brist på något av dessa stadier,med följd att de ingående arternas habitat försvinner. Detta gäller bland annat klimat- ochväderfenomen och utbrott av vissa skadeorganismer.Se även vid naturtyps- och artbeskrivningarna vad som kan påverka negativt.BevarandeåtgärderFörutom vad som i övrigt gäller enligt miljöbalken och annan miljölagstiftning krävs tillstånd föratt bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ettNatura 2000-område. Tillstånd krävs inte för verksamheter och åtgärder som direkt hängersamman med eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av det berörda området (7 kap28 a § miljöbalken, MB). Om en verksamhet/åtgärd påverkar ett Natura 2000-område så kandenna vara tillståndspliktig även om den utförs utanför Natura 2000-området.Natura 2000-området utgörs av naturreservaten Halle- och Hunnebergs rasbranter och Tunhemsekhagar. Inom området finns en nyckelbiotop. Områdets norra del, som gränsar till Vänern,ligger inom strandskydd och regleras av strandskyddslagstiftningen (7 kap 13-18 §§ MB). PåHallebergs nordvästra kant finns två fågelskyddsområden där tillträdesförbud råder 1 april – 31augusti. På Hunneberg finns i nordost ett litet fågelskyddsområde där det är tillträdesförbud 1april – 15 juli.Ett långsiktigt skötselavtal eller en åtagandeplan för betesmarker och slåtterängar med särskildskötsel bör finnas. År 2017 har delar av Natura 2000-området miljöersättning för särskildavärden enligt landsbygdsprogrammet (2016-2020) och en åtagandeplan för skötseln av områdetär knuten till ersättningen.Det finns ett åtgärdsprogram för läderbagge t.o.m. 2018.Skyddet av området är delvis otillräckligt och behöver ses över. I vissa delar, där markägare harinte har fått någon ersättning är veduttag är tillåtet.Skötsel:- Skötseln av Natura 2000-området bör följa reservatens skötselplaner. Det finns även enträdvårdsplan för 35 ekar i Tunhems ekhagar.- Reservatens föreskrifter ska följas.Övrigt:Under sommaren 2017 har inventeringar av läderbagge och barbastell gjorts.Se även bevarandeåtgärder under respektive naturtyp och art.Uppföljning av naturtyper och arterLänsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs. Uppföljningen ska ske



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 6 av 57Sidaenligt de manualer för skyddade områden som har tagits fram av Naturvårdsverket. Mätbara mål,så kallade målindikatorer, ska registreras i databasen SkötselDOS. Dessa målindikatorer följssedan upp. Målsättningen är att kunna se om de bevarandemål som satts upp i bevarandeplaneroch skötselplaner uppfylls, att skötseln fungerar och att Natura 2000 - naturtyperna och arternahar gynnsamt tillstånd.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 7 av 57SidaNaturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:6230 - Stagg-gräsmarker0 ha. Arealen ej fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningNaturtypen finns i södra delen av naturreservatet Tunhems ekhagar. I de öppna markerna finnsmycket tåg och tuvtåtel samt den typiska arten stagg.Generell beskrivning:Artrika, hävdpräglade stagg-gräsmarker nedanför trädgränsen på torra - friska, silikatrikajordar. Naturtypen har utvecklats genom lång hävdkontinuitet. Krontäckning av träd ochbuskar, som inte är av igenväxningskaraktär, är 0 - 30%. Hävdgynnade arter ska finnas. Stagg-gräsmarkerna kan vara mycket örtrika och kan ibland hysa ovanliga växter. Örtrikedomen gördem viktiga för många insekter, inte minst fjärilar och bin. Naturtypen kan uppträda i olikaskepnader beroende på bland annat fuktighet och klimat.Typiska arter för naturtypen är blåsuga, slåttergubbe, kattfot, ormrot, granspira, knägräs,pillerstarr, brunfläckig pärlemorfjäril, smultronvisslare, vitfläckig guldvinge m.fl.Naturtypen är känslig för igenväxning, ökad beskuggning, uppluckrad grässvål samtkonkurrens från ohävdsarter och främmande arter. Naturtypen är även känslig för förändringari ansluten grundvattenförekomst, fragmentering och för minskade populationer avkarakteristiska och typiska arter.BevarandemålArealen Stagg-gräsmarker (6230) ska vara minst 7,5 hektar.Regelbunden hävd med bete (ej vintertid), eller slåtter och efterbete ska påverka området.Ingen skadlig ansamling av förna (t.ex. fjolårsgräs) ska finnas i området eftervegetationsperiodens slut. Naturliga störningsprocesser i form av tramp ska påverka området.Typiska och karakteristiska arter samt andra naturligt förekommande arter ska finnas ochföryngra sig. Naturtypen ska ha en ostörd hydrologi och näringsstatusen i marken ska varanaturlig. Ingen antropogen näringstillförsel, inklusive indirekt näringstillförsel genomtillskottsutfodring av betesdjur eller sambete med vall, ska förekomma.Stagg-gräsmarkerna ska vara öppna och krontäckningen liten. Träd- och buskskikt skaförekomma i måttlig mängd och ha en naturlig fördelning. Varken vedartad eller örtartadigenväxningsvegetation ska förekomma mer än i begränsad utsträckning. För naturtypenfrämmande arter ska inte förekomma.Värdefulla träd, t.ex. bärande och blommande träd, hålträd, hagmarksträd, gamla träd etc. skaförekomma. Värdefulla buskar t.ex. bärande och blommande buskar, snår och brynbildandebuskar ska förekomma. Typiska kärlväxter ska förekomma.Negativ påverkanNaturtypen skulle påverkas negativt av:- Utebliven röjning av igenväxningsvegetation och minskat eller upphört bete leder på sikt tilligenväxning av buskar och träd och utarmning av den hävdgynnade floran och faunan.- Alltför kraftig röjning av buskar och träd så att organismer som är beroende av dessastrukturer missgynnas.- För intensivt bete när blomningen är som störst. Det kan leda till att växterna inte hinnerblomma och sätta frö, vilket på sikt utarmar floran.- Skötsel som avlägsnar småbiotoper, kantzoner och mosaikmiljöer och skapar skarpa gränser7,5 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 8 av 57Sidamellan olika markslag påverkar naturtypen negativt.- Användning av avmaskningsmedel som innehåller avermectin är negativ för dendynglevande insektsfaunan.- Spridning av kemikalier som bekämpningsmedel och växtnäringsämnen, gödsel (förutomfrån betande djur) samt stödutfodring kan påverka artsammansättningen negativt. Ävenindirekt näringstillförsel som t.ex. spridning av gödsel eller bekämpningsmedel i angränsandeområden eller sambete med vall kan påverka floran negativt.- Gödslings- och försurningseffekter från nedfall av luftburna föroreningar kan påverka florannegativt.- För naturtypen främmande arter kan påverka konkurrensförhållanden, predationstryck ochorsaka sjukdomar.Se även på områdesnivå vad som kan påverka negativt.BevarandeåtgärderEtt långsiktigt skötselavtal eller en åtagandeplan för betesmarker och slåtterängar med särskildskötsel bör finnas.Skötsel:- Hävd med bete eller slåtter med efterbete. Vid bete är det viktigt att det bara betas påsommarhalvåret. Vid slåtter är det viktigt att den görs på sensommaren med skärande redskapsom lie eller motormanuell slåtterbalk. Höet bör ligga kvar och fröa av sig ett par dagar innandet förs bort.- Röjning av uppkommande sly och annan igenväxningsvegetation.BevarandetillståndBevarandetillståndet för naturtypen är icke-gynnsamt. Bättre hävd krävs för att tillståndet skabli gynnsamt.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 9 av 57Sida7140 - Öppna mossar och kärr0 ha. Arealen ej fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningEtt litet område med naturtypen finns på västra Hunneberg, öster om Nygård. Området utgörsav ett relativt blött kärr med mindre klarvattenytor och pölar.Generell beskrivning:Naturtypen är mycket varierad och omfattar fattiga till intermediära, öppna eller glestträdbevuxna myrar (< 30 % krontäckning). Hit hör plana eller svagt välvda mossar ochtillhörande laggkärr, nordlig mosse, plana och sluttande kärr samt torvbildande mader(sumpkärr). Gungflyn, mjukmattor med mossrik vegetation som flyter på vatten eller lös gyttjaingår även. Naturtypen indelas i två undertyper; svagt välvda mossar samt kärr och gungflyn.Naturlig hydrologi och hydrokemi är viktigt för naturtypen, mindre äldre ingrepp som orsakatlokal störning kan ibland förekomma. Vegetationen ska spegla vad som är normalt för enhydrologiskt intakt myr. Vanligtvis utvecklas myrarna genom naturlig succession, men vissakan vara präglade av långvarig hävd och bör om möjligt fortsätta slåttras eller betas.Naturtypen är den vanligaste våtmarkstypen i Sverige. Välbevarad grundvattenstatus är enviktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga bevarandevärden.Typiska arter för naturtypen är nålstarr, vitstarr, Jungfru Marie nycklar, sileshårsarterna,kärrull, vattenklöver, myrlilja, vitag, tuvsäv, stor skedmossa (intermediära kärr),björnvitmossa, sotvitmossa, drågvitmossa m.fl.Naturtypen är känslig för igenväxning, förändrad hydrologi som t.ex. förändringar i anslutandegrundvattenförekomster och förändrad hydrokemi, ökad näringstillförsel och störning avmyrens torvbildning samt fragmentering och minskade populationer av karakteristiska ochtypiska arter.BevarandemålArealen av Öppna mossar och kärr (7140) ska vara minst 0,17 hektar.Naturtypen ska bestå av kärr. Övergången mellan mosse och kärr kan vara flytande ellermosaikartad. Bottenskiktet ska domineras av vitmossor, men inslag av brunmossor kanförekomma. Torvbildning ska ske aktivt i myren. Typiska och karakteristiska arter samt andranaturligt förekommande arter ska finnas och föryngra sig.Våtmarkens hydrologi ska vara ostörd. Det ska inte finnas några avvattnande eller tillrinnandediken eller körspår som medför negativ påverkan. Grundvattenytan ska variera naturligt ochvara hög under större delen av året. Hydrokemin ska vara näringsfattig utan betydandeantropogen påverkan.Våtmarken ska vara öppen (< 30 % täckningsgrad), endast mindre grupper av träd och buskarska förekomma. Igenväxningsvegetation ska inte förekomma. Strukturer som fastmatta,mjukmatta, tuvor och diffusa strängar ska förekomma. Övergången till skogbevuxen myr ochangränsande skogsmark kan vara flytande. För naturtypen främmande arter ska inteförekomma. De öppna mosseytorna ska erbjuda goda förutsättningar för häckande ochspelande fåglar.Typiska arter av mossor ska förekomma tämligen allmänt. Förekomsten av typiska kärlväxterska vara tämligen allmän. Enstaka typiska arter av fåglar ska förekomma i området.Negativ påverkanNaturtypen skulle påverkas negativt av:- Tillkommande och existerande ingrepp i form av dikning och andra markavvattnande0,17 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 10 av 57Sidaåtgärder liksom dämning av vattendrag kan påverka habitatets hydrologi och hydrokemi på ettnegativt sätt, vilket i sin tur kan ge konsekvenser på vegetation och torvbildning samttorvnedbrytning.- Anläggning av skogsbilvägar över eller i närheten av naturtypen kan förutom påverkan påden fysiska miljön påverka hydrologin och/eller hydrokemin i ett område.- Skogsbruk i närområdet kan orsaka läckage av näringsämnen ut på myren.- Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen i naturtypen ger drastiskaförändringar på vegetationens artsammansättning. Motsvarande spridning av kemiskasubstanser i naturtypens närhet kan också skada genom luftburen deposition eller genomtransport med tillrinnande vatten.- Ökad våtdeposition av kväve gör att naturtypens vegetationssammansättning förändras medresultat att antalet vitmossor minskar, och andelen gräs, buskar och träd ökar.- Samhällsbyggande med nya kommunikationsleder, anläggningar etc. kan direkt eller indirektförstöra eller orsaka skada på naturtypen.BevarandeåtgärderRöjning av igenväxningsvegetation.BevarandetillståndBevarandetillståndet för naturtypen är gynnsamt.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 11 av 57Sida8110 - Silikatrasmarker0 ha. Arealen ej fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningNaturtypen som här är något rikare än rena silikatrasmarker finns i östra och södra delarna avbåde Halle- och Hunneberg.Generell beskrivning:Rasmarkerna har bildats på naturlig väg genom erosions- och vittringsprocesser, men kan ienstaka fall förekomma i gamla stenbrott. Lutningen är i representativa rasmarker mer än 30º iminst 20 meter och minst 70 % av ytan ska bestå av block, sten, grus eller annuell vegetation.Hela rasmarken omfattas, från de högt liggande, ofta finmaterialrika delarna till degrovblockiga lägre liggande partierna. Däremot ingår inte fast berg ovan eller vid sidan omrasmarken. Typiska silikatrasmarker utgörs av en s.k. talusbildning.Rasmarker kännetecknas av störningar som ras och snöskred, och domineras därför av ytorsom saknar sammanhängande växttäcke av kärlväxter. Artantalet är ofta lågt, ochkalkkrävande arter saknas. Rasmarkerna är oftast mer eller mindre trädlösa (< 30%krontäckning av träd) och busklösa. I nedre delen kan de dock ofta vara glest trädbevuxna.Naturtypen är känslig för hårt slitage, förändrad hydrologi och luftfuktighet, fragmentering ochminskade populationer av karakteristiska och typiska arter.BevarandemålArealen av naturtypen Silikatrasmarker (8110) ska vara minst 26 hektar. Silikatrasmarken skavara orörd och påverkad enbart av naturliga processer och störningar såsom solsken, periodisktorkstress och vindar. Hydrologin ska vara opåverkad. Träd- och buskskikt ska vara sparsamteller helt saknas. Silikatrasmarken ska omges av skogs- eller vegetationsbevuxen mark vidbasen, i sprickor och/eller på toppen så att luftfuktigheten i branterna behålls. Fysiskastrukturer i form av blottade berghällar och t.ex. klippavsatser med tunt jordlager skaförekomma. Igenväxningsvegetation ska saknas eller endast finnas i begränsad omfattning. Förnaturtypen främmande arter ska inte förekomma. Typiska arter av mossor, lavar och kärlväxterska förekomma.Negativ påverkanNaturtypen skulle påverkas negativt av:- Skogsbruk kan i boreal region påverka hydrologin på ett negativt sätt.- Luftföroreningar har en direkt negativ effekt på vissa arter (lavar), och indirekt effekt via enkontaminering av jord och vatten.- Klimatförändringar kan leda till förändrad konkurrenssituation där vissa arter gynnas påbekostnad av andra, bland annat genom en utbredning av stabiliserande vegetation.- Utebliven störning av tramp (såväl människor som djur), leder till igenväxning.- Alltför intensiv störning av tramp vill också representera ett hot eftersom många av arternaväxer långsamt och behöver lång tid på att etablera sig.BevarandeåtgärderFörhindra etablering av ett sammanhängande vegetationstäcke.BevarandetillståndBevarandetillståndet för naturtypen är gynnsamt.26 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 12 av 57Sida8220 - Silikatbranter0 ha. Arealen ej fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningNaturtypen som här är något rikare än rena silikatbranter finns i nordväst och utmed södrakanten på Halleberg och i nordväst och söder på Hunneberg.Generell beskrivning:Naturtypen utgörs av silikatrika klippor, med vegetation på stenhällar och i sprickor.Naturtypen omfattar alla sluttande eller lutande (minst 30 grader) klippytor med silikatrikabergarter, förutom klippor som påverkas av havet. Berggrunden utgörs av svårvittrade ochnäringsfattiga graniter, gnejser och mesotrofa bergarter som till exempel kalkfattiga skiffrar.Branten är normalt högre än 5 meter och består huvudsakligen av fast berggrund, till skillnadfrån rasmarker. Vegetationen utgörs av kärlväxter i sprickor samt av lavar och mossor på debranta klippväggarna och under överhäng. Habitatet är i regel tämligen artfattigt när det gällerkärlväxter. På klipphällarna förekommer däremot rikligt med lavar framförallt av släktenaParmelia, Umbilicaria, Rhizocarpon, Lecanora och Lecidea, och i sprickorna växer sparsamtmed ormbunkar, enstaka gräs och mossor. I habitatet ingår också mindre klipphyllor medvegetation. Träd förekommer normalt inte, och även i mindre branter ska krontäckningen alltidvara liten. Växtsamhällena varierar starkt med expositionsgrad och fuktighetsförhållanden.Förekomsten av sprickbildningar, översilade ytor och klipphyllor med tunt jordtäcke är viktigafaktorer för vegetationen. Branterna är ofta boplats för rovfåglar. Naturtypen är vanlig iSverige och dess främsta naturvårdsintresse ligger i dess roll som livsmiljö för lavar ochrovfåglar. Vid kusten är naturtypen svår att skilja från Branta havsklippor (1230), om den inteär fältbesökt.Typiska arter för naturtypen är bl.a. gaffelbräken, liten fetknopp, bergglim, vårspärgel,klipplav, skuggklotterlav, vindlav, svart rutlav och mörk kartlav.Naturtypen är känslig för hårt slitage, förändrad hydrologi och luftfuktighet, fragmentering ochminskade populationer av karakteristiska och typiska arter.BevarandemålArealen Silikatbranter (8220) ska vara minst 25,4 hektar.Silikatbranten ska vara orörd och påverkad enbart av naturliga processer och störningar såsomsolsken, periodisk torkstress och vindar. Typiska och karakteristiska arter samt andra naturligtförekommande arter ska finnas och föryngra sig. Hydrologin ska vara opåverkad. Träd- ochbuskskikt ska vara sparsamt eller helt saknas. Silikatbranterna ska omges av skogs- ellervegetationsbevuxen mark vid basen, i sprickor och/eller på toppen så att luftfuktigheten ibranterna behålls. Fysiska strukturer i form av blottade berghällar och t.ex. klippavsatser medtunt jordlager ska förekomma. Igenväxningsvegetation ska saknas eller endast finnas ibegränsad omfattning. För naturtypen främmande arter ska inte förekomma. Typiska ochkarakteristiska arter av lavar ska förekomma. Typiska arter av mossor och kärlväxter skaförekomma.Negativ påverkanNaturtypen skulle påverkas negativt av:- För intensivt friluftsliv med slitage och störning som följd, särskilt bergsklättring.- Klimatförändringar som leder till förändrad konkurrenssituation där vissa arter gynnas påbekostnad av andra, bland annat genom en utbredning av buskvegetation.25,4 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 13 av 57SidaBevarandeåtgärderBegränsning och kanalisering av friluftsliv kan behövas om det leder till för stort slitage.BevarandetillståndBevarandetillståndet för naturtypen är gynnsamt.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 14 av 57Sida9010 - Taiga167 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningNaturtypen finns som spontant uppkommen barrskog med triviallövinslag spritt runt helaHalleberg och vid norra Hunneberg. Längs Hunnebergs nordvända sluttningar dominerarbarrskogen och särskilt i Lilleskogsdalen. Vegetationen växlar mellan typisk blåbärsgranskogtill mer frodiga ängsgranskogar av lågörttyp med blåsippa, harsyra och ekorrbär. Ibarrskogsmiljöerna förekommer tjäder, orre, spillkråka och sparvuggla sällsynt även tretåighackspett. I några av naturtypens delområden finns de typiska arterna ullticka och lunglav.Generell beskrivning:Naturtypen beskrivs generellt som naturliga, gamla, boreala och hemiboreala skogar,”naturskog” eller ”naturskogsartad skog”. Med naturliga, gamla skogar menas skogar sombibehållit en stor del av den naturliga skogens artsammansättning, åldersvariation ochekologiska funktion. Här ska exempelvis finnas gamla träd och död ved i olikanedbrytningsstadier. Naturtypen förekommer på torr-blöt och näringsfattig - näringsrik mark iboreal-boreonemoral zon. Trädskiktet är normalt mellan 30-100% och utgörs av gran, tall,björk, asp, rönn och sälg. Inslag av andra trädslag kan finnas liksom även brandfält ochstormfällningar. Dessa skogar kan ha en viss mänsklig påverkan genom exempelvisplockhuggning, men de har aldrig omfattats av större kalavverkningar. De hyser en rad hotadearter bland mossor, lavar, svampar och evertebrater (främst skalbaggar).Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt högabevarandevärden.Typiska arter för naturtypen är linnea, mattlummer, plattlummer, knärot, ögonpyrola,grönpyrola, tallört, vedrappmossa, blåmossa, platt fjädermossa, skogshakmossa, garnlav,kattfotslav, läderlappslav, sotlav, skinnlav, lunglav, kandelabersvamp, rosenticka,koralltaggsvamp, ullticka, tallticka, rynkskinn m.fl.Naturtypen är känslig för faktorer som stör den skogliga kontinuiteten och den naturligadynamiken. Den är också känslig för förändringar i hydrologin som t.ex. förändringar iansluten grundvattenförekomst, fragmentering och minskade populationer av karakteristiskaoch typiska arter.BevarandemålArealen Taiga (9010)  ska vara minst 80,4 hektar. Skogen ska formas av naturliga störningaroch intern dynamik. Storskaliga naturliga processer, t.ex. åldrande, avdöende, omkullfallnaträd och luckbildning liksom periodvisa omvälvande störningar, t.ex. svamp- ochinsektsangrepp, översvämning, stormfällning eller brand ska påverka skogens dynamik ochstruktur. Till följd av naturliga störningar kan eventuellt yngre successionsstadier förekommaunder perioder. Barrblandskog ska prägla skogen. Det ska finnas gammal gran och föryngringav nya granar som efterträdare. Hydrologi och markens näringsstatus ska vara ostörd ochnaturlig, Skogen ska ha ingen eller endast lite negativ mänsklig påverkan.Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat. Det ska finnas följande strukturer/substrat:gamla träd (tämligen allmänt); levande träd med döda träddelar (tämligen allmänt); liggandedöd ved och stubbar (rikligt); stående döda eller döende träd (rikligt). För landet ochnaturtypen främmande och/eller invasiva trädarter ska inte finnas i området. Typiska arter avkärlväxter, mossor, lavar, svampar, fåglar, skalbaggar ska förekomma tämligen allmänt.80,4 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 15 av 57SidaNegativ påverkanSe på områdesnivå vad som kan påverka negativt.Bevarandeåtgärder- Naturvårdsbränning (Hallesnipen).- Röjning av granföryngring i triviallövdominerade områden.BevarandetillståndBevarandetillståndet för naturtypen är delvis gynnsamt. I de delar där tillståndet inte ärgynnsamt är trädskiktet inte tillräckligt gammalt och bitvis hade mängden död ved behövt öka.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 16 av 57Sida9020 - Nordlig ädellövskog141,5 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningNaturtypen finns framför allt i områdena vid Nygårspark, Tunhems ekhagar och vid Floklev.Områdena består av igenvuxna före detta ängs- och betesmarker med ett mycket sammansattträdskikt dominerat av olika ädellövträd. Ek, lind, alm och ask är vanligast förekommande.Andra trädslag som klibbal förekommer bitvis rikligt på fuktig mark. Hassel, hägg och try ärvanliga arter i buskskiktet. I öppnare partier förekommer ibland kvarstående hagtorn, vildapeloch nypon. Fältskiktet är lundartat och rikt, med typiska arter som blåsippa, vårärt, storramsoch trolldruva. Vissa delar av områdena är tillgängliga för extensivt bete. I områdena finnskvarstående äldre grova träd. Död ved förekommer i måttliga mängder, men tillgångenkommer sannolikt att öka när trädskiktet åldras.Generell beskrivning:Naturtypen förekommer på mark som är torr-fuktig och relativt näringsrik. Trädskiktetskrontäckningsgrad är normalt 50-100%, och ädellövträd utgör normalt minst 50% avgrundytan, men lövdominerad naturskog med ned till 30% ädellöv kan föras till naturtypen.Viktiga komponenter i trädskiktet är ek, alm, ask, lind och lönn. Skogen ska vara, eller i enrelativt nära framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog med avseende på egenskaperoch strukturer. Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska hafortsatt höga bevarandevärden.Typiska arter för naturtypen är skogsbingel, lunglav, fällmossa, trubbfjädermossa, almlav,gulvit blekspik, lunglav m.fl.Naturtypen är känslig för faktorer som stör den skogliga kontinuiteten och den naturligadynamiken. Den är också känslig för förändringar i hydrologin som t.ex. förändringar iansluten grundvattenförekomst, fragmentering och minskade populationer av karakteristiskaoch typiska arter.BevarandemålArealen Nordlig ädellövskog (9020) ska vara minst 61,1 hektar. Skogen ska formas avnaturliga störningar och intern dynamik. Naturliga processer som t.ex. åldrande, avdöende,omkullfallna träd och luckbildning liksom periodvisa omvälvande störningar, t.ex. svamp- ochinsektsangrepp, stormfällning eller brand ska påverka skogens dynamik och struktur. Till följdav naturliga störningar kan eventuellt yngre successionsstadier förekomma under perioder.Ädellövträd ska prägla naturtypen. Det ska finnas gamla träd och föryngring av nya träd somefterträdare av alm, ask ek och lind. Markens näringsstatus och hydrologi ska vara naturlig.Marken ska inte vara under stark generell påverkan från markavvattning. Skogen ska ha ingeneller endast liten negativ mänsklig påverkan.Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat. Det ska finnas strukturer/substrat som gamlaträd, levande träd med döda träddelar, liggande död ved och stubbar samt stående döda ellerdöende träd. Gran ska inte tillåtas ta överhanden eller skada de biologiskt gamla och värdefullaträden i området. För landet och naturtypen främmande och/eller invasiva trädarter ska intefinnas i området.Förekomsten av typiska arter av kärlväxter, lavar och mossor ska vara tämligen allmän ochinte minska.Negativ påverkanNaturtypen skulle påverkas negativt av:61,1 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 17 av 57SidaÄlg och annat vilt kan förhindra föryngring av lövträden.Se även på områdesnivå vad som kan påverka negativt.Bevarandeåtgärder- Granröjning- Luckhuggning- Extensivt bete för att upprätthålla en varierad slutenhet i kronskiktet skapar förutsättningarför grova träd.- Frihuggning av grova träd och rekrytering av trädsolitärer i luckor är exempel på detta.BevarandetillståndBevarandetillståndet för naturtypen är delvis gynnsamt. I de delar där tillståndet inte ärgynnsamt är inslaget av gran lite stort.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 18 av 57Sida9050 - Näringsrik granskog4,4 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningNaturtypen som består av örtrik ängsgranskog av låg- och högörtstyp finns på Halleberg runtHallesnipen och i östra kanten. På Hunneberg finns naturtypen främst i norra kanten. PåHallesnipen finns naturskogsartad ängsgranskog av högörttyp med lövträdsinslag av alm, askoch ek och grov hassel i buskskiktet samt med dominans av blåsippa ramslök, ormbär,stinksyska samt skärmstarr, skogsstarr, skogssvingel och hässlebrodd i fältskiktet. Strutbräkenförekommer rikligt i översilade områden och längs ett mindre vattendrag. Bland mossornafinns de karakteristiska arterna hårgräsmossa och vågig praktmossa.Generell beskrivning:Naturtypen förekommer ofta på basisk berggrund och i södra Sverige ofta på mullrik brunjord.Naturtypen är näringsrik och torr-blöt och översilning kan förekomma. Naturtypen ligger ofta isänkor, på dalbottnar eller i sluttningar med finsediment och/eller rörligt markvatten men kanäven förekomma på flack mark. Trädskiktets krontäckningsgrad är normalt 50-100%, och granutgör minst 50 % av grundytan. Utöver gran kan samtliga inhemska trädslag förekomma.Skogen ska vara, eller i en relativ nära framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog medavseende på egenskaper och strukturer. Skogen ska vara i ett sent eller i ett relativt sentsuccessionsstadium. Det ska finnas gamla träd och död ved och en kontinuitet för de aktuellaträdslagen. Om naturliga störningsprocesser eller skötselåtgärder i syfte att imitera sådana harpåverkat området kan även områden i yngre successionsstadier ingå. Egenskaper och strukturersom är typiska för naturskog finns normalt även i yngre successionsstadier.  Välbevaradgrundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt högabevarandevärden.Typiska arter för naturtypen är trolldruva, majbräken, strävlosta, brudborste, guckusko, tibast,knärot, blåsippa, ormbär, svarta vinbär, underviol, mörk husmossa, skogshakmossa,kranshakmossa, trådticka, rosenticka, gul taggsvamp, ullticka, rynkskinn, porslinsspindling,grangråticka m.fl.Naturtypen är känslig för faktorer som stör den skogliga kontinuiteten och den naturligadynamiken. Den är också känslig för förändringar i hydrologin som t.ex. förändringar iansluten grundvattenförekomst, fragmentering och minskade populationer av karakteristiskaoch typiska arter.BevarandemålArealen Näringsrik granskog (9050) ska vara minst 76,6 hektar. Skogen ska formas avnaturliga störningar och intern dynamik. Naturliga processer som t.ex. åldrande, avdöende ochomkullfallna träd och luckbildning liksom periodvisa omvälvande störningar t.ex.insektsangrepp, stormfällning eller brand ska prägla skogen i området. Till följd av naturligastörningar kan eventuellt yngre successionsstadier förekomma under perioder.Krontäckningen ska kunna variera mellan tätare och glesare beskogad mark.Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat. Det ska finnas gamla träd och föryngringar avträd som efterträdare till gran, alm, ask och ek. För landet och naturtypen främmande och/ellerinvasiva arter ska inte finnas i området.Det ska finnas strukturer/substrat som gamla träd, levande träd med döda träddelar, liggandedöd ved och stubbar samt stående döda eller döende träd. Typiska arter av kärlväxter, mossoroch svampar ska förekomma och inte minska.76,6 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 19 av 57SidaNegativ påverkanSe på områdesnivå vad som kan påverka negativt.Bevarandeåtgärder- Punktvisa granröjningar i föryngringsområden och underröjning i överslutna granbestånd.- Genom föreskrifter i reservatet skyddas skogen mot skogsbruksåtgärder eller annan påverkan.BevarandetillståndBevarandetillståndet för naturtypen är gynnsamt.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 20 av 57Sida9070 - Trädklädd betesmark17,8 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningTrädklädda betesmarker med jätteekar förekommer främst i naturreservatet Tunhems ekhagar,men även i Nygårds park. Merparten av naturbetesmarkerna har tidigare gödslats menvegetationen på det kalkförande underlaget har därefter här och var återtagit sin mer naturligasammansättning med en mer örtdominerad lågvuxen grässvål med hävdgynnade arter somstagg, backsmörblomma m.fl samt den typiska arten slåttergubbe. Hagmarkernas storanaturvärden ligger i förekomsten av de stora innanmurkna gammelekarna med förekomst avved- och mulmlevande skalbaggar. Trädstammarna har även en artrik lavflora med förekomstav flera rödlistade arter.Generell beskrivning:Naturtypen förekommer på torr-blöt och näringsfattig-näringsrik fastmark. Träd- ochbuskskiktets krontäckningsgrad är 30-100 % och utgörs av inhemska trädslag. Naturtypeninkluderar betade trädklädda hagmarker och betad skog. Naturtypen har lång hävdkontinuitetoch lång trädkontinuitet och inslag av gamla träd. Bete förekommer normalt i naturtypen.Området ska hysa en från naturvårdssynpunkt värdefull artstock knuten till betespåverkan ifältskiktet och/eller till solbelysta hagmarksträd. Värden knutna till beteshävd finns.Artsammansättningen varierar beroende på geografisk belägenhet och markensproduktionsförmåga. I hagmarkerna dominerar lövträd, ofta ek och björk men även lind, askoch i vissa fall tall förekommer. I den betade skogen dominerar oftast barrträd och björk, isödra Sverige även ek/bok. Trädklädda betesmarker med grova solbelysta lövträd är särskiltvärdefulla eftersom träden i regel är artrika för fler organismgrupper. Välbevaradgrundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt högabevarandevärden.Typiska arter för naturtypen är blåsuga, ormrot, lundstarr, stagg, klockpyrola, ekspik, sotlav,läderlappslav, skogsvisslare, slåttergräsfjäril, brunfläckig pärlemorfjäril m.fl.Naturtypen är känslig för igenväxning, ökad beskuggning, näringstillförsel, bruten kontinuitet iträdskiktet. Den är också känslig för förändringar i hydrologin som t.ex. förändringar i anslutengrundvattenförekomst, fragmentering och minskade populationer av karakteristiska ochtypiska arter.BevarandemålArealen Trädklädd betesmark (9070) ska vara minst 30,3 hektar. Årligt bete ska påverkanaturtypens dynamik och struktur. Ädellövträd ska prägla betesmarken. Krontäckningen skakunna variera mellan tätare och glesare beskogad mark. Solexponerade, varma miljöer ochstrukturer ska utgöra ett påtagligt inslag i området.Det ska finnas gamla träd och föryngring av nya träd som efterträdare av främst ek. Det skafinnas ett buskskikt med olika växtarter. Gran, buskar och sly/ungträd ska inte tillåtas taöverhanden eller skada de biologiskt gamla och värdefulla träden i området. För naturtypenfrämmande och/eller invasiva arter ska inte finnas i området.Det ska finnas strukturer/substrat som gamla träd med grov bark med skador, håligheter ochmulm, träd med hackspettsbohål (allmänt-rikligt), levande träd med döda träddelar (allmänt-rikligt), liggande död ved och stubbar (måttlig) samt stående döda eller döende träd (rikligt).Typiska arter av kärlväxter, mossor, lavar, fjärilar ska förekomma (allmänt-rikligt) och inteminska. 30,3 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 21 av 57SidaNegativ påverkanNaturtypen skulle påverkas negativt av:- Alltför kraftig röjning av buskar och träd så att organismer som är beroende av dessastrukturer missgynnas.- Utebliven röjning av igenväxningsvegetation och minskat eller upphört bete leder på sikt tilligenväxning av buskar och träd och utarmning av den hävdgynnade och ljuskrävande floranoch faunan.- Alltför hård hävd eller hävd vid fel tidpunkt (vinterbete kan skada naturtyperna) riskerar attförsämra örternas långsiktiga överlevnad. Dessutom leder minskad blomning ochpollenproduktion till att nektar- och pollensamlande insekter missgynnas.- För svag eller utebliven hävd förändrar artssammansättningen och leder till att buskar ochträd kan breda ut sig. Många av arterna är konkurrenssvaga, vilket innebär att om buskar ochljung breder ut sig minskar örternas möjlighet till fortlevnad och spridning.- Åtgärder som avlägsnar småbiotoper, kantzoner och mosaikmiljöer och skapar skarpa gränsermellan olika markslag kan påverka naturtyperna negativt.- Spridning av kemikalier som bekämpningsmedel och växtnäringsämnen, gödsel (förutomfrån betande djur) samt stödutfodring kan påverka artsammansättningen negativt.- Användning av avmaskningsmedel som innehåller avermectin är negativ för dendynglevande insektsfaunan och bör därför endast användas vid behov.- Gödslings- och försurningseffekter från nedfall av luftburna föroreningar kan påverka florannegativt.- Älg och annat vilt kan förhindra föryngring av lövträden.- Bete med hästar kan påverka de stora träden negativt om djuren gnager på barken.Se även på områdesnivå vad som kan påverka negativt.Bevarandeåtgärder- Årligt bete med hjälpslåtter (betesputsning)- Frihuggning av grov ek- Rekrytering av nya solitärekar- Trädvård bland de grova ekarna som grenkapning och stabiliserande åtgärder för att hindrastammar att brytas sönder.- Skapa mulmhåligheter i vitala medelålders ekar med hjälp av lövbränning på traditionellt sättvid stambaser i vårtid.BevarandetillståndBevarandetillståndet för naturtypen är gynnsamt.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 22 av 57Sida9080 - Lövsumpskog2,1 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningNaturtypen som består av välutvecklade alkärr nedanför blandlövskogen finns främst vidHunneberg i naturreservatet Tunhems ekhagar samt i östra och södra kanten av berget. Ettmindre område finns på Halleberg, strax söder om Nordkroken.Alfuktskogar och alkärr bildar en naturlig avslutning på rasbranternas vegetationszoneringkring bergen. Typiska arter som finns är bl.a. kärrfibbla, videört, skavfräken, gullpudra ochkabbeleka.Generell beskrivning:Naturtypen beskrivs generellt som fuktig till blöt lövskog med en täckningsgrad på 50-100 %,varav lövträd som ask och triviallöv utgör minst 50 % av grundytan. Videarter kan förekommabåde i träd- och buskskiktet. Gran är vanligt inslag i naturtypen. Naturtypen förekommer påfrisk-fuktig mark påverkad av högt grundvattnen. Översvämningar är vanligt. Sumpskogförekommer både på mineraljord och på torvmarker. Skogen ska vara, eller i en relativt näraframtid kunna bli naturskog eller likna naturskog. Det ska finnas gamla träd och död ved ochen kontinuitet för de aktuella trädslagen. Träden står ofta på socklar. Skogen kan ha påverkatsav t.ex. plockhuggning, bete eller naturlig störning. Vanligtvis formas skogen av naturligastörningar, men ibland, i brist på naturliga störningar, krävs aktiva insatser för att upprätthållanaturtypens strukturer och funktioner. Skogen kan under perioder befinna sig i yngresuccessionsstadier. Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypenska ha fortsatt höga bevarandevärden.Typiska arter för naturtypen är missne, bäckbräsma, klotstarr, skärmstarr, springkorn,piskbaronmossa, mörk husmossa, dunmossa, stjärtmes, mindre hackspett, entita m.fl.Naturtypen är känslig för faktorer som stör den skogliga kontinuiteten och den naturligadynamiken. Den är också känslig för förändringar i hydrologin som t.ex. förändringar iansluten grundvattenförekomst, fragmentering och minskade populationer av karakteristiskaoch typiska arter.BevarandemålArealen Lövsumpskog (9080) ska vara minst 26,2 hektar. Skogen ska formas av naturligastörningar och intern dynamik. Naturliga processer som t.ex. åldrande, avdöende ochomkullfallna träd och luckbildning liksom periodvisa omvälvande störningar t.ex.översvämningar, insektsangrepp, stormfällning eller brand ska prägla skogen i området. Tillföljd av naturliga störningar kan eventuellt yngre successionsstadier förekomma underperioder.Näringsstatusen ska vara naturlig och hydrologin ostörd. Skogens hydrologi ska inte påverkasav markavvattning. Varken avvattnande eller tillrinnande diken som har en negativ påverkanpå sumpskogen ska finnas.Det ska finnas gamla träd och föryngring av nya träd som efterträdare av främst klibbal. Gran,buskar och sly/ungträd ska inte tillåtas ta överhanden eller skada de biologiskt gamla ochvärdefulla träden i området. För naturtypen främmande och/eller invasiva arter ska inte finnas iområdet.Det ska finnas gamla träd (tämligen allmänt), levande träd med döda träddelar (allmänt-rikligt), liggande död ved och stubbar (rikligt) samt stående döda eller döende träd (rikligt).Strukturer som sten och block, källor, vattendrag ska förekomma.Typiska arter av kärlväxter, mossor och fåglar ska förekomma allmänt-rikligt och inte minska.26,2 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 23 av 57SidaNegativ påverkanNaturtypen skulle påverkas negativt av:Älg och annat vilt kan förhindra föryngring av lövträden.Se även på områdesnivå vad som kan påverka negativt.BevarandeåtgärderRöjning av granföryngring bör genomföras vid behov, dock ej i områden som hyser järpe.BevarandetillståndBevarandetillståndet för naturtypen är gynnsamt. Förutom i de delar där veduttag sker.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 24 av 57Sida9160 - Näringsrik ekskog107,2 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningNaturtypen finns i naturreservatet Tunhems ekhagar men också i sydvästra spetsen avHalleberg som undertypen Näringsrik ekskog – ek-hassellund (9162). Skogstypen är ofta avlågörtstyp med blåsippa, smultron, majsmörblomma som typiska arter. Hassel är alltid rikligtförekommande.Generell beskrivning:Naturtypen förekommer på torr-fuktig jord, ofta mullrik brunjord. Den underliggande jordartenkan antingen bestå av lera, silt eller grövre, silikatrika jordarter. Naturtypen ligger ofta isänkor, dalbottnar eller nära vattendrag och i dess miljöer kan gleyhorisonter förekomma ijordmånsprofilen. Krontäckningen är normalt 50 – 100% och ek/avenbok (tillsammans ellervar för sig) utgör minst 50% av grundytan. Inslag av andra lövträd, ofta alm, ask, lind, lönnoch hassel kan förekomma.Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog medavseende på egenskaper och strukturer. Den kan ha påverkats av t.ex. plockhuggning, beteeller naturlig störning. Skogen ska vara i ett sent eller i ett relativt sent successionsstadium.Det ska finnas gamla träd och död ved och en kontinuitet för de aktuella trädslagen. Omnaturliga störningsprocesser eller skötselåtgärder i syfte att imitera sådana har påverkatområdet kan även områden i yngre successionsstadier ingå. Egenskaper och strukturer som ärtypiska för naturskog finns normalt även i yngre successionsstadier.Områden med stor artrikedom med avseende på rödlistade arter knutna till naturtypen kanklassas till näringsrik ek- eller ek-avenbokskog även om ett naturskogstillstånd inte hunnituppkomma efter ett kontinuitetsbrott. Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättningför att naturtypen ska ha fortsatt höga bevarandevärden.Typiska arter för naturtypen är murgröna, trolldruva, gulsippa, vätteros, fällmossa,guldlockmossa, platt fjädermossa, trädporella, grynig filtlav, havstulpanlav, rutskinn, rosttickam.fl.Naturtypen är känslig för faktorer som stör den skogliga kontinuiteten och den naturligadynamiken. Den är också känslig för förändringar i hydrologin som t.ex. förändringar iansluten grundvattenförekomst, fragmentering och minskade populationer av karakteristiskaoch typiska arter.BevarandemålArealen Näringsrik ekskog (9160) ska vara minst 15 hektar. Skogen ska formas av naturligastörningar och intern dynamik. Naturliga processer som t.ex. trädens föryngring, åldrande ochavdöende samt omkullfallna träd och luckbildning, liksom periodvisa omvälvande störningar,t.ex. insektsangrepp, översvämning, stormfällning eller brand  ska påverka dynamik ochstruktur. Hydrologin och näringsstatusen ska vara naturlig och ostörd.Ädellövträd ska prägla skogen. Det ska finnas gamla träd och föryngring av nya träd somefterträdare av ek (rikligt). Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat. Det ska finnas ettbuskskikt med framförallt hassel.Det ska finnas gamla träd med grov bark med skador, håligheter och mulm, träd medhackspettsbohål (allmänt-rikligt), levande träd med döda träddelar (allmänt-rikligt), liggandedöd ved och stubbar (rikligt) samt stående döda eller döende träd (rikligt). Gran, buskar ochsly/ungträd ska inte tillåtas ta överhanden eller skada de biologiskt gamla och värdefulla trädeni området. För naturtypen främmande och/eller invasiva trädarter ska inte finnas i området. Detska finnas typiska arter av kärlväxter, mossor, lavar och svampar. De typiska arterna ska ha15 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 25 av 57Sidaallmän-riklig förekomst och inte minska.Negativ påverkanNaturtypen skulle påverkas negativt av:Älg och annat vilt kan förhindra föryngring av lövträden.Se även på områdesnivå vad som kan påverka negativt.Bevarandeåtgärder- Grova ekar med hagmarkskaraktär med vid krona kan gynnas av att friställas.- Ett extensivt bete kan också vara gynnsamt för naturtypen.- Gran bör eftersökas och tas bort regelbundet vart 10 år.BevarandetillståndBevarandetillståndet för naturtypen är gynnsamt.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 26 av 57Sida9180 - Ädellövskog i branter234,4 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningNaturtypen finns spridd runt både Halle- och Hunneberg. Högst upp under diabasstupen finnsen smal zon med ädellövträd av alm, lind, ek, fågelbär, ask och rönn. Örtfloran är artrik medsötvedel, tandrot, myskmadra och lundslok. Längre ner i sluttningen på blockrik mark finns enängslövskog av naturskogskaraktär med lågvuxna örter som blåsippa, myskamadra ochskogsviol.Generell beskrivning:Naturtypen omfattar blandskog med lind, ask, alm och lönn på sluttande marker, exempelvisskredmarker eller i raviner. Skogstypen förekommer på kalkrika, men ibland även silikatrikajordar. Den omfattar både kalla och fuktiga miljöer med skuggtoleranta arter och torra, varmamiljöer som domineras av lind. Buskskiktet är ofta väl utvecklat och fältskiktet är ofta avörttyp. Artrik flora och fauna finns både i skuggiga och solexponerade lägen och naturtypen ärofta rik på epifyter (trädlevande mossor och lavar). Skogen ska vara, eller i en relativt näraframtid kunna bli naturskog eller likna naturskog med avseende på egenskaper och strukturersom exempelvis varierad ålder på träden, förekomst av död ved och gamla träd och att detfinns kontinuitet av de aktuella, förekommande trädslagen. Välbevarad grundvattenstatus är enviktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga bevarandevärden.Typiska arter för naturtypen är trolldruva, smånunneört, skogsbingel, skogssvingel,baronmossor, guldlockmossa, platt fjädermossa, grov fjädermossa, piskbaronmossa, grovbaronmossa, fällmossa, klippfrullaria, lunglav, garnlav, stiftgelélav, läderlappslav m.fl.Naturtypen är känslig för faktorer som stör den skogliga kontinuiteten och den naturligadynamiken. Den är också känslig för förändringar i hydrologin som t.ex. förändringar iansluten grundvattenförekomst, fragmentering och minskade populationer av karakteristiskaoch typiska arter.BevarandemålArealen Ädellövskog (9180) i branter ska vara minst 164,3 hektar. Skogen ska i huvudsakformas av naturliga störningar och intern dynamik. Småskaliga naturliga processer, t.ex.trädens föryngring, åldrande och avdöende samt omkullfallna träd och luckbildning, liksomperiodvisa omvälvande störningar, t.ex. insektsangrepp, översvämning, stormfällning, skredeller bete ska påverka dynamik och struktur. Hydrologin och näringsstatusen ska vara ostördoch naturlig.Ädellövträd ska dominera skogen. Det ska finnas gamla träd och föryngring av nya träd somefterträdare av alm, ek, lind, ask och fågelbär. Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat.Det ska finnas gamla träd med grov bark med skador, håligheter och mulm, träd medhackspettsbohål, levande träd med döda träddelar, liggande död ved och stubbar samt ståendedöda eller döende träd. Gran ska inte tillåtas ta överhanden eller skada de biologiskt gamla ochvärdefulla träden i området. För naturtypen främmande eller invasiva trädarter ska inte finnas iområdet.Det ska finnas typiska arter av kärlväxter, lavar och mossor. De typiska arterna ska ha allmän-riklig förekomst.Negativ påverkanNaturtypen skulle påverkas negativt av:Älg och annat vilt kan förhindra föryngring av lövträden.164,3 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 27 av 57SidaSe även på områdesnivå vad som kan påverka negativt.Bevarandeåtgärder- Röja runt grova gamla ekar.- Ung gran bör fällas eller ringbarkas om täckningsgraden av gran överstiger 5 %.BevarandetillståndBevarandetillståndet för naturtypen är gynnsamt i vissa delar. I delar med lite för mycket grankrävs röjning för att tillståndet ska bli gynnsamt för alla delområden.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 28 av 57Sida9190 - Näringsfattig ekskog0 ha. Arealen ej fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningNaturtypen finns spridd runt både Halle- och Hunneberg och består av ekskog med relativtmycket tall och visst inslag av gran. I vissa delar finns en del hassel.Generell beskrivning:Ekskog på näringsfattiga sura, sandiga och podsolerade jordar och morän som är torr-frisk, ivissa fall blöt. Trädskiktets krontäckningsgrad är mellan 30 - 100% och domineras av ek.Ibland är träden senvuxna, låga och knotiga och kan bilda så kallad krattekskog. Skogen skavara eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog. Det ska finnas gamla träd, död ved ochskogen ska vara i ett sent eller relativt sent successionsstadium.Ekskog på näringsfattiga sura, sandiga och podsolerade jordar och morän som är torr-frisk, ivissa fall blöt. Trädskiktets krontäckningsgrad är mellan 30 - 100% och domineras av ek.Ibland är träden senvuxna, låga och knotiga och kan bilda så kallad krattekskog. Skogen skavara eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog. Det ska finnas gamla träd, död ved ochskogen ska vara i ett sent eller relativt sent successionsstadium. Ostörd hydrologi och naturlignäringsfattig status är viktigt för naturtypen. Skogen ska i första hand lämnas för fri utvecklingmen det kan ibland vara nödvändigt att göra kompenserande åtgärder som exempelvisfriställning av gamla spärrgreniga ekar för att förlänga livslängden samt luckhuggning för attgynna ekföryngring. Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypenska ha fortsatt höga bevarandevärden.Typiska arter för naturtypen är murgröna, vildkaprifol, ekorrbär, fällmossa, guldlockmossa,trädporella, glansfläck, rostfläck, almlav, grynig filtlav, lunglav, bårdlav, rutskinn, ekskinnm.fl.Naturtypen är känslig för faktorer som stör den skogliga kontinuiteten och den naturligadynamiken. Den är också känslig för förändringar i hydrologin som t.ex. förändringar iansluten grundvattenförekomst, fragmentering och minskade populationer av karakteristiskaoch typiska arter.BevarandemålArealen Näringsfattig ekskog (9190) ska vara minst 143,2 hektar. Skogen ska i huvudsakformas av naturliga störningar och intern dynamik. Småskaliga naturliga processer, t. ex.trädens föryngring, åldrande och avdöende samt omkullfallna träd och luckbildning, liksomperiodvisa omvälvande störningar, t.ex. insektsangrepp, översvämning, stormfällning, brandeller bete ska påverka dynamik och struktur. Hydrologin och näringsstatusen ska vara ostördoch naturlig.Ek ska dominera skogen. Det ska finnas gamla ekar och föryngring av ek som efterträdare tillde gamla träden. Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat.Det ska finnas gamla träd med grov bark med skador, håligheter och mulm, träd medhackspettsbohål, levande träd med döda träddelar, liggande död ved och stubbar samt ståendedöda eller döende träd. Gran ska inte tillåtas ta överhanden eller skada de biologiskt gamla ochvärdefulla träden i området. För naturtypen främmande eller invasiva trädarter ska inte finnas iområdet.Det ska finnas typiska arter av kärlväxter, mossor, lavar och svampar. Typiska ochkarakteristiska arter samt andra naturligt förekommande arter ska finnas och föryngra sig.Negativ påverkanNaturtypen skulle påverkas negativt av:143,2 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 29 av 57Sida- Invasion av gran, bok eller främmande trädslag.- Älg och annat vilt kan förhindra föryngring av lövträden.- För naturtypen främmande arter kan påverka konkurrensförhållanden, predationstryck ochorsaka sjukdomar.Se även på områdesnivå vad som kan påverka negativt.Bevarandeåtgärder- Röja runt grova gamla ekar.- Luckhuggning eller buskröjning för att gynna ekföryngring kan behövas i enstaka fall.- Bekämpning av invasiva eller främmande arter genom avverkning av gran och främmandeträdslag.BevarandetillståndBevarandetillståndet för naturtypen är gynnsamt i vissa delar. I delar med lite för mycket grankrävs röjning för att tillståndet ska bli gynnsamt för alla delområden.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 30 av 57Sida1014 - Smalgrynsnäcka, Vertigo angustiorArtens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.BeskrivningI Natura 2000-området finns arten i öppna-halvöppna rasbranter och blocksluttningar. Arten ärsenast noterad vid en inventering 2008. Fynd gjordes då på flera platser runt både Hallebergoch Hunneberg.Generell beskrivning:Smalgrynsnäckan är en mycket liten snäcka, cirka 1-2 mm stor. Arten förekommer i flerahabitat. Samtidigt är smalgrynsnäckan mycket specifik när det gäller valet av mikrohabitat dåden behöver rätt fuktighet och lucker förna. Smalgrynsnäckan är kalkgynnad och är vanligenkustnära. Den förekommer i askdominerade lövkärr men även i torrare skogar, ofta i branteroch på block. Träd vars löv erbjuder lättillgängliga kalkkällor i form av kalciumcitrat, somt.ex. lind, ask, lönn, hassel och sälg är viktiga. Arten förekommer även i kalkrika betesmarkermed svagt till måttligt betestryck, blir betestrycket för hårt försvinner den. I torr betesmarkhittar man ofta den i anslutning till fuktiga sänkor, strandbrinkar och i branter. I kalkrikaområden kan smalgrynsnäckan även finnas i strandnära miljöer, t.ex. på betadehavsstrandängar. En annan viktig miljö är rikkärr och kalkfuktängar.Smalgrynsnäckan är starkt beroende av stabila förhållanden i markens förnaskikt och klararinte översvämningar, däremot kortvariga översköljningar och viss saltpåverkan (havsvattensom sprayar över lokalen). Smalgrynsnäckan accepterar ganska täta bestånd av starr dock ejtäta, höga bestånd av högväxta näringsgynnade arter. Under torrare perioder söker den sig neren bit i marken och uppehåller sig i det översta jordlagret. Arten sprider sig ytterst långsamt, istorleksordningen med några få meter per år, vilket innebär att den är hänvisad till just detområde där den lever. Långdistansspridning sker dock sporadiskt, sannolikt med störredäggdjur och fåglar. Vertigo-arter är p.g.a. begränsad spridningsförmåga sannolikt godaindikatorer på lång kontinuitet av öppna-halvöppna förhållanden med stabilt mikroklimat.Arten förekommer i begränsade trakter i södra och mellersta delen av landet.Arten är känslig för förändrad hydrologi, såsom olika dikningsingrepp, försurning, ändradenäringsförhållanden som t.ex. eutrofiering från jordbruket eller via avföring från tätabesättningar av betesdjur, markslitage vid för högt betestryck, samt kraftig igenväxning avöppna kärr.BevarandemålSmalgrynsnäckan ska förekomma i området. Arealen lämplig livsmiljö, branter och block medträd vars löv erbjuder lättillgängliga kalkkällor i from av kalciumcitrat, som t.ex. lind, ask,lönn, hassel och sälg, ska vara minst 1,4 ha.Negativ påverkanArten skulle påverkas negativt av:- Utdikning, dränering och andra ingrepp som ändrar de hydrologiska förhållandena och ledertill uttorkning av artens livsmiljöer. Arten kan påverkas negativt även av periferadikningsföretag, ledningsgrävning och vägdragningar om de leder till sänkt grundvattennivåeller ändrad hydrologi på lokalerna.- Försämrad miljö till följd av utsläpp av försurande och gödande ämnen.- Avverkning/gallring i skogsbiotoper kan leda till uttorkning.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 31 av 57SidaBevarandeåtgärderSe till att områdena där arten finns är öppna-halvöppna.BevarandetillståndBevarandetillståndet för arten är gynnsamt i området.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 32 av 57Sida1084 - Läderbagge, Osmoderma eremitaArtens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.BeskrivningSenaste fynden av läderbagge gjordes vid en inventering 2017. Vid Tunhem påträffadesfrispringande läderbagge samt rikligt med spillning. Vid Hunneberg, strax sydöst om Tunhem,noterades spillning och fragment av fullbildad läderbagge.Generell beskrivning:Läderbaggen är knuten till ihåliga lövträd med stora mängder mulm. I Sverige förekommer denfrämst i ek, men även i ask, lind, bok och andra träd som blir ihåliga. God solexponeringpåverkar mikroklimatet inne i hålträden och läderbaggen föredrar träd som står fristående ellerhalvöppet. Larven lever inne i stamhåligheternas mulm, där de gnager på den omgivandefastare döda veden. Larvutvecklingen sträcker sig över tre till fyra år och förpuppningen skerunder sommaren i en ganska fast kokong i stamhåligheterna. Den fullbildade skalbaggen leverupp till en månad och uppträder från början av juli till början av september inne i hålträden.Läderbaggen har en mycket begränsad spridningsbenägenhet och de flesta individer stannarunder hela sin livstid i det träd där de kläckts. Dock har individer som förflyttar sig upp till 200meter mellan olika träd iakttagits. Om avstånden är längre mellan lämpliga hålträd fårisoleringseffekten stor betydelse för artens förekomstmönster.Arten gynnas av faktorer som håller trädskiktet glest och luckigt samt ger ljuskrävande trädsom ek möjligheter att utvecklas till mulmträd och föryngra sig. Bete eller återkommanderöjningar runt träden är exempel på sådana faktorer (men kontinuerlig betesdrift kan ofta varanegativt för ekföryngring, eftersom de unga ekplantorna betas av djuren). Läderbaggen hotasav brist på lämpligt substrat och faktorer som påverkar deras boträd negativt. Exempel påsådana faktorer kan vara skador och slitage på stam och rötter, kraftig beskuggning ellersvampangrepp som dödar träden snabbt.Läderbaggen är känslig för beskuggning av sina boträd och andra faktorer som skadarhagmarksträden och förkortar deras livslängd. Exempel på detta kan vara gnag på bark ochtrampskador på rötter orsakade av betesdjur eller skador på rotsystemet som orsakats avkörning med tunga maskiner i området runt träden, samt avverkning och bortstädning avhålträd i parker och alléer. På längre sikt är arten beroende av att det finns en lokal kontinuitetav lämpliga boträd.BevarandemålOmrådet ska hysa arten läderbagge och ha de strukturer som arten behöver. Det ska finnasinnanmurkna, solbelysta, gamla och grova träd, främst ekar. Området ska skötas så att hålträdmed mulm kontinuerligt över tid finns i tillräcklig mängd i vilka läderbaggens reproduktionoch olika levnadsstadier kan förekomma. Strukturer av död ved i olika former ska inte minskaeller forslas bort. Området ska med undantag för skötselinsatserna kring ekarna, i huvudsakpåverkas av naturliga störningar och intern dynamik. Populationen av läderbagge ska varalivskraftig och inte minska.Negativ påverkanArten skulle påverkas negativt av:- Konkurrens från yngre lövträd och gran. Många lämpliga ekar har dött under senaredecennier på grund av överväxning och utskuggning.- Bristande eller upphörd hävd.- Brist på ersättningsträd när den äldre generationens träd dör.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 33 av 57SidaBevarandeåtgärder- Bevara gamla och ihåliga ädellövträd.- Röj, gallra och/eller beta runt träd så att de överlever och hålls solbelysta.- Överbrygga generationsglapp genom att säkerställa föryngring, skötsel av efterträdare,veteranisering av träd som annars skulle gallras bort och utsättning av mulmholkar.Övrigt:- En inventering av arten har gjorts under sommaren 2017.- Läderbagge har ett åtgärdsprogram t.o.m. 2018.BevarandetillståndBevarandetillståndet för arten är idag gynnsamt i området, men det riskerar att försämras omantalet hålträd minskar eller försvinner.Arten är klassad som nära hotad (NT) på rödlistan och i landet riskerar den att försvinna dåmånga av lokalerna är mycket små.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 34 av 57Sida1166 - Större vattensalamander, Triturus cristatusArtens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.BeskrivningDet är oklart om arten förekommer inom Natura 2000-området då småvatten i stort sett saknasinom området. Arten är enligt Artportalen senast noterad öster om Nygård, år 1980.Generell beskrivning:Större vattensalamander leker på våren i små till medelstora vattensamlingar. Den långalarvutvecklingen gör att vattnet måste vara permanent. Det är ovanligt att vattnen är mindre än10 m i diameter och grundare än 0,5 m. Lekvattnen bör vara fiskfria eftersom larverna ärutsatta för en kraftig predation från fisk. Även kräftor och simänder som betar ivattenvegetationen kan missgynna arten. Lekvattnen bör helst ha en viss vegetation samt börvara solbelysta så att de blir isfria tidigt på våren och håller en hög temperatur långt in påhösten. Flertalet av de svenska lekvattnen har hög mångfald av ryggradslösa djur och ofta ävenav vattenväxter. Vattenkvalitén är viktig, pH bör inte vara under 5,0 och vattnet bör inte hahöga koncentrationer av kväve.Med undantag för lek- och larvperioden lever den större vattensalamandern på land. Djurenhåller till under murkna trädstammar och stubbar, i smågnagargångar, under mossbekläddastenar och i blockterräng, vanligen i fuktig huvudsakligen lövdominerad skog, men påträffassällsynt även på öppen mark som t.ex. i fuktiga hagar med högvuxet gräs eller på vägar undervandring. En majoritet av individerna i en population tycks vandra endast mellan 10-100 mfrån det småvatten de reproducerar sig i, detta under förutsättning att lämpliga landmiljöerfinns inom detta avstånd. Isolerade förekomster av större vattensalamander riskerar att dö uthelt, till exempel på grund av igenväxning, om avståndet till andra lämpliga lek- ochlandmiljöer är stort.De viktigaste förutsättningarna för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus för den störrevattensalamandern är att befintliga vattensamlingar i området finns kvar och att de inteinplanteras med fisk eller utsätts för kraftiga rensningar. Det är också viktigt att en godvattenkvalité bibehålls. Kravet på landmiljöer gör arten särskilt känslig för störningar,exempelvis avverkning av gammal lövdominerad skog. Kravet på god vattenkvalitet gör artenkänslig för försurning, ökad näringstillförsel via vattendragen samt förändrad hydrologi.Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att arten ska ha fortleva i området.BevarandemålStörre vattensalamander ska finnas i livskraftiga populationer. Områdets lekvatten ska varasolbelyst, fiskfritt, ha ett gynnsamt pH och omges av hävdad betesmark men med närhet tillbestånd med äldre lövskog och död ved. Lekvattnet ska hålla god kvalitét med opåverkadhydrologi. Det ska inte förekomma någon gödsling i anslutande mark, och finns död ved inärheten ska den lämnas kvar.BevarandeåtgärderEn inventering bör göras för att få veta artens status i området.Övrigt:Större vattensalamander är fridlyst i hela landet.BevarandetillståndBevarandetillståndet för arten är okänt i området.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 35 av 57Sida1308 - Barbastell, Barbastella barbastellusArtens förekomst är ej fastställd i regeringsbeslut.BeskrivningBarbastell har noterats vid inventeringar 2015, 2016 och 2017 i områden vid Kvillen, Nygårdoch Västra Tunhem. Vid Nygård noterades 2017 ett flertal barbasteller och där iakttogs ävensvärmingsbeteenden. Detta stärker indikationerna om att en koloni finns.Observationerna vid Kvillen 2017 indikerar på att lokalen regelbundet används som jaktmiljö,eller att det eventuellt finns en koloni.Barbastell observerades inte vid Västra Tunhem vid inventeringen 2017.Länsstyrelsen föreslår därför att arten läggs till.Generell beskrivning:Barbastellen föredrar naturbetesmarker och ängar, ofta med rik tillgång på grova, gärnahamlade, lövträd. En viktig jaktbiotop utgörs också av trädgårdar av äldre typ som inte äralltför intensivt skötta samt av öppna kärr och översilningsmarker. Arten jagar oftast närakolonierna men kan stundom flyga längre sträckor för jakt i skogen eller i grannbyarnasnaturbetesmarker etc. Flera undersökningar visar att arten regelbundet flyger minst 4 km ut iomgivningarna. Dieten består av insekter och spindlar men arten är speciellt inriktad på att tafjärilar, och då främst småfjärilar. Arten kan även uppehålla sig i vidsträckta barrskogar medfläckvisa inslag av miljöer som ännu präglas av tidigare skogsbete, dvs lövbestånd, gläntor ochvåtmarker.Yngelkolonier etableras i byggnader, i hålträd eller under lös bark på gamla träd. De hittillskända förekomsterna utgörs alltid av få individer och endast undantagsvis förekommer mer äntio vuxna djur i en koloni. Övervintrande exemplar har i Sverige anträffats i jordkällare, gamlagruvor, samt i några slott och fästningar. Arten antas inte företa långa flyttningar och ingettyder på att svenska barbasteller lämnar landet för övervintring. Under hösten förflyttar sigemellertid en del individer ut mot kusterna eftersom födotillgången där kan vara högre än iinlandet.BevarandemålBarbastell ska förekomma i området. Det ska finnas lämpliga livsmiljöer som trädkläddabetesmarker och ädellövskog med tillhörande brynmiljöer. Tillgången på grova hålträd,alternativt träd med lös bark är viktigt för arten. Även de omgivande markernas egenskaper ärav stor betydelse för artens överlevnad, med tillgång till hävdpräglade områden medbrynmiljöer i anslutning till vägar och gläntor.Negativ påverkanArten skulle påverkas negativt av:- Fortsatt tillbakagång av jordbruket med betesdjur, hävd av hagar och ängar, skogsbete etc. iskogsbygder och på höglandet är negativt för arten. Omföring av äldre typer av trädgårdar tillmoderna, bl.a. med maskinklippta gräsmattor, är negativt för arten.- Renovering av byggnader med förekomst av barbastell.-Avverkning som inte lämnar tillräcklig mängd gamla och döda träd med lös bark och för artenandra lämpliga håligheter. I Sydsverige gäller detta speciellt gamla bokskogar.- Störning från människor och maskiner m.m. på övervintringsplatser (jordkällare, gruvor, valvoch gångar i fästningar) eller platser för dygnsvila under sommaren.- Tills dess att artens benägenhet att jaga på hög höjd vid rik insekttillgång har klarlagts börinte vindkraftverk etableras där arten förekommer.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 36 av 57SidaBevarandeåtgärderGällande regler:- Arten kräver noggrant skydd enligt art- och habitatdirektivet. Den ingår i art- ochhabitatdirektivets bilaga 4 och betecknas med N i artskyddsförordningens bilaga 1.- Vilt levande exemplar av arten är fredade enligt 2 och 4 stycket 4 § Art-skyddsförordningen(2007:845) vilket innebär att det är förbjudet att avsiktligt störa arten eller avsiktligt förstöraeller skada bo- och viloplatser.- Enligt 3 § Jaktlagen får arten inte fångas eller dödas om det inte uttryckligen är tillåtet vidjakt enligt andra delar av jaktlagstiftningen. När viltet är fredat gäller det även dess bon.- Vilt levande exemplar av arten omfattas av 23 § Artskyddsförordningen vilket innebär att detär förbjudet att förvara och transportera arten.Övrigt:- Det finns ett åtgärdsprogram för barbastell t.o.m. 2019.- Genomförande av aktionsprogram under ”Fladdermusavtalet” EUROBATS, Agreement onthe Conservation of Bats in Europe, 1991, vilket är ett avtal under Bonnkonventionen.Skötsel:- I områden där arten har sin dygnsvila och vattenytor är sällsynta eller saknas bör anläggningav små dammar övervägas.- Se till att lämpliga miljöer för småfjärilar finns i områdena där arten födosöker.- Bevara eller skapa lövtunnlar.- Bevara trädbärande ängar och betesmarker.- Bevara boplatser och övervintringsplatser i byggnader.BevarandetillståndBevarandetillståndet för närvarande gynnsamt för arten i området.Barbastellen är rödlistad som sårbar (VU). Populationens storlek är okänd i landet, men detfinns uppskattningsvis 2000-3000 adulta individer.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 37 av 57Sida1386 - Grön sköldmossa, Buxbaumia viridisArtens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.BeskrivningArten finns i granskog på norra Halleberg, på Hallesnipens sydbranter och i sydöstra kanten.Senaste noteringen är enligt Artportalen på Hallesnipen 2014.Generell beskrivning:Arten växer på multnande stammar och stubbar, i frisk till fuktig barr- eller blandskog.Substratet är genommurken och mjuk ved av gran, men den kan även förekomma på ved avtall och lövträd. Vanligtvis finns endast några få sporkapslar på varje låga. I sällsynta fall kangrön sköldmossa även förekomma direkt på humusrik skogsmark. Arten finns i naturskog ellernaturskogsliknande miljöer, där småskaliga störningar leder till konstant nybildning av dödved i olika former. De substrat som mossan föredrar utgör en förhållandevis kort fas inedbrytningsprocessen av död ved och det är därför viktigt att det finns en kontinuerlig tillgångpå lämplig ved inom artens spridningsavstånd på varje lokal. Grov död ved utgör ett lämpligtsubstrat under en längre period än klen ved och tillgången på grov död ved är därförbetydelsefull, särskilt i områden med brist på död ved. Grön sköldmossa förväntas normaltkunna sprida sig som mest 1 meter vegetativt, och ca 1 km med sporer under en 10-årsperiod.Grön sköldmossa är känslig för uttorkning och ökad exponering, vilket exempelvis kan ske omskogen avverkas i nära anslutning till de lokaler där arten finns. Den hotas av brist på lämpligahabitat, dvs. kontinuerlig tillförsel av grov död ved i senare nedbrytningsstadier som harmarkkontakt, lämplig pH-halt och håller en hög fuktighet. En fortsatt minskning av skog meddöd ved av den här typen gör att avstånden mellan populationerna ökar. Denna fragmenteringutgör på sikt ett hot mot artens överlevnad. Arten är även känslig för kvävenedfall och surnederbörd. Arten är fridlyst vilket innebär att det är förbjudet att plocka, gräva upp eller påannat sätt skada hela eller delar av exemplar.BevarandemålPopulationen av grön sköldmossa i området ska vara stabil och inte minska.Barr- och lövskogar och/eller granskogar med stort inslag av lövträd ska finnas i området.Storskaliga och småskaliga naturliga processer, t.ex. åldrande, avdöende, omkullfallna träd ochluckbildning liksom periodvisa omvälvande störningar, t.ex. svamp- och insektsangrepp,översvämning och stormfällning ska påverka skogen. Hydrologin och markens näringsstatusska vara ostörd och naturligt fuktig. Följande strukturer/substrat ska finnas i skogen: gamlaträd, levande träd med döda träddelar, rikligt med liggande död ved och stubbar, stående dödaeller döende träd.Negativ påverkanArten skulle påverkas negativt av:- Skogsavverkning (ökad exponerad och uttorkning).- Arten påverkas negativt av avverkningar, upparbetning av vindfällen och brand m.m. sominnebär att förekomsten och kontinuerligt bildande av "rätt substrat" i form av död ved som ärkraftigt nedbruten, mjuk och fuktig saknas eller finns i för liten mängd.- En fortsatt minskning av skog med död ved gör att avståndet mellan dem blir så långt att deisoleras från varandra. Denna fragmentering utgör ett hot mot artens långsiktiga överlevnad.Se även beskrivning av negativ påverkan på områdesnivå.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 38 av 57SidaBevarandeåtgärder- Populationen i området bör regelbundet övervakas med riktade inventeringar.- Skogen där arten förekommer ska lämnas till fri utveckling.Övrigt:Grön sköldmossa är fridlyst i hela landet.BevarandetillståndBevarandetillståndet för arten är gynnsamt i området.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 39 av 57Sida1936 - Hålträdsklokrypare, Anthrenochernes stellaeArtens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.BeskrivningSenaste noterade fyndet är enligt Artportalen år 1995, på jätteekar vid Västra Tunhem.Generell beskrivning:Hålträdsklokrypare är funnen i slutna naturskogar, i skogsliknande parker och iädellövträdsdominerade hagmarker, i samtliga fall dock med lång trädkontinuitet. De flestalokalerna hyser ett anmärkningsvärt stort antal andra rödlistade arter, vilket tyder på atthålträdsklokryparen har strikta miljökrav och ett högt signalvärde. Den lever bland mulm istam- och grenhåligheter i lövträd (påträffad i bok, lind, ek och asp), vanligen i anslutning tilldjurbon (fåglar, getingar, bin, myror). Populationsutvecklingen är okänd eftersom artensexistens uppmärksammades först i början av 1990-talet. Arten är beroende av betesdrift ochplockhuggning eller motsvarande ingrepp som håller marken glest och luckigt trädbevuxen,med god möjlighet för ljuskrävande träd som ek att föryngra sig. Arten sprider sig mellan olikaträd genom att haka fast med klorna i insekters ben. Uppskattat maximalt spridningsavstånd ca500 m.BevarandemålDet ska finnas gamla ihåliga träd med mulm. Högstubbar, lågor och större nedfallna grenar börfinnas i riklig utsträckning. Det ska finnas träd i olika åldrar för att potentiella efterträdare tilljätteträden ska kunna utvecklas.Negativ påverkanArten skulle påverkas negativt av:- Konkurrens från yngre lövträd och gran. Många lämpliga ekar har dött ut under senaredecennier på grund av överväxning och utskuggning.- Avverkning och bortstädning av hålträd är ytterligare ett starkt hot mot arten.- Saknad av ersättningsträd.- Fragmentering i kombination med små delpopulationer. På små lokaler löper populationer avhålträdsklokrypare risk att dö ut genom slumpmässiga händelser, även om antalet träd skullehållas konstant. Då många lokaler numera ligger långt ifrån varandra är sannolikheten föråterkolonisation liten eller obefintlig om populationen en gång försvunnit.Bevarandeåtgärder- Inventering bör göras för att få veta artens status i området.- Spara äldre träd med håligheter i skogsbestånd, samt i bryn och kantzoner i igenväxandehagmarker inom de områden där arten förekommer. För många hålträd behövs ävenskötselinsatser. Mängden lämpliga hålträd bör om möjligt ökas såväl lokalt som pålandskapsnivå. Gamla ihåliga träd, liksom högstubbar, lågor och större nedfallna grenar, börlämnas intakta.BevarandetillståndBevarandetillståndet för arten är okänt. En inventering bör göras för att få veta artens status iområdet. Arten är klassad som nära hotad (NT) på rödlistan.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 40 av 57SidaA072 - Bivråk, Pernis apivorusArtens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.BeskrivningBivråk ses årligen i Natura 2000-området och har tidigare även häckat i de lövskogsrikasluttningarna runt bergen och uppe på bergsplatåerna.Generell beskrivning:Bivråken häckar med de högsta tätheterna i högproduktiva skogsområden. I södra Sverige ärdock den optimala miljön ett småbrutet blandskogslandskap i närheten av en sjö eller någotvattendrag. Förekomsten av äldre och luckrika skogsbestånd, gärna omväxlande mednaturbetesmarker och med ett stort inslag av bryn, gynnar förekomsten av getingar vars larverbivråken föder upp sina ungar med. Förekomst av äldre skog rik på lövträd och med närhet tillfuktskog, kärr och andra våtmarker är fördelaktigt under försommaren då de gamla fåglarna tillstor del livnär sig på småfågelungar (bl.a. trastar), men även av grodor och troligen till viss deläven av humlelarver och -puppor. I äldre tid var sannolikt kombinationen av fuktskog,skogsbete och hagmarker mycket viktiga miljöer.Bivråkens aktivitetsområden är normalt mycket stora; under försommaren födosöker de gamlafåglarna mestadels inne i skogarna inom en areal av cirka 25-50 kvadratkilometer. Undersenare delen av sommaren födosöker fåglarna över betydligt större ytor, i många fall upp emoteller över 100 kvadratkilometer, varvid getingrika lokaler besöks av bivråkar från ett flertalrevir.Bivråken övervintrar i tropiska Västafrika, norr om Ekvatorn. Bivråken har under de senaste30 åren minskat kraftigt i Sverige, men minskningen verkar ha avstannat under de senasteåren. Bivråk är rödlistad i kategorin Nära hotad (NT) i Sverige.Bivråken är känslig för ökad mängd täta barrskogar, utdikning av sumpskogar och kärrmiljöersamt minskad tillgång till lövträdsrika luckiga skogar och gläntor med insektsrika miljöer.Arten är indirekt känslig för bekämpningsmedel i jordbruket då även det minskar mängdeninsekter samt att arten är känslig för mänsklig störning vid häckningsplatsen underhäckningsperioden (maj-augusti).BevarandemålBivråk ska förekomma i området och dess närområde. Området ska ha lämpliga miljöer förfödosök och häckningsplatser. Det ska finnas luckiga blandskogar, sumpskogar, lövträdsrikamiljöer och våtmarker med insektsrika miljöer.Negativ påverkanArten skulle påverkas negativt av:- Igenväxning av öppna naturtyper med buskar och träd samt inväxning av gran ilövträdsdominerade miljöer.- Avverkning av luckiga blandskogar, lövträdsrika miljöer, sumpskogar och brynzoner vilkautgör viktiga födosöksmiljöer för bivråken.- Omvandlig av löv- och blandskogar till täta barrskogar, vilket minskar tillgången påinsektsrika miljöer.- Hårt bete av klövvilt. Detta leder till en minskad vårblommning av sälg och minskad mängdblommande örter, vilket i sin tur gör att humlestammen minskar. Humlor är en viktig föda förbivråken. Kraftig betning försvårar även föryngringen av lövträd.- Torrläggning av landskapet (markavvattning, dikning, dikesrensning e.t.c.), vilket ocksåminskar tillgången på insekter, småfåglar och groddjur, vilka utgör en viktig föda för bivråken.- Mänsklig störning vid häckningsplatsen under häckningsperioden (maj-augusti).



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 41 av 57SidaBevarandeåtgärderGällande regler:- Bivråk är fredad (3 § i jaktlagen (1987:259)). Fredningen gäller också dess ägg och bon.- Enligt 4 § Artskyddsförordningen är det förbjudet att avsiktligt störa fåglarna, särskilt underderas parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder. Det är även förbjudet attskada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.- Artskyddsförordningen (2007:845) förbjuder import, export och försäljning av levande ochdöda exemplar av alla fågelarter, samt förvaring av levande exemplar. (Vissa undantagsreglerfinns angivna i artskyddsförordningen). Import och export samt försäljning av bivråk får endastske efter tillstånd från Jordbruksverket (rådets förordning (EG) nr 338/97).- Vid en avverkning, etablering av vindkraftverk eller annan form av exploatering kan tillståndenligt 7 kap. 28 a § MB krävas.- Bivråk tillhör Statens vilt (33 § jaktförordningen (1987:905)). Exemplar som omhändertaseller påträffas döda eller dödas tillfaller Staten.- Beroende på var i landet man befinner sig gäller antingen tillståndsplikt för eller förbud motmarkavvattning (11 kap. 13-14 §§ MB och förordningen om vattenverksamhet).- Bivråk är upptagen i Bilaga II (strängt skyddade djurarter) i Bernkonventionen (konventionom skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö).- Bivråk är upptagen i bilaga 2 i Bonnkonventionen (flyttande arter).Skötsel:Gynna lövträdsrika miljöer, luckiga skogar och gläntor samt förhindra utdikning avsumpskogar och andra insektsrika miljöer.Se även bevarandeåtgärder på områdesnivå.BevarandetillståndBevarandetillståndet för arten är gynnsamt i området.Bivråken är rödlistad som nära hotad (NT). Populationens storlek i landet är ungefär 13200reproduktiva individer.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 42 av 57SidaA094 - Fiskgjuse, Pandion haliaetusArtens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.BeskrivningFiskgjuse ses årligen inom Natura 2000-området. Arten har tidigare häckat inom området.Generell beskrivning:Fiskgjusen är helt beroende av tillgång till öppet vatten inom sitt hemområde (havsmiljö,insjöar, älvar, åar) eftersom födan nästan uteslutande består av fisk. Den fångar endast ytligtgående fisk, ned till maximalt en halv meters djup. Fiskgjusen fiskar i såväl eutrofa somoligotrofa sjöar liksom i större vattendrag och i grundare kustområden. Jaktframgången kandock minska avsevärt om vattnet är alltför grumligt. I områden med enbart näringsfattiga sjöarkan sämre tillgång på fisk medföra lägre reproduktion bl.a. beroende på att fiskgjusarna måstejaga över större arealer (längre bort från boplatsen). Fiskgjusen kan jaga upp till någon mil frånboplatsen.Fiskgjusen är beroende av lämpliga träd för sitt bobygge. Det vanligaste trädslaget är tall(≥90%) där det stora risboet byggs i toppen av plattkronade, kraftiga träd, så att utsikt fås överomgivningen. Häckningar på mindre öar och utmed sjöstränder är vanliga men detförekommer även att fiskgjusen häckar i martallar på myrar samt i frötallar på kalhyggen.Enstaka bon kan placeras i kraftledningsstolpar, stora torn eller på stora stenar i sjöar ochvattendrag. Fiskgjusen är ofta störningskänslig vid boplatsen. Den flyttar mellan Sverige ochVästafrika söder om Sahara.Fiskgjuse är känslig för mänsklig störning vid häckningsplatserna under häckningssäsongen(april-augusti) samt brist på gamla grova tallar (häckningsplatser).BevarandemålFiskgjuse ska förekomma i området och dess närområde. I området ska finnas lämpligafödosöksområden för fiskgjuse i form av grunda fiskrika vatten. Lämpliga boträd, av främsttall, ska finnas. Mänsklig störning ska saknas under häckningsperioden (april-augusti).Negativ påverkanArten skulle påverkas negativt av:- Mänsklig störning leder till ökad risk för äggpredation samt att ägg/ungar riskerar att dö viddålig väderlek.- Brist på lämpliga boträd.- Illegal förföljelse och plundring av bon förekommer fortfarande, om än i mindre omfattningän tidigare.BevarandeåtgärderGällande regler:- Fiskgjuse är fredad (3 § i jaktlagen (1987:259)). Fredningen gäller också dess ägg och bon.- Enligt 4 § Artskyddsförordningen är det förbjudet att avsiktligt störa fåglarna, särskilt underderas parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder. Det är även förbjudet attskada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.- Artskyddsförordningen (2007:845) förbjuder import, export och försäljning av levande ochdöda exemplar av alla fågelarter, samt förvaring av levande exemplar. (Vissa undantagsreglerfinns angivna i artskyddsförordningen). Import och export samt försäljning av fiskgjuse fårendast ske efter tillstånd från Jordbruksverket (rådets förordning (EG) nr 338/97).- Vid en avverkning, etablering av vindkraftverk eller annan form av exploatering kan tillstånd



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 43 av 57Sidaenligt 7 kap. 28 a § MB krävas.- Fiskgjuse tillhör Statens vilt (33 § jaktförordningen (1987:905)). Exemplar som omhändertaseller påträffas döda eller dödas tillfaller Staten.- Beroende på var i landet man befinner sig gäller antingen tillståndsplikt för eller förbud motmarkavvattning (11 kap. 13-14 §§ MB och förordningen om vattenverksamhet).- Fiskgjuse är upptagen i Bilaga II (strängt skyddade djurarter) i Bernkonventionen(konvention om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö).- Fiskgjuse är upptagen i bilaga 2 i Bonnkonventionen (flyttande arter).Se även bevarandeåtgärder på områdesnivåBevarandetillståndBevarandetillståndet för arten är gynnsamt i området.Antalet reproduktiva individer i landet skattas till 8 200 (Rödlistan 2015). Det finns ingatecken på betydande populationsförändring. Populationen har varit stabil de senaste 10 åren(2005-15), en viss ökning har skett de senaste 30 åren. De skattade värdena som bedömningenbaserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 44 av 57SidaA104 - Järpe, Bonasa bonasiaArtens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.BeskrivningJärpe ses regelbundet på Hallesnipen och på några ställen runt Hunneberg. Senaste noteringenär på Hallesnipen 2016.Generell beskrivning:Järpen häckar i samtliga län utom på Gotland. Den svenska populationen uppskattats till drygt100 000 par, vilket utgöra cirka 17% av den europeiska populationen utanför Ryssland. Järpenvill ha tät skog med föryngring av främst gran och med inblandning av al, björk och asp. Högmarkfuktighet och förekomst av surdråg, alkärr och bäckar gynnar arten. Lövträdsandelen ireviret bör överstiga 10% för att området skall accepteras. En viktig och begränsadvinterfödoresurs är alknoppar, alhängen samt björkknopp, och i omedelbar anknytning tillfödan krävs dessutom skydd i form av grantätningar. Järpen är mycket stationär året om inomsitt revir (25-50 ha). När ett par har etablerat sig på en plats stannar de där så länge biotopen ärintakt. Liksom hos övriga skogshöns är god tillgång på insekter mycket viktig förkycklingarnas överlevnad.Järpen är känslig för storskaligt skogsbruk (fragmentering), avsaknad av täta skyddandebarrskogsbestånd och brist på insektsrika miljöer i form lövrika bäckmiljöer, kärr ochsumpskogar.BevarandemålJärpe ska förekomma i området och dess närområde. Det ska finnas lämpliga livsmiljöer iområdet i form av täta barrskogsbestånd samt bäckar, kärr och sumpskogar med lövrikamiljöer med inslag av björk och al. Tillgången på insektsrika miljöer ska vara god.Negativ påverkanArten skulle påverkas negativt av:- Avverkning av naturskogsartade barrskogsbestånd liksom avverkning av lövrika miljöer intillbäckar, kärr samt sumpskogar i området. Men även större avverkningar i anslutning tilldelområdena riskerar att isolera och skada järprevir.- Röjning/gallring av täta grandungar i anslutning till våtmarker försämrar livsmiljön för arten.- Torrläggning av landskapet (markavvattning, dikning, dikesrensning etc.) minskar tillgångenpå insektsrika miljöer.- Jakt kan påverka beståndet negativt.BevarandeåtgärderGällande regler:-Järpe får jagas på de tider som anges i bilaga 1 till jaktförordningen (1987:905). Övriga tiderpå året är de fredade (3 § i jaktlagen (1987:259)). Fredningen gäller också dess ägg och bon.- Enligt 4 § Artskyddsförordningen är det förbjudet att avsiktligt störa fåglarna, särskilt underderas parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder. Det är även förbjudet attskada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.- Artskyddsförordningen (2007:845) förbjuder import, export och försäljning av levande ochdöda exemplar av alla fågelarter, samt förvaring av levande exemplar. (Vissa undantagsreglerfinns angivna i artskyddsförordningen).- Vid en avverkning, etablering av vindkraftverk eller annan form av exploatering kan tillståndenligt 7 kap. 28 a § MB krävas.- Beroende på var i landet man befinner sig gäller antingen tillståndsplikt för eller förbud motmarkavvattning (11 kap. 13-14 §§ MB och förordningen om vattenverksamhet).



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 45 av 57Sida- Järpe är upptagna i Bilaga III i Bernkonventionen (konvention om skydd av europeiska vildadjur och växter samt deras naturliga miljö).Skötsel:- Bevara naturskogsartade barrskogsbestånd och lövrika miljöer intill bäckar, kärr samtsumpskogar.- Se till att skogsbruk i det omgivande landskapet bedrivs så att häckningsmiljöer inte isolerasgenom omfattande avverkningar.- Bevara täta barrskogsbestånd och insektsrika och lövrika miljöer.- Förhindra att sumpskogar och våtmarker dikas ut.- Röjning och gallring bör ej förekomma i skogar med förekomst av järpe. Gallring avbarrskog bör ej heller ske i områden i anslutning till alkärr eller andra lövträdsrika miljöer därarten födosöker.- Lövinslag och lövskogar bör gynnas i områden med järpe.Se även bevarandeåtgärder på områdesnivå.BevarandetillståndBevarandetillståndet för arten är gynnsamt i området.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 46 av 57SidaA217 - Sparvuggla, Glaucidium passerinumArtens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.BeskrivningSparvuggla noteras regelbundet i området och har tidigare häckat med några få par påHallesnipen. Senaste noteringen enligt Artportalen är 2017.Generell beskrivning:Sparvugglan häckar i samtliga län utom Gotland. Arten är vanligast i skogslandskapet i södraoch mellersta delarna av landet. Det svenska beståndet har beräknats till 12000-16000 par,vilket motsvarar nära hälften av det europeiska beståndet. Sparvugglan är beroende av tillgångpå lämpliga boplatser i form av gamla bohål från större hackspett eller tretåig hackspett. Denoptimala häckningsmiljön är gammal, flerskiktad grandominerad blandskog med rik förekomstav grova lövträd (främst asp, björk och al). Sparvugglan är dock flexibel i sitt val avhäckningsplats och förekommer likaväl i naturskogsbestånd som i områden med en blandningav rena produktionsbestånd och hyggen, så länge lämpliga boträd finns att tillgå. I södraSverige hittar man den ofta på gammal, igenväxande inägomark där den häckar i bestånd aväldre asp. Sparvugglan behöver tillgång på lämplig föda i form av gnagare och småfåglar.Arten är i huvudsak en stannfågel. Vissa vintrar sker mer omfattande rörelser söderut. Artenjagar över arealer i storleksordningen 1,5 kvadratkilometer.Sparvugglan är känslig för brist på naturskogsartade blandskogar och andra lövträdsrikamiljöer med tillgång till grova triviallövträd med förekomst av bohål. Arten är även beroendeav god tillgång på föda i form av gnagare och småfåglar.BevarandemålSparvuggla ska förekomma i området och dess närområde. Det ska finnas lämpliga livsmiljöeri form av lövträdsrika skogar med förekomst av gamla, grova lövträd med bohål.Negativ påverkanArten skulle påverkas negativt av:- Brist på bohål.- Brist på lövskog och grova triviallövträd i landskapet.- Försämrad tillgång på bytesdjur, vilket exempelvis kan orsakas av upphörande jordbruk ochminskade arealer öppen mark.BevarandeåtgärderGällande regler:- Sparvuggla är fredad (3 § i jaktlagen (1987:259)). Fredningen gäller också dess ägg och bon.- Enligt 4 § Artskyddsförordningen är det förbjudet att avsiktligt störa fåglarna, särskilt underderas parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder. Det är även förbjudet attskada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.- Artskyddsförordningen (2007:845) förbjuder import, export och försäljning av levande ochdöda exemplar av alla fågelarter, samt förvaring av levande exemplar. (Vissa undantagsreglerfinns angivna i artskyddsförordningen). Import och export samt försäljning av sparvuggla fårendast ske efter tillstånd från Jordbruksverket (rådets förordning (EG) nr 338/97).- Vid en avverkning, etablering av vindkraftverk eller annan form av exploatering kan tillståndenligt 7 kap. 28 a § MB krävas.- Sparvuggla tillhör Statens vilt (33 § jaktförordningen (1987:905)). Exemplar somomhändertas eller påträffas döda eller dödas tillfaller Staten.- Beroende på var i landet man befinner sig gäller antingen tillståndsplikt för eller förbud motmarkavvattning (11 kap. 13-14 §§ MB och förordningen om vattenverksamhet).



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 47 av 57Sida- Sparvuggla, är upptagen i Bilaga II (strängt skyddade djurarter) i Bernkonventionen(konvention om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö).Skötsel:- Bevara lövträdsrika miljöer. Bevara särskilt hålträd, grova lövträd och träd av hög ålder.- Bevara lövträdsinslaget i barr- och blandskogar under hela beståndets tillväxt.- Lövandelen bör gärna vara 10%. Grova lövträd, främst aspar får ej avverkas eller städas bort.Se även bevarandeåtgärder på områdesnivå.BevarandetillståndBevarandetillståndet för arten är gynnsamt i området.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 48 av 57SidaA224 - Nattskärra, Caprimulgus europaeusArtens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.BeskrivningNattskärra ses och hörs regelbundet och noterades senast 2016 vid nordöstra kanten avHunneberg. Det är dock mer sannolikt att arten häckar och födosöker uppe på Halle- ochHunneberg och inte i branterna. Arten bör på sikt rapporteras bort.BevarandemålNegativ påverkanBevarandeåtgärderBevarandetillstånd



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 49 av 57SidaA236 - Spillkråka, Dryocopus martiusArtens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.BeskrivningSpillkråkan förekommer årligen i området men häckningsstatusen är osäker. Senastenoteringen, enligt Artportalen, om att spillkråkan eventuellt häckar inom Natura 2000-områdetär ett noterat bobygge i norra delen av Halleberg 2009.Generell beskrivning:Spillkråkan häckar i samtliga svenska län, dock fåtaligt i Norrlands inland. Det svenskabeståendet uppskattas till 20000-35000 par, vilket motsvarar ungefär 10 % av det europeiskabeståndet. Spillkråkan behöver ha tillgång på lämplig föda i form av vedlevande insekter ochmyror. Spillkråkan födosöker ofta lågt i träd, på stubbar m.m. och gärna efter hästmyror irotrötad gran. Spillkråkan häckar främst i grov asp, tall eller bok. För att spillkråkan skallhäcka måste stamdiametern i brösthöjd överstiga 30 cm för asp och 40 cm för tall.Medelåldern på utnyttjade tallar är  mellan 115 år och 170 år. Spillkråkan är något av ennyckelart i boreala och nemoboreala skogsekosystem genom att den årligen producerar ett stortantal bohål lämpliga för större hålhäckande fåglar och däggdjur som inte själva förmår mejslaut sitt bo. Spillkråkan är en stannfågel som under sommarhalvåret i södra Sverige födosökeröver arealer i storleksordningen 100-1 000 ha. Vintertid rör sig arten över större områden.Spillkråkan är känslig för storskaligt skogsbruk (fragmentering), minskad lövandel, ökad andelgran och brist på grövre aspar och tallar lämpliga som boträd.BevarandemålSpillkråka ska förekomma i området och dess närområde. Det ska finnas lämpliga livsmiljöerför både födosök och häckning. Det ska finnas äldre barr- och blandskogar med inslag avgrövre asp och tall och tillgången på insekter och myror ska vara god.Negativ påverkanArten skulle påverkas negativt av:- Avverkning av naturskogsartade blandskogsbestånd liksom avverkning och gallring avlövskogsbestånd.- Hårt betestryck från vilt som försvårar föryngringen av lövträd.- Storskaligt skogsbruk som medför fragmentering av äldre skogsbestånd, minskade lövinslag,ökad granandel, mer homogena skogsbestånd och lägre beståndsåldrar.BevarandeåtgärderGällande regler:- Spillkråka är fredad (3 § i jaktlagen (1987:259)). Fredningen gäller också dess ägg och bon.- Enligt 4 § Artskyddsförordningen är det förbjudet att avsiktligt störa fåglarna, särskilt underderas parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder. Det är även förbjudet attskada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.- Artskyddsförordningen (2007:845) förbjuder import, export och försäljning av levande ochdöda exemplar av alla fågelarter, samt förvaring av levande exemplar. (Vissa undantagsreglerfinns angivna i artskyddsförordningen).- Vid en avverkning, etablering av vindkraftverk eller annan form av exploatering kan tillståndenligt 7 kap. 28 a § MB krävas.- Spillkråka är upptagen i Bilaga II (strängt skyddade djurarter) i Bernkonventionen(konvention om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö).- Spillkråka är upptagen i Bilaga II (strängt skyddade djurarter) i Bernkonventionen(konvention om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö).



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 50 av 57SidaSkötsel:- Bevara naturskogsartade skogar och lövträdsrika miljöer.- Då spillkråkan är beroende av stora områden är god planering av hänsyn i skogsbruketutanför området ett viktigt komplement till det formella skyddet.- Lämpliga boträd som äldre aspar och tallar bör sparas. Lövbestånd bör inte ersättas av tätabarrskogar och lövträdsinslag bör sparas under hela tillväxtperioden.Se även bevarandeåtgärder på områdesnivå.BevarandetillståndBevarandetillståndet för arten är gynnsamt i området.Spillkråkan är rödlistad som nära hotad (NT). Beståndet uppskattades till 29 000 par vidsenaste beräkningen 2012, men osäkerheten är relativt stor.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 51 av 57SidaA320 - Mindre flugsnappare, Ficedula parvaArtens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.BeskrivningVid Halle- och Hunneberg förekommer mindre flugsnappare regelbundet under häckningstideni ädellövskogsområden med stort inslag av grov gran. Ovandalen, Nygårdspark och östsidan påHunneberg är områden som ofta hyser sjungande mindre flugsnappare. Om arten häckar iområdet är osäkert. Senaste noteringen av arten är enligt Artportalen 2015.Generell beskrivning:Den mindre flugsnapparen behöver ha tillgång till lämpliga bohål, främst i form av nischer vidgrenbrott i döda träd, större trädhåligheter eller gamla hackspettshål. Den behöver också hatillgång till lämpliga häckningsmiljöer i form av ogallrade, naturskogsliknande miljöer. Artenhäckar såväl i högstammig ädellövskog (ofta i sluttningar och kuperad terräng) som iblandskog med mycket varierande barrandel. Ofta hittar man den i slutna och tämligen fuktigabestånd längs stränder, i lövrika sumpskogar eller i anslutning till fuktigare partier på tidigarehävdad mark. Arten hävdar revir och rör sig då inom ett område i storleksordningen 1-5 ha.Den övervintrar huvudsakligen i Indien, men en mindre andel flyttar sannolikt mot SV ochövervintrar i Afrika.BevarandemålMindre flugsnappare ska förekomma i området och dess närområde. Det ska finnas lämpligalivsmiljöer för både födosök och häckning.Negativ påverkanArten skulle påverkas negativt av:Häckningsmiljöerna är mycket kraftigt hotade av det rationella skogsbruket.BevarandeåtgärderGällande regler:- Mindre flugsnappare är fredad (3 § i jaktlagen (1987:259)). Fredningen gäller också dess äggoch bon.- Enligt 4 § Artskyddsförordningen är det förbjudet att avsiktligt störa fåglarna, särskilt underderas parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder. Det är även förbjudet attskada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. (Gäller samtliga avområdets utpekade fåglar).- Artskyddsförordningen (2007:845) förbjuder import, export och försäljning av levande ochdöda exemplar av alla fågelarter, samt förvaring av levande exemplar. (Vissa undantagsreglerfinns angivna i artskyddsförordningen).- Vid en avverkning, etablering av vindkraftverk eller annan form av exploatering kan tillståndenligt 7 kap. 28 a § MB krävas.- Beroende på var i landet man befinner sig gäller antingen tillståndsplikt för eller förbud motmarkavvattning (11 kap. 13-14 §§ MB och förordningen om vattenverksamhet).- Mindre flugsnappare är upptagen i Bilaga II (strängt skyddade djurarter) i Bernkonventionen(konvention om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö).- Mindre flugsnappare är upptagen i bilaga 2 i Bonnkonventionen (flyttande arter).Skötsel:Restaurering och återskapande av lövrika sumpskogar.Se även bevarandeåtgärder på områdesnivå.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 52 av 57SidaBevarandetillståndBevarandetillståndet för arten är gynnsamt i området.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 53 av 57SidaA338 - Törnskata, Lanius collurioArtens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.BeskrivningArten ses regelbundet och enligt Artportalen häckade törnskata vid Tunhems ekhagar senast2012. Flera häckningar är dock rapporterade från Hunnebergs platå.Generell beskrivning:Törnskatan behöver tillgång till öppna marker (som jordbruksmark eller kalhyggen) medblommande och bärande buskar som är attraktiva insektesmiljöer. På jordbruksmark föredrartörnskatan en mosaik av betade och mindre hårt betade ytor där artdiversiteten för växter ochinsekter är hög. Optimala hyggen för törnskatan karaktäriseras av hyggen utan fröträd och/ellerhögskärmar, d.v.s. den gamla typen av hyggen. Generellt får törnskatan fler ungar på hyggenän på jordbruksmark beroende på lägre predation. Törnskatan föredrar hyggen som planterasmed gran. Dessa nyttjas till cirka 15 år efter planteringen.Arten hävdar revir och rör sig då inom ett område på cirka 5 ha.BevarandemålTörnskata ska förekomma i området och dess närområde. Det ska finnas lämpliga livsmiljöermed blommande buskar och träd för födosök samt enbuskar och lövbärande taggbuskar somslån, ros och hagtorn för bobygge.Negativ påverkanArten skulle påverkas negativt av:- Igenläggning av jordbruksmark i skogs-och mellanbygd.- Minskad hävd av naturliga, ogödslade betesmarker.BevarandeåtgärderGällande regler:- Törnskatan är fredad (3 § i jaktlagen (1987:259)). Fredningen gäller också dess ägg och bon.- Enligt 4 § Artskyddsförordningen är det förbjudet att avsiktligt störa fåglarna, särskilt underderas parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder. Det är även förbjudet attskada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.- Artskyddsförordningen (2007:845) förbjuder import, export och försäljning av levande ochdöda exemplar av törnskata, samt förvaring av levande exemplar. (Vissa undantagsregler finnsangivna i artskyddsförordningen).- Vid en avverkning, etablering av vindkraftverk eller annan form av exploatering kan tillståndenligt 7 kap. 28 a § MB krävas.- Törnskatan är upptagen i Bilaga II (strängt skyddade djurarter) i Bernkonventionen(konvention om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö).Skötsel:- Fortsatt bete.- Inte röja bort för stor andel blommande buskar och träd.- Naturvårdsbränning av stående skog som lämnas för fri utveckling skapar idealiskahäckningsmiljöer för arten under åtminstone ett decennium från bränningstidpunkten. Ävenhyggesbränningar som återplanteras gynnar arten på samma sätt som hyggen, men saknar iövrigt naturvårdsbränningens positiva effekter för ett mycket stort antal övriga arter genomavsaknaden av stora mängder bränd ved.- Inventering bör göras för att ta reda på artens status i området.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 54 av 57SidaSe även bevarandeåtgärder på områdesnivå.BevarandetillståndBevarandetillståndet för arten är okänt i området.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 55 av 57SidaA409 - Orre, Tetrao tetrix tetrixArtens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.BeskrivningOrren förekommer inom Natura 2000-området bara på Hallesnipen i litet antal. Senastenoteringen är enligt Artportalen 2001. Spelplatser förkommer däremot utanför Natura 2000-området på myrarna på Halleberg, Rörmossen och på Hunneberg Öjemossarna.Generell beskrivning:Orren är de öppna markernas skogshöna och häckar på hedar och mossar samt i tidigasuccessionsstadier efter kalhyggen och skogsbränder. I skärgårdsmiljö häckar arten på kalaskär och öar och i fjälltrakterna kan den gå upp i fjällbjörkskogen. Liksom hos övrigaskogshöns är god tillgång på insekter mycket viktig för kycklingarnas överlevnad.Björkknoppar är en viktig diet under vinterhalvåret. Under sommarhalvåret är dieten mervarierad, men vegetabilier dominerar, bl.a. är blåbärsblom en viktig komponent. Arten är enstannfågel och rör sig normalt inom ett hemområde i storleksordningen 25-75 km2.Arten är känslig för markavattning, igenväxning av öppna våtmarker och hedar, täta skogaroch minskning av lövträd.BevarandemålOrrepopulationen i området ska vara stabil eller öka sett till antalet spelande tuppar. I områdetska finnas öppna marker, hedar och mossar samt tidiga successionsstadier efter brand ochhyggen med god tillgång på insekter. Det ska finnas tillgång till björkknoppar vintertid samtvarierad vegetation med stort inslag av blåbär.Negativ påverkanArten skulle påverkas negativt av:- Det moderna skogsbruket med allt tätare och mer ensartade skogar med minskatlövinslag.    - Nedläggningen av det småskaliga jordbruket.- Igenväxning av tidigare öppna miljöer.BevarandeåtgärderGällande regler:- Orre får jagas på de tider som anges i bilaga 1 till jaktförordningen (1987:905). Övriga tiderpå året är de fredade (3 § i jaktlagen (1987:259)). Fredningen gäller också dess ägg och bon.- Enligt 4 § Artskyddsförordningen är det förbjudet att avsiktligt störa fåglarna, särskilt underderas parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder. Det är även förbjudet attskada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.- Artskyddsförordningen (2007:845) förbjuder import, export och försäljning av levande ochdöda exemplar av alla fågelarter, samt förvaring av levande exemplar. (Vissa undantagsreglerfinns angivna i artskyddsförordningen).- Vid en avverkning, etablering av vindkraftverk eller annan form av exploatering kan tillståndenligt 7 kap. 28 a § MB krävas.- Orre är upptagen i Bilaga III i Bernkonventionen (konvention om skydd av europeiska vildadjur och växter samt deras naturliga miljö).Skötsel:- Skötsel av öppna marker i hela landskapsavsnitt.- Inägor och jordbruksmark i skogsbygder, mossar och myrar liksom andra öppna ellerhalvöppna biotopelement bör skötas på ett sådant sätt att de även fortsättningsvis hålls öppna.- Lövträdsandelen (främst björk) bör öka i de flesta skogsmarker.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-22491-2017 56 av 57Sida- Inventering av orre bör göras för att få veta artens status i området.Se även bevarandeåtgärder på områdesnivå.BevarandetillståndBevarandetillståndet för arten är okänt i området.
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