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Bakgrund 

Bilagan innehåller beskrivningar av de värden som utgör motiv för att utvidga strand-

skyddet i kommunen. Asterisken (*) i beskrivningarnas huvudmotiv nedan hänvisar till 

propositionen 2008/09:119 där 7 punkter anges, vilka kan utgöra motiv till utvidgning 

av strandskydd:  

1. områden som omfattas av annat områdesskydd, t.ex. naturreservat, som inte innebär 

samma skydd för strandområden som bestämmelserna om strandskydd, 

2. riksintresseområden enligt 3 kap. 6 § andra stycket och 4 kap. 2–8 §§ MB som är 

relevanta för strandskyddet, 

3. kust- och skärgårdsområden som inte redan har förlorat i betydelse på grund av 

exploatering, 

4. grunda havsbottnar av betydelse för flora och fauna, 

5. välbesökta friluftsområden eller områden som har tydlig potential att bli det och som 

riskerar att gå förlorade utan ett nybyggnadsförbud, 

6. tätortsnära strövområden, eller 

7. ekologiskt känsliga områden som inte omfattas av annat områdesskydd. 

 

För varje område finns först en tabell med kortfattade uppgifter och därefter en 

beskrivning av områdets värden. Beskrivningen utgår främst från nedanstående 

underlag. 

Områden av riksintresse för: 

 Naturvård, friluftsliv eller kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (MB) 

 Natura 2000 enligt 4 kap. 8 § MB  

Planer, program m.m. som berör miljöer av värde för friluftsliv eller växt- och djurliv: 

 Kommunernas naturvårdsprogram 

 Kulturmiljöprogram 

 Nationellt bevarandeprogram för odlingslandskapet 

 Ramsarområden 

 Myrskyddsplan för Sverige 
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 Nationellt värdefulla sötvattenområden 

Områdesskydd: 

 Naturreservat 

 Naturvårdsområden  

 Kulturreservat 

 Biotopskyddsområden 

 Skydd för landskapsbilden 

 Djur- och växtskyddsområden 

Biotoper och arter av stor betydelse för växt- och djurliv: 

 Nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt i skog 

 Ängs- och betesmarker med naturvärden 

 Våtmarker med naturvärden 

 Skyddsvärda träd 

 Rödlistade eller regionalt intressanta arter 

Övrigt underlagsmaterial: 

 Översiktsplan inklusive LIS-områden (Landsbygdsutveckling I Strandnära lägen) 

 Lantmäteriets kartor (vägar, cykelbanor, stigar, leder, badplatser) 

 Attraktivt boende i Halland – utan intrång på stränderna. Strandskyddsutredningen 

maj 2009. Region Halland. 

 Hallandstrafikens busshållplatser 

 Turistbroschyrer och turistinformation på hemsidor 

 

Fördjupad beskrivning av några underlag 

Arter som är rödlistade åtföljs av rödlistekategori enligt ArtDatabanken (2010) där 

CR = akut hotad, EN =starkt hotad, VU = sårbar och NT = nära hotad. Arter som av 

Länsstyrelsen bedöms vara regionalt utrotningshotade eller signalera höga naturvärden 

benämns ”regionalt intressanta”. Länsstyrelsen har endast beaktat artobservationer som 

gjorts de senaste 25 åren och enbart häckande fåglar om inget annat anges. Naturvårds-
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intressanta arter omfattar både rödlistade och regionalt intressanta arter. Artuppgifter 

som Länsstyrelsen bedömer som känsliga omnämns inte i beskrivningarna. 

Arter som benämns ”Natura 2000-art” har enligt fågeldirektivet eller art- och 

habitatdirektivet ett sådant EU-intresse att särskilda skyddsområden (fågeldirektivet) 

eller bevarandeområden (art- och habitatdirektivet) behöver utses. 

Ängar och betesmarker har omnämnts om de ingår i ängs- och betesmarksinventeringen 

eller har ”särskilda värden” i miljöersättningssystemet, eftersom de då bedöms ha 

betydelse för växt- och djurliv. Även betesmarker med mer allmänna värden omnämns 

om de bedöms ha värden för friluftslivet. 
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Bolmen (kartblad 7-9) 

UPPGIFTER OM STRANDSKYDDSOMRÅDET 

Lägesbeskrivning 10 km öster om Unnaryd, 20 km sydväst om 

Värnamo i Jönköpings län. Sjön delas mellan 

Hylte kommun i Hallands län, Gislaveds 

kommun och Värnamo kommun i Jönköpings 

län och Ljungby kommun i Kronobergs län. 

Riksintresse 4 kap 8 § MB Natura 2000-området Tira öar. 

Riksintresse 3 kap 6 § MB Riksintresse för friluftsliv: Bolmenområdet, 

riksintresse för naturvård: Tira öar. 

Planer som berör miljöer av värde 

för friluftsliv eller växt- och djurliv 

Nationellt värdefullt vatten enligt Naturvårds-

verket och nationellt särskilt värdefullt enligt 

Fiskeriverket. 

 Kulturmiljöprogrammet: Möllekvarn, Tiraholm 

och Önnekvarn.  

Områdesskydd enligt MB Tira öar med omgivande vattenområde är både 

naturreservat och Natura 2000-område. 

Nyckelbiotop/naturvärden Naturvärdesobjekt i form av ädellövskog i 

Tiraholmsområdet och Trannäset samt 

skogsbete vid Järanäs. 

Våtmarker Mosse vid Hagen (klass 3 enligt Natur-

vårdsverkets våtmarksinventering). 

Ängs- och betesmarksinventeringen Betesmarker vid Torkelsnäs, Tiraholm och 

Järanäshalvön. 

Arter av naturvårdsintresse 10 rödlistade och 15 regionalt intressanta arter. 

Badplats Bl.a. vid Tiraholm.  

Fiskekort Bolmens FVO. 

Övernattningsmöjlighet Privat stuguthyrning. 

Tillgänglighet Väg ända fram till sjön på flera platser. 

Cykelleden Bolmen runt. 



LÄNSSTYRELSEN Bilaga 2 6 (32) 

  511-2958-14 

 

LIS-områden Tre områden ”Möllekvarn, Bosebo och 

Prinsebo”, ”Järanäs” och ”Tiraholm”. 

Avrinningsområde Lagan. 
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BESKRIVNING AV VÄRDEN 

Huvudmotiv 

Bolmen är ett välbesökt och attraktivt friluftsområde (punkt 5*) med välutvecklade 

anläggningar och verksamheter till gagn för friluftslivet och med ett omfattande 

fritidsfiske. 

Hela Bolmen är ett område av riksintresse för friluftslivet. Tira öar är ett Natura 2000-

område och av riksintresse för naturvård (punkt 2*). 

Beskrivning 

Bolmen ligger ca 10 km öster om Unnaryd, är Sveriges tionde största sjö på en areal av 

183 km
2
 och delas av tre län: Halland, Kronoberg och Jönköping. Drygt 10 % av sjön 

ligger i Hallands län. Den är en näringsfattig sjö med brunfärgat (humöst) vatten och 

den ingår i Lagans vattensystem. Från Bolmen tas dricksvatten till södra Sverige via den 

s.k. Bolmentunneln. Sjön omfattas av ett utvidgat strandskydd om 200 meter på land 

sedan 1975. 

Värden för friluftslivet 

Bolmenområdet är med sina vackra och variationsrika natur- och kulturområden ett 

populärt utflyktsmål både för boende i trakten och för turister. Här finns goda 

förutsättningar för de flesta tänkbara friluftsaktiviteter. Vida fjärdar, vikar, sund och en 

rikedom av öar ger Bolmen en karaktär som påminner om skärgårdskust. På sommaren 

kan man bl.a. paddla kanot, segla, fiska, bada, bedriva natur- och kulturstudier, ströva, 

cykla, plocka bär och svamp. På vintern kan man bl.a. åka skridskor, idka isfiske och 

vandra. Det finns ett uppskattat fiskrökeri vid Tiraholm och en vacker utsiktsplats vid 

Järanäs.  

Bolmens stränder består till största delen av svallade morän med sand eller grus som 

skapar goda förutsättningar för bad och en badplats finns vid Tiraholm.  

Bolmen har rik tillgång på fisk och erbjuder ett utmärkt fritidsfiske, både för boende och 

för turister. Försäljning av fiskekort och uthyrning av båt och fiskeutrustning finns på 

flera ställen runt sjön. Förekommande fiskarter är bl.a. sik, gädda, lake, abborre och gös.  

Sjön är stor och kan med fördel upplevas från båt. Kanotuthyrning finns på flera platser 

och det finns två kanotleder. 

Det finns flera områden runt sjön som är eller har potential att bli värdefulla besöksmål: 
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 Bosehallar och Prinsebo på Bolmens västra strand vid norra länsgränsen har båda 

vacker utsikt över sjön och Tira öar. Området är bevuxet med lövskog, med bl.a. 

blåsippa i örtskiktet. Det finns också inslag av öppna betesmarker.  

 Kråkenabb ligger strax söder om Möllekvarn vid Bolmens västra strand och är en 

utskjutande udde som utgörs av urbergsklack med delvis kala hällar och branter och 

ger en fin utblick över Bolmen. Vid Torkelsnäs intill finns betesvallar och 

naturbetesmarker med odlingsrösen.  

 Tiraholm är en halvö med vidsträckta öppna marker, lövskogsinslag, en monumental 

stengärdesgård och ett f.d. säteri med fiskrökeriverksamhet. Tiraholm är ett välkänt 

utflyktsmål inte bara för Hyltebor, utan även för turister från Tyskland, Danmark och 

Polen. Halvön har tilltalande strövmarker, badplats och en storslagen utsikt över 

Bolmen. Området är rikt på fornlämningar med fossil åkermark och förhistoriska 

gravar som visar på en tidig bosättning i området. Det f.d. säteriet har anor från 

medeltiden och manbyggnad från 1700-talet. Tiraholmshalvön ingår i länets 

kulturmiljöprogram. 

 Järanäsudde är en vacker drumlin som formar en halvö vid Bolmens västra strand. 

Järanäs är ett trevligt utflyktsmål som erbjuder ett vackert kulturlandskap omgärdat 

av lövskog och stort inslag av ädellövträd som ek och lind. Härifrån ges fin utsikt 

över Bolmen. Området är även en fin sträcklokal för bl.a. finkar, ormvråk och gäss.  

Det finns även andra tilltalande miljöer runt sjön vilka inte berörs av utvidgat 

strandskydd. Vid Möllekvarn finns till exempel ett öppet landskap och en gammal 

kvarnmiljö med enhetlig och väl sammanhållen äldre bebyggelse. Önnekvarn består 

också av en välbevarad kvarnmiljö med en välbevarad mangårdsbyggnad. Båda ingår i 

länets kulturmiljöprogram. 

Tillgänglighet och service 

Vägar löper ner till sjön på flera platser, dock inga stora vägar som orsakar störande 

buller. Cykelleden Bolmen löper runt sjön och delvis inom strandskyddsområdet. 

Övernattningsmöjligheter finns några kilometer utanför strandskyddsområdet i 

Unnaryd, på Vallsnäs campingplats och Löckna stugby och camping. Inom området 

finns privat stuguthyrning. 

Värden för växt- och djurliv 

Bolmen är en mycket värdefull sjö med god ekologisk status, mycket artrik fisk- och 

häckfågelfauna, artrik sjövegetation, stor flikighet och flera hundra öar. Bolmen har 
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även viss betydelse för biologisk forskning. I och runt sjön finns hotade och sällsynta 

biotoper samt livsnödvändiga habitat för hotade och särskilt känsliga arter. Bland 

vattenväxter kan särskilt skaftslamkrypa (EN), klotgräs (VU) och sjötåtel (VU) nämnas. 

Klockgentiana (VU, omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter) växer på fuktiga 

marker runt hela Bolmen. Det finns en stor rikedom på fiskarter bl.a. ål (CR), lake (NT), 

bergsimpa (regionalt intressant) och gös (regionalt intressant). Runt Bolmen har hela nio 

fladdermusarter registrerats, däribland den starkt hotade fladdermusen barbastell 

(Natura 2000-art, EN) som omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter och stor 

fladdermus (regionalt intressant). Bland Bolmens häckfåglar kan särskilt nämnas 

smålom (Natura 2000-art, NT), storlom (Natura 2000-art, regionalt intressant), trana 

(Natura 2000-art, regionalt intressant), drillsnäppa (NT), mindre hackspett (NT), mindre 

strandpipare (regionalt intressant), rödbena (regionalt intressant), stenknäck (regionalt 

intressant), stjärtmes (regionalt intressant), forsärla (regionalt intressant) och storspov 

(VU). Sjön är utpekad som nationellt särskilt värdefull av Fiskeriverket och nationellt 

värdefull av Naturvårdsverket.  

Tira öar är både naturreservat och utpekat som Natura 2000-område. Reservatet består 

av sexton öar med omgivande vattenområde och det har intressant geologi. Öarna är till 

stor del uppbyggda av isälvsmaterial, som bildar ett stort system av rullstensåsar både 

över och under sjöytan. Skogen på öarna är närmast urskogslik, på vissa öar med 150-

årig tall. Några av öarna omfattas av tillträdesförbud under fåglarnas häckningssäsong. 

Bl.a. häckar gråtrut (NT), havstrut (regionalt intressant) och fiskgjuse (Natura 2000-art, 

regionalt intressant). 

Vid Torkelsnäs finns en större betesmark där delar utgörs av Natura 2000-naturtypen 

”fuktängar” och där det finns odlingsrösen och skyddsvärda sälgar och lönnar. 

Vid Vretaträdan finns en ädellövskog som klassats som naturvärdesobjekt och som 

hyser de regionalt intressanta arterna guldlockmossa och havstulpanlav. Norr om 

Vretaträdan finns en naturskogsartad barrblandskog som är skyddad med 

naturvårdsavtal. 

Vid Tiraholm finns en ansamling av naturvärden, nämligen naturbetesmark, 

ädellövskog, skyddsvärda träd, främst ekar och flera naturvårdsintressanta arter. 

Betesmarken har ett värdefullt buskskikt med vildaplar, enar och rosenbuskar vilka är 

fina bomiljöer för småfåglar. Delar av betesmarken utgörs av Natura 2000-naturtypen 

”torra hedar” och orkidén nattviol (regionalt intressant, fridlyst) växer här liksom 

gulmåra (regionalt intressant). I direkt anslutning till betesmarken finns en ädellövskog 

klassad som naturvärdesobjekt och denna hyser flera rödlistade arter: rutskinn (NT), 

dvärgbägarlav (NT) och oxtungsvamp (NT). Den hotade vattenväxten skaftslamkrypa 

(EN) växer vid Tiraholm, i både Trädgårdsviken och Badhusviken. Skaftslamkrypa 

omfattas även av åtgärdsprogram för hotade arter. 
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I området mellan Koudden och Trannäset vid Sjögård finns stort inslag av ädellövskog, 

bl.a. två bokskogar klassade som naturvärdesobjekt. 

Hela Järanäshalvön har rikligt med ädellövskog, med ädellövträd av lönn, lind, ek och 

ask. En mindre del av skogen är klassad som naturvärdesobjekt. Längst ut på udden 

finns naturbetesmarker, med Natura 2000-naturtyperna ”torra hedar” och 

”silikatgräsmarker”. Flera intressanta arter har noterats i området, bl.a. oxtungsvamp 

(NT), rostfläck (regionalt intressant), fällmossa (regionalt intressant) och gulmåra. 

Bolmen är sammanfattningsvis en värdefull vattenmiljö som tillsammans med de 

omgivande landmiljöerna uppfyller flera av de traditionella naturvärdeskriterierna som 

naturlighet, representativitet, mångformighet eller artrikedom. 
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Färgensjöarna (kartblad 3-4) 

UPPGIFTER OM STRANDSKYDDSOMRÅDET I STORA FÄRGEN 

Lägesbeskrivning 5 km sydost om Hyltebruk, Hylte kommun, 

Hallands län. 

Nyckelbiotop/naturvärden Hedädellövskog och naturskog av bok vid 

Stubbhult i sydost. 

Arter av naturvårdsintresse 8 rödlistade och 11 regionalt intressanta arter, 

framförallt lavar. 

Fiskekort Färgensjöarnas FVO. 

Övernattningsmöjlighet Camping vid Bexet (söder om Lerudden). 

Tillgänglighet Väg ända fram till sjön på flera platser. 

Busshållplats 2 km från sjön. 

LIS-områden ”Bexet och Ekenäs”, samt ”Ågärdet, Viken och 

Kodudden”. 

Avrinningsområde Nissan. 
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UPPGIFTER OM STRANDSKYDDSOMRÅDET I MELLAN-

FÄRGEN 

Lägesbeskrivning Knappt 10 km sydost om Hyltebruk, 5 km 

nordost om Femsjö, Hylte kommun, Hallands 

län. 

Riksintresse 4 kap 8 § MB Natura 2000-området Skubbhult. 

Riksintresse 3 kap 6 § MB Riksintresse för naturvård: Femsjöbygden. 

Regionala och lokala planer Saraböke ingår i kulturmiljöprogrammet. 

Områdesskydd enligt MB Naturreservatet och Natura 2000-området 

Skubbhult. Biotopskydd vid Yabergsån och 

Hallaböke. 

Nyckelbiotop/naturvärden Flera områden med sumpskog, alsumpskog, 

bokskog vid Skubbhult och Hallaböke. 

Våtmarker Åmader vid Yabergsån (klass 2 i Naturvårds-

verkets våtmarksinventering). 

Arter av naturvårdsintresse 15 rödlistade och 20 regionalt intressanta arter, 

framförallt lavar. 

Badplats Ibronäset. 

Fiskekort Färgensjöarnas FVO. 

Övernattningsmöjlighet Privat stuguthyrning. 

Tillgänglighet Väg ända fram till sjön på flera platser. 

Cykelleden Hylteslingan passerar sjön. 

LIS-områden Hallaböke. 

Avrinningsområde Nissan. 

 

  



LÄNSSTYRELSEN Bilaga 2 13 (32) 

  511-2958-14 

 

UPPGIFTER OM STRANDSKYDDSOMRÅDET I SÖDRA FÄGEN 

Lägesbeskrivning 10 km sydost om Hyltebruk, knappt 5 km nordost 

om Femsjö, Hylte kommun, Hallands län. 

Riksintresse 4 kap 8 § MB Natura 2000-området Dullaberget. 

Riksintresse 3 kap 6 § MB Riksintresse för naturvård: Femsjöbygden, 

riksintresse för kulturmiljövård: Femsjö. 

Regionala och lokala planer Saraböke, Femsjö kyrkby, Löjenäs samt Södra 

Bökeberg ingår i kulturmiljöprogrammet. 

Områdesskydd enligt MB Naturreservatet Hägnen, Natura 2000-området 

Dullaberget, biotopskydd vid Bökeberg i sydost. 

Nyckelbiotop/naturvärden Lövrik naturbarrskog längs Finnån i sydost, 

ädellövskog och betad hagmark vid Löjenäs, 

bäckmiljö vid Bökeberg, ädellövskog vid Södra 

Saraböke, Hägnan och Dullaberget. 

Våtmarker Myr vid Hagabäckens utlopp norr om Femsjö 

(klass 3 i Naturvårdsverkets våtmarks-

inventering). 

Ängs- och betesmarksinventeringen Betesmarker vid Löjenäs och Femsjö. 

Arter av naturvårdsintresse 26 rödlistade och 28 regionalt intressanta arter, 

framförallt lavar. 

Badplats Ibronäset. 

Fiskekort Färgensjöarnas FVO. 

Övernattningsmöjlighet Privat stuguthyrning. 

Tillgänglighet Väg ända fram till sjön på flera platser. 

Cykelleden Hylteslingan passerar sjön. 

LIS-områden Löjenäs. 

Avrinningsområde Nissan. 
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BESKRIVNING AV VÄRDEN 

Färgensjöarna består av tre stora sjöar med förbindelse sinsemellan, Stora Färgen, 

Mellan-Färgen och Södra Färgen. Sammanlagt täcker de ca 11 km
2
. De är näringsfattiga 

klarvattensjöar belägna i det sydsvenska höglandet och ingår i Nissans vattensystem. 

Sjöarna omfattas av utvidgat strandskydd om 200 meter på land sedan 1975. Värdet för 

strandskyddet är kopplade till både friluftsliv och växt- och djurliv. 

Värden för friluftslivet 

Färgensjöarna utgör ett fint utflyktsmål och rekreationsområde med goda möjligheter att 

bedriva friluftsliv. Området är av betydande storlek, naturskönt och till stor del fritt från 

byggnader och buller. I området finns rikligt med blåbärs- och svampmarker, två 

badplatser och möjlighet att hyra kanot och andra båtar. Man kan ta sig med båt under 

broarna som delar av Färgensjöarna och upptäcka mer än en sjö. På vintern finns 

möjligheter till skridskoåkning och isfiske. Färgensjöarna erbjuder naturskönt fiske som 

är tillgängligt för allmänheten genom att det finns försäljning av fiskekort. Några 

fiskarter av intresse för fritidsfisket är gös, gädda och siklöja. 

Naturen är vacker och varierad och flera områden är utpekade i Länsstyrelsens 

kulturmiljöprogram och är eller kan bli värdefulla besöksmål. 

 ”Saraböke” mellan Södra Färgen och Mellan-Färgen är ett för skogsbygden 

karaktäristiskt kulturlandskap med traditionell jordbruksbebyggelse och ett flertal 

fornlämningar, bl.a. en stenåldersbosättning och slaggvarp, vilka vittnar om tidigare 

järnframställning.  

 ”Löjenäs” är ett delvis välhävdat ålderdomligt kulturlandskap i form av slåtteräng 

och naturbetesmarker samt gårdsbebyggelse från 1900-talets första hälft. 

 ”Femsjö kyrkby” är en äldre välbevarad kyrkby med medeltida kyrka, prästgård och 

skolor typiska för ett traditionellt sockencentrum och med omgivande ängs- och 

hagmarker. 

Tillgänglighet och service 

Området är nåbart med bil och cykel på många platser. Cykelleden Hylteslingan 

passerar mellan sjöarna Södra Färgen och Mellan-Färgen. Busshållplats finns i Åker ca 

2 km norr om Stora Färgen. I området finns övernattningsmöjligheter i form av stug-

uthyrning och campingplats. Strövstig finns vid Dullaberget vid Södra Färgen. 
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Färgensjöarna ligger relativt nära tätorterna Hyltebruk (ca 5 km från Stora Färgen) och 

Lidhult (ca 9 km från Södra Färgen). 

Värden för växt- och djurliv 

Vid grusiga stränder häckar drillsnäppa (NT) och i lövskogar häckar mindre hackspett 

(NT). För att finna tillräckligt med föda behöver mindre hackspett stora arealer löv- 

eller blandskog, gärna sumpskog (Pettersson 1987), vilket förekommer rikligt runt 

sjöarna. Fiskgjuse (Natura 2000-art, regionalt intressant) häckar regelbundet i 

sjösystemet och par med storlom (Natura 2000-art, regionalt intressant) har observerats 

under lämplig häckningstid både 2005 och 2008. Kungsfiskare (Natura 2000-art, VU) 

har observerats i nordöstra delen av Stora Färgen. 

Vid Södra Färgen inventerades fladdermöss vid ett tillfälle år 2005. Underlaget är 

således begränsat och det går inte att bedöma vilket värde området har för fladdermöss. 

Dock noterades fyra arter vid detta enda besök däribland barbastell (Natura 2000-art, 

EN). Alla fladdermöss är fridlysta och barbastell är starkt hotad och omfattas av 

åtgärdsprogram för hotade arter. 

Hela Stora Färgen och södra delen av Mellan-Färgen omfattas av Halland läns 

bevarandeprogram för odlingslandskapet.  

Stora Färgen 

Huvudmotiv 

Den del av Stora Färgen som behåller utvidgat strandskydd är ett ekologiskt känsligt 

område (punkt 7*). De aktuella delarna av sjöns omgivningar har mycket höga värden 

knutna till hotade och känsliga lavar och mossor med krav på hög och jämn 

luftfuktighet. Födosökande och häckande fåglar bidrar också till områdets ekologiska 

känslighet.  

Sjön med omnejd har även höga värden för friluftslivet. Naturskönhet, stillhet och 

bullerfria miljöer utgör de viktigaste egenskaperna för områdets friluftsvärden. Sjön 

erbjuder också ett rikt utbud av friluftsmöjligheter och är relativt lättillgänglig. 

Färgensjöarnas värde som ett större sammanhängande friluftsområde har också beaktats. 

Beskrivning 

På östra sidan av Stora Färgen från Skubbhult och söderut in på östra sidan av Mellan-

Färgen finns en rad nyckelbiotoper. Dessa utgörs till stor del av ädellövskogar av 

naturskogskaraktär och hyser en rad rödlistade och regionalt intressanta lavar och 

mossor såsom liten ädellav (EN), violettgrå porlav (VU), lunglav (NT) och bokfjäder-

mossa (NT). Liten ädellav och lunglav har krav på hög och jämn luftfuktighet. Det 
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strandskyddade området har därför en viktig ekologisk funktion som livsmiljö och 

spridningskorridor för dessa arter. 

Mindre partier ädellövskog och sumpskog finns spridda längs stranden i östra delen från 

Stubbhulta Ö och söderut. Dessa binder samman värdena i nyckelbiotoperna och bidrar 

till att skapa en gynnsam miljö för arter knutna till lövnaturskog. 

Vid sjöns stränder växer också klockgentiana (VU) som är en halländsk ansvarsart och 

omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter. 

Mellan-Färgen 

Huvudmotiv 

Mellan-Färgen är ett ekologiskt känsligt område (punkt 7*). Sjöns omgivningar har 

mycket höga värden knutna till hotade och känsliga lavar och mossor med krav på hög 

och jämn luftfuktighet. Födosökande och häckande fåglar bidrar också till områdets 

ekologiska känslighet.  

Större delen av Mellan-Färgen med omgivande landområden är av riksintresse för 

naturvård (punkt 2*). 

Sjön med omnejd har också höga värden för friluftslivet. Naturskönhet, stillhet och 

bullerfria miljöer utgör de viktigaste egenskaperna för områdets friluftsvärden. Sjön 

erbjuder även ett rikt utbud av friluftsmöjligheter och är relativt lättillgänglig. Färgen-

sjöarnas värde som ett större sammanhängande friluftsområde har också beaktats. 

Beskrivning 

Södra delen av Mellan-Färgen och Södra Färgen ingår i ett geologiskt intressant område 

med randbildning, deltan och kamelandskap. Femsjöbygden, som området kallas, är 

även botaniskt högintressant och av internationellt intresse för svampforskningen på 

grund av botanisten Elias Fries verksamhet i området under början av 1800-talet. Fries 

var närmast Linnés motsvarighet inom svampforskning och artuppfattningen för 

svampar bygger i hela världen på Fries material. Från området finns noteringar om kärl-

växter, lavar, mossor och svampar sedan 1800-talet och framåt. Femsjöbygden omfattas, 

särskilt på grund av värdet för svampforskningen men också på grund av det geologiska 

värdet, av riksintresse för naturvården.  

Sjöns omgivningar har mycket höga värden knutna till hotade och känsliga lavar och 

mossor med krav på hög och jämn luftfuktighet, t.ex. de rödlistade arterna liten ädellav 

(EN), skirmossa (VU), kristall-lundlav (VU), ädelkronlav (VU) och kortskaftad 

parasitspik (VU). Det strandskyddade området har därför en viktig ekologisk funktion 

som livsmiljö och spridningskorridor för dessa arter. 
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Vid Mellan-Färgens östra strand ligger naturreservatet Skubbhult, en värdefull äldre 

bokskog som också är Natura 2000-område och nyckelbiotop. I området finns en stor 

mängd rödlistade arter av främst lavar, skalbaggar, mossor och svampar. Exempel på 

arter är liten ädellav (EN), kortskaftad parasitspik (VU) och koralltaggsvamp (NT). I 

området finns även rombjätteknäppare (VU), som omfattas av åtgärdsprogram för 

hotade arter. Skogen växer på en mjukt kuperad sluttning mot sjön och läget är mycket 

naturskönt. 

I öster omfattar strandskyddsområdet ett våtmarkskomplex med höga naturvärden som 

utgörs av sumpskog och gungflyn längs den långsmala viken upp mot Yaberg. Längst 

inne i viken finns ett biotopskyddsområde med en mängd naturvårdsintressanta arter, 

däribland Hallands landskapsmossa skirmossa (NT), som omfattas av åtgärdsprogram 

för hotade arter.  

I sydost finns en våtmark med vissa naturvärden och i sydvästra delen vid Hallaböke 

finns en naturskog av bok med inslag av tall. Skogen är klassad som nyckelbiotop och 

skyddad som biotopskyddsområde. I skogen finns många naturvårdsintressanta lavar, 

mossor och svampar t.ex. kristall-lundlav (VU), ädelkronlav (VU), violettgrå porlav 

(VU) och kortskaftad parasitspik (VU). I nordvästra delen av Mellan-Färgen finns en 

alsumpskog klassad som naturvärdeobjekt. 

Mindre partier med ädellövskog finns längs hela den östra och hela den västra sidan av 

Mellan-Färgen. Det ökar möjligheten för strandskyddsområdets många rödlistade arter 

knutna till ädellövskog att fortleva i området.  

Södra Färgen 

Huvudmotiv 

Sjön är ett ekologiskt känsligt område (punkt 7*). Sjöns omgivningar har mycket höga 

värden knutna till hotade och känsliga trädlavar med krav på hög och jämn luftfuktighet. 

Födosökande och häckande fåglar bidrar också till områdets ekologiska känslighet.  

Södra Färgen med omgivningar är av riksintresse för naturvård (punkt 2*). 

Sjön med omnejd har också höga värden för friluftslivet. Naturskönhet, stillhet, 

bullerfria miljöer och intressanta kulturvärden utgör de viktigaste egenskaperna för 

områdets friluftsvärden. Sjön erbjuder också ett rikt utbud av friluftsmöjligheter och är 

relativt lättillgänglig. Färgensjöarnas värde som ett större sammanhängande 

friluftsområde har också beaktats. 
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Beskrivning 

Södra Färgen ingår i sin helhet i riksintresse för naturvård. Området är främst 

uppmärksammat för sitt värde för svampforskningen, men är också botaniskt och 

geologiskt intressant, se beskrivning under Mellan-Färgen.  

I nordost vid Saraböke finns en värdefull skogsmiljö av betydelse för rödlistade 

kryptogamer. Den utgörs av en vacker ädellövskog klassad som naturvärdesobjekt med 

17 skyddsvärda träd inom strandskyddsområdet, tre nyckelbiotoper öster om strand-

skyddsområdet och flera bestånd av ädellövskog som knyter samman dessa. Vatten-

miljön hyser också naturvärden i anslutning till ädellövskogen. Här finns flera arter av 

bottenlevande djur som klassas som regionalt intressanta och den hotade kärlväxten 

skaftslamkrypa (EN). Den sistnämnda omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter.  

Löjenäs i öster har mycket höga naturvärden och dessa är knutna till både odlingsmark 

och skog. En betad hage (Natura 2000-naturtypen ”torra hedar”) är i sin helhet klassad 

som skoglig nyckelbiotop. I anslutning till betesmarken finns en grusås, en ädellövskog 

klassad som naturvärdesobjekt, en betesmark med ”silikatgräsmarker” (Natura 2000-

naturtyp) och 25 skyddsvärda träd av främst ek, bok, björk och ask. 

Längst i sydost, vid Bökeberg, finns ännu en värdefull naturmiljö. Närmast stranden 

finns en barrblandskog som klassas som naturvärdesobjekt. Öster om strandskydds-

området finns en lövrik, betespåverkad barrnaturskog klassad som nyckelbiotop med 

”torra hedar” och ”silikatgräsmarker”. Runt dessa värdekärnor finns spridda bestånd 

med ädellövskog. 

Mitt på södra stranden finns en bäckmiljö klassad som skogligt naturvärdesobjekt. 

I trakten kring Femsjö, mellan Dullaberget och Hallanäs, finns en stor ansamling 

naturvärden. Natura 2000-området Dullaberget är vackert beläget vid Södra Färgens 

södra strand. Berget och dess sluttningar är bevuxna med naturskogar av skiftande typ 

där tre ädellövskogsbestånd är klassade som nyckelbiotop. Svampförekomsterna i 

området är beskrivna i historiska dokument av Elias Fries. Lavfloran är rik med flera 

rödlistade arter såsom liten ädellav (EN), pulver-ädellav (VU) och violettgrå 

porlav (VU).  

Nordost om Femsjö på en halvö finns naturreservatet Hägnen. Hägnen är ett viktigt 

referensområde för svampforskningen och beskrivs av Elias Fries i manuskriptet 

"Svamplokaler vid Femsjö" (Lundell 1936). Många av svamparna som Fries hittade här 

växer inte längre kvar, men några ovanliga fynd kan fortfarande göras. Reservatet 

utgörs av brandpåverkad hedädellövskog på blockig mark med en rad rödlistade lavar 

och mossor. I anslutning till detta finns flera nyckelbiotoper med ädellövskog och 

mellan dessa ytterligare bestånd av ädellöv. På halvön finns en stor mängd rödlistade 
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kryptogamer, däribland liten parasitspik (EN) och liten ädellav (EN). Strax norr om 

Femsjö finns en betesmark som troligen varit slåtteräng tidigare. Den utgörs av 

naturtyperna ”torra hedar” och ”silikatgräsmarker” och har vissa floravärden. Direkt 

norr om denna finns en myr som enligt våtmarksinventeringen har vissa naturvärden. 

På västra sidan vid Hallanäs finns fyra grova hamlade lönnar och bestånd med 

ädellövskog. 

Längst i nordväst vid Hallaböke finns en värdefull boknaturskog med inslag av tall som 

är skyddad som biotopskyddsområde. I skogen finns många naturvårdsintressanta lavar, 

mossor och svampar t.ex. kristall-lundlav (VU), ädelkronlav (VU), violettgrå porlav 

(VU) och kortskaftad parasitspik (VU). Skogen är även beskriven under Mellan-Färgen. 

Mindre partier med ädellövskog finns längs hela den östra och hela den västra sidan av 

Södra Färgen, vilket ger de många rödlistade arter knutna till ädellövskog stor möjlighet 

att fortleva i området. 

Sjöns omgivningar har, som framgår av ovanstående stycken, mycket höga värden 

knutna till ädellövskogar. Flera av de rödlistade arterna, t.ex. liten ädellav, 

pulverädellav, kristall-lundlav, ädellövlav och kortskaftad parasitspik har krav på hög 

och jämn luftfuktighet. Det strandskyddade området har därför en viktig ekologisk 

funktion som livsmiljö och spridningskorridor för dessa arter.  

I Femsjö finns ett besökscentrum med utvecklade friluftsanläggningar och 

informationsmaterial för natur- och kulturstudier. Gula spåret leder mot bokskogen på 

Dullaberget och erbjuder vandrare en skön utsikt över sjön. Femsjös pastorala landskap 

och de vackra lövskogsmiljöerna intill sjön ger sammantaget mycket höga besöks- och 

friluftsvärden. 
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Jällunden (kartblad 1-2) 

UPPGIFTER OM STRANDSKYDDSOMRÅDET 

Lägesbeskrivning Ca 10 km norr om Unnaryd, Hylte kommun, 

Hallands län. Norra delen av sjön ligger i 

Gislaveds kommun i Jönköpings län. 

Riksintresse 3 kap 6 § MB Riksintresse för naturvård: Yamossen. Endast en 

mindre del av området av riksintresse för 

kulturmiljövården vid Jälluntofta kyrkby 

omfattas av utvidgat strandskydd. 

Nationella planer Yamossen ingår i Myrskyddsplan för Sverige. 

Regionala planer Jälluntofta kyrkby samt Hult – Ringshult ingår i 

länets kulturmiljöprogram.  

Områdesskydd enligt MB  Naturreservatet Sikön, biotopskyddsområde på 

Högö. 

Nyckelbiotop/naturvärden  Nyckelbiotoper finns på Högö, Svämningsön och 

vid Jälluntofta. 

Våtmarker Yamossen i sydost har höga naturvärden (klass 1 

i våtmarksinventeringen) och ingår i 

Myrskyddsplan för Sverige. En myr med vissa 

naturvärden (klass 3) finns vid Hult i sydost. 

Ängs- och betesmarksinventeringen Betesmarker med särskilda värden finns vid 

Fåglanäs, Norregård, Erikstorp och Ringshult. 

Arter av naturvårdsintresse 4 rödlistade och 14 regionalt intressanta arter. 

Badplats Söder om Jälluntofta 

Fiskekort Jällundens FVO. 

Övernattningsmöjlighet Camping vid Jälluntofta. 

Tillgänglighet Väg ända fram till sjön på flera platser och buss-

hållplats ca 2 km från sjön. Cykelleden Hylte-

slingan och vandringsleden Jälluntoftaleden. 
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LIS-områden Simmarydsnäs. 

Avrinningsområde Nissan. 
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BESKRIVNING AV VÄRDEN 

Huvudmotiv 

Jällunden med omgivningar utgör ett storslaget, variationsrikt och attraktivt 

friluftsområde av vildmarkskaraktär, med anläggningar och verksamheter till gagn för 

friluftslivet. 

Jällunden och dess omgivningar är ett ekologiskt känsligt område (punkt 7*). Sjön är 

tack vare sin variationsrikedom, ostördhet och storlek ett viktigt reproduktionsområde 

eller födosöksområde för arter som storlom, smålom, drillsnäppa och fiskgjuse. 

Vid sjön finns område av riksintresse för naturvård (punkt 2*) vid Yamossen. 

Beskrivning 

Sjön Jällunden är stor (870 hektar) och ligger knappt 10 km norr om Unnaryd samhälle, 

med sin nordligaste spets i Gislaveds kommun. Sedan 1975 omfattas Jällunden av 

utvidgat strandskydd om 200 meter på land. Stränderna runt Jällunden är mestadels 

flacka, barrträdsbevuxna moränstränder, men här och var finns badvänliga klippor och 

sandstränder. Jällunden omges huvudsakligen av ett småkuperat landskap av barrskog 

med inslag av myr- och jordbruksmark. Strandområdet runt Jällunden är sparsamt 

exploaterat och förutom enstaka hus finns samlad bebyggelse endast vid Jälluntofta och 

Simmarydsnäs.  

Värden för friluftslivet 

Jällunden är en populär badsjö och ett attraktivt strövområde och utflyktsmål för såväl 

närboende som långväga gäster från Danmark och Tyskland. I området finns goda 

förutsättningar att bedriva ett aktivt friluftsliv i en vacker och ostörd natur. Man kan 

fiska, vandra, plocka svamp och bär. Om vintern finns det möjligheter till isfiske och 

skridskoåkning. Jällunden har en storlek och form, med mycket vikar och öar, som gör 

den spännande att upptäcka från vattnet. Vackra kulturlandskap att ströva i finns vid 

Fåglanäs, Jälluntofta, Hult, Älghult och norr om Simmarydsnäs upp mot Erikstorp. Sjön 

har god förekomst av fisk, bl.a. gädda, abborre, sik, siklöja och gös (inplanterad). Fisket 

är tillgängligt för allmänheten genom försäljning av fiskekort. 

Flera områden är eller kan bli värdefulla besöksmål. 

 Söder om Jälluntofta ligger en naturskön camping och stugby som har öppet året om. 

Området inbjuder till flera friluftsaktiviteter med möjlighet att ströva eller hyra båt, 

kanot eller cykel. 
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 Jälluntofta är en stor, ålderdomlig kyrkby med förhistoriska lämningar som tyder på 

en tidig, bofast befolkning. Här finns välbevarad, äldre och för trakten typisk 

bebyggelse och öppna marker som bjuder på vackra utblickar. Jälluntofta omfattas av 

länets kulturmiljöprogram och är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården. 

Kyrkbyn omfattas inte längre av utvidgat strandskydd.  

 Området vid nordöstra delen av Jällunden vid udden Fåglanäs består av ett låglänt 

och öppet odlingslandskap med grova ädellövträd och odlingsrösen. Området är ett 

värdefullt strövområde och det finns även en badplats.  

 Sydväst om Yamossen ligger ett småbrutet kulturlandskap som sluttar ner mot 

Jällunden vid områdena Hult och Ringshult. Här finns blockrika f.d. 

naturbetesmarker med dungar, trädsolitärer och stora vällagda odlingsrösen. Det 

finns även en intressant kulturmiljö med gravfält samt välbevarad och typisk 1800-

tals bebyggelse i ett småskaligt odlingslandskap. Hult och Ringshult ingår i länets 

kulturmiljöprogram. 

Tillgänglighet och service 

Närmsta tätort är Unnaryd men Hyltebruk, Smålandstenar och Reftele ligger alla inom 

ca en mils avstånd. Området är tillgängligt med väg på flera platser. Cykelleden 

Hylteslingan passerar Jällunden både vid orten Jälluntofta och längst i söder vid Hult. 

Till fots kan man njuta av landskapet från Jälluntoftaleden. Övernattningsmöjlighet och 

kanot- och båtuthyrning finns i området året om. 

Värden för växt- och djurliv 

Jällundens variationsrika omgivningar, oregelbundna strandlinje och små, trädbevuxna 

öar gör att sjön hyser en stor mångfald av livsmiljöer för växter och djur. Öarna har stor 

betydelse för fågellivet. Bland häckande fågelarter knutna till vatten märks drillsnäppa 

(NT), fiskgjuse (Natura 2000-art, regionalt intressant) och gråtrut (NT). Både smålom 

(Natura 2000-art, regionalt intressant) och storlom (Natura 2000-art, regionalt 

intressant) häckar i ett närliggande småvatten och födosöker i Jällunden. I vattnet finns 

intressanta småkrypsarter som sländorna Ecnomus tenellus (regionalt intressant) och 

Goera pilosa (regionalt intressant) och skalbaggen Oulimnius troglodytes (regionalt 

intressant). Smålom, storlom och fiskgjuse är störningskänsliga. Ökad 

bebyggelseexploatering är ett hot mot arternas fortlevnad i sjön. 

Området vid nordöstra delen av Jällunden vid udden Fåglanäs består av ett låglänt och 

öppet odlingslandskap med flera skyddsvärda grova träd och en naturbetesmark med 

höga naturvärden. Betesmarken hyser jungfrulin (regionalt intressant) och Natura 2000-

naturtypen ”torra hedar”.  
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Vid Prästgården i Jälluntofta finns två skogar med spärrgreniga ekar som klassats som 

nyckelbiotop. Många av ekarna är skyddsvärda och på trädstammarna växer bl.a. de 

regionalt intressanta arterna sotlav, lönnfläck och fällmossa. 

Söder om Jälluntofta ligger det blivande naturreservatet Yamossen, delvis inom 

strandskyddsområdet. Yamossen har genom sin storlek, mångformighet och relativa 

orördhet mycket höga naturvärden. Yamossen ingår i ”Myrskyddsplan för Sverige” och 

utgörs av riksintresse för naturvården. Den strandskyddade norra delen av Yamossen 

innehåller en mosaik av tallsumpskog och skogsklädda fastmarksholmar, flera av dem 

med äldre naturskog av tall och gran och stort inslag av grov och död ved. I denna del 

finns också en platåformigt välvd mosse och en bokskog med en mycket rik flora av 

lavar och mossor som bidrar till områdets höga naturvärden.  

Längst i söder finns två våtmarker med höga naturvärden (klass 2 i 

våtmarksinventeringen) respektive vissa naturvärden (klass 3). 

Södra delen av strandskyddsområdet har långgrunda sandstränder samt höga geologiska 

värden, med en rullstensås som löper från Ulvsnabben via Sikön till Aleudd. Högö har 

flera bergsbranter och är bevuxen med naturbarrskog av gran med grova träd och död 

ved. Skogen är klassad som nyckelbiotop och är skyddad som biotopskyddsområde av 

Skogsstyrelsen. 

Vid Erikstorp finns en naturbetesmark med arter som slåttergubbe (NT), jungfrulin 

(regionalt intressant) och bockrot (regionalt intressant). Betesmarken utgörs av Natura 

2000-naturtyperna torra hedar och staggräsmarker. 
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Unnen (kartblad 5-6) 

UPPGIFTER OM STRANDSKYDDSOMRÅDET 

Lägesbeskrivning Sjön Unnen delas mellan Hylte kommun i 

Hallands län och Ljungby kommun i Kronobergs 

län. Norra delen av sjön tangerar Unnaryds 

samhälle i Hylte kommun. 

Nationella planer Nationellt särskilt värdefullt vatten enligt 

Fiskeriverket. 

Regionala och lokala planer Områdena Södra Unnaryd, Vallsnäs, Nässja och 

Sjö – Hogård – Tykagård ingår i kulturmiljö-

programmet. 

Områdesskydd enligt MB Naturreservatet Sjö. Naturvårdsområdet Sjö. 

Fågelskyddsområdena Stora och Lilla Förö, Stora 

och Lilla Slangholmen samt Kia holme. 

Vattenskyddsområdet Unnaryd. 

Nyckelbiotop/naturvärden Vid Nässjä, Karsnäs och Sjö. 

Våtmarker Våtmark vid Basteborgsviken (klass 2 i 

våtmarksinventeringen). 

Ängs- och betesmarksinventeringen Betesmarker vid Sjö och Nässja. 

Arter av naturvårdsintresse 12 rödlistade och 48 regionalt intressanta arter. 

Badplats Vid Södra Unnaryd och Vallsnäs. 

Fiskekort Unnens FVO. 

Övernattningsmöjlighet Privat stuguthyrning, camping vid Vallsnäs, 

Unnaryd samhälle. 

Tillgänglighet Väg ända fram till sjön på flera platser och flera 

busshållplatser på västra sidan. Cykellederna 

Hylteslingan samt Unnen runt. Ligger vid 

tätorten Unnaryd. 
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LIS-områden Unnaryds samhälle (inkl. Vallsnäs) samt 

Önnekvarn. 

Avrinningsområde Lagan. 
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BESKRIVNING AV VÄRDEN 

Huvudmotiv 

Sjön med omgivningar är ett ekologiskt känsligt område (punkt 7*) med hänsyn till 

häckande fåglar. 

Området har också höga värden för friluftslivet. Naturskönhet, stillhet, bullerfria miljöer 

och intressanta kulturvärden utgör de viktigaste egenskaperna för områdets 

friluftsvärden. Sjön erbjuder ett rikt utbud av friluftsmöjligheter och är lättillgänglig. 

Beskrivning 

Sjön Unnen ligger direkt söder om Unnaryds samhälle och omfattas sedan 1975 av 

strandskyddsområde om 200 meter på land. Södra delen av sjön sträcker sig ned i 

Kronobergs län där sjön också omfattas av 200 m strandskydd. Unnen är en relativt djup 

näringsfattig klarvattensjö som omges av både morän och sandstränder. Omgivningarna 

är främst bevuxna med barrskog, men lövskogar och odlingslandskap finns vid Sjö, 

Nässja och Vallsnäs.  

Värden för friluftslivet 

Unnen och dess närmiljö är naturskön med en tilltalande landskapsbild. Området har 

stor betydelse för friluftslivet i form av bad, paddling, fiske, cykling, promenader, 

fågelskådning m.m. 

Fritidsfisket är omfattande och sjön är utpekad som nationellt särskilt värdefullt vatten 

av Fiskeriverket p.g.a. sin storvuxna och ursprungliga öringstam och goda fiske. Fisket 

är tillgängligt för allmänheten (fiskekort krävs) och bedrivs främst efter gädda, gös, 

abborre och karpfisk.  

Sjön är lämplig för paddling med sina många öar och vikar och kanoter kan hyras på 

Vallsnäs camping i nordost. 

Vid sjön finns två allmänna badplatser, i Unnaryd och i Vallsnäs. Dessa ligger inte inom 

området där strandskyddet utvidgas, men bidrar till att öka attraktionskraften kring hela 

sjön. 

Det finns flera områden runt sjön som är eller har potential att bli värdefulla besöksmål: 

 Nässja är en udde i östra Unnen söder om Vallsnäs. Udden består av ett kultur-

landskap med mjukt böljande f.d. betesmarker inramade av lövskog. Det äldre 

odlingslandskapet med en ålderdomlig gårdsbebyggelse är typisk för trakten och 

ingår i länets kulturmiljöprogram.  
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 I västra delen av sjön, vid länsgränsen finns ett vackert och särpräglat kulturlanskap 

med rötter från medeltiden och med numera nedlagda åkrar omgärdade av lövskogar 

kring Tykagård, Hogård och Sjö. Området är skyddat som naturreservat respektive 

naturvårdsområde på båda sidor länsgränsen. I Halland heter naturreservatet Sjö och 

i Kronoberg Ushult. Från en kulle i norr ges en vacker utsikt. I lövskogsområdet 

finns små och smala åkertegar i terrasser samt odlingsrösen och andra 

kulturlämningar. De sista nyodlingarna gjordes i slutet av 1800- eller början av 1900-

talet. Under efterkrigstiden har åker och äng till stora delar vuxit igen till lövskog. 

Vissa delar har dock betats och där har landskapet bevarats öppet till våra dagar. De 

åkertegar som ännu inte vuxit igen med skog har rik blomning. Området ingår i 

länets kulturmiljöprogram under namnet Sjö – Hogård – Tykagård. 

 Det finns flera öar i Unnen och flera har ett intressant fågelliv. Här kan man se arter 

som fiskgjuse, storlom, fisktärna och småskrake. På vår och höst är fågelsträcket 

ganska imponerande. 

 Andra områden av värde för friluftslivet är våtmarker vid Basteborgsviken i nordost, 

lövskogar i väster vid lilla Skärsnäs och Torpudden, grov barrskog vid Nässja i öster 

samt kulturlandskap vid Karsnäs i öster. Intressanta kulturmiljöer med fornlämningar 

i form av stenrösen och stensättningar från bronsålder eller tidig järnålder finns på 

flera platser runt sjön. 

Tillgänglighet och service 

Sjön ligger i direkt anslutning till tätorten Unnaryd och är nåbar med bil, cykel och för 

fotgängare på en rad platser. Hela västra sidan är även nåbar med buss. Allmän väg 

löper på båda sidor om sjön, dock sällan så nära att naturupplevelsen går förlorad. 

Övernattningsmöjligheter finns i Unnaryd och på Vallsnäs campingplats.  

Värden för växt- och djurliv 

I sjön finns flera arter av naturvårdsintresse, såsom vattenväxten flytsäv (VU), flera 

regionalt intressanta sländor och manteldammsnäcka (regionalt intressant). Unnen är 

utpekad som nationellt särskilt värdefullt vatten av Fiskeriverket p.g.a. sin ursprungliga 

och storvuxna öringstam. 

På öarna finns ett rikt och intressant fågelliv, med bland annat kolonier med de regionalt 

intressanta arterna fisktärna (Natura 2000-art) och skrattmås. Flera öar är 

fågelskyddsområden: Stora och Lilla Förö, Stora och Lilla Slangholmen samt Kia 

holme. Sundet mellan Slangholmarna och Lilla Skärsnäs är en värdefull vadarbiotop, i 

synnerhet vid lågvatten. Andra häckfåglar i sjön eller inom området med strandskydd är 
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bivråk (Natura 2000-art, VU), drillsnäppa (NT), samt de regionalt intressanta arterna 

storlom (Natura 2000-art), lärkfalk och skogsduva. 

Längst in i Basteborgsviken i nordost finns en våtmark med högt naturvärde. 

Nordost om Nässja finns en bokskog klassad som nyckelbiotop med lunglav (NT), 

fällmossa (regionalt intressant) och guldlockmossa (regionalt intressant). En 

nyckelbiotopsklassad bokskog med intressanta epifyter finns även vid Nässja och där 

finns också en ansamling skyddsvärda träd. Söderut vid Karsnäs finns en skog klassad 

som naturvärdesobjekt med bl.a. skogslind (regionalt intressant) och grynig filtlav 

(regionalt intressant). I viken norr om Karsnäs har den fridlysta och rödlistade 

strandlummern (NT) observerats.  

Vid Sjö i västra delen närmast länsgränsen finns ett naturreservat och ett naturvårds-

område med en rad intressanta mossor och lavar samt en betesmark med vissa värden. 

I väster vid Unnebäcksås finns hasselmus (fridlyst och regionalt intressant). 

  



LÄNSSTYRELSEN Bilaga 2 30 (32) 

  511-2958-14 

 

Källförteckning 

RAPPORTER 

Hylte kommun. 2003. ÖP 2001. Översiktsplan för Hylte kommun. www.hylte.se. 

Hylte kommun. 2012. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Tematiskt tillägg 

Översiktsplan ÖP2001. Antagen KF § 49 2012-06-19. Dnr OP 2009/0153. 

Jordbruksverket. 2005. Ängs- och betesmarksinventeringen 2002–2004. Meddelande 

2005:1. 

Lundell, S. 1936. Svamplokaler vid Femsjö. Ett efterlämnat manuskript av Elias Fries. 

Friesia 1, sidan 259–286. 

Länsstyrelsen i Hallands län. 1985. Våtmarker i Hallands län. Författare Markus 

Forslund och Susanne Rundlöf. Meddelande 1985:1. 

Länsstyrelsen i Hallands län. 1988. Områden av riksintresse för friluftsliv. Författare 

Ingegerd Widerström. Meddelande 1988:18. 

Länsstyrelsen i Hallands län. 1994. Bevarandeprogram för odlingslandskapet i Hallands 

län. Meddelande 1994:11. 

Länsstyrelsen i Hallands län. 1996. Inventering av skogliga nyckelbiotoper inom 

naturskyddade områden i Hallands län 1995. Författare Örjan Fritz. Meddelande 

1996:10. 

Länsstyrelsen Halland. 2000. Områden av riksintresse för naturvård i Hallands län. 

Författare Jeanette Erlandsson. Meddelande 2001:20. 

Länsstyrelsen i Hallands län. 2008. Resultat av rikkärrsinventering i Halland 2007-

2008. Författare Marie Tönnberg och Therese Malm. Meddelande 2008:20. 

Naturvårdsverket. 2007. Nationell strategi för skydd av vattenanknutna natur- och 

kulturmiljöer – delmål 1 Levande sjöar och vattendrag. Rapport 5666. 

Naturvårdsverket. 2007. Myrskyddsplan för Sverige -Delrapport objekt i Götaland. 

Rapport 5670. 

Naturvårdsverket. 2007. Myrskyddsplan för Sverige -Huvudrapport över revidering 

2006. Rapport 5667. 

Naturvårdsverket. 2013. Friluftsliv i förändring – resultat från ett forskningsprogram. 

Författare: Fredman P, Stenseke M, Sandell K och Mossing A. Rapport 6547. 

Region Halland. 2009. Attraktivt boende i Halland – utan intrång på stränderna. 

Strandskyddsutredningen maj 2009. 



LÄNSSTYRELSEN Bilaga 2 31 (32) 

  511-2958-14 

 

GIS-skikt i Länsstyrelsens handläggningssystem 

Hallandsledens sträckning. 

Kommunernas kulturmiljöprogram 

Lantmäteriets kartor, vägkartan, fastighetskartan, terrängkartan 

Myrskyddsplan för Sverige. Naturvårdsverket. 

Nationellt bevarandeprogram för odlingslandskapet. Naturvårdsverket. 

Naturvårdsavtal. Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen. 

Nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt i skog. Skogsstyrelsen. 

Nyckelbiotoper i skyddade områden. Länsstyrelsen. 

Ramsarområden. Naturvårdsverket. 

Riksintresse för:  Natura 2000 enligt 4 kap. 8 § MB 

 naturvård, friluftsliv eller kulturmiljövård enligt 

3 kap. 6 § MB 

Skyddade områden enligt 7 kap. MB: naturreservat, 

 naturvårdsområden, 

 kulturreservat,  

 biotopskyddsområden,  

 skydd för landskapsbilden,  

 djur- och växtskyddsområden. 

Skyddsvärda träd. Inventering inom ramen för åtgärdsprogram för hotade arter 

(ÅGP). 

Våtmarksinventeringen. Naturvårdsverket. 

Ädellövskogsförekomster som har identifierats genom Naturvårdsverkets 

projekt kontinuerlig naturtypskartering Sverige (KNAS). 

Ängs- och betesmarker med särskilda värden i miljöersättningarna. 

Jordbruksverket. 
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Övrigt 

ArtDatabankens artfaktablad för rödlistade arter. www.artfakta.se 

Detaljplaner. ArkivSök på www.lantmateriet.se 

Fiskefredningsområden enligt 3 kap. 3§ Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 

2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön, FIFS 2004:36. 

Hallandstrafikens busshållplatser www.hallandstrafiken.se 

Sveriges miljömål, www.miljomal.nu. 

Rödlistade eller regionalt intressanta arter. Arter som omfattas av åtgärdsprogram för 

hotade arter. Sökning i Artportalen och ArtDatabankens observationsdatabas efter arter 

som observerats de senaste 25 åren, endast häckande fåglar. Uppgifter från 

ornitologiska föreningar. 

Turistinformation i turistbroschyrer, på kommunernas hemsidor, på företags och 

intresseföreningars hemsidor. 

VISS – VattenInformationsSystemSverige www.viss.lansstyrelsen.se 

www.langaryd.nu/skarshultvandring (Skärshultsledernas sträckning) 

www.skarshultscamping.se (campingplats nära Jansbergssjön) 

www.sjoriket.se (Hylteslingans sträckning, Bolmen runt) 

Ängs- och betesmarksinventeringen, databasen TUVA på Jordbruksverket. 

www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/tuva 
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