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Sammanfattning  
 
Naturen i Laholm är storslagen och variationsrik men är en resurs som man ofta tar för givet, det 
har alltid funnits natur i överflöd och den har alltid varit gratis. Jord- och skogsbrukarna har alltid 
gett oss möjlighet att vistas i fin öppen natur med höga naturvärden som inbjudit till ett attraktivt 
friluftsliv. Mycket har hänt, jordbruket har rationaliserats, blandskogar har till stor del övergått i 
produktiv granskog och exploateringstrycket på marken har ökat. Detta har medfört att fina 
naturvärden är på väg att försvinna och att det skapats barriärer i landskapet. 
 
Det har aldrig funnits något samlat dokument över vilka natur- och friluftsvärden som finns 
inom Laholms kommun och därför ska en naturvårdsplan tas fram. Planen arbetas fram av 
Agenda 21 enheten i Laholms kommun och syftar till att kartlägga och visa den natur som finns 
inom kommunen.  
 
Arbetet kommer att ingå som en del i den färdiga naturvårdsplanen. I arbetet har jag tagit fram 
allt kartmaterial som kommer att användas i planen med hjälp utav GIS (geografiska 
informationssystem), samt skrivit utvalda delar. De delarna är: Vilken skyddad natur som finns 
inom kommunen, naturvårdsplanens koppling till de nationella miljömålen, kulturlandskapets, 
jordbrukets och skogens utveckling i Laholms kommun, samt redovisat rödlistade arter som finns 
inom kommunen. Jag har även deltagit i diskussioner med lokala intresseföreningar för deras syn 
på naturvård och framtida skötsel av naturområden. 
 
För att bibehålla och utveckla de fina naturområdena som finns i Laholms kommun behövs det 
en medveten strategi. Naturvårdsplanen kommer att utgöra en plattform att utgå ifrån. Planen ska 
ligga till grund för den kommunala planeringen samt belysa att naturvården inte är ett isolerat 
specialområde utan att naturvårdsaspekter istället berör många områden och frågor. För 
framgångsrik naturvård är den lokala förankringen väldigt viktig. Markägare och olika 
intresseföreningar inom natur och friluftsliv har ofta den största kunskapen om marken och dess 
naturvärden.  
 
Förhoppningen är att naturvårdsfrågorna blir ett gemensamt ansvarsområde för de olika 
kommunala förvaltningarna och att man arbetar tillsammans med markägare, företag, föreningar 
och andra statliga myndigheter. 
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Abstact  
The Municipality of Laholm is located in the southwest part of Sweden. The nature is 
magnificent and has a great variety but is often taken for granted. The way farmers used to 
cultivate their lands has given us open nature areas with a great biodiversity that invites to an 
active outdoor life.  
 
Changes have been made. The agriculture has rationalized. Monocultures been planted and mixed 
forest has been replaced with spruce forest. Exploitation pressure has increased. 
Due to this development, nature areas begin to disappear.         
 
There has never been any complete documentation over nature areas in Laholm and that’s why a 
plan for conservation is made. The intention is to map and present nature areas with high 
biodiversity and with great values for outdoor activities. 
 
My report will be a part of the plan. The parts I worked with were: 
- Protected nature. How do we preserve nature and how is it done in the municipality? 
- How does the plan interact with the Swedish environmental objectives? 
- How has the cultural landscape in Laholm developed? 
- Create maps for the plan with GIS (Geographic information systems). 
- Compile all the red listed species that is found in Laholm. 
- Participate in discussions with different local associations concerning nature conservation. 
 
To be able to keep and develop nature areas in the municipality a strategy of conservation is 
needed. The plan for conservation will be a base to start from. The intention is that the plan will 
be used in all the municipal planning. For successful nature conservation local participation is 
very important. Landowners and different associations (with interest of nature conservation) have 
often the best knowledge about the nature and its values. 
 
Hopefully nature conservation issues become a joint responsibility in the different municipal 
administrations and start local participation and cooperation with other governmental authorities.  
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1. Introduktion 
Naturen i Laholm är storslagen och variationsrik men är en resurs som man ofta tar för givet, det 
har alltid funnits natur i överflöd och den har alltid varit gratis. Jord- och skogsbrukarna har alltid 
gett oss möjlighet att vistas i fin öppen natur med höga naturvärden som inbjudit till ett attraktivt 
friluftsliv. Mycket har hänt, jordbruket har rationaliserats, blandskogar har till stor del övergått i 
produktiv granskog och exploateringstrycket på marken har ökat. Detta har medfört att fina 
naturvärden är på väg att försvinna och att det skapats barriärer i landskapet.  
 
Det har aldrig funnits något samlat dokument över vilka natur- och friluftsvärden som finns 
inom Laholms kommun och därför ska en naturvårdsplan tas fram. Planen ska kartlägga och visa 
den natur som finns inom kommunen men även starta diskussioner med olika intressenter och 
brukare av naturen (skogsägare, jägare, friluftsfrämjandet, naturskyddsförening m.fl.), om hur vi 
ska planera, förvalta och använda naturen i framtiden. Hur används naturen idag?, vilka områden 
har störst värden för det rörliga friluftslivet? och vilken natur bör skyddas? Mitt projektarbete 
kommer att ingå som en del i naturvårdsplanen, vilka delar se syfte 1.3. 
 
1.1 Vad är en naturvårdsplan?  
Naturvårdsplaner tas fram av kommunerna. I stora drag är det en sammanställning av vilka olika 
naturtyper som finns i kommunen och hur de används. Hur planen utformas och vad den 
innehåller beror helt på behovet och vilka andra planer som finns inom kommunen. En stor 
kommun med mycket resurser kan kartlägga ner till varje grönområde medan mindre kommuner 
kanske mer är ute efter ett dokument som ska åskådliggöra vilken skyddad natur som finns och 
vilken natur som bör uppmärksammas mer. Naturvårdsplanerna är inget bindande dokument 
utan mer en vägledning hur man ska jobba med naturvård inom kommunen. 
 
1.2 Laholms naturvårdsplan  
Laholms kommun saknar ett naturvårdsprogram. Naturvården är särskilt beaktad i kommunens 
Översiktsplan 2003 men även där anges att en naturvårdsstrategi bör tas fram. Regeringen avsatte 
åren 2004-2006 300 miljoner kronor till lokal och kommunal naturvård i form av lokala 
naturvårdsbidrag (LONA). De övergripande målen med LONA är att ge ökat engagemang för 
naturvårdsfrågor, ökad tillgänglighet, lokal förankring, skydd av tätortsnära naturtillgångar samt 
att fler kommuner ska arbeta med naturvård. LONA har sin bakgrund i regeringens skrivelse 
2001/02:173 En samlad naturvårdspolitik. Laholms kommun ansökte om bidrag på 80 000 kr 2004 
för projektet ”naturvårdsplan för Laholms kommun”. Ansökan beviljades och arbetet sattes 
igång i januari 2005. Syftet med planen är att plocka fram intressanta naturområden i kommunen. 
Naturområdena innefattar både områden med höga biologiska värden samt områden som har 
speciellt stora värden för friluftsliv och rekreation. Planen skall sedan ingå som ett underlag för 
den fysiska planeringen inom kommunen där den ska vägas in och jämställas med övriga 
intressen i frågor som rör lokalisering, exploatering och naturvård. Planen skall även stå som en 
plattform för vidare åtgärder för naturvård och friluftsliv i kommunen samt bidra till en ökad 
kunskap om naturen och friluftslivet i kommunen bland tjänstemän, politiker och allmänhet.  
Översiktligt vad planen kommer att innehålla: 
� Fakta om naturvård och friluftsliv 
� Naturvårdspolitik, naturvårdsplanens koppling till miljömålen. 
� Vilka hot/konflikter finns det mot natur och kulturlandskapet? Vilka hot finns det mot den 
biologiska mångfalden både i form av ekosystem och arter? 

�  Kommunens arbete kring naturvård och friluftsliv. Hur kommer naturvården in i kommunal 
planering?  

� Lagstiftning  
� Laholms naturförutsättningar. Geologi, klimat, hydrologi samt kultur och skogslandskapets 
utveckling. 
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� Hur används naturen i kommunen? Vilka förutsättningar finns det för rörligt friluftsliv? 
� Skyddade naturområden. 
� Områden inom Laholm med höga naturvärden och som har stor betydelse för friluftsliv och 
rekreation samt  

� Idéer för att bibehålla och öka naturvärdena till förmån för den biologiska mångfalen och det 
rörliga friluftslivet.  
 
1.3 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att ta del av naturvårdsplanen och arbeta med följande delar:  
� Skyddad natur. Vad finns det för olika sätt att skydda natur och på vilket sätt har man gjort 
detta i kommunen? 

� Naturvårdsplanens koppling till miljömålen. 
� Kulturlandskapets, jordbruktes och skogens utveckling i Laholms kommun. 
� Arbeta fram lämpligt kartmaterial som kan användas i planen med hjälp av GIS (geografiska 
informationssystem). 

� Redovisa rödlistade arter som finns inom Laholms kommun. 
� Delta i diskussioner med olika intresseföreningar som rör naturvård. 
� Redovisa områden med höga naturvärden men också de som har stor betydelse för friluftsliv 
och rekreation. 

 
2. Bakgrund. 
2.1 Laholms kommun 
Laholm är Hallands äldsta stad och länets sydligaste kommun. Staden har anor från 1200-talet 
och gränsar med Skåne och Småland. 
 
Laholms kommun omfattar en areal av 887 km2 och invånarantalet uppgår till ca 23 300 personer. 
Det betyder att invånarantalet är 26 personer per kvadratkilometer. (Kan jämföras med 
Stockholms kommun som har drygt 4200 invånare per km2).  
 
Laholms kommun består i huvudsak av fyra naturtyper: Kustlandskap i väster, slättlandskap (fig. 
1) mitt i kommunen, mellanbyggd (ett småkullrigt landskap med inslag av skog) i öster samt 
skogslandskap med höjdplatåer i söder. (För karta se fig. 24, sid. 26). Kustlandskapet består av 
långa sandstränder med ett rikt hedlandskap. I slättlandskapet bedrivs ett intensivt jordbruk. 
Andra naturtyper som är karakteristiska för kommunen är ädellövskogarna på Hallandsåsen och 
stora våtmarksområden i inlandet. Laholm ligger mycket bra till för att locka besökare från 
framförallt Skåne, Danmark, kontinenten och även andra delar av Sverige. Laholm har bra 
förutsättningar för många olika friluftsaktiviteter och har många fina naturområden. 
 

 
 

Fig. 1 Vy över Laholmsslätten.  
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2.2 Vad är naturvård? 
Naturvård handlar om vård och skydd av naturen för att bevara naturvärden. Naturvård 
innebär dels att man vill värna om speciella livsmiljöer med de djur och växter som lever där. 
Det innebär även vård av naturen genom hänsyn i människans nyttjande av naturresurserna 
och genom restaurering och nyskapande av skadade eller försvunna naturmiljöer. I begreppet 
naturvård ingår även att värna om geologiska värden samt främja ett aktivt friluftsliv. Central 
myndighet i Sverige för naturvård är Naturvårdsverket.  
 
2.3 Vad är friluftsliv? 
Friluftsliv är enligt Naturvårdsverkets definition aktiviteter i naturen som inte är i behov av större 
anläggningar. Friluftsfrämjandet definierar friluftsliv som ”vistelse i naturen som ger 
naturupplevelse, rekreation och motion och skall bedrivas i samklang med naturen enligt 
allemansrättsliga grundprinciper om ansvar och hänsyn”. 
Man skulle också kunna säga att friluftsliv är fritidsaktiviteter, som kräver någon form av natur. 

 
Begreppen friluftsliv och rekreation syftar på i princip samma sak. Det är svårt att dra strikta 
gränser mellan friluftsliv, motion, sport, idrott, turism och naturvård. Områden med höga 
naturvärden, tilltalande natur och fin landskapsbild ökar värdet för friluftsliv. Regeringens 
naturvårdspolitik lyfter fram naturupplevelser som en viktig del av vår livskvalitet och att en av 
naturvårdens uppgifter är att skapa goda förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Skälen är 
bl.a. att tillgången till naturområden och möjligheter till friluftsliv främjar både folkhälsan och ett 
ökat miljömedvetande.  
 
Grundförutsättningen för friluftsliv är allemansrätten. En rättighet som alla måste värna om. 
Allemansrätten bör också finnas i åtanke när det gäller skyddade områden så att friluftslivet inte 
inskränks mer än nödvändigt. Friluftslivet har länge utgjort en del av naturvårdspolitiken men 
dess intressen måste väga tyngre, speciellt vid planering och exploatering av naturområden som är 
tätortsnära. Den tätortsnära naturen är den natur de flesta medborgare kommer i kontakt med i 
vardagen. Vid planering blir det ofta ett konkurrensförhållande mellan att göra naturområden 
med grön mark eller att använda marken till bostäder, vägar mm. Störst blir konflikterna i 
storstäderna.  
 
3. Metod   
I arbetet med naturvårdsplanen har jag gått in i ett pågående arbete. Mitt arbete är ett led i 
planarbetet och kommer att användas i den färdiga planen. Det första jag fick sätta mig in i var: 
Vad är en naturvårdsplan?, Hur kan planen byggas upp och hur planerar man att göra i Laholm? 
Därefter fokuserade jag på de delar som jag skulle skriva om. 
 
3.1 Informationssök 
Litteratur har lästs för att få en så stor kunskapsbredd som möjligt om ämnet. Andra kommuners 
naturvårdsplaner ( bl.a. Malmö, Halmstad och Klippan) har studerats för att ge en övergripande 
syn på naturvårdsplaner och hämta idéer och inspiration. Facklitteratur, publikationer från 
Länsstyrelser och Naturvårdsverket samt kommunala planer har studerats för att få en så stor 
kunskap som möjligt. 
 
3.2 Kartor 
Kartmaterialet har tagits fram med GIS programmet MapInfo. Meningen var att använda 
kommunens förenklade GIS program ”Solen” men det programmet var inte tillräckligt komplett 
så därför valdes MapInfo. Visst underlagsmaterial fanns redan att tillgå via kommunen, som 
grunddata från ekonomiska kartan. T.ex. skog, odlad mark, vatten, bebyggelse, infrastruktur mm. 
I kommunens Översiktsplan 2003 togs naturvård och friluftsliv upp som en del. Härifrån fanns 
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en del färdiga underlagsmaterial som kunde användas (cykelleder, friluftsbad, golfbanor, 
ridanläggningar, ridleden, småbåtshamnar, vandringsleder, vintersportanläggningar samt 
våtmarker). Annat underlagsmaterial hämtades från Länsstyrelsernas gemensamma GIS portal:  
GIS data från Länsstyrelserna, GIS data från Jordbruksverkets TUVA databas, samt från 
Skogsstyrelsens GIS portal Skogens källa. I MapInfo används .tab format och  koordinatsystemet 
RT90 2,5 gon V. Mycket av det nerladdade materialet var i shapeformat .shp och 
kordinatsystemet RT 90 5 gon V och därför fick jag konvertera om informationen så jag kunde 
använda det till kartmaterialet. Jag har tidigare arbetet med GIS programmet Arcview och 
mjukvaran ESRI. MapInfo och ESRI är två olika mjukvarusystem som är utveckade av olika 
företag och stämmer inte helt överens, därför har en del tid lagts på att lära in det nya GIS 
programmet.  
 
3.3 Rödlistade arter 
Rödlistade arter togs fram med hjälp utav Artportalen och Bevarandeplaner för Natura 2000 
områden i kommunen. Konton skapades på artportalen för kommunens regi. Härifrån kunde jag 
göra sökningar och få fram rödlistade observationer kommunvis. I Natura 2000 bevarandeplaner 
hittade jag förteckningar över observerade rödlistade arter. Därefter sammanställdes allt till en 
tabell där svenskt namn, vetenskapligt namn och hotstatus efter 2005 års rödlista redovisades. 
 
3.4 Möten, diskussioner  
För att naturvårdsplanen ska bli väl förankrad är det viktigt att hålla en öppen dialog med de olika 
verksamheterna inom kommunen under planarbetets gång. Det är även viktigt att få ut kunskap 
till alla som har hand om mark på något sätt. Kommunala samhällsplanerare, jord- och 
skogsbrukare, parkavdelningen samt olika föreningar med naturintressen. Man får heller inte 
glömma att samverka och ta vara på den kunskap som finns hos förvaltningarna (t.ex. 
Länsstyrelsen) och kommuninvånarna. I arbetet med planen har jag varit på möten och fört 
diskussioner med det lokala Jägarförbundet samt den lokala handikapporganisationen. Tidigare i 
planarbetet har möten arrangerats med lokala naturskyddsföreningen, fiskevårdsförening, 
scoutkåren, Jägarförbundet, Friluftsfrämjandet, LRF, Södra Skogsägarna, sportfiskeklubbar, 
ridklubb samt invandrargrupp som studerar svenska.  
 
3.5 Referenser 
I naturvårdsplanen skrivs inte referenserna i den löpande texten utan indelade styckvis i 
referenslistan. Därav samma modell i detta arbete. 
 
4. Resultat  
Under resultat redovisas det material som jag har arbetat fram till naturvårdsplanen.  
 
4.1 Naturvårdsplanens koppling till miljömålen 
Sveriges riksdag antog 1999 15 nationella miljökvalitetsmål och 2005 antogs även ett 16: e 
miljömål ”Ett rikt växt och djurliv.” Länsstyrelsen i Halland antog 2003 ”Regionala miljömål för 
Halland”. Fjorton av miljömålen regionaliserades och en regional handlingsplan togs fram som 
anpassades till länets förhållanden. I Laholm fortgår arbetet med att ta fram en lokal 
handlingsplan utifrån de regionala målen och den regionala handlingsplanen. De 16 miljömålen 
finns att hitta på www.miljomal.nu. Där finns även målens aktuella status, om det antas nås inom 
utsatt tid. 
 
Miljökvalitetsmålen syftar till att:  
� Främja människors hälsa 
� Värna den biologiska mångfalden och naturmiljön  
� Ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena  
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� Bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga  
� Trygga en god hushållning med naturresurserna 
 
Målsättningen är att alla de stora miljöproblemen ska vara lösta till nästa generation. I arbetet 
med naturvårdsplanen tas hänsyn till de regionala miljömålen. ”Hållbarhetstänkandet” 
genomsyrar hela planarbetet. De miljömål som direkt rör naturvård och friluftsliv i Laholm är: 
 

Levande sjöar och vattendrag 
Målet innebär att sjöar, stränder och vattendrags stora värden för natur– och 
kulturupplevelser samt bad och friluftsupplevelser ska värnas och utvecklas 
hänsynsfullt och långsiktigt. 
 
Hav i balans samt levande kust och skärgård 
Innebär att kustens naturskönhet, naturvärden, kulturmiljövärden, biologiska mångfald 
och variation ska bibehållas genom ett fortsatt varsamt brukande. Regionalt delmål: 
Senast 2010 ska minst 70 % av kust- och skärgårdsområden med höga natur- och 
kulturvärden ha ett långsiktigt skydd. 

 
Myllrande våtmarker 
Innebär att våtmarker med höga natur- eller kulturvärden inte ska påverkas negativt av 
exploatering mellan 2002 och 2010. 
 

 
Levande skogar 
Målet innebär att skogens betydelse för naturupplevelser och friluftsliv skall tas tillvara. 
Hotade arter och naturtyper ska skyddas och inhemska växt- och djurarter ska fortleva 
under naturliga betingelser och livskraftiga bestånd. Senast 2010 ska områden av 
särskilt intresse för rekreation och friluftsliv ha utpekats av kommuner samt 
överenskommelser gjorts med skogsägare. Mål och strategier för skötsel av dessa 
områden ska ha lagts fast i samverkan med markägaren. 
 
Ett rikt odlingslandskap 
Innebär att odlingslandskapet ska vara öppet och variationsrikt med betydande inslag 
av småbiotoper och vattenmiljöer. Biologiska och kulturhistoriska värden i 
odlingslandskapet som uppkommit genom lång, traditionsenlig skötsel ska bevaras eller 
förbättras. Hotade arter och naturtyper samt kulturmiljöer ska skyddas och bevaras. 
Senast år 2010 skall skyddszoner finnas längs 60 % av vattendragssträckorna i 
odlingslandskapet. 
 
God bebyggd miljö 
Innebär att natur och grönområden med närhet till bebyggelse och med god 
tillgänglighet ska värnas så att behovet av lek, rekreation, lokal odling samt ett 
hälsosamt lokalklimat kan tillgodoses. Senast 2010 ska fysisk planering och 
samhällsbyggande grundas på program och strategi för hur grön- och vattenområden i 
tätorter och tätortsnära områden ska bevaras och utvecklas för att andelen hårdgjord 
yta inte ska öka. 
 
Ett rikt växt och djurliv 
Målet innebär att den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, 
för nuvarande och framtida generationer. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt 
livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människan skall ha tillgång till en 

Fig. 2 

Fig. 3 

Fig. 6 

Fig. 5 

Fig. 4 

Fig. 8 

Fig. 7 
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Fig. 9 Schematisk bild över utvecklingen i Laholms prosteri från 1700-talet till 1980. Med hed avses all betad 
utmark (ljunghedar, kärr, mossar, hällmarker). På 1800-talet började den ”agrara revolutionen” då hedmarken 
försvann i snabb takt och förvandlades till åker. Bilden är hämtad från boken Pehr Osbecks manuskript Djur och 
natur i Södra Halland under 1700-talet.  

god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald som grund för hälsa, livskvalitet och 
välfärd. Tre delmål anger inriktning och tidsperspektiv i det fortsatta miljöarbetet för att nå målet. 
Förlusten av biologisk mångfald skall vara hejdad till 2010.  Antalet hotade arter ska minska med 
30 % till 2015 jämfört med år 2000. Senast 2010 skall man nyttja resurserna hållbart så att 
biologisk mångfald upprätthålls på landskapsnivå. 
 
Naturvårdsverkets officiella symbol för respektive miljömål ses i fig. 2 - 8. 
 
4.2 Kulturlandskapets, Jordbrukets och Skogens utveckling  
4.2.1 Vad är ett kulturlandskap? 
Kulturlandskapet omfattar all mark som på något sätt har påverkats av människan. I den 
industrialiserade delen av världen är i stort sett all natur kulturlandskap. Viss orörd natur kan vi se 
i t.ex. rasbranter och annan mark som är svårtillgänglig för människan. 
 
4.2.2 Jordbruksbygdens utveckling  
På 1600 - 1800 talet var ljunghedarna kraftigt utbredda i södra Halland och täckte en tredjedel av 
Hallands yta. Ljunghedarna fungerade som magert bete för kreaturen. Folket var fattigt och 
markerna svårbrukade. Rik ansågs man vara om man hade 2 hästar och 3-4 kor. Under 1700-talet 
kom missväxtåren och svälten härjade. Flygsanden från havet var även den ett jätteproblem då 
den drev in över gårdar, åkrar och ängar. Vid hårda stormar kunde hela skördar begravas i sand.  
 
På mitten av 1800-talet vände trenden för de halländska bönderna. Nytänkande inom jordbruket 
satte fart på avkastningen. Man började dränera och märgla jorden. De många märgelgravarna på 
de sydhalländska åkrarna ligger kvar som en vittnesbörd om jordbrukets förnyelse. Överallt 
märglades det, allt i jakten för en rikare skörd. Man började även med laga skifte, storskalig 
dikning, växelbruk, nya och bättre jordbruksredskap samt spridning av gödsel. Ljunghedarna 
försvann i snabb takt till förmån för den produktiva jordbruksmarken, fig 9. Det sydhalländska 
jordbruket präglas idag av stora fält med potatis, säd och numera även majs, som ger 
odlingslandskapet dess karaktär. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Slättbyggd 



 12 

4.2.3 Skogens utveckling  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 10 Skogens utveckling 1650-2009. De ljusgröna områdena år 1650 och 1700 representerar skog. De ljusgröna 
områdena år 1850, 1920 och 2009 representerar lövskog och det mörkgröna barrskog. De gula områdena är skoglösa 
marker. Kartorna från 1650-, 1700-, 1850- samt 1920-talet är hämtade från Carl Malmströms bok Halländska skogar 
under de senaste 300 åren. Kartan från 2009 är framtagen i GIS med ekonomiska kartan som grund. 
 
Halland tillhör den europeiska lövskogsregionen och lövträden är naturligt dominerande i 
landskapet. Lövskog är den mest artrika naturtypen som vi har i våra sydsvenska skogar. I fig. 10 
visas skogens utveckling från mitten av 1600-talet till 2009.  
 
De första uppgifterna som tyder på uppdelning av landskapet, med en mer öppen slättbyggd i 
väster och skogsbyggd i öster är från 1500-talet. Halland blev då en viktig leverantör av brännved, 
timmer och träkol inom det danska riket. Eken och i viss mån boken var skyddad som 
konungens egendom. (Detta upphävdes dock i början på 1900-talet). Från 1600-talets mitt ökade 
trycket ytterliggare på skogen och avverkningen började ta fart. Befolkningen växte och så även 
behovet av bl.a. husvirke och skeppstimmer. På 1700-talet började skogsarealen kraftigt minska 
och i mitten på 1800-talet hade stora delar försvunnit. Vid denna tidpunkt började granen att 
naturligt vandra in vid Småländska gränsen men även omfattande granplanteringar tog fart i 
början av 1900-talet. Ute i kustzonen planterade man skyddsskog för att binda sanden. Stora 
arealer av de fattiga ljunghedarna planterades med gran för att få mer virke och hedarealen 
minskade drastiskt, fig 11.  
 
Fram till 1950 var ca 75 % av skogsarealen fortfarande variationsrik löv- och blandskog. 
Planterad granskog växte på mindre än 25 % av skogsmarken.  Granskogen blev snabbt en 
mycket produktiv mark och planteringen av lövskog upphörde nästan helt.  

1650 

1920 

1850 1700 

2009  
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Ädellövskogen som dominerat i landskapet under närmare 10 000 år, växer idag endast på sex 
procent av skogsmarken i Halland. Övergången till granskog ledde till en oerhörd utarmning av 
den biologiska mångfalden, då just lövskogen och speciellt ädellövskogen hyser många värdefulla 
arter. Detta fick till följd att ädellövskogslagen trädde i kraft 1984 för att bevara ädellövskogar för 
framtiden (ingår numera i Skogsvårdslagen). Lagen innebär att man inte får gallra eller avverka i 
ädellövsbestånd (över ett halvt hektar) utan anmälan och tillstånd från Skogsstyrelsen. 
 
En god bild av växt och djurlivet i Halland för 150-250 år sedan kan fås igenom Pehr Osbecks 
gamla skrifter. Hans artlistor visar många arter knutna till lövskogen. Osbeck noterade 39 arter 
skalbaggar som idag är rödlistade och 35 av dem har inga kända lokaler i Halland idag. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11 Schematisk bild över utvecklingen i Laholms prosteri från 1700-talet till 1980. Med hed avses all betad 
utmark (ljunghedar, kärr, mossar, hällmarker). På 1900-talet började man med omfattande granplanteringar och 
granen blev snabbt dominerande i landskapet. Hedmarken som varit dominant i flera 100 år utkonkurrerades. Bilden 
är hämtad från Pehr Osbecks manuskript Djur och natur i Södra Halland under 1700-talet.  
 
4.3 Naturskydd 
4.3.1 Varför skyddar vi natur? 
Grunden till att vi skyddar natur utgörs idag av en rad motiv där människans behov kan sägas 
vara den främsta utgångspunkten: 

• Kulturarvet - Bevarandearbetet i odlingslandskapet tar sin utgångspunkt i ett historiskt 
perspektiv, markanvändning och brukningsmetoder genom århundrade. Här handlar det 
mer om att vårda än att skydda. 

• Friluftsliv och rekreation - Alla människor har ett behov att få uppleva natur. Det finns 
därför starka motiv att skydda värdefulla områden för friluftslivets behov, inte minst nära 
städer och tätorter. Flera naturreservat skyddas just med friluftsliv som motiv. 

• Biologisk mångfald - Områden med höga naturvärden som hyser stor biologisk mångfald 
behöver ofta särskilt skydd eller vård. De behöver därför undantas från viss 
markanvändning och exploatering.  

• Forskning och miljöövervakning - Följa och registrera förändringar i naturen för att få 
bättre kunskap om hur ekosystemen fungerar. 

Skogsbyggd 
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• Estetiska & moraliska motiv- Vilken natur och vilket landskap vill vi lämna över till 
kommande generationer? Vilken moralisk rätt har vår generation att utarma naturtyper 
som är en del av vår natur och vårt kulturarv?  

 
Svensk naturvård fyller i år 100 år. 1909 kom första naturvårdslagen som gjorde att vi kunde 
avsätta nationalparker och naturminnen. Sveriges första nationalpark Ängsö ligger i 
skärgården norr om Norrtälje.  
 
Begreppet naturvård har förändrats genom åren. Fram till mitten av 1960-talet var 
naturskyddet en verksamhet med svaga kopplingar till samhällsutvecklingen i övrigt. Därefter 
började ”Social naturvård” få större uppmärksamhet och flera åtgärder vidtogs för att främja 
det rörliga friluftslivet. Från att ha skyddat naturen mot människans framfart ville man nu 
skydda naturen för människans välbefinnande. Strandskyddet kom till för att säkerställa 
tillgängligheten runt stränderna för den stora allmänheten.  
 
1953 kom en ny naturvårdslag som bl.a. innebar ökat skydd för landskapsbilden samt förbud 
mot nerskräpning i naturen. 1964 stiftades naturvårdslagen (1964:822) och Naturvårdsverket 
gavs ansvaret för naturvården. I den nya naturvårdslagen motiverades det att naturen är en 
resurs för människan och har ett egenvärde.  
 
 Det regionala ansvaret för naturvården lades redan vid 1960 talet på Länsstyrelserna. Den 
snabba samhällsutvecklingen på 1960-talet gjorde att man snabbt insåg värdet av att hushålla 
med naturresurserna. När naturresurslagen infördes 1987 utsågs riksintressen för naturvård 
för att säkerställa skyddet av särskilt värdefulla områden. Under 1970 och 80-talet fortsatte 
arbetet med att skydda naturområden. 
 
1999 infördes miljöbalken. Den ersatte sexton miljölagar bl.a. naturvårdslagen och lagen om 
hushållning med naturresurser. Målet med lagstiftningen är att främja en hållbar utveckling 
för nuvarande och kommande generationer. Hållbar utveckling är även internationellt 
förankrat inom FN och EU. Nytt vid införande av miljöbalken var bl.a. kommuners rätt att 
bilda lokala naturreservat.  
 
4.3.2 Hotade arter 
Ungefär 1 600 växt- och djurarter är hotade i Sverige. Flera av arterna lever i miljöer som tidigare 
varit vanliga, men som nu blivit alltmer sällsynta. Artdatabanken vid SLU (Sveriges 
Lantbruksuniversitet) i Uppsala tar fram register över hotade arter som riskerar att dö ut, s.k. 
rödlistor. Här sammanfattas på ett överskådligt sätt arters risk för att försvinna inom ett 
geografiskt område. Rödlistan revideras vart femte år och senaste upplagan utgavs 2005, fig 12.  
 

Arterna i rödlistan kategoriseras i försvunnen (RE), akut hotad (CR), 
starkt hotad (EN), sårbar (VU), missgynnad (NT), livskraftig (LC) eller 
kunskapsbrist (DD), fig 13. Kategoriernas syfte är att ge en översiktlig 
bild av arters status. För kategorin försvunnen innebär det att arten har 
funnits men försvunnit från regionen (i vårt fall Sverige). För att arten 
ska bedömas som akut hotad krävs det att den löper extrem hög risk att 
dö ut i vilt tillstånd. En art som är stark hotad löper mycket hög risk att dö 
ut i vilt tillstånd. För kategorin sårbar bedöms arten löpa hög risk att dö 
ut i vilt tillstånd. En art kan även bedömas vara missgynnad vilket betyder 
att de är nära att uppfylla de kriterier som behövs för ovanstående 
kategorier. I vissa fall när det finns för lite kunskap om en art kan den 
föras till kategorin kunskapsbrist.  En art kan även få beteckningen 

 
Fig. 12 2005 års rödlista. 
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Livskraftig (LC) och bedöms inte ha någon hotstatus.  
 
Bedömningarna görs av 15 expertkommittéer med över 
100 representanter över landet. Riktlinjer som följs är 
satta av IUCN- internationella naturvårdsunionen som 
leder jobbet med framtagandet av globala rödlistor.  
 
Rödlistade arter är mer eller mindre sällsynta och har 
ofta mycket höga krav på sina livsmiljöer. Naturtyperna 
de lever i är ofta mycket artrika.  
 
Målet är att alla arter ska plockas bort från rödlistan. 
Register över alla rödlistade arterna inom Laholms 
kommun finns i bilaga 1. Den baseras på observationer 
som artdatabanken vid SLU fått in samt rödlistade arter 
upptagna inom Natura 2000-områdenas 
bevarandeplaner. Totalt finns det 262 rödlistade arter 
inom kommunen.  

 
 
 

 
 
4.3.3 Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) 

Riksdagen har gett i uppdrag till Naturvårdsverket och Länsstyrelserna att 
ta fram åtgärdsprogram för särskilt hotade arter och biotoper, fig 14. 
Detta för att vi ska kunna uppfylla delmålen under miljökvalitetsmålen 
Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, 
Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt 
och djurliv.  Ett åtgärdsprogram ger en kunskapsöversikt om arten (eller en 
viss naturtyp) och konkreta åtgärder vad som behövs för att bevara arten 
eller naturtypen. Programperioden är oftast 2-5 år vartefter programmet 
ska omprövas. Dokumentet är vägledande och fastställs av 
Naturvårdsverket. Programmen är i första hand underlag för 
myndigheters och organisationers arbete men kan även användas av 
privatpersoner som vill göra en insats. I Sverige kommer det att tas fram 
500 åtgärdsprogram till 2010 och Hallands län berörs av omkring 70 av 

dessa. Eftersom vissa innefattar mer än en art finns det i Hallands län drygt 100 arter som direkt 
berörs. Länsstyrelsen i Halland ansvarar för några av åtgärdsprogrammen: 
� Daggig ginstmätare och ginst (13 ingående arter)  
� Sydvästsvenska ljunghedar  
� Fältpiplärka  
� Sydlig kärrsnäppa 
� Humlepälsbi 
� Havsmurarbi  
� Murgrönsmöja  
� Flytsvalting  
� Skirmossa  
� Brynia  
� Sex bokskogsarter (bokblombock, bokporlav, gropig blombagge, igelkottstaggsvamp, 
rombjätteknäppare samt röd ögonknäppare).  

Fig. 13 Kategorierna enligt rödlistan. Bilden är 
hämtad från 2005 års rödlista. 

Fig. 14 
Naturvårdsverkets 
symbol för 
åtgärdsprogrammen 
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Färdiga åtgärdsprogram finns att beställa från Naturvårdsverket. 
 
4.3.4 Indikatorarter och signalarter 
Det finns olika sätt att mäta biologisk mångfald och på så sätt 
värdera naturvärden. Ett sätt är med hjälp av indikatorarter och 
signalarter. En indikatorart är en art som kan visa på att vissa 
omvärldsförhållanden råder. Med indikatorarterna är det lätt att läsa 
av naturen och få ut information angående t.ex. luftföroreningar 
och markkemi. Vissa arter kan visa på ytterst bra naturvärden, t.ex. 
lunglav (Lobaria pulmonaria), fig 15, som indikerar frisk luft eftersom 
den är väldigt känslig mot luftföroreningar. I Laholm finns laven 
b.la i naturreservatet Osbecks bokskogar uppe på Hallandsåsen. En 
annan indikatorart är blåsippa som visar på bra markförhållanden 
då den är väldigt känslig mot försurning. Även denna hittas i 
naturreservatet Osbecks bokskogar.  
 
En signalart har samma funktion som en indikatorart men måste 
vara lätt att upptäcka och identifiera i fält samt sakna 
förväxlingsbara arter pga sitt karakteristiska utseende. Lunglaven 
fungerar även som signalart.  
 
4.3.5 Olika sätt att skydda natur 
I Sverige finns det flera olika sätt att skydda natur, främst med stöd av miljöbalken. Det formella 
skyddet i form av nationalparker och naturreservat kompletteras med frivilliga åtaganden från 
exempelvis skogsnäringen. 
 
4.3.5.1 Nationalparker 
Syftet med nationalparker som anges i miljöbalken är att ”bevara större sammanhängande 
områden av en viss landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsentligt skick”. I en 
nationalpark är det staten som äger all mark. Det finns ingen nationalpark i Laholms kommun 
och det är inte heller aktuellt att skapa någon. I Sverige finns det totalt 28 nationalparker och den 
närmast Laholm är Söderåsen i Skåne och Store mosse i Småland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 15 Lunglav är en indikator- 
och signalart som visar på frisk luft.   
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4.3.5.2 Naturreservat 
Länsstyrelsen och kommunerna kan bilda naturreservat enligt miljöbalken. Naturreservat kan 
bildas på mark som ägs av staten, kommuner, bolag, enskilda med flera. Ersättning betalas för 
intrånget, men oftast köper staten eller kommunen marken innan reservatet bildas. 
Naturvårdsverket finansierar och genomför köp och utbetalning av intrångsersättning, samt 
lämnar bidrag till kommunerna. Syftet med naturreservat som anges i miljöbalken är ”att bevara 
biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden 
för friluftslivet”. Just nu bildas naturreservat i större omfattning än tidigare. Naturvårdsverket och 
Skogsstyrelsen har tagit fram en strategi (Nationell strategi för formellt skydd av skog), som ägnar 
speciellt intresse åt skogsområden som är viktiga för friluftslivet och ligger i närheten av 
tätbefolkade områden. Det finns 25 naturreservat i Laholms kommun, fig 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Söderskogen 14. Klinta Hallar 
2. Hollandsbjär 15. Åstarpe mosse 
3. Övragård  16. Pennebo 
4. Göstorps skog 17. Ekered 
5. Bölarp  18. Tjuvhultskärret  
6. Vännet  19. Osbecks bokskogar 
7. Mästocka ljunghed 20. Skummeslöv södra 
8. Blåalt  21. Svarvareskogen 
9. Rönnö  22. Skummeslöv Norra 
10. Västralt  23. Såghuslund, kommunalt naturreservat  
11. Ingvarsbygget 24. Hökafältet och Snapparpsreservatet ( Laholms sanddynsreservat) 
12. Björsåkra-Bölinge 25. Tjärby  
13. Vallåsen 

Fig. 16 Naturreservat i Laholms kommun.  
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I bilaga 2 finns en kort beskrivning till de olika naturreservaten. För att läsa mer om reservaten 
och för vägbeskrivning gå in på http://www.lansstyrelsen.se/halland och klicka vidare på 
Naturvård/Naturreservat/Laholm och klicka på respektive reservat.  
 
4.3.5.3 Biotopskyddsområden 
Huvudsyftet med biotopskydd är att bevara den biologiska mångfalden. Biotopskyddsområden 
används för att bevara mindre livsmiljöer för nationellt hotade arter och små skyddsvärda 
naturtyper i skogs- och jordbrukslandskapet enligt miljöbalken. Skogsstyrelsen ansvarar för 
biotopskydd av skogsmark och Länsstyrelsen för övriga naturområden. Markägarna behåller 
äganderätten. Den statliga skogsvårdsorganisationen betalar ersättning till markägaren för förlust 
av rätten att avverka skog inom ett biotopskyddsområde i skogsmark. Enligt miljöbalken är alla 
alléer, pilevallar, källor, odlingsrösen, småvatten, våtmarker, åkerholmar och stenmurar i 
jordbruksmark skyddade utan särskilda beslut. Förutom dessa finns det 20 biotopskydd utfärdare 
av Skogsstyreslen i Laholms kommun, fig 17. Områdena är relativt små, från 0,3 ha till 4,5 ha 
som störst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biotopskyddsområdena har inga officiella namn som naturreservaten har. I bilaga 3 finns en 
kortare beskrivning samt id nr. för områdena. Utförliga beskrivningar av områdena finns i 
Skogsstyrelsens Skogens pärlor. www.skogsstyrelsen.se och klicka vidare på: Fakta om Skog/ 
Skogens pärlor. Största delen av de biotopskyddade områdena i Laholms kommun är äldre 
bokskog. 
 
4.3.5.4 Djur- och växtskyddsområde 
Om det behövs särskilt skydd för en djur- eller växtart inom ett visst område, får Länsstyrelsen 
eller kommunen meddela föreskrifter som inskränker rätten till jakt eller fiske samt allmänhetens 
och markägarens rätt att uppehålla sig inom området. Detta används oftast för att skydda 
häckande fåglar och sälkolonier under vissa månader om året. I Laholms kommun finns det inga 
sådana områden idag. 

Fig. 17 Biotopskyddade områden i Laholm.  
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4.3.5.5 Naturminnen 
Ett naturminne är ett mindre naturområde eller naturobjekt som är skyddat på liknande sätt 
som naturreservat. Oftast har man valt att skydda enskilda träd som är speciellt vackra eller 
värdefulla ur naturvårdssynpunkt med naturminnesmärkning. Det blir allt ovanligare att 
minnesmärka träd. På Länsstyrelsen i Halland jobbar man med inventera skyddsvärda träd för att 
se över hur de kan få ett långsiktigt skydd i framtiden. I Laholm finns det 9 naturminnen, fig 18. 
Utförligare var naturminnena finns, se bilaga 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ekar, Vråkärr 
2. Mossippa, Krogshult 
3. Bokar Vindrarp 
4. Hasslövs ekallé 
5. Ek, Tommared 
6. Ek, Gosterbygget 
7. Ek, Åmot 
8. Ek, Mellby 
9. Naturskogsområde i hårt exploaterad jordbruksmark, Piltaberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 18 Naturminnen i Laholms kommun. 

19 



 20 

4.3.5.6 Naturvårdsavtal 
Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal mellan staten/kommunen och markägaren i syfte att 
utveckla ett områdes naturvärden. Det gäller oftast mark som kräver naturvårdsanpassad skötsel. 
Äganderätten till marken eller jakträtten påverkas inte av naturvårdsavtalet. Dessa löper vanligen i 
50 år och täcker en del av inkomstbortfallet från Skogsbruket.  
Det finns tre naturvårdsavtal i Laholms kommun, alla i Knäredstrakten, fig 19. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Områden med naturvårdsavtal har inga officiella namn som t.ex. naturreservat. Utförliga 
beskrivningar av områdena finns i Skogsstyrelsens Skogens pärlor. www.skogsstyrelsen.se och 
klicka vidare på: Fakta om Skog/ Skogens pärlor. I bilaga 5 finns en kortare beskrivning av 
områdena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 19 Naturvårdsavtal i Laholms kommun. 
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4.3.5.7 Nyckelbiotoper  
Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga naturvärden som har en nyckelroll för 
missgynnade och hotade djur och växter i skogen. Nyckelbiotoper inventerades mellan 1993 och 
2006 i hela Sverige. Syftet var att hitta biologiskt värdefulla miljöer i den svenska skogen, för att i 
framtiden kunna ge dessa ett lämpligt skydd och rätt skötsel. Kartläggningen är genom sin 
inriktning och omfattning en unik företeelse i världen, och är resursmässigt en av de största 
naturvärdes-inventeringar som genomförts.  
 
Begreppet nyckelbiotop är inte beroende av storleken. En nyckelbiotop kan vara allt från ett 
enskilt jätteträd eller en liten källa till ett mycket stort, urskogsliknande område. I Laholm finns 
det 226 nyckelbitoper utpekade av Skogsstyrelsen, fig 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utförliga beskrivningar av områdena finns i Skogsstyrelsens Skogens pärlor. 
www.skogsstyrelsen.se och klicka vidare på: Fakta om Skog/ Skogens pärlor. 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 20 Nyckelbiotoper i Laholms kommun. 
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4.3.5.8 Ängs och hagmarksinventeringen 
1987-1991 samt 2002-2004 utförde Länsstyrelsen i Halland på uppdrag av regeringen 
inventeringar av ängs- och hagmarker i Hallands län. Resultatet visar hur det står till med landets 
ängs- och betesmarker och är viktigt vid beslutsfattande gällande dessa typer av marker då de har 
stor betydelse för den biologiska mångfalden. I den senaste inventeringen var det 152 områden 
som inventerades i Laholms kommun (393 ha), fig 21. Kommunens totala yta är 887 000 ha. 
d.v.s. 0,4 % av kommunen utgörs av de så värdefulla äng och hagmarkerna. 
  
En äng är en naturlig slåttermark som inte gödslats, kultiverats eller såtts in med främmande 
arter. Vegetationen slås av med lie eller slåtterbalk. Skillnaden mellan betesmark och skogsbete är 
att skogsbetet till största delen ligger på gamla utmarker som aldrig har använts till åker eller äng. 
Typiskt för ett Halländskt skogsbete är gles ädellövskog på mager mark. Restaurerbara marker är 
betesmarker och ängar som kräver kontinuerlig skötsel för att hållas öppna pga. att de lätt slyar 
igen.  

 
 
 
 

Fig. 21 Områdena på kartan är resultatet av Länsstyrelsens inventering 2002-2004. Ängsmark (gul) finns på fem 
områden, Skogsbete (S) ett område, restaurerbar mark (blå) på 11 områden och betesmark (ljusgrön) på 147 
områden. Kartan är hämtad från Länsstyrelsens Äng- och Hagmarksinventering. 

S 

(S) 
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Både ängar och betesmarker är bland de mest artrika naturtyperna (tillsammans med 
ädellövskogen) i kommunen. Totat finns det 393 ha varav 98 % av det är betesmark och resten 
slåttermark. Den största betesmarken i kommunen är Mässtocka ljunghed, som ingår både som 
Natura 2000- område, naturreservat samt riksintresse för naturvård.( Nr 25 i fig. 22). Mässtocka 
ljunghed är även väldigt kulturhistorisk intressant då det är en av de få ljunghedarna som finns 
kvar i kommunen sedan lång tid tillbaka. Läs mer om kulturlandskapets utveckling, sidan 11.  
Jordbruksverket har satt upp en portal på sin hemsida där man kan se alla områdena i kommunen 
www.sjv.se/tuva. Klicka vidare på ”Sök i TUVA” och sedan ” sök på geografi”. Välj därefter 
Hallands län och Laholms kommun. 
 
4.3.5.9 Natura 2000 områden 
Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden som byggts upp inom EU. Syftet är att 
bevara naturtyper och livsmiljöer för arter som i ett europeiskt perspektiv betraktas som 
skyddsvärda. Natura 2000 bygger på två direktiv: Art och habitatdirektivet  respektive 
fågeldirektivet. Fågeldirektivet som trädde i kraft 1979 innebär att varje medlemsland ska peka ut 
särskilt värdefulla områden för fågelfaunan. Art och habitatdirektivet som kom 1992 
kompletterar fågeldirektivet. Här listas naturtyper och arter som anses skyddsvärda. 
 
För varje Natura 2000-område finns en bevarandeplan. I bevarandeplanen beskrivs området 
och dess utpekade naturtyper och arter. Bevarandesyfte och bevarandemål har formulerats med 
utgångspunkt i de lokala förutsättningarna, för att utpekade arter och naturtyper skall kunna 
finnas kvar på lång sikt. Ingrepp med negativa effekter i Natura 2000 området får inte 
genomföras utan regeringens tillstånd. Ibland krävs även samråd med EU-kommissionen. Om 
ingrepp tillåts krävs kompensationsåtgärder. I Laholm finns det 25 Natura 2000 områden, fig 22.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 22 Utpekade Natura 2000 områden i Laholms kommun. 
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Natura 2000, fågel och habitatdirektiv 
 

Natura 2000, habitatdirektiv 



 24 

1. Rönnö    14. Karsefors 
2. Tönnersjömålet och Mässtocka skjutfält 15.  Ekasjö 
3. Laholmsbuktens sanddynsreservat  16. Prästaskogen 
4. Åstarpemosse   17. Björnaskog 
5. Björsåkra-Bölinge   18. Tjärby 
6. Vallåsen DR   19. Söderskogen 
7. Klintahallar   20. Stora mosse Öringe 
8. Vindrarp    21. Hollandsbjär 
9. Svinamadsbäcken   22. Göstorps skog 
10. Ekered    23. Bölarp 
11. Tjuvhultskärret   24. Blåalt 
12. Dömestorp   25. Mästocka Ljunghed 
13. Såghuslund 
 
I bilaga 6 finns en kort beskrivning till Natura 2000- områdena. För att läsa mer gå till 
Länsstyrelsen i Hallands hemsida. www.lansstyrelsen.se/halland . Klicka vidare till Vår 
verksamhet/ Naturvård/ Skyddad natur/ Natura 2000/ Bevarandeplaner och under Laholms 
kommun hittar du mer fakta om respektive område. 
 
4.3.5.10 Riksintressen 
Områden som inrymmer speciella värden eller har så speciella förutsättningar att de bedömts vara 
betydelsefulla för Sverige i sin helhet kan klassas som område av riksintresse enligt miljöbalken. 
Inom riksintresseområden skall utpekade intressen särskilt beaktas vid bedömning om 
exploatering eller andra ingrepp i naturmiljön kan tillåtas. Kommunen ska i översiktsplanen 
redovisa hur de olika riksintressena tillgodoses.  
 
I Sverige finns det en rad olika riksintressen och dessa har till syfte att skydda områden som är 
viktiga ur en nationell synvinkel. T.ex. speciella natur och kulturområden, viktiga turism och 
friluftsområden, områden som är av betydelse för ett speciellt nyttjande (kommunikationer och 
energiproduktion). Områdena kan även vara riksintressanta för försvaret. Totalt finns det åtta 
områden med riksintressen för naturvård och två områden med riksintressen för friluftsliv som 
rör Laholm, fig 23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 23 Riksintressen för Naturvård och Friluftsliv i Laholms kommun. 
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NN 18 Simlångsdalen- Tönnersjöheden 
NN19 Laholmsbukten- Eldsbergaåsen- Genevadsåsen- Lagan 
NN20 Göstorp- Blåalt 
NN21 Krokåns dalgång 
NN22 Laholmsområdet 
NN23 Hallandsås- Stensån 
NN 55 Rönnö- Baggabygget 
NN 56 Kolkamossen- Tjuvhyttermossen 
NN 57 Smedjeån 
 
FN 14 Laholmsbukten 
FN 15 Hallandsås 
 
 
Förteckning och beskrivning över de riksintressen för naturvård och friluftsliv som berör 
Laholms kommun finns i bilaga 7. För mer information se Laholms hemsida www.laholm.se. 
Klicka sedan vidare på Bygga och Bo/ Planer och Utredningar/ Planer/ Översiktsplaner/ 
Framtidsplan 2003 Översiktsplan Laholms kommun/ Allmänna intressen/ Områden av 
riksintressen. 
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Övrigt kartmaterial 
Inom arbetet har jag tagit fram olika kartor till naturvårdsplanen. Ridleden, vandringsleder, 
cykelleder, våtmarker, friluftsbad, småhamnar, vintersportanläggningar samt golfbanor, fig 24- 33. 
 
Markanvändning   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 24 Markanvändning inom kommunen. (Med öppen mark menas t.ex. betesmarker och myrar, dvs. ej plöjd mark 
och utan skog).  Kommunens areal består till över 50 % av barrskog. Ungefär 25 % är åkermark och 7 % lövskog. 
Vattenarealen uppgår till knappt 2 %. Resterande area består av öppen mark samt bebyggelse. 
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Ridleden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vandringsleder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 25 Ridledens sträckning genom kommunen.  

Fig. 26 Skåneleden och Hallandsledens sträckning genom kommunen. 
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Våtmarker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cykelleder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 28 Ginstlden och cykelledens sträckning genom kommunen. 

Fig. 27 Våtmarker av klass 1 och 2 i Laholms kommun.  
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Friluftsbad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Björnsjöns bad, Mästocka 8. Delfinen (bassäng), Mellbystrand                              
2. Antorpasjön, Göstorp  9. Mellby fritidscenter (bassäng), Mellbystrand  
3.Veingebadet (bassäng)  10. Skummeslövsstrand (bassäng) 
4. Gatesjön, Skogaby  11.Våxtorp, (bassäng) 
5. Flammabadet (bassäng), Knäred 12. Store sjö, Hishult 
6. Glänningesjö  13. Sjöaltesjön 
7. Vallberga (bassäng) 
 
Dessutom havsbaden i Mellbystrand och Skummeslöv. 
 
Småbåtshamnar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 29 Friluftsbad i Laholms kommun. 

Fig. 30 Småbåtshamnar i Laholms kommun. 
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1. Lagaoset 
2. Lagaoset 
3. Åmot (Smedjeåns utlopp i Lagan) 
4. Lagavägen, Laholm 
 
Vintersportanläggningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 31 Vintersportanläggningar inom Laholms kommun. 

30 



 31 

Golfbanor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Mellby golfbana (korthålsbana) 
2. Skummeslövs golfbana (korthålsbana) 
3. Skogaby golfbana 
4. Laholms golfbana, Våxtorp 
 
Ridanläggningar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 32 Golfbanor inom kommunen. 

Fig 33. Ridanläggningar inom kommunen. 
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5. Diskussion/Slutsats  
Detta projekt har varit roligt att arbeta med. Arbetet har varit väldigt varierande och jag har lärt 
mig mycket. Jag har träffat mycket människor både inom kommunen och inom olika föreningar. 
Arbetet med uppsatsen har överlag gått väldigt bra, vissa utmaningar har jag dock stött på under 
arbetet gång. En erfarenhet jag har fått är att alla momenten tagit längre tid än jag trodde från 
början. Vissa delar av kartmaterialet har varit svårt att få tag på grund av att det inte har varit 
tillräckligt aktuellt hos myndigheterna vilka då var tvungna att uppdatera sina dataskikt innan de 
gick att använda. Det mesta av kartmaterialet har dock funnits att tillgå via de olika 
myndigheternas GIS portaler vilket förenklat arbetet. 
 
Arbetssättet för arbetet har fungerat bra. Jag har tagit del av hela naturvårdsplanen och speciellt 
arbetat med de delarna som jag redovisat i arbetet. Miljömålens koppling, kulturlandskapets, 
jordbrukets och skogens utveckling, rödlistade arter, skyddad natur samt tagit fram kartmaterialet. 
Det finns mycket information att hämta men det är ibland svårt att leta reda på. Under skyddad 
natur har jag därför valt att förklara och visa var läsaren kan hitta mer information. 
 
I förhållandet till syftet med arbetet har jag nått fram i stora delar. Arbetet med att plocka fram 
områden med höga naturvärden inom kommunen är påbörjat men inte färdigt. Arbetet är i 
samarbete med de lokala intresseföreningar men det finns ingen färdig sammanställning ännu. 
Därför har jag inte redovisat med denna del som var tänkt från början. 
 
Att arbeta med naturvård i kommunal regi är en stor utmaning. Ibland är det svårt att få gehör 
för nya tankar och idéer samt att få hela organisationen att ”tänka hållbart”.  Förr sköttes naturen 
i Laholm med småskaligt jord och skogsbruk vilket skapade fin mångfald och bra naturområden 
för rekreation och friluftsliv. Det moderna storskaliga jord- och skogsbruket upprätthåller inte 
längre dessa värden i samma utsträckning. För att bibehålla och utveckla de fina naturområdena 
behövs både statliga och kommunala insatser. Detta är dock inte en självklarhet. Natur har alltid 
funnits i överflöd i Laholm och varit gratis. Samhället har nog inte riktigt förstått konsekvenserna 
av den utveckling som nu sker. Därför behövs en medveten strategi för att bevara och utveckla 
naturvärdena. 
 
Jag tror att arbetet med en naturvårdsplan är ett led i det arbetet. När naturvårdsplanen har tagits 
politiskt i kommunen får Laholm en plattform att utgå ifrån. Planen ska ses som en källa för 
kunskap, inspiration och nytänkande. Planen ska även belysa att naturvården inte är ett isolerat 
specialområde utan att naturvårdsaspekter istället berör många områden och frågor. Den ska ligga 
till grund för den kommunala planeringen. Förhoppningen är att naturvårdsfrågorna blir ett 
gemensamt ansvarsområde för de olika kommunala förvaltningarna och man arbetar tillsammans 
med markägare, företag, föreningar och andra statliga myndigheter. 
 
För framgångsrik naturvård är den lokala förankringen väldigt viktig, något som inte alltid har 
fungerat. Markägare och olika intresseföreningar inom natur och friluftsliv har ofta den största 
kunskapen om marken och dess naturvärden.  
 
Staten är mycket medveten om problematiken och har därför satsat pengar på lokala 
naturvårdsprojekt där man vill ha lokal medverkan. Speciellt gäller detta tätortsnära natur som 
kanske inte har den största biologiska mångfalden men har stor betydelse för friluftslivet. 
Naturvårdsplanen kan här ses som en del i detta arbete med att värna, vårda och visa vår natur.  
 
Med större delaktighet och mer kunskap desto mer förståelse får man för naturens värde, både 
för oss människor och den biologiska mångfalden. 
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Jag ser fram emot att följa projektet med naturvårdsplanen samt utvecklingen av 
naturvårdsarbetet inom kommunen. 
 
Tack till 
Jag vill tacka mina handledare Margareta Lindgren och Kurt Persson på Agenda 21 i Laholms 
kommun för hjälp under arbetets gång. Vill även tacka Bo Lennartsson, GIS-samordnare på 
Laholms kommun samt min handledare Göran Sahlén för goda tips och råd under projektets 
gång. 
 
 



 34 

6. Referenser  
      
1.1 Halmstad kommun, 2007, Grönplan för Halmstad- från insektsliv till friluftsliv, 

Halmstad kommun 
Klippans kommun, 2008 , Naturvårdsprogram för Klippans kommun, Klippans 
kommun 
Malmö stad- statsbyggnadskontor, 2000, Naturvårdsprogram, Malmö stad 
Naturvårdsverket, 2006, Erfarenheter av lokala naturvårdsbidrag (LONA) i 
processperspektiv, Rapport 5605, Naturvårdsverket 

 
1.2 Laholms kommun, 2004, Ansökan för projektet Naturvårdsplan Laholms kommun. 

Dnr: 79/04, Laholms kommun 
Laholms kommun, 2004, Beslut från Kultur och Fritidsnämnden, 2004-08-25, Dnr: 
2004-000079, Laholms kommun 
Länsstyrelsen Halland, 2004, Beslut Statligt bidrag till naturvårdsprojektet Naturvårdsplan 
i Laholms kommun (Lst dnr 501-8553-04), Länsstyrelsen Halland 

 
2.1 Laholms kommun, 2003, Framtidsplan 2003 Översiktsplan Laholms kommun, 

Laholms kommun 
Stockholms stad, 2009, Statistisk årsbok för Stockholm 2009, Stockholms stad. 
 
Figur 1, foto Lars Ingemarsson. 

 
2.2 Nationalencyklopedin, www.ne.se/lång/naturvård, 2009-02-19 
 
2.3 Regeringen, 2002, En samlad naturvårdspolitik, Regeringens skrivelse 2001/02:173 
 
3.2 Laholms kommun, 2003, Framtidsplan 2003 Översiktsplan Laholms kommun, 
 Laholms kommun 
 
4.1  Länsstyrelsen Halland, 2007, Miljömål för Hallands län 2007- 2010, Länsstyrelsen 

Halland Miljömålsportalen, http://miljomal.nu/om_miljomalen/bakgrund.php, 
2009-02-19 

 
4.2.1  Nationalencyklopedin, www.ne.se/lång/kulturlandskap, 2009-02-19 
 
4.2.2 Larsson K, Simonsson G., 2002, Den Halländska skogen människa och mångfald, 

Länsstyrelsen Halland  
Osbeck P., 1996, Djur och natur under södra Halland under 1700-talet, Bokförlaget 
Spektra, Halmstad ( ISBN 91-7136-454-4) 
Svenska turistföreningen, 1976, Svenska turistföreningens årsskrift Halland, 
Svenska turistföreningen 

 
4.2.3  Larsson K, Simonsson G., 2002, Den Halländska skogen människa och mångfald, 

Länsstyrelsen Halland 
Malmström. C, 1939, Hallands skogar de senaste 300 åren, Stockholm 
Osbeck P., 1996, Djur och natur under södra Halland under 1700-talet, Bokförlaget 
Spektra, Halmstad ( ISBN 91-7136-454-4) 

 
4.3.1  Länsstyrelsen i Jönköpings län, www.f.lst.se/f/Projektwebbar/Store_Mosse, 2009-

02-19 



 35 

Malmö stad- statsbyggnadskontor, 2000, Naturvårdsprogram, Malmö stad 
Michanek G., Zetterberg C., 2008, Den Svenska Miljörätten, Iustus Förlag AB 
Uppsala 
Miljöbalken (1998:808), 7 kap § 2,3 
Naturvårdsverket, www.naturvardsverket.se/sv/Att-vara-ute-i-
naturen/Nationalparker-och-andra-fina-platser/Nationalparker/Soderasen/, 2009-
02-19  

 
4.3.2  Centrum för biologisk mångfald, www.cbm.slu.se/omcbm.htm, 2009-02-19 

Gärdefors, U. (ed.) 2005. Rödlistade arter i Sverige 2005- The 2005 Red Lists of 
Swedish species. Artdatabanken, SLU, Uppsala. 
Malmö stad- statsbyggnadskontor, 2000, Naturvårdsprogram, Malmö stad 

 
4.3.3  Länsstyrelsen Halland, 

http://www.lansstyrelsen.se/halland/amnen/Naturvard/Atgardsprogram+for+ho
tade+arter/, 2009-04-16 
Naturvårdsverket, www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Skydd-
och-atgarder-for-djur-och-vaxter/Atgardsprogram-for-hotade-arter/Vad-ar-ett-
atgardsprogram-for-hotade-arter-/, 2009-02-19 

       
4.3.4  Hjort I, 2003, Ekologi för miljöns skull, Liber förlag, ISBN10: 9147051043 

Nationalencyklopedin, www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=129327, 2009-
02-19 
Bildkälla:http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.n.lst.se/NR/rdonlyr
es/E077AA8B-3C0D-4D82-9F54-
8E2C82A2A30C/44929/Sjo_lunglav_OF.jpg&imgrefurl=http://www.n.lst.se/n/a
mnen/Naturvard/naturreservat/hylte/Sjo.htm&h=240&w=180&sz=62&hl=sv&s
tart=17&um=1&tbnid=ViZEI5BlocgiqM:&tbnh=110&tbnw=83&prev=/images
%3Fq%3Dlunglav%26um%3D1%26hl%3Dsv%26rls%3DSUNA,SUNA:2006-
16,SUNA:sv%26sa%3DN 

 
4.3.5.1 Länsstyrelsen i Jönköpings län, www.f.lst.se/f/Projektwebbar/Store_Mosse, 2009-

02-19 
Miljöbalken (1998:808), 7 kap §§ 2,3  
Naturvårdsverket, www.naturvardsverket.se/sv/Att-vara-ute-i-
naturen/Nationalparker-och-andra-fina-platser/Nationalparker/Soderasen/, 2009-
02-19  

 
4.3.5.2 Länsstyrelsen i Hallands län, 

http://www.lansstyrelsen.se/halland/amnen/Naturvard/naturreservat/laholm/,20
09-04-19 
Miljöbalken (1998:808), 7 kap §§ 4,5,6,7,8 
Naturvårdsverket, 2006, Naturvård i förändring ( ISBN: 620-8240-X), 
Naturvårdsverket 
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen, 2005, Nationell strategi för formellt skydd av 
skog (ISBN 91-620-1243-6), Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen 

 
4.3.5.3 Länsstyrelsen i Halland 

http://www.lansstyrelsen.se/halland/amnen/Naturvard/Skyddad+natur/Biotopsk
yddsomraden.htm, 2009-04-16 
Miljöbalken (1998:808), 7 kap § 11 



 36 

Naturvårdsverket, 2006, Naturvård i förändring ( ISBN: 620-8240-X), 
Naturvårdsverket 

 
4.3.5.4 Miljöbalken (1998:808), 7 kap § 12 

Naturvårdsverket, 2006, Naturvård i förändring ( ISBN: 620-8240-X), 
Naturvårdsverket 

 
4.3.5.5 LänsstyrelsenHalland, 

www.lansstyrelsen.se/halland/amnen/Naturvard/Atgardsprogram+for+hotade+ar
ter/Skyddsvarda_trad.htm, 2009-02-19  
Miljöbalken (1998:808), 7 kap § 10 

 
4.3.5.6 Naturvårdsverket, 2006, Naturvård i förändring ( ISBN: 620-8240-X), 

Naturvårdsverket 
 
4.3.5.7 Länsstyrelsen Gotlands län , www.lansstyrelsen.se/gotland/amnen/Skogsbruk/ 

Nyckelbiotoper+och+ naturv%C3%A4rden/, 2009-02-24 
Naturvårdsverket, www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Detta-ar-
naturvard/Nationalparker-och-andra-satt-att-skydda-natur/Andra-satt-att-skydda-
natur/, 2009-02-19 
Skogsstyrelsen, 
www.skogsstyrelsen.se/episerver4/templates/SNormalPage.aspx?id=13069, 2009-
02-19 

 
4.3.5.8 Jordbruksverkets äng- och hagmarksportal, www.sjv.se/tuva, 2009-02-19 

Laholms kommun, 2003, Framtidsplan 2003 Översiktsplan Laholms kommun, 
Laholms kommun 
Länsstyrelsen Halland, 2006, Ängar och betesmarker i Halland, Resultat av 
inventeringen 2002-2004 samt skötselråd, Meddelande 2006:22 från Länsstyrelsen 
Halland. 
Länsstyrelsen Halland, 2006, Vad har hänt med Hallands hagar? Jämförelse mellan 
ängs- och hagmarksinventeringen (1987-1991) och ängs- och 
betesmarkinventeringen (2002-2004), Meddelande 2006:24 från Länsstyrelsen 
Halland. 

 
4.3.5.9 Länsstyrelsen Halland, 

http://www.lansstyrelsen.se/halland/amnen/Naturvard/Skyddad+natur/Natura2
000/, 2009-04-19 

  
4.3.5.10 Halmstad kommun, 2007, Grönplan för Halmstad- från insektsliv till friluftsliv, 

Halmstad kommun 
Laholms kommun, 2003, Framtidsplan 2003 Översiktsplan Laholms kommun, 
Laholms kommun 
Laholms kommun, www.laholm.se/l_templates/L_PageFull.aspx?id=2264, 2009-0

 2-23 
Länsstyrelsen Halland, 1988, Naturvårdsprogram för Hallands län Del 1 Laholms 
kommun, Länsstyrelsen Halland 

 
Bilaga 1  
Artportalen, www.artportalen.se, 2009-02-24  
Gärdefors, U. (ed.) 2005. Rödlistade arter i Sverige 2005- The 2005 Red Lists of Swedish species,  



 37 

Artdatabanken, SLU Uppsala. 
Länsstyrelsen Halland, Bevarandeplaner för Natura 2000 områden i Halland: Björnaskog SE 
510164, Blåalt SE0510092, Bölarp SE0510092, Dömestorp SE0510092, Ekasjö SE0510159,  
Ekered SE0510002, Göstorps skog SE0510011, Karsefors SE0510168, Klintahallar SE0510160, 
Laholmsbuktens sanddynsreservat SE0510006, Mässtocka ljunghed SE0510014, Prästaskogen 
SE0510165, Rönnö (västra) SE0510093, Svinamadsbäcken SE0510173, Såghuslund SE0510174, 
Söderskogen SE 0510119, Tjuvhultskärret SE0510174, Tjärby SE0510007, Tönnersjömålet och 
mässtocka skjutfält SE 0510170, Vallåsen DR SE0510103, Åstarpe mosse SE0510003, 
Länsstyrelsen Halland. 



 38 

Bilaga 1 
 
Rödlistade arter i Laholms kommun (hotstatus efter 2005-års rödlista). Uppgifter om 
rödlistade arter är hämtade från 1990 och framåt. 
Hotkategorierna enligt rödlistan: 
LC= Livskraftig (least concerned)  VU= Sårbar (vunerable) 
RE= Försvunnen (regionally extinct)  NT= Missgynnad (near treathend) 
CR= Akut hotad (critically endangerd)  DD= Kunskapsbrist (data deficency ) 
EN= Strakt hotad (endangerd) 
 
Symbolen O efter en rödlistekategori betyder att arten egentligen uppfyller villkoren för en högre 
kategori men har nedgraderats p.g.a. att det finns populationer i grannländer runt Sverige. 
 
Rödlistade land och sötvattenslevande insekter 
Svenskt namn Vetenskapligt namn Hotstatus 
Allmän bastardsvärmare Zygaena filipendulae NT 
Allmän metallvingesvärmare Adscita statices NT 
Assvartbagge Phaleria cadaverina VU 
Backsmalbi Lasioglossum sexmaculatum DD 
Bibagge Apalus bimaculatus NT 
Björkblåoxe Platycerus caprea LC 
Blåklocksandbi Dufourea inermis EN 
Bokbarkglansbagge Rhizophagus brancsiki NT 
Bokborre Ernoporus fagi  NT 
Bredbrämad bastardsvärmare Zygaena lonicerae NT 
Brun ginststävmal Mirificarma lentiginosella CR 
Daggig ginstmätare Pseudoterpna pruinata CR 
Dynfrölöpare Harpalus neglectus NT 
Flygsandvägstekel Arachnospila wesmaeli NT 
Fri stävmal Prolita solutella VU 
Ginstguldmal Phyllonorycter staintoniella CR 
Ginsthedkorthuvudmal Scythris crypta EN 
Ginstpalpmal Syncopacma suecicella CR 
Ginstsandbi Andrena similis VU 
Ginstsäckmal Coleophora genistae CR 
Guldsandbi Andrena marginata VU 
Gulfläckig igelkottspinnare Hyphoraia aulica CR 
Gulhornad rovfluga Cyrtopogon luteicornis VU 
Gulryggig fältmätare  Ecliptopera capitata NT 
Gulstreckad backmätare Scotopteryx mucronata CR 
Harrisbladplattmal Agonopterix scopariella NT 
Harrissäckmal Coleophora saturatella NT 
Harsyrefly Mesogona oxalina NT 
Hedpärlemorfjäril Argynnis niobe NT 
Hålträdsvampmal Triaxomasia caprimulgella EN 
Kattfotfjädermott Platyptilia tesseradactyla NT 
Krypvideglasvinge Synanthedon flaviventris VU 
Kustbandbi Halictus confusus RE 
Leverplattmal Levipalpus hepatariella VU 
Ljungsnabblöpare Bembidion nigricorne NT 
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Mörk bronsblomfluga Callicera aurata VU 
Nätådrig parkmätare Eustroma reticulata NT 
Oren malätare Eupithecia immundata VU 
Pestrotsfly Hydraecia petasitis NT 
Piltecknad fältmätare Perizoma sagittata NT 
Porssommarvecklare Archips betulana VU 
Pärlbi Biastes truncatus VU 
Randbyxbi Dasypoda hirtipes NT 
Ringlad vintermätare Lycia zonaria EN 
Rödhjon Pyrrhidium sanguineum NT 
Rödtonad harrismätare Chesias rufata EN 
Sen ginstbackmätare Scotopteryx luridata EN 
Skiktdynemott Apomyelois bistriatella NT 
Slåttergubbemal Digitivalva arnicella EN 
Sotnätfjäril Melitaea diamina NT 
Sotsandbi Andrena nigrospina NT 
Spetssandbi Andrena apicata NT 
Stor spindelstekel Mutilla europaea NT 
Springkornfältmätare Xanthorhoe biriviata NT 
Stäppvägstekel Priocnemis gracilis VU 
Violettkantad guldvinge Lycaena hippothoe NT 
Väddgökbi Nomada armata EN 
Väddsandbi Andrena hattorfiana VU 
Ängsdvärgmal Trifurcula subnitidella NT 
Ängsväddantennmal Nemophora cupriacella EN 
 Apion modestum  NT 
 Crossocerus palmipes  NT 
 Chrysomela saliceti  NT 
 Ernobius longicornis  NT 
 Glischrochilus quadriguttatus NT 
 Odontocerum albicorne NT 
 Uleiota planata DD 
 Stephostethus alternas NT 
 Tiphia minuta  VU 
 Xylophilus corticalis NT 
 
Rödlistade blötdjur 
Bukspolsnäcka Macrogastra ventricosa NT 
Flodpärlmussla Margaritifera margaritifera VU 
Kalkkärrgrynsnäcka Vertigo geyen NT 
Lamellsnäcka Spermodea lamellata NT 
 
Rödlistade kärlväxter 
Borstsäv Isolepis setacea EN 
Bredskaftad fläckmaskros Taraxacum euryphyllum EN 
Cypresslummer Diphasiastrum tristachyum VU 
Dvärglin Radiola linoides VU 
Dvärglåsbräken Botrychium simplex EN 
Fläckmaskros Taraxacum maculigerum NT 
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Fågelarv Holosteum umbellatum VU 
Granspira Pedicularis sylvatica NT 
Hallandsbjörnbär Rubus hallandicus VU 
Hårginst Genista pilosa NT 
Klockgentiana Gentiana pneumonanthe VU 
Klotgräs Pilularia globulifera VU 
Knippnejlika Dianthus armeria EN 
Knutört Anagallis minima VU 
Källblekvide Salix hastata ssp. vegeta VU 
Ljungögontröst Euphrasia micrantha VU 
Majnycklar Dactylorhiza majalis NT 
Mosippa Pulsatilla vernalis VU 
Nålginst Genista anglica EN 
Rutlåsbräken Botrychium matricariifolium VU 
Rödlånke Lythrum portula NT 
Sanddådra Camelina microcarpa VU 
Skaftslamkrypa Elatine hexandra VU 
Skogsveronika Veronica montana VU 
Strandlummer Lycopodiella inundata NT 
Svarttandad maskros Taraxacum duplidentifrons NT 
Vittåtel Aira caryophyllea VU 
Vityxne Pseudorchis albida EN 
Åkerfibbla Hypochoeris glabra EN 
Åkerkulla Anthemis arvensis NT 
 
Rödlistade mossor 
Alléskruvmossa Syntrichia virescens NT 
Almskruvmossa Syntrichia laevipila EN 
Atlantsäckmossa Calypogeia arguta NT 
Atlantärgmossa Zygodon conoideus VU 
Blå säckmossa Calypogeia azurea NT 
Bokfjädermossa Neckera pumila NT 
Brynia Bryhnia novae-angliae VU 
Dunmossa Trichocolea tomentella NT 
Grön sköldmossa Buxbaumia viridis LC 
Kornbandmossa Metzgeria fruticulosa NT 
Kustgrimmia Grimmia decipiens NT 
Käppkrokmossa Hamatocaulis vernicosus NT 
Pepparporella Porella arboris-vitae EN 
Rikkärrsskapania Scapania brevicaulis VU 
Rödtandad hättemossa Orthotrichum pulchellum NT 
Skirmossa Hookeria lucens VU 
Stor bandmossa Metzgeria conjugata NT 
Sydlig kvastmossa Dicranum fulvum NT 
Västlig husmossa Loeskeobryum brevirostre NT 
 
Rödlistade lavar 
Blek kraterlav Gyalecta flotowii NT 
Blyertslav Buellia violaceofusca NT 
Bokkantlav Lecanora glabrata NT 
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Bokporlav Pertusaria velata CR 
Bokvårtlav Pyrenula nitida NT 
Dvärgbägarlav Cladonia parasitica NT 
Frostig trädgrönelav Scoliciosporum pruinosum DD 
Grynig lundlav Bacidia biatorina NT 
Grå skärelav Schismatomma decolorans NT 
Huvudbägarlav Cladonia peziziformis CR 
Hål-lav Menegazzia terebrata VU 
Klosterlav Biatoridium monasteriense NT 
Kristallundlav Bacidia absistens VU 
Kvistlav Fellhanera bouteillei NT 
Liten blekspik Sclerophora peronella NT 
Liten lundlav Bacidina phacodes NT 
Liten sönderfallslav Bactrospora corticola VU 
Liten ädellav Megalaria laureri EN 
Lunglav Lobaria pulmonaria NT 
Mussellav Normandina pulchella NT 
Orangepudrad klotterlav Opegrapha ochrocheila NT 
Puderfläck Arthonia cineropruinosa NT 
Pulver-ädellav Megalaria pulverea VU 
Rosa lundlav Bacidia rosella NT 
Röd pysslinglav Thelopsis rubella VU 
 
Rödlistade svampar 
Almsprängticka Inonotus ulmicola NT 
Blekticka Pachykytospora tuberculosa NT 
Bläcksopp Boletus pulverulentus VU 
Cypresslummer Diphasiastrum tristachyum VU 
Dofthätta Mycena diosma NT 
Dvärgjordstjärna Geastrum schmidelii NT 
Dystersopp Porphyrellus porphyrosporus NT 
Ekskinn Aleurodiscus disciformis NT 
Fjällsopp Strobilomyces strobilaceus NT 
Fransig stjälkröksvamp Tulostoma fimbriatum EN 
Föränderlig brosking Marasmius wynnei NT 
Grå stjälkröksvamp Tulostoma kotlabae EN 
Hedröksvamp Lycoperdon ericaeum NT 
Igelkottsröksvamp Lycoperdon echinatum NT 
Kastanjesopp Gyroporus castaneus NT 
Korallticka Grifola frondosa NT 
Kortskaftad parasitspik Sphinctrina turbinata NT 
Oxtungssvamp Fistulina hepatica NT 
Pulverklubba Phleogena faginea NT 
Rosenporing Ceriporia excelsa NT 
Rutskinn Xylobolus frustulatus NT 
Rödbandsriska Lactarius rubrocinctus NT 
Skarp rökriska Lactarius acris NT 
Skillerticka Inonotus cuticularis VU 
Skinntagging Dentipellis fragilis NT 
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Skivsopp Phylloporus pelletieri EN 
Svartnande kantarell Cantharellus melanoxeros NT 
Violgubbe Gomphus clavatus VU 
 
Rödlistade fiskar 
Flodnejonöga Lampetra fluviatilis NT 
Havsnejonöga Petromyzon marinus EN 
Ål Anguilla anguilla CR 
 
Rödlistade fåglar 
Alfågel Clangula hyemalis LC 
Backsvala Riparia riparia NT 
Bergand Aythya marila VU 
Berglärka Eremophila alpestris VU 
Berguv Bubo bubo NTO 
Bivråk Pernis apivorus EN 
Blå kärrhök Circus cyaneus VU 
Brunand Aythya ferina NTO 
Brushane Philomachus pugnax VU 
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus LC 
Entita Parus palustris NT 
Fjälluggla Bubo scandiacus CR 
Fjällvråk Buteo lagopus NTO 
Flodsångare Locustella fluviatilis VUO 
Fältpiplärka Anthus campestris EN 
Gräshoppsångare Locustella naevia NTO 
Gulhämpling Serinus serinus VUO 
Göktyta Jynx torquilla NT 
Havsörn Haliaeetus albicilla NTO 
Hämpling Carduelis cannabina NT 
Härfågel Upupa epops CR 
Jaktfalk Falco rusticolus EN 
Jorduggla Asio flammeus NTO 
Kentsk tärna Sterna sandvicensis VUO 
Kornknarr Crex crex VU 
Kungsfiskare Alcedo atthis VUO 
Kungsörn Aquila chrysaetos NT 
Lappuggla Strix nebulosa NTO 
Lundsångare Phylloscopus trochiloides VUO 
Lunnefågel Fratercula arctica RE 
Mindre flugsnappare Ficedula parva NT 
Mindre hackspett Dendrocopos minor NT 
Mindre strandpipare Charadrius dubius LC 
Mosnäppa Calidris temminckii NT 
Myrspov Limosa lapponica VUO 
Nattskärra Caprimulgus europaeus VU 
Nötkråka Nucifraga caryocatactes NT 
Orre Tetrao tetrix LC 
Ortolansparv Emberiza hortulana VU 
Pilgrimsfalk Falco peregrinus VU 
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Pungmes Remiz pendulinus VUO 
Rapphöna Perdix perdix NT 
Rosenfink Carpodacus erythrinus NTO 
Roskarl Arenaria interpres VUO 
Rödspov Limosa limosa VU 
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus VU 
Rördrom Botaurus stellaris NTO 
Salskrake Mergellus albellus NT 
Sidensvans Bombycilla garrulus LC 
Silltrut Larus fuscus VU 
Skedand Anas clypeata NT 
Skogsduva Columba oenas NTO 

Skräntärna Sterna caspia VU 
Skäggmes Panurus biarmicus LCO 
Skärfläcka Recurvirostra avosetta LC 
Smådopping Tachybaptus ruficollis LCO 
Småfläckig sumphöna Porzana porzana VU 
Smålom Gavia stellata NT 
Småtärna Sterna albifrons VU 
Snatterand Anas strepera LCO 
Sommargylling Oriolus oriolus EN 
Stenskvätta Oenanthe oenanthe NT 
Stjärtand Anas acuta NT 
Storspov Numenius arquata NT 
Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus RE 
Svarthakedopping Podiceps auritus VU 
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis VUO 
Svarttärna Chlidonias niger VU 
Svärta Melanitta fusca NT 
Spillkråka Dryocopus martius LC 
Sånglärka Alauda arvensis NTO 
Sädgås Anser fabalis NT 
Tjäder Tetrao urogallus LC 
Tobisgrissla Cepphus grylle LCO 
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus NTO 
Tretåig mås Rissa tridactyla EN 
Turkduva Streptopelia decaocto VUO 
Törnskata Lanius collurio NT 
Vaktel Coturnix coturnix NTO 
Vinterhämpling Carduelis flavirostris VUO 
Vit stork Ciconia ciconia RE 
Årta Anas querquedula VU 
Ängshök Circus pygargus ENO 
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Bilaga 2 
 
Förteckning över naturreservat i Laholms kommun 
Reservat Kort beskrivning 
1. Söderskogen Ädellövskog med äldre ekskog, så 

kallad ”ekkrattskog”. 
2. Hollandsbjär Naturbetesmark med inslag av 

enebuskar, gräshed och kärr. 
Området hyser ca 1/3 av landets 
nålginst. 

3. Övragård Öppen ljunghed med förekomst av 
nålginst. 

4. Göstorps skog Orörd, hedartad, naturskog av bok 
och ek på fattig moränmark samt 
alsumpskog i norr. 

5. Bölarp Betad öppen ljunghed med 
förekomst av nålginst. 

6. Vännet Ädellövskog och blandskog i 
kommunens nordvästra del. 

7. Mästocka ljunghed Södra delen av området utgörs av 
öppen ljunghed på kuperad mark 
medan den norra delen består av 
flackare fukthed och fuktängar. 

8. Blåalt Gammal bokskog med artrik 
lavflora.  

9. Rönnö Orörd naturmark med värdefull 
mosaik av skog och myr. 

10. Västralt Bokskog på Lagans norrsluttning 
sydväst om Knäred. 

11. Ingvarsbygget Gammalt natur och kulturlanskap i 
ett värdefullt odlingslandskap. 

12. Björsåkra-Bölinge Öppen betad ljunghed och hedartad 
naturskog uppe på Hallandsåsen. 

13. Vallåsen Gammal ädellövskog uppe på 
Hallandsåsen. 

14. Klinta Hallar Olikåldriga bokskogar med 
förekomst av lågor och högstubbar. 

15. Åstarpe mosse Våtmarkskomplex på Hallandsåsens 
högplatå. 

16. Pennebo Alsumpskog och lövskog. 
17. Ekered Rikkärr, högörtsäng och art- och 

näringsfattiga blåtåtelkärr omgivna 
av granskog. 

18. Tjuvhultskärret Ligger uppe (190 m ö h) på 
Hallandsåsens våtmarksrika 
platåområde i ett mosaikartat 
landskap av skogar och våtmarker. 

19 Osbecks bokskogar Rik bokskog som ligger på 
sluttningen från Hallandsåsen ner 
mot Laholmsslätten. 
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20. Skummeslöv södra Gammalt dynlandskap med 
sandflygsfält i Skummeslöv. 

21. Svarvareskogen                      ” 
22. Skummeslöv Norra                      ” 
23. Såghuslund Lövblandskog med inslag av mycket 

grova ekar. Kommunalt reservat. 
24. Hökafältet och Snapparpsreservatet Sandstrand med dynlandskap. 
25. Tjärby Kilometerlånga, rundade fossila 

sanddyner bevuxna med 
hedtallskog. 

 
För att läsa mer om reservaten och för vägbeskrivning gå in på 
http://www.lansstyrelsen.se/halland och klicka vidare på Naturvård/Naturreservat/Laholm och 
klicka på respektive reservat.  
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Bilaga 3 
 
Förteckning över biotopskyddade områden i Laholms kommun 
Enligt miljöbalken är även alla alléer, pilevallar, källor, odlingsrösen, småvatten, våtmarker, 
åkerholmar och stenmurar i jordbruksmark skyddade utan särskilda beslut. 
Med lövskog menas ordinär lövskog som består av björk, asp och al. 
 
Område 
(ID enl. Skogsstyrelsen) 

Kort beskrivning 

1. (1997-429) Alkärr med lövskog 
2. (2003-396)                 ” 
3. (2001-207) Mindre småvatten med lövskog 
4. (1999-39002) Alkärr med lövskog 
5. (1999-39001) Örtrik sumpskog med lövskog           
6. (2001-320) Mindre småvatten med lövskog 
7. (2000-623) Mindre småvatten med bokskog 
8. (2000-622) Äldre bokskog 
9. (2002-106) Mindre småvatten med bokskog 
10. (2001-281) Äldre bokskog 
11. (2006-486) Ras/bergsbrant med blandskog 
12. (2003-125) Äldre bokskog 
13. (2003-99)           ” 
14. (2006-905)           ” 
15. (2005-154)           ” 
16. (2006-487)           ” 
17. (1998-94)           ” 
18. (1998-95)           ” 
19. (1998-93)           ” 
20. (2002-310)           ” 
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Bilaga 4 
 
Förteckning över naturminnen i Laholms kommun 
Naturminne Fastighetsbeteckning 
1 Ekar, Vråkärr Vråkärr 1:20 
2 Mosippa, Krogshult Krogshult 1:31 
3 Bokar, Vindrarp Vindrarp 1:2 
4 Hasslövs ekallé Prästgården 1:1, Hasslöv 3:2 
5 Ek, Tommared Tommared 1:2 
6 Ek, Gosterbygget Gosterbygget 1:35 (1:24) 
7 Ek, Åmot Åmot 1:77 
8 Ek, Mellby Mellby 8:43 
9 Naturskogsområde i hårt 
exploaterad jordbruksmark, 
Piltaberg 

Veinge 1:40 
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Bilaga 5 
 
Förteckning över Naturvårdsavtal i Laholms kommun 
Naturvårdsavtal ( ID enl. Skogsstyrelsen) Kort beskrivning 
1. ( 1999-203) Blandad barr och lövskog. 
2. ( 2006- 488) Naturskogsartad barrskog. 
3. (2002-209) Ädellövskog med ek. 
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Bilaga 6 
 
Utpekade Natura 2000-områden i Laholms kommun 

 
 
 
 
 
 
 
 

Natura 2000-område Kort beskrivning 
1. Rönnö (SE0510007) Orörd naturmark med värdefull 

mosaik av skog och myr. 

2. Tönnersjömålet och Mässtocka 
skjutfält (SE0510170) 

Våtmarksområde med högmossar och kärr. 

3. Laholmsbuktens sanddynsreservat 
(SE0510006) 

Se beskrivning av området i bilaga 2. 

4. Åstarpemosse (SE0510003) Se beskrivning av området i bilaga 2. 
5. Björsåkra-Bölinge (SE0510001) Se beskrivning av området i bilaga 2. 
6. Vallåsen DR (SE0510103) Gammal urskogsartad bokskog på 

Hallandsåsen. 
7. Klintahallar (SE0510165) Se beskrivning av området i bilaga 2. 
8. Vindrarp (SE0510184) Äldre naturlig ädellövskog, trädklädda 

betesmarker och ädellövssumpskog. 
9. Svinamadsbäcken (SE0510173) Hed- och våtmarksområde i Svinamadsbäckens 

övre lopp. 
10. Ekered (SE0510002) Se beskrivning av området i bilaga 2. 
11. Tjuvhultskärret (SE0510165) Se beskrivning av området i bilaga 2. 
12. Dömestorp (SE0510122) Rik bokskog som ligger på sluttningen från 

Hallandsåsens ner mot Laholmsslätten. 
13. Såghuslund (SE0510169) Se beskrivning av området i bilaga 2. 
14. Karsefors (SE0510168) Ekskog, sumpskog, blandskog och 

skogsbetesmark längs med Lagan. 
15. Ekasjö (SE0510159) Ekasjö är en oligotrof slättsjö omgiven av 

åkermark. 
16. Prästaskogen (SE0510165) Gammal ekskog med rik förekomst av död ved 

och ett visst inslag av bok, asp, björk, gran och 
tall. 

17. Björnaskog (SE0510164) Gammal bokskog på kuperad terräng. 
Bokskogen har inslag av asp, ek och tall. 

18. Tjärby (SE0510007) Se beskrivning av området i bilaga 2. 
19. Söderskogen (SE0510119) Se beskrivning av området i bilaga 2. 
20. Stora mosse Öringe (SE0510094) Stort myrkomplex med rikt fågelliv. 
21. Hollandsbjär (SE0510012) Se beskrivning av området i bilaga 2. 
22. Göstorps skog (SE0510011) Se beskrivning av området i bilaga 2. 
23. Bölarp (SE0510009) Se beskrivning av området i bilaga 2. 
24. Blåalt (SE0510092) Se beskrivning av området i bilaga 2. 
25. Mästocka Ljunghed (SE0510014) Se beskrivning av området i bilaga 2. 
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Bilaga 7  
 
Riksintressen som berör Laholms kommun 
Riksintressen Naturvård Kort beskrivning 
NN 18 Simlångsdalen- Tönnersjöheden Mästocka ljunghed. Är av stort värde 

som en kontinuerligt hävdad ljunghed 
med intressant flora.  

NN19 Laholmsbukten- Eldsbergaåsen- 
Genevadsåsen- Lagan 

Kustområde med flygsandsfält och 
rullstensås som tydligt visar 
landskapets utveckling. 

NN20 Göstorp- Blåalt Gammal bokskog med artrik lavflora.  
NN 21 Krokåns dalgång Stort geovetenskapligt värde med 

många rullstensåsar och våtmarker. 
NN 22 Laholmsområdet Stort värde för geologisk forskning. 

T.ex. frostmarksmorfologi 
(frostsprickor från mellanistiderna) 

NN 23 Hallandsås-Stensån Ett av de mest värdefulla 
naturområdena i länet. Raviner, 
dalgångar, ädellövskogar mm. 

NN 55 Rönnö- Baggabygget Området utgör en mycket värdefull 
mosaik av orörd myr och naturskog 
så som mossar, kärr, sumpskog samt 
artrik ädellövskog 

NN 56 Kolkamossen- Tjuvhyttermossen Mossar med värdefullt kärr och 
naturskog. 

NN57 Smedjeån I ån finns värdefulla forssträckor, 
sanka ängsmarker med höga 
biologiska värden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

Riksintresse Friluftsliv Kort beskrivning 
1. FN 14 Laholmsbukten Landets längsta sammanhängande 

sandstränder med delvis höga 
sanddyner. Ett av Sydsveriges mest 
besökta bad. Campingplatser och 
övernattningsmöjligheter. 

2. FN15 Hallandsås Vackra lövskogssluttningar och 
ravindalar. Fina strövområden med 
spår och stigar. Vandringsled. Ett av 
Sydsveriges bästa områden för 
vintersport. 


