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I nedan tabell görs en beskrivning av naturmiljövärden inom 100 meter från kraftledningen.

Kartbet Skyddsform Namn (Objekt-
id)

Områdes-
typ

Beskrivning/Kommentar1

SCI Natura 2000 Sandsjöbacka-
Halland
(SE0510068)

SPA, SCI Naturtyper:

· Nordatlantiska fukthedar med klockljung
· Torra hedar
· Artrika stagg-gräsmarker på

silikatsubstrat
· Högmossar
· Öppna svagt välvda mossar, fattiga och

intermediära kärr och gungflyn
· Pionjärvegetation på silikatrika bergytor

Arter: Nattskärra, Orre, Spillkråka, Trädlärka,
Törnskata.

Beskrivning: Kala berg och ljunghedar
omväxlande med sprickdalar, små sjöar och
skogar utgör landskapet vid Sandsjöbacka.
Naturen är typisk för sprickdalslandskapet i norra
Halland. För hundra år sedan var området en
öppen betad utmark där ljungheden var helt
dominerande. Under en period skedde
igenväxning, men under senare tid har mycket
arbete lagts ner på att återigen öppna upp avsnitt
av ljungheden.

NR Naturreservat Sandsjöbacka
(NVRID,
2001955)

Sandsjöbackareservatet är beläget inom en
höjdplatå som är genombruten av flera mindre
dalgångar. Landskapet har en starkt kuperad
karaktär. I söder är dalgångarna smala och
omgivna av branta bergssidor. Reservatet består
till en tredjedel skog och har nästan lika mycket
barrskog som lövskog. Barrskogen växer främst i
den norra delen och granen är inplanterad, tallen
har spridit sig själv genom självföryngring.
Den vanligaste lövskogstypen är hedeskog med
lingon och blåbär i fältskiktet. På sina håll övergår
hedeskogen till ängsekskog med inslag av
hassel.

Reservatet innehåller många sjöar, ofta
näringsfattiga relativt klara sjöar.

Ett rikt djurliv återfinns med arter som älg, rådjur,
räv och grävling och många olika fåglar såsom
sävsparv, rörsångare, ormvråk, duvhök och
sparvuggla.

1 Då Sandsjöbacka naturreservat och Natura 2000-område ligger inom både Hallands och Västra Götalands län
medan ledningen endast berör Hallands län så är beskrivningarna av områdena fokuserade på intressen inom
Hallands län.
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RI NV Riksintresse
naturvård

Sandsjöbacka
(NN2)

Områdets mångformighet och biotoprikedom gör
området till ett mycket intressant område med
avseende på växt- och djurliv. De landskapliga
värdena med sjöar av olika karaktär, lummiga
lövskogssluttningar och glest tallbevuxna
hällmarker med vida utblickar är avgjort mycket
tilltalande. Området är av högt pedagogiskt värde
för undervisning på alla nivåer.

LSS Hönsaryd (N
102-1997)

Naturtyp En lövsumpskog på 6,7 ha. En lövsumpskog
finner man ofta en stor variation vad gäller
trädslag, artstock och struktur. Naturtypen består
av fuktig till blöt skog som till vissa delar liknar
svämlövskogen och svämädellövskogen men till
skillnad från dessa karakteriseras fältskiktet av
typiska sumpväxter beroende på det mer eller
mindre permanent höga vattenståndet.


