Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0630185 Långbrosbodarna

Natura 2000
Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU Syftet är att hejda utrotning av
vilda djur och växter och att hindra att deras livsmiljöer förstörs. Utpekande av Natura 2000- områden
bygger på krav som finns i EUs fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. Alla medlemsländer ska peka ut
områden dels för fåglar som anges i EUs fågeldirektiv, dels för naturtyper och arter som anges i art- och
habitatdirektivet. Genom nätverket av områden säkerställs naturvärden inför framtiden. Varje land är
skyldigt att bevara värdena i sina utpekade områden. I fågeldirektivet och habitatdirektivet listas 170
naturtyper och sammanlagt cirka 900 växt- och djurarter som särskilt värdefulla. 90 av naturtyperna och
drygt 100 av djur- och växtarterna i habitatdirektivets bilaga 1 och 2 finns i Sverige. Därtill häckar
regelbundet cirka 60 av fågeldirektivets fåglar i vårt land.
Bevarandeplaner
För varje Natura 2000-område ska finnas en bevarandeplan (eller skötselplan) med bevarandesyfte,
bevarandemål och beskrivningar av de naturtyper och arter som ska bevaras och bidra till gynnsam
bevarandestatus. Även hot mot Natura 2000-området och behov av bevarandeåtgärder, t ex skydd eller
skötsel, ska beskrivas. Informationen ska underlätta förvaltningen av området och tillståndsprövningar
enligt miljöbalken. Bevarandeplanen fastställs av Länsstyrelsen, som även är ytterst ansvarig för att
målsättningen med området uppfylls. Bevarandeplanen revideras när ny kunskap tillkommer eller när
förutsättningar ändras; den är ett så kallat "levande dokument". Det gör det möjligt för alla att bidra med
ny kunskap och synpunkter, kontakta gärna Länsstyrelsen. Bevarandeplanen är inte ett juridiskt bindande
dokument, för formell reglering av t ex skydd eller skötsel kan andra beslut behövas, t ex skyddsbeslut för
naturreservat. Reglerna enligt eventuella skyddsbeslut gäller parallellt med den tillståndsplikt som gäller i
Natura 2000-områden.
Tillståndsplikt och samråd
För att inte skada naturvärden krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan
påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det kan även gälla åtgärder utanför Natura 2000-området. Detta
regleras i miljöbalken (7 kap. 27-29§§). Då det kan vara svårt att avgöra vilka åtgärder som på ett
betydande sätt kan påverka naturvärden behöver man samråda med Länsstyrelsen före genomförandet.
Vid skogsbruksåtgärder hålls samråd med Skogsstyrelsen. Mer information finns hos Länsstyrelsen, läs på
webben eller kontakta en handläggare.
Kartor
Information om naturtyper och arter i ett enskilt område finns i kartverktyget Skyddad natur. Gå in på
Naturvårdsverkets hemsida och sök på ”kartverktyget skyddad natur”. När du kommit in i kartverktyget så
söker du upp aktuellt område och klickar på namnet för mer information.
Karta över naturtyper hittas efter sökning av område, gå till fliken Kartskikt, avmarkera allt och under
Naturtypskarteringar lägg till Natura naturtypskartan (NNK) och välj Naturtyper (ytor), Naturtyper (linje)
och Naturtyper (punkter).
Det går också att ladda ner naturtypskartan som shapefiler på följande adress: http://gisservices.metria.se/nvfeed/atom/nnk.xml
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Bevarandeplan för Natura 2000 - området
SE0630185 Långbrosbodarna
Kommun: Söderhamn och Hudiksvall
Områdets totala areal:
Markägarförhållanden:

264,4 ha
Privat, statligt.

Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen:

2016-06-02

Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2006-12-15
Regeringsbeslut, historik:
SPA: 2000-07-01, regeringsbeslut M1999/3897/Na, pSCI: Nej, SCI: Nej, SAC: Nej
Naturtyper och arter som ska bevaras i området:
A104 - Järpe, Bonasa bonasia
A108 - Tjäder, Tetrao urogallus
A234 - Gråspett, Picus canus
A236 - Spillkråka, Dryocopus martius
A241 - Tretåig hackspett, Picoides tridactylus
A409 - Orre, Tetrao tetrix tetrix
Bevarandesyfte
Det överordnade bevarandesyftet för Natura 2000-nätverket är att bidra till bevarandet av
biologisk mångfald genom att bibehålla eller återskapa gynnsam bevarandestatus för de
naturtyper och arter som omfattas av EUs fågeldirektiv eller art- och habitatdirektiv. För
det enskilda Natura 2000-området är det överordnade syftet att bevara eller återställa ett
gynnsamt tillstånd för de naturtyper eller arter som utgjort grund för utpekandet av
området.
Prioriterade bevarandevärden:
Det övergripande syftet med området är att bevara fågellivet och upprätthålla gynnsamt
bevarandetillstånd för de fågelarter som rapporterats för området.
Motivering:
I området finns huvudsakligen äldre skog med höga naturvärden. Skogen hyser bl.a.
lämpliga livsmiljlöer för många skogslevande fågelarter såsom olika arter av hackspettar
och skogshöns. I övrig förekommer flera sällsynta arter av mossor, lavar, svampar och
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vedlevande insekter i området. Några exempel på rödlistad arter och signalarter som
rapporterats från området är blå säckmossa, vedsäckmossa, aspgelélav, skinnlav, lunglav,
ullticka, rävticka, kötticka, granticka, sexstrimmig plattstumpbagge och jättesvampmal.
Prioriterade åtgärder:
Fri utveckling.
Beskrivning av området
Natura 2000-området Långbrosbodarna ligger till största delen i norra änden av
Söderhamns kommun. En mindre del berör Hudiksvall kommun. Området består av ett
tjugotal utspridda delområden. Det största av dessa utgörs av Långbro naturreservat,
exklusive sjöarealen i reservatet. Övriga delar av Natura 2000-området utgörs främst av
skogsmark som är skyddad genom biotopskydd eller naturvårdsavtal. Delområdenas
storlek varierar från under en hektar till några tiotals hektar. Flera av dem har en avlång
form och ligger längs med vattendrag.
Terrängen i området är starkt kuperad och är belägen på höjder mellan 170 och 240 meter
över havet. Högsta kustlinjen framträder på flera ställen i form av kalspolade, delvis
skogsbevuxna, hällpartier och strandvallar med klappersten. Skogen inom delområdena är
variationsrik. Alltifrån tallskogar och impedimentmarker till fuktigare partier med
lövsumpskogar. Generellt sett är lövinslaget stort, bl.a. finns mycket asp. Området är
påverkat av brand och äldre skogsbruk.
Den höga andelen lövträd är en bidragande orsak till att området är en värdefull lokal för
fågellivet, främst olika hackspettsarter.
Vad kan påverka negativt
Vid beskrivandet av sådant som kan skada de utpekade naturvärdena i ett område kan
endast nu kända problem belysas. Det är viktigt att ha i åtanke att nya hot troligen kommer
att identifieras i framtiden. De hot som är av global karaktär t.ex. klimatförändringar och
atmosfäriskt spridna miljöbelastningar kan inte lösas genom skydd eller skötselåtgärder.
Att en åtgärd är angiven som hot gör att man ska vara extra uppmärksam. Åtgärden kan
vara tillståndspliktig. Hur och var i området åtgärden utförs och vilken hänsyn som tas kan
vara avgörande för om åtgärden påverkar området på ett betydande sätt eller inte, d.v.s. är
tillståndspliktig eller inte.
Området är avsatt som naturreservat samt skyddat genom biotopskydd och
naturvårdsavtal. Det är därigenom skyddat mot de flesta åtgärder, såsom skogsbruk etc.,
som har bedömts kunna skada dess naturvärden.
Bevarandeåtgärder
Området ingår delvis i Långbro naturreservat som bildades 1997. Bevarandemålen för
reservatet överenstämmer med bevarandemålen för Natura 2000-området. Övriga delar av
Natura 2000-området omfattas av naturvårdsavtal eller biotopskydd. Området kommer
huvudsakligen att få utvecklas fritt. Där gran hotar att konkurrera ut lövbestånden kan det
bli aktuellt med huggning av gran.
Bevarandetillstånd
Området som helhet bedöms ha goda förutsättningar att uppnå gynnsamt
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bevarandetillstånd för de ingående Natura 2000-fågelarterna.
Uppföljning av naturtyper och arter
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs. Uppföljningen ska
ske enligt de manualer för skyddade områden som har tagits fram av Naturvårdsverket.
Mätbara mål, så kallade målindikatorer, ska registreras i databasen SkötselDOS. Dessa
målindikatorer följs sedan upp. Målsättningen är att kunna se om de bevarandemål som
satts upp i bevarandeplaner och skötselplaner uppfylls, att skötseln fungerar och att Natura
2000 - naturtyperna och arterna har gynnsamt tillstånd.
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Bevarandeåtgärder
Fortsatt skydd och skötsel av området genom naturreservat, biotopskydd och
naturvårdsavtal (främst fri utveckling).
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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Bevarandeåtgärder
Fortsatt skydd och skötsel av området genom naturreservat, biotopskydd och
naturvårdsavtal (främst fri utveckling).
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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