Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0630067 Snäcken

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

BEVARANDEPLAN

Diarienummer

511-5650-16

Sida
1 av 7

Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0630067 Snäcken
Kommun: Hudiksvall
Områdets totala areal: 12,6 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2016-09-16
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2006-12-15
Markägarförhållanden:
Privata
Regeringsbeslut, historik:
SPA: Nej, pSCI: 1995-12-01, SCI: 2005-01-01, SAC: 2011-03-01, regeringsbeslut
M2010/4648/Nm
Naturtyper och arter som ska bevaras i området:

Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:
1220 - Sten- och grusvallar
9060 - Åsbarrskog
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:
I Snäckens naturreservat är de är de prioriterade värdena att bevara en värdefull kustmiljö
med bl.a. klapperstränder och tallnaturskog, som omfattar naturtyper förtecknade i art- och
habitatdirektivet.
Motivering:
Området utgörs av Snäckens naturreservat. Området har höga naturvärden kopplade till
sten och grusvallar och åsbarrskogar.
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Prioriterade åtgärder:
Området är skyddat som naturreservat vilket är den viktigaste bevarandeåtgärden. Syftet
med reservatet ska uppnås genom skötsel i enlighet med skötselplanen.

Beskrivning av området
Natura 2000-området omfattar en liten udde i havet, bestående av åsmaterial i form av
klappersten och sand, med anslutande vattenområde. Huvuddelen av landområdet täcks av
gammal, lågvuxen och ganska gles tallskog (naturtyp: 9060 Åsbarrskog). Floran i skogen
är artfattig men säregen och karakteristisk för denna karga naturtyp. Bottenskiktet består
av mattor av hedmarkslavar (ren- och bägarlavar, islandslav) samt av vägg- och
kvastmossa. Fältskiktet domineras av ris som ljung, mjölon, lingon och kråkbär,
ängskovall är också vanlig. Trädskiktet utgörs nästan uteslutande av tall och har bara
enstaka inslag av gran, en, björk och rönn. Då inget skogsbruk bedrivits här, bortsett från
viss plockhuggning och tillvaratagande av död ved, finns tallar i alla åldrar upp till
åtminstone ca 300 år. Föryngringen är god, särskilt i luckor som skapats när äldre träd
fallit. P.g.a. den magra jordmånen är även de gamla tallarna oftast låga och ganska klena,
men några av de äldsta träden är förhållandevis grova. Det finns rikligt med död ved i
form av torrakor och lågor, varav många bär talrika spår efter vedinsekter och hackspettar.
Tack vare den långa skogliga kontinuiteten förekommer här diverse arter som är
karakteristiska för gammal tallskog, t.ex. motaggsvamp, NT, tallticka , NT och hänglaven
talltagel. Genom och i utkanten av skogen går flera stigar, vilka är inhägnade för att
avhålla besökare från att beträda de trampkänsliga lavmarkerna
Ut mot stranden glesnar skogen och ersätts efter hand av öppna klapperfält och, i sydväst,
sandmark. I övergångszonen växer på flera ställen rikligt med yngre tallar samt spridda
kuddar av mjölon och lavar. Längre ut mot strandlinjen är vegetationen mycket sparsam
och består huvudsakligen av ruggar av saltarv, strandglim, hallon, strandvial, mjölkört och
strandråg (naturtyper:1220 Perenn vegetation på sten- och grusvallar. Inne i Snäckenviken
på uddens norra sida, innanför ett bälte av blåsäv och rörflen, har bildats en smal remsa av
rikare, mer strandängsartad vegetation med bl.a. slåtterblomma, strandloka, strätta,
klapperögontröst, gulkämpar, vänderot och salttåg. På stranden längst in i viken står en
grupp klibbalar. Här har också vresros etablerat sig, en förvildad parkbuske som ofta blir
ett besvärligt ogräs på havsstränder. Ut mot uddens spets i öster finns ett glest parti med
yngre tallar, granar och björkar.
Den grunda Snäckenviken, som till omkring hälften ingår i Natura 2000-området, är
tämligen opåverkad av mänskliga aktiviteter och relativt näringsfattig med klart vatten.
Här finns en intressant och artrik bottenvegetation med bl.a. kransalgmattor, knoppslinga
och hårsärv samt de i regionen ovanliga arterna hårslinga, hårnating och skruvnating. Den
marina faunan i viken är också rik, med flera arter av kräftdjur, insekter, blötdjur och
fiskyngel.
Häckfågelfaunan i området är dåligt känd, men i skogen ses bl.a. större hackspett, talltita
och tofsmes. Längs stränderna påträffas typiska kustarter som ejder, storskrake, större
strandpipare, drillsnäppa och silvertärna. Storskarv och havsörn ses ofta, liksom diverse
sjöfågel och vadare på flyttning.

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
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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.

Bevarandeåtgärder
Området är skyddat som naturreservat. Ytterligare skydd bedöms ej vara aktuellt.
Bevarandemålen för naturreservatet överensstämmer med bevarandemålen för Natura
2000-området,och skötselåtgärderna beskrivs närmare i skötselplanen. I övrigt gäller
föreskrifterna i reservatsbeslutet.

Bevarandetillstånd
Bevarandestatusen för området som helhet bedöms vara gynnsam.

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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- Produktionshöjande åtgärder i skogsbruket, exempelvis gödsling, markberedning,
plantering och användandet av främmande trädslag.
- Markskador, grävning, grustäkt, dikning. Förutom den mekaniska skadan kan
hydrologin påverkas och naturmiljön förändras. Detta gäller större markskador, medan
tramp sällan är negativt.
- Uttag av grundvatten så att grundvattennivån sänks.
- Fragmentering. I den mindre skalan kan exempelvis skogsbilvägar leda till
fragmentering av vissa organismers populationer, medan andra organismer påverkas
negativt när skogsbestånden blir alltför isolerade i landskapet.
- Nedfall av kemiska ämnen. Vissa kemiska ämnen har förmågan att direkt skada
organismer, men kan också påverka hela naturmiljön. Så har till exempel vissa
kväveföreningar den effekten att de är skadliga för svampar och lavar, samtidigt som de
kan vara gödande och ge förändringar i vegetationen. Andra skadliga ämnen är svaveloch metallföreningar. Försurning kan utgöra ett problem för flera arter.
- Brist på dynamik. Arterna förekommer ofta bara i några få stadier i skogens utveckling.
Om de dynamiska krafterna inte får verka kan det i landskapet uppstå brist på något av
dessa stadier, med följd att de ingående arternas habitat försvinner. Detta gäller särskilt
brand som verkar över stora ytor, men andra viktiga dynamiska krafter är vind och utbrott
av skadeorganismer.
- Igenväxning av gran i tallbestånd kan på kort sikt försämra förutsättningarna för
örtfloran och insektsfaunan, på lång sikt kan tallen missgynnas. Denna utveckling kan
vara en följd av bristen på dynamik, men också av att bete upphört.
- Vissa organismer. Några organismer har förmågan att påverka landskapets
sammansättning, till exempel älg och annat hjortvilt som kan förhindra föryngring av
vissa trädslag. Andra hot är arter som ännu inte observerats i landet, men som har
potential att skada den naturliga floran och faunan.
Bevarandeåtgärder
I huvudsak fri utveckling.
Utvecklingen m.a.p. inväxning av gran bör följas på sikt. Ev. uppslag av smågranar som
hotar att missgynna tallföryngring eller skugga äldre tallar röjs bort. Avröjt material
borttransporteras ur reservatet. Röjning bör utföras vintertid.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet bedöms som gynnsamt.
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