Bevarandeplan för Natura 2000-område
SE0410222 Östra Möcklö

Natura 2000
Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Utpekande av Natura 2000områden bygger på krav som finns i EUs fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. Syftet är att hejda
utrotning av vilda djur och växter och att hindra att deras livsmiljöer förstörs. 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 utpekandet åtar sig länderna att de utpekade värdena i områdena ska bevaras
långsiktigt. Natura 2000-nätverket är en av hörnstenarna i EUs arbete för att bevara biologisk mångfald. 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 Länsstyrelsen ta fram en beskrivning. Detta ska göras i särskilda
bevarandeplaner eller i en skötselplan om området även är naturreservat. I planen ska det finnas en
beskrivning av området med bevarandesyfte, bevarandemål och beskrivningar av de naturtyper och arter som
ska bevaras och bidra till gynnsam bevarandestatus. Hot mot Natura 2000-områdets arter och naturtyper, och
behov av bevarandeåtgärder, till exempel skydd eller skötsel, ska beskrivas. Informationen ska underlätta
förvaltningen av området och tillståndsprövningar enligt miljöbalken.
Bevarandeplanen ska fastställas av Länsstyrelsen, som även är ytterst ansvarig för att målsättningen med
området uppfylls. Bevarandeplanen ska revideras när ny kunskap tillkommer eller när förutsättningar för
området ändras. Den ska tas fram och hållas aktuell i dialog med berörda intressenter, och det är värdefullt
om den som har ny information kontaktar Länsstyrelsen. Bevarandeplanen är inte ett juridiskt bindande
dokument. För formell reglering av skydd eller skötsel kan andra beslut behövas, till exempel skyddsbeslut
för naturreservat. Föreskrifter enligt eventuella skyddsbeslut gäller parallellt med den tillståndsplikt som
gäller inom Natura 2000.
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, om de
kan påverka miljön i 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 naturtypers utbredning och arter i ett enskilt område går att hitta med hjälp av kartverktyget
Skyddad natur. Det kan nås på Naturvårdsverkets hemsida genom att söka på ”kartverktyget skyddad natur”.
Det finns även möjlighet att ladda ner naturtypskartan som shape-fil. För mer information se Länsstyrelsens
hemsida.
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Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0410222 Östra Möcklö
Kommun: Karlskrona
Områdets totala areal: 27,7 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2016-09-08
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-21
Markägarförhållanden:
Privat
Regeringsbeslut, historik:
SPA: Nej, pSCI: 2002-01-01, SCI: 2004-12-01, 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:
1630 - Strandängar vid Östersjön
6270 - Silikatgräsmarker
8230 - Hällmarkstorräng
9070 - Trädklädd betesmark
1083 - Ekoxe, Lucanus cervus
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 syftet att bevara eller återställa ett gynnsamt tillstånd
för de naturtyper eller arter som utgjort grund för utpekandet av området. Östra Möcklö bidrar till
att uppfylla miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.
De prioriterade bevarandevärdena är områdets strandängar och artrika trädklädda betesmarker.
Östra Möcklö uppvisar ett för östra skärgården representativt skärgårdslandskap, ålderdomligt
präglat genom månghundraårig hävd. Strukturerna av ett delvis bevarat småskaligt
odlingslandskap med åkrar och utmarksbete finns ännu kvar.

BEVARANDEPLAN

Diarienummer

511-3391-2016

Sida
2 av 9

Beskrivning av området
Östra Möcklö utgörs av havsstrandängar och ekhagmarker på östra sidan av Möcklöhalvön i östra
Blekinges kustbygd. I norra delen av området finns ädellövhagar och silikatgräsmarker. Ek och
lind dominerar i trädskiktet. I buskskiktet i de öppnare delarna syns mest slån, men här finns
också hassel och hagtorn. Hagmarksfloran är relativt artfattig, med arter som stor blåklocka och
gullviva. Vid havsviken Gölen utbreder sig en småtuvig havsstrandäng med flera för naturtypen
karaktäristiska arter som spikblad, gåsört, havssälting, gulkämpar, kustarun, salttåg och gles vass.
Södra delen av området, Råhalludden utgörs av en till största delen ekdominerad hagmark med
ett glest buskskikt. Floran är artrik med flera orkidéer som nattviol, Adam och Eva, Sankt Pers
nycklar, göknycklar och jungfru Marie nycklar. Till ekhagmarkerna finns stora värden knutna vad
gäller insektfaunan, vedsvampar och lavfloran. Bland annat förkommer lavarna gulpudrad
spiklav och grå skärelav, mossan guldlockmossa samt skalbaggen ekoxe i området. Flera
rödlistade svampar har hittats i området bland annat blekticka, bronssopp, räfflad nagelskivling
och honungskremla. 145 skyddsvärda träd är noterade i området, mest ekar men även alm, lind,
ask och avenbok. Många av de skyddsvärda träden är hålträd, en del är döda och ett 20-tal är
grova.
Vad kan påverka negativt

Ängs- och betesmarker
- Minskat eller upphört bete/slåtter, vilket på sikt leder till igenväxning av buskar och träd och
utarmning av den hävdgynnade floran och faunan.
- Tillskottsutfodring av betesdjuren ger indirekt näringstillförsel till marken och missgynnar den
konkurrenssvaga floran.
- Exploatering och förändrad markanvändning i området eller i omgivande marker, t.ex.
uppförande och drift av vindkraftverk, skogsplantering, uppodling, dikning, dränering eller andra
avvattningsföretag, täktverksamhet, muddring, uppläggande av muddermassor och
samhällsbyggande av olika former.
- Almsjuka. Några träd är drabbade och sjukdomen riskerar slå ut dessa och också sprida sig till
andra almar.
- Stigande havsnivåer leder till att flacka landområden översvämmas, på Östra Möcklö gäller det
särskilt strandängarna som riskerar minska i utbredning.

Ekoxe
-Det främst hotet mot ekoxe är igenväxning. När ekar som tidigare stått i mer öppna miljöer
växer igen dör de i förtid på grund av konkurrensen.
- Ekoxe hotas av att glesa bestånd med gamla ädellövträd generellt blir allt mer sällsynta, samt av
att bristen på död, grov ved blir vanligare i markerna. Långa avstånd mellan värdefulla
livsmiljöer minskar dess spridningsmöjligheter och möjlighet till genutbyte med andra
populationer.
-En bruten kontinuitet av jätteträd kan göra att ersättningsträd för arterna att flytta till när den
äldre generationens träd dör saknas.
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Bevarandeåtgärder
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, om de kan påverka miljön i området. Detta regleras i miljöbalken (7 kap. 2729§§).
Skydd för området
- Miljöersättning för bevarande av betesmarker och slåtterängar enligt Miljö- och
landsbygdsprogrammet år 2014-2020 finns i området.
Strandskydd gäller enligt 7 kap. 13-18 §§ miljöbalken. Strandskydd gäller generellt 100 meter
från strandlinjen (ut i vattnet och inåt land). Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att
utvidga strandskyddsområdet till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att
säkerställa något av strandskyddets syften. Inom Östra Möcklö har Länsstyrelsen 2015 beslutat
om utökat strandskydd till upp till 300 meter.
- Ekoxe är fridlyst enligt 6 § Artskyddsförordningen (2007:845), vilket innebär att det är
förbjudet att döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar eller att ta bort eller skada
ägg, rom, larver eller bon.
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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Bilagor
Bilaga 1. Områdeskarta.
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