Bevarandeplan för Natura 2000-område
SE0410130 Stora Rom

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
SE0410130 Stora Rom
Kommun: Karlskrona
Områdets totala areal: 16,8 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2017-10-30
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2017-11-01
Markägarförhållanden:
Statligt
Regeringsbeslut, historik:
SPA: Nej, pSCI: 1998-12-01, 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
7140 - Öppna mossar och kärr
9070 - Trädklädd betesmark
1042 - Citronfläckad kärrtrollslända, Leucorrhinia pectoralis
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 syftet att bevara eller återställa ett gynnsamt tillstånd för de
naturtyper eller arter som utgjort grund för utpekandet av området. Stora Rom bidrar till att
uppfylla miljömålen Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande
skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.
Det främsta syftet med detta område är att bevara den hävdade ekhagmarken, småvatten med
citronfläckad kärrtrollslända och den betade öppna marken närmast havsviken, vilken ingår i
Ängs- och betesmarksinventeringen. Natura 2000-området Stora Rom ingår i Lövskogskusten,
Blekinges kustnära ädellövskogar. Lövskogskusten innehåller landskap och biologiska värden av
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internationell, nationell och regional betydelse. Området karaktäriseras av ädellövskogar och
betade ekhagar som når ända ut till havet. Det milda, kustpräglade klimatet har skapat unika
förutsättningar för en rik biologisk mångfald. Stora Rom är utpekat som nyckelbiotop av
Skogsstyrelsen.
Beskrivning av området
Området, som också är naturreservat, är beläget på västra kusten av Torhamnslandet i östra
Blekinge. De högsta delarna av Stora Rom ligger på 25 meters höjd över havet och vilar på en
berggrund av granit. I västra delen finns en betesfålla med en smal strandäng och björkhage. I den
södra fållans norra del finns kåsor och en husgrund efter en sjöbod. Båtarna användes när byns
kor, som betade på den närbelägna Tomtö, skulle mjölkas, samt för fiske. Längs stranden finns
stora bottenstenar till en påbörjad stenmur.
Öster om hagen börjar utmarken. Den utgörs av en urbergsplatå med en brant och blockig
sluttning i västra delen. På platån förekommer ekskog, hällmarker i en mosaik med små kärr,
enbuskage och vildkaprifol. I flera av områdets småvatten har citronfläckad kärrtrollslända
påträffats. Utmarken var i början på 1900-talet glest bevuxen med lövträd. Betesintensiteten har
varit låg och inga röjningar har skett under lång tid, vilket fått till följd att området växt igen till
en bitvis tät ekskog med smalkroniga ekar runt ett flertal glest stående vidkroniga äldre ekar.
Tillgången på död ved är god. Signalarter som finns i området är myskmadra, murgröna,
blåsippa, buskstjärnblomma, gammelgranslav, grå skärelav och blåmossa. Rödlistade arter som
sandödla (sårbar) förekommer i området. Odlad mark finns som en mindre åkerlycka. Det
västliga vattenområdet,till stor del vassbeväxt, är del av en grund havsvik där det bland annat
finns en värdefull kransalgs-äng. Den rödlistade kransalgen raggsträfse (nära hotad) växer i viken.
Området gränsar till Natura 2000-området Stora Hammar - Varö - Lillö (SE0410181) och ligger
även nära Färskesjön (SE0410105).
Vad kan påverka negativt
Hav
- Övergödning orsakad av näringsläckage. Effekter av övergödningen kan innebära minskat
siktdjup, minskad djuputbredning av makroalger, kvävande algmattor, syrebrist och ändrad
artsammansättning.
- För stort uttag av fisk och bifångster i fisket kan påverka artsammansättningen och hela
ekosystemet.
Ängs- och betesmarker
- Igenväxning i ekdominerade miljöer med ljus- och värmekrävande arter, kan ge en ändrad artoch trädslagssammansättning då miljön blir slutnare än tidigare. Grova eller gamla träd, främst ek
eller lind, kan skuggas ihjäl i förtid om andra träd tillåts växa upp i kronorna.
- Minskat eller upphört bete, 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.
Citronfläckad kärrtrollslända
- Igenväxning runt vattnet och medföljande beskuggning missgynnar arten, liksom igenväxning
av själva vattnet om den öppna vattenspegeln försvinner.
Bevarandeåtgärder
För att inte skada naturvärden krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande
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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
Området är avsatt som naturreservat sedan 2001, med en skötselplan från samma år och skyddas
enligt 7 kap 4-6 och 30 §§ miljöbalken. I reservatsföreskrifterna regleras naturvårdsförvaltningen,
allmänhetens rättigheter och skyldigheter samt markägarens och nyttjanderättshavarens
förfoganderätt över området och vad denne behöver tåla för intrång. Reservatet förvaltas av
Länsstyrelsen i Blekinge län.
Citronfläckad kärrtrollslända är fridlyst enligt 4 § Artskyddsförordningen (2007:845). Det
innebär att det är förbjudet att avsiktligt fånga, döda eller störa djur samt ta bort eller skada ägg,
rom, larver eller bon. Det är också förbjudet att skada eller förstöra djurens
fortplantningsområden eller viloplatser, vilket innebär att inte bara arterna, utan även deras
livsmiljö under alla levnadsstadier är skyddade.
Behov av åtgärder
- Inventering av skyddsvärda träd i området har visat att ett fåtal ekar är i akut behov av åtgärder
och att ett flertal träd långsiktigt behöver frihuggas.
- Havsstrandängen behöver en tydligare hävd och träd behöver gallras i silikatgräsmarken.
- Förekomsten av karaktäristiska och typiska arter är bristfällig i våtmarkerna. Dessa behöver
inventeras.
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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