Bevarandeplan för Natura 2000-område
SE0410137 Raslången östra

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
SE0410137 Raslången östra
Kommun: Olofström
Områdets totala areal: 183,1 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2016-11-25
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-21
Markägarförhållanden:
Staten (Sveaskog)
Privat (en mindre vattenareal)
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:
3130 - Ävjestrandsjöar
9010 - Taiga
1383 - Hårklomossa, Dichelyma capillaceum
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. Raslången Östra bidrar till
uppfyllandet av miljömålen Levande sjöar och vattendrag, Levande skogar och Ett rikt växt-och
djurliv.
Natura 2000-områdets prioiterade bevarandevärden är sjötypen med dess speciella och artrika
strandflora, och förekomsten av hårklomossa. Raslången är klassad som nationellt särskilt
värdefullt vatten.
Beskrivning av området
Området Raslången Östra omfattar merparten av sjön Raslångens blekingedel, i Olofströms
kommun på gränsen mot Skåne. Även den skånska delen av sjön ingår i Natura 2000
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(SE0420303 Raslången Västra). Sjön har ett näringsfattigt, relativt klart vatten som dock har
blivit allt brunare under senare år. Den kantas av sand- och moränstränder och omges till stor del
av rationellt brukade barrskogar. Sjön och dess stränder hyser en stor biologisk mångfald. Bland
intressantare växtarter märks hårklomossa (rikligt), sjötåtel och klockgentiana. Sjön är reglerad
med högvatten under vinterhalvåret och lågvatten under sommarhalvåret, vilket är gynnsamt för
många av de strandlevande arterna. Vidare förekommer en genetiskt unik stam av
nedströmslekande öring, den s k immelnöringen. I området ingår även mindre areal
barrnaturskog, på två öar (Falkön och Kiön). Skogen på Falkön är klassad som område med
naturvärde i nyckelbiotopsinventeringen. Delar av sjön liksom mycket av den angränsande
skogsmarken ingår i ekoparken Raslången.
Vad kan påverka negativt
Sjön:
- Skogsbruksåtgärder, eller andra åtgärder, i anslutning till sjön som skulle riskera att orsaka
näringsläckage (övergödning) eller på annat sätt missgynna sjöns biologiska mångfald.
- Utsläpp av föroreningar från punktkälla, t ex avlopp eller annan verksamhet, samt utsläpp av
miljögifter till sjön.
- Nydikning eller regelbunden rensning i tillrinnande diken, som kan orsaka grumling eller ökad
brunfärgning av vattnet.
- Utsättning av främmande arter, eller fiskstammar, som kan ändra konkurrensförhållanden,
sprida smitta och/eller orsaka genetisk kontaminering.
- Överkalkning (d v s alltför stora kalkdoser, något som bl a skulle kunna skada viss vegetation).
- Reglering av sjöns vatten, eller andra åtgärder som skulle kunna förändra den nuvarande
hydrologin.
- Utfyllnad, grävning, muddring mm inom området.
- Ensidigt fiske mot vissa arter eller fiske som är för hårt i förhållande till sjöns naturliga
produktionsförmåga kan påverka konkurrensförhållanden och artsammansättning.
- Inplantering av främmande arter, raser eller fiskstammar, kan ändra konkurrensförhållanden,
sprida smitta och orsaka genetisk försämring.
Skog:
- Skogsbruksåtgärder i barrnaturskogen.
- Avsaknad av skogsbrand i barrnaturskogen vilket bland annat innebär brist på viktiga strukturer
och funktioner som nybränd ved och mark.- Slitage på öar i samband med alltför intensivt
friluftsliv.
Hårklomossa:
- Förändringar i hydrologin som innebär att de för hårklomossan nödvändiga
vattenståndsvariationerna mellan sommar och vinter upphör.
- Avverkningar i anslutning till sjön, som innebär att hårklomossan utsätts för skadlig
solexponering.
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:
Hela den aktuella delen av sjön, med angränsande skogsområden, ingår i eller gränsar till
Sveaskogs ekopark Raslången. Ekoparken omfattas av naturvårdsavtal mellan Sveaskog och
Naturvårdsverket.
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Sjön omfattas av strandskydd enligt 7 kap. 13-18 §§ miljöbalken. Strandskydd gäller generellt
100 meter från strandlinjen (ut i vattnet och inåt land).
Hårklomossa är fridlyst enligt 8§ artskyddsförordningen (2007:845) vilket innebär att det är
förbjudet att i den omfattning som framgår av bilaga 2 plocka, gräva upp eller på annat sätt ta
bort eller skada hela eller delar av exemplar.
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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