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Natura 2000 

Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Utpekande av Natura 2000- 
områden 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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Områdets totala areal: 6 ha

Kommun: Olofström

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. Snöfleboda bidrar till att 
uppfylla miljömålen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv.

I Snöfleboda är det prioriterade bevarandevärdet ekskogen med sin rika förekomst av mossor och 
lavar, så som lunglav (rödslistad som nära hotad). Skogen präglas av naturlig dynamik. Vårfloran 
är väl utvecklad och skogen är utpekad nyckelbiotop av Skogsstyrelsen.

Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2017-10-30

Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2017-11-01

Regeringsbeslut, historik: 

SPA: Nej, pSCI: 2000-07-01, SCI: 2005-01-01, SAC: 2011-03-01,  regeringsbeslut 
M2010/4648/Nm

Beskrivning av området

Snöflebodaån rinner fram i en nord-sydlig, stundtals mycket markerad sprickdal. Natura 2000-
området Snöfleboda utgörs av en mindre ädellövnaturskog på åns västra sida. Berggrunden, som 
består av ögonförande grå gnejsig granidiorit, går i dagen på någon enstaka plats, men överlagras 

Markägarförhållanden: 

Privat

Naturtyper och arter som ska bevaras i området:

1383 - Hårklomossa, Dichelyma capillaceum

Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:

9160 - Näringsrik ekskog

91E0 - Svämlövskog
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i övriga delar av sandig morän, bitvis rik- eller storblockig. Området ligger cirka 75-95 meter 
över havet och utgörs av några höjdpartier med fuktiga svackor emellan, där grundvatten tränger 
fram. Häradskartan från början av 1900-talet anger att området även då var lövskogsklätt, liksom 
merparten av kringliggande marker. Det rådde dock sannolikt betydligt mer öppna förhållanden 
än idag, eftersom det i området fortfarande står kvar gamla lindar, vilka tidigare varit hamlade. 
Dagens skog domineras av avenbok, med större inslag av ek, samt förekomst av lind, lönn, bok 
och enstaka gran. I buskskiktet växer bland annat hassel. Det finns relativt god tillgång på död 
ved i olika former samt hålträd.

I öster gränsar området mot Snöflebodaån, som vid hög vattenföring översvämmar den 
intilliggande låglänta skogen. Trädskiktet domineras här, liksom i andra fuktstråk inom området, 
av al och björk. Natura 2000-områdets fältskikt är rikt, med arter som lundstjärnblomma, 
vätteros, vårärt, blåsippa, svart trolldruva, gullpudra, myskmadra, missne och bäckbräsma. Bland 
kryptogamer noteras bland annat svamparna hinnskivling, cinnoberspindling (nära hotad), 
slöjröksvamp (sårbar) och igelkottsröksvamp, samt lavarna mörk kraterlav (sårbar) och lunglav 
(nära hotad) i området, varav den sistnämnda här har en av sina största kända förekomster i länet. 
Vid ån växer hårklomossa (nära hotad), som i Snöflebodaån även den har en av sina största 
förekomster i länet. Vintertid kan strömstaren ses sitta på stenarna och då och då dyka i forsarna 
efter föda.

Vad kan påverka negativt

Skogen
- Skogsbrukåtgärder i anslutning till området kan leda till att värdefulla element eller strukturer
försvinner och att ljus- och fuktförhållanden förändras så att arter påverkas negativt.
- Fragmentering av biotoper kan leda till minskad kontakt mellan områden och ökad kanteffekt
på mindre objekt.
- Konkurrens från gran och bok.

Hårklomossa
- Åtgärder eller verksamheter i eller i anslutning till ån som riskerar att förändra åns hydrologi, 
hydrokemi, vilket resulterar i uteblivna eller onaturliga vattenståndsfluktuationer, kan påverka 
hårklomossan negativt.

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. 27-
29 §§).

Skydd för området
Området är avsatt som biotopskyddsområde sedan 1994 i beslut av Skogsstyrelsen. Enligt 7 kap 
11 § miljöbalken får man inte bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som kan skada naturmiljön 
inom ett biotopskyddsområde.

Behov av åtgärder
Den exakta förekomsten av hårklomossa inom området behöver inventeras.
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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.

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 
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Bilagor

Bilaga 1. Områdeskarta
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