Bevarandeplan för Natura 2000-område
SE0410160 Boafall-Pieboda

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.
I bevarandeplanen redovisas gränser, naturtyper och arter enligt bästa tillgängliga kunskap, vilket för detta
område skiljer sig något från vad som är beslutat av regeringen. Länsstyrelsen har för avsikt att föreslå dessa
ändringar till regeringen när tillfälle ges. Vid förvaltning och tillståndsprövning utgår man ifrån i
verkligheten förekommande naturtyper, varför det är nödvändigt att bevarandeplanen redovisar dessa, även
om de inte har hunnit beslutas av regeringen.
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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Ingegerd Erlandsson

Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0410160 Boafall-Pieboda
Kommun: Olofström
Områdets totala areal: 200,4 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2016-08-23
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-21
Markägarförhållanden:
Privat och statligt.
Regeringsbeslut, historik:
SPA: Nej, pSCI: 2001-05-01, 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
6230 - Stagg-gräsmarker
6270 - Silikatgräsmarker
7140 - Öppna mossar och kärr
9010 - Taiga
9080 - Lövsumpskog
9110 - Näringsfattig bokskog
9190 - Näringsfattig ekskog
91D0 - Skogsbevuxen myr
1082 - Bred paljettdykare, Graphoderus bilineatus
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. Området bidrar till att
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uppfylla miljömålen Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar samt
Ett rikt växt- och djurliv.
Boafall-Pieboda är ett representativt exempel på västra Blekinges sjö- och sprickdalslandskap.
Området har höga naturvärden knutna såväl till bokdominerade ädellövskogar som till våtmarker
och naturbetesmarker.
I Boafall-Pieboda är de prioriterade bevarandevärdena skogsmarker med ädellövskog och
sumpskog, naturbetesmark, våtmarkskomplex med mosse, kärr och gungfly samt vattenmiljöer i
gyl och vik. Naturvärdena är främst knutna till skoglig kontinuitet, varierande åldersstrukturer,
grova ädellövträd, senvuxna ädellövträd, bukettformigt växande hassel, hålträd, alsocklar,
stående och liggande död ved och död ved i våta och fuktiga miljöer. Dessutom är biologiska
bevarandevärden knutna till betespåverkade öppna och trädbärande hagmarker, naturliga
vattenståndsfluktuationer i våtmarkskomplex, sjö, bäckar samt naturlig hydrologi i områden med
källor och rörligt markvatten.
Beskrivning av området
Tillsammans med Boafall Norra SE0410138 består Boafall-Pieboda av ett stort sammanhängade
ädellövskogsområde med till stora delar boknaturskog, samt sumpskogar, ett öppet kärr och
ekskogar. I sydvästra delen finns hagmarker.
Natura 2000-området ligger vid södra änden av sjön Halen i Olofströms kommun. Halen är en
näringsfattig och relativt klar sjö, klassad som ävjestrandsjö. Den del av Halen som ingår i
området, Ladfogdeviken, utgör en smal vik av sjön som vidgar sig i Ladfogdegylet.
Ladfogdevikens stränder är flacka, bottnen är grund och vattenvegetationen på de grunda
bottnarna består av perenn kortskottsvegetation. Här finns braxengräs och i täta mattor på bottnen
växer strandpryl, arter som är typiska för naturtypen Ävjestrandssjöar. Vass och annan högre
vattenvegetation med slingor och flytbladsvegetation är relativt sparsam. Bred paljettdykare, en
vattenlevande skalbagge som är fridlyst, lever i viken. Naturliga vattenståndsvariationer är en
förutsättning för karaktäristisk annuell (ettårig) pionjärvegetaion som förekommer på de flacka
stränderna som blottas eller utsätts för störningar i strandlinjen.
Halen är reglerad (höjd med cirka 1 meter) sedan 1901 inför anläggandet av en ny vattenränna
ner till Olofströms bruk. Ett tydligt tecken på att sjön höjts är att man 1 meter under vattenytan
kan hitta stubbar, stockar och stengärdesgårdar.
Natura 2000-områdets marker ligger på nord- och västvända bitvis branta och rikt grovblockiga
sluttningar. Berggrunden består av granit. Berg i dagen förekommer på mindre ytor i
sluttningarna. Flera bäckar rinner delvis underjordiskt i de blockiga sluttningarna. De skogliga
delarna har höga naturskogskvalitéer. I orörda lövskogar och i blockrika branta sluttningar
förekommer grova träd och gott om död ved i olika nedbrytningsstadier i form av torrakor, lågor,
högstubbar och grenar på marken, vilket ger en gynnsam livsmiljö för vedlevande organismer.
I dessa områden finns en värdefull vedinsektsfauna. Den rödlistade jättesvampmalen, en stor
malfjäril, är vanlig i delar av området och den är en indikator för trädkontinuitet. Spillkråka är
både rödlistad och ingår i EU’s fågeldirektiv. Den häckar främst i grov- och högstammig skog
där den hackar ut sitt bohål högt upp i levande, döda och döende träd. Bok- och ekskogar på
privat mark har gallrats och körskador har uppstått efter att området utpekats till Natura 2000.
Därmed har dessa skogar förlorat sin naturskogskaraktär vilket innebär att gynnsamt
bevarandetillstånd kraftigt försämrats. De gallrade skogarna utgör utvecklingsmark för att binda
samman naturskogarnas värdekärnor.
På planare mark finns sumpskogar och mark som har varit uppodlade men numera åter är
skogbevuxen. I områdets nordöstra del ligger Ladfogdegylet som är ett 17 hektar stort
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våtmarkskomplex med ett soligent kärr och stora mjukmattekärr och gungflyn i anslutning till en
smal vik i sjön Halen. Här häckar tranor, gäss, kanadagås, skogssnäppa och enkelbeckasin.
Våtmarkskomplexet är av högsta klass i den nationella våtmarksinventeringen. En liten del av
våtmarkerna med en skogbevuxen svagt välvd mosse ingår i det angränsade Natura 2000området Halen. Delar av de tidigare uppodlade markerna är nu skogbevuxna med ädellövskog, på
fuktiga marker med glasbjörk. Flera blockiga ängsmarker har planterats med gran som sedan har
röjts bort för att etablera lövskog istället.
I södra delen av området beteshävdas ett äldre odlingslandskap med odlingsrösen och en
stenmurkantad fägata som frilades när den planterade granskogen avverkades. I västra delarna
finns ett äldre odlingslandskap med hagmarker som är med i bevarandeplanen för
odlingslandskapet i Blekinge. I dessa hagmarker växer flera arter vaxskivlingar och jordtungor,
svampar som indikerar att hagmarkerna har hävdats under lång tid. Flera rödlistade vedlevande
insekter har hittats i död ved främst av bok men även av björk, asp och i vedsvampar. Även
rödlistade marklevande skalbaggar, svampar, lavar och mossor förekommer inom området.
Vad kan påverka negativt
I de delar som ingår i naturreservat är områdets skogsmarker, våtmarker och naturbetesmarker
skyddade mot bland annat markexploatering genom reservatsföreskrifter. Även skogen inom
Ekoparken betraktas som skyddad.
Följande faktorer regleras inte genom reservatsföreskrifterna och kan påverka naturtyperna
negativt:
Sjöar och vattendrag
- Olika typer av icke naturligt ändrad hydrologi inom eller i anslutning till området, som riskerar
påverka områdets naturvärden negativt. Reglering kan medföra onaturliga vattennivåer och
fluktuationer. Överdämning och/eller onaturligt låga vattenstånd kan leda till erosion,
försumpning och/eller igenväxning i strandzonen. Regleringskonstruktioner och
infrastrukturanläggningar som broar och vägtrummor kan utgöra vandringshinder. Exploatering
av strandområden kan även vara negativt för möjligheten att upprätthålla naturliga strandmiljöer
och riskera att öka framtida efterfrågan om översvämningsskydd.
- Grumling av vatten eller utsläpp av miljöfarliga ämnen från punktkälla eller
infrastrukturanläggningar, kalkning av omgivande våtmarker, kalkning av naturligt sura (ej
antropogent försurade) vatten och våtmarker eller i övrigt försämrad vattenkemi i sjöarna eller
deras vattendrag. Dock viktigt att övervaka så icke naturligt försurade områden inte försuras.
Ängs- och betesmarker
-Minskad eller upphörd hävd leder på sikt till igenväxning och en utarmning av den hävdgynnade
floran och faunan.
-Tillskottsutfodring av djuren ger indirekt näringstillförsel till marken och missgynnar den
konkurrenssvaga floran.
Hela området
- Inplantering/utsättning av främmande arter, raser eller fiskstammar, kan ändra
konkurrensförhållanden, sprida smitta och/ellerorsaka genetisk kontaminering.
- Friluftslivets störning av känsliga arter, som till exempel häckande storlom och fiskgjuse.

Bred paljettdykare
- Användning av gödsel-, jordförbättrings-, eller bekämpningsmedel i markerna eller i vattnet,
inom eller i anslutning till området, kan riskera att påverka mark, vatten eller organismer i
områdets limniska miljöer.
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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
- En stor del av området, 170 hektar på den östra delen sydost om sjön Halen, är sedan 2015
avsatt som naturreservatet Pieboda och skyddas enligt 7 kap 4-6 §§ miljöbalken. I reservatsföreskrifterna regleras naturvårdsförvaltningen, allmänhetens fri- och skyldigheter samt
markägarens och nyttjanderättshavarens förfoganderätt över området och vad denne behöver tåla
för intrång. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Blekinge län. Resterande del, som ägs av
Sveaskog, har naturvårdsavtal med Skogsstyrelsen och är en del av "Ekopark Raslången".
- Miljöersättning för bevarande av betesmarker och slåtterängar enligt Miljö- och
landsbygdsprogrammet år 2014-2020 finns i området.
- Avtal om betesdrift inom delar av området finns upprättat mellan Länsstyrelsen Blekinge län
och djurhållare.
- Bred paljettdykare 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 arten, utan även dess livsmiljö under alla levnadsstadier är
skyddad.
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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Bilaga 1. Områdeskarta
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