Bevarandeplan för Natura 2000-område
SE0410210 Angelskog

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
SE0410210 Angelskog
Kommun: Ronneby
Områdets totala areal: 7,5 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2017-05-24
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2017-05-31
Markägarförhållanden:
Kommunen
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:
3260 - Mindre vattendrag
6270 - Silikatgräsmarker
9070 - Trädklädd betesmark
9110 - Näringsfattig bokskog
9160 - Näringsrik ekskog

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. Angelskog bidrar till att
uppfylla miljömålen Levande sjöar och vattendrag, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och
Ett rikt växt- och djurliv.
Natura 2000-området Angelskog ingår i Lövskogskusten, Blekinges kustnära ädellövskogar.
Lövskogskusten innehåller landskap och biologiska värden av 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
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mångfald. I Angelskog är det prioriterade bevarandevärdet den artrika bok- och ekskogen samt de
trädklädda, betade hagmarkerna. Skogen och den trädklädda betesmarken är utpekade
nyckelbiotoper av Skogsstyrelsen.
Beskrivning av området
Området gränsar till Angelån och hyser höga värden ur såväl natur- som kultursynpunkt.
Området utgörs i söder av äldre bok-, avenbok- och ekskog med arter som buskstjärnblomma,
guldlockmossa och de rödlistade lavarna rosa lundlav (sårbar), bokkantlav (nära hotad),
bokvårtlav (nära hotad), stiftklotterlav (nära hotad) och gammelekslav (sårbar). Skogen är
nyckelbiotop och omfattas av biotopskydd. Det kan vara värt att notera att den sällsynta
läderbaggen (nära hotad) är konstaterad på andra sidan vägen, mindre än 50 meter väster om
området. I skogen kan även den rödlistade mindre hackspetten ses (nära hotad).
Norr om skogen ligger en betesmark i direkt anslutning till ån med därtill hörande små partier
med alsumpskog. Betesmarken är till vissa delar gamla åkrar. Dess största naturvärden finns dels
i den öppnare sydvästra delen med typiska arter som blåsuga och brudbröd och dels i en liten
lövskogslund norr därom som också är nyckelbiotop med arter som buskstjärnblomma, rostfläck,
guldlockmossa och grå skärelav. I hagmarken har även den rödlistade rosa lundlaven påträffats.
En medeltida kastalruin, Hagbards källare, ligger i betesmarkens sydöstra del. Angelskogsån
rinner längs östra delen av området och mynnar ut i ytterdelen av Angelskogsviken. Åns väg mot
havet kantas av åkermark och tät lövskog och den har tre mindre tillflöden, vilka rinner samman
strax innan Levalunda och har sitt ursprung i Listersjön och Hallsjön
Vad kan påverka negativt

Skog
- Luftföroreningar från trafiken på angränsande större vägar kan påverka den känsliga floran av
lavar och svampar som är knuten till gamla och senvuxna träd.
- Fragmentering genom ökande avstånd mellan naturtyper och populationer kan leda till brist på
genflöde genom svårigheter för arter att sprida sig
Vattendrag
- Övergödning kan leda till sämre vattenkvalitet och en ökad sedimentation på botten vilket leder
till svårighet för fiskens rom att överleva.
- Verksamheter och åtgärder (till exempel täkter, skogs- och jordbruksåtgärder) i eller i
anslutning till ån eller i dess tillrinningsområde, kan innebära risk för läckage av näringsämnen,
partiklar (grumlande ämnen), humusämnen eller bekämpningsmedel till ån. Det kan missgynna
åns biologiska mångfald genom förändrade ljus- och syrgasförhållanden i bottensubstratet.
- Föroreningar i vattnet genom utsläpp från punktkälla, såsom avlopp eller annan verksamhet.
- Utsläpp av miljögifter. Strax norr om Angelskog är en avfallsanläggning lokaliserad. Fram till
2008 deponerade Ronneby kommuns brännbara sopor hit. Deponin är numera täckt och en
återvinningscentral är förlagd till platsen. Läckage från den gamla deponin kan förekomma till
Angelskogsån. Dessutom finns en bilskrotningsanläggning norr om Angelskog, vid Gärestad,
vilket kan innebära risk för olika utsläpp i ån.
- Vattenuttag under lågflödesperioder som innebär risk för uttorkning, förhöjd vattentemperatur
och syrebrist.
Ängs- och betesmarker
- Igenväxning i ekdominerade miljöer med ljus- och värmekrävande arter, kan ge en ändrad artoch trädslagssammansättning då miljön blir mer sluten 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.
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- Tillskottsutfodring av betesdjuren ger indirekt näringstillförsel till marken och missgynnar den
konkurrenssvaga floran.
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
Området är avsatt som biotopskyddsområde sedan 2003 i beslut av Skogsstyrelsen. Enligt 7 kap
11 § miljöbalken får man inte bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som kan skada naturmiljön
inom ett biotopskyddsområde.
Miljöersättning för bevarande av betesmarker och slåtterängar enligt Miljö- och
landsbygdsprogrammet år 2014-2020 finns i områdets östra hagmarker.
Områdets ytvatten skyddas enligt vattendirektivet. Miljökvalitetsnormer för vatten fastställs med
stöd av 5 kap miljöbalken, enligt vattenförvaltningsförordningen och Havs- och
vattenmyndighetens författningssamling, HVMFS 2013:19 samt HVMFS 2015:4. Normerna
ställer krav på vattnets kvalitet.
Utsättning av fisk kräver tillstånd enligt Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2011:13) om utsättning
av fisk samt flyttning av fisk i andra fall än mellan fiskodlingar.
Fisket av havsöring är begränsat tidsmässigt, förbud gäller under tiden 1/10- 31/12.
Fiskeriverkets föreskrifter om fiske i sötvattensområdena (FIFS 2004:37).
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 Angelskog har Länsstyrelsen 2016 beslutat om
utökat strandskydd till upp till 300 meter.

Behov av skötselåtgärd
För att förbättra förutsättningarna för Natura 2000-områdets limniska miljöer kan gröna
skogsbruksplaner, skogscertifiering eller frivilliga avsättningar för skogsfastigheter uppströms
och i anslutning till Natura 2000-området vara effektiva redskap. Information till markägare och
verksamhetsutövare bör samordnas mellan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och kommunen.
Eventuellt behövs åtgärder runt vidkroniga träd i ekskogen, samt luckhuggning i syfte att gynna
förynging av ädellövträd.
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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Strandängar och betesmarker utmed ån ska fortsatt hållas öppna genom hävd. På så sätt
upprätthålls naturliga vattenståndsfluktuationer vilket minskar risken för försämrad
vattenkvalitet då närmiljön utgör en fungerande buffertzon. Död ved ska generellt förekomma i
vattendraget. Ån ska kantas av funktionella kantzoner, som i skogslandskapet ska ha ett högt
lövinslag. Havsöring och nejonöga ska finnas i reproducerande stammar.
Ekologisk status enligt vattenförvaltningsförordningen ska vara minst God.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet bedöms som ordinärt. Endast en kort sträcka av Angelskogsån ingår i
Angelskog men det finns riskfaktorer uppströms som kan påverka områdets
bevarandetillstånd. För att nå ett gynnsamt tillstånd för vattendraget krävs åtgärder för att skapa
en naturlig flödesdynamik och förbättra vattenkvalitén. Skyddet av Angelskogsån behöver
förstärkas så att åns värden bevaras. Dessutom behöver viktiga livsmiljöer i ån restaureras och
vandringshinder åtgärdas.
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Bilagor
Bilaga 1. Områdeskarta.
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