Bevarandeplan för Natura 2000-område
SE0410207 Piskabacken

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
SE0410207 Piskabacken
Kommun: Ronneby
Områdets totala areal: 19,3 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2016-11-25
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-21
Markägarförhållanden:
Privat och kommun.
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:
6270 - Silikatgräsmarker
6410 - Fuktängar
8230 - Hällmarkstorräng
9070 - Trädklädd betesmark
9130 - Näringsrik bokskog
1083 - Ekoxe, Lucanus cervus
1166 - Större vattensalamander, Triturus cristatus
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. Piskabacken bidrar till
uppfyllandet av miljömålen Levande skogar, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap
och Ett rikt växt- och djurliv.
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De prioriterade bevarandevärdena är naturbetesmarken med dess olika naturtyper och
hävdberoende flora och fauna, den näringsrika bokskogen norr om E 22 samt förekomsterna av
ekoxe och större vattensalamander. Piskabacken var vid ängs- och hagmarksinventeringen 1990
ohävdad och igenväxande. Strax därefter restaurerades betesmarken och den har därefter hållit
en hög klass från naturvårdssynpunkt. Olika inventeringar, av bland annat svampar, lavar,
fjärilar och kärlväxter, har under årens lopp visat att Piskabacken är ett mycket skyddsvärt
område. Bokskogen i norr är nyckelbiotop och biotopskyddsområde. Södra delarna av
hagmarken ingår i två större nyckelbiotoper (klassade som lövskogslund).
Beskrivning av området
Natura 2000-området, som delas av E 22, utgörs av bokskog i norra delen och betesmark söder
om europavägen. Betesmarken, som hävdas av nöt, är mycket varierad med såväl trädklädda
delar, hällmarker, öppna gräsmarker som fuktängar. Området innehåller även två vattenfyllda
kärr/småvatten som hyser större vattensalamander. Speciellt lav- och svampfloran, men även
kärlväxtfloran, är rik. Här finns bland annat gullviva, jungfrulin, stortimjan (rödlistad),
backtimjan (rödlistad), solvända (rödlistad) och många arter av vaxskivlingar och lavar.
Noterade rödlistade eller i övrigt skyddsvärda arter är exempelvis strutskinnlav, ekoxe, allmän
ängssmygare och långbensgroda. Piskabacken är ett värdefullt område såväl för det tätortsnära
friluftslivet i Ronneby som för sina kulturhistoriska värden med flera fornlämningar, främst
grunderna efter den medeltida byn Sörby.
Vad kan påverka negativt
Ängs- och betesmarker:
- Minskat eller upphört bete, vilket på sikt leder till igenväxning med buskar och träd och
utarmning av den hävdgynnade floran och faunan.
- Tillskottsutfodring av betesdjuren vilket ger indirekt näringstillförsel till marken och
missgynnar den konkurrenssvaga floran, något som främst skulle kunna ske i samband med att
hagmarken sambetas med angränsande vall.
- Utebliven föryngring av gamla ädellövträd, som bland annat den artrika lavfloran är knuten till
(gäller även för skog).
- Ökat angrepp av askskottsjuka som dödar både yngre och äldre askar inom området.
- Luftföroreningar från trafiken på E 22:an som kan utarma den känsliga epifytfloran av lavar och
svampar som är knutna till gamla och senvuxna träd, men också orsaka övergödningeeffekter i
naturbetesmarken (gäller även för skog).
Ekoxe:
- Brist på död ekved som utgör ekoxens livsmiljö.
Större vattensalamander:
- Beskuggning eller igenväxning av den större vattensalamanderns lekvatten.
- Skogsavverkning i anslutning till Natura 2000-området som kan innebära förändrade
förhållanden med avseende på hydrologi, vindexponering och luftfuktighet, men också orsaka
fragmentering av landskapet och försvåra spridning och genutbyte för exempelvis större
vattensalamander (gäller även för ekoxe).

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§§).
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Skydd för området:
Bokskogen norr om E22 är avsatt som biotopskyddsområde sedan 2007 i beslut av
Skogsstyrelsen. Enligt 7 kap 11 § miljöbalken får man inte bedriva verksamhet eller vidta
åtgärder som kan skada naturmiljön inom ett biotopskyddsområde.
Naturbetesmarken (området söder om E22) är planerat som kommunalt naturreservat. En
reservatsbildning är angelägen.
Miljöersättning för bevarande av betesmarker och slåtterängar enligt Miljö- och
landsbygdsprogrammet år 2014-2020 finns för delar av området.
Ekoxe är fridlyst enligt 6 § Artskyddsförordningen (2007:845), vilket innebär att det är förbjudet
att döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar eller att ta bort eller skada ägg, rom,
larver eller bon.
Större vattensalamander 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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Bilagor
Bilaga 1. Områdeskarta
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