Bevarandeplan för Natura 2000-område
SE0410171 Sjöarp-Nässjön

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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Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0410171 Sjöarp-Nässjön
Kommun: Ronneby
Områdets totala areal: 160 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2016-12-12
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-21
Markägarförhållanden:
Kommun
Regeringsbeslut, historik:
SPA: Nej, pSCI: 2000-07-01, 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
3150 - Naturligt näringsrika sjöar
6270 - Silikatgräsmarker
8220 - Silikatbranter
8230 - Hällmarkstorräng
9020 - Nordlig ädellövskog
9070 - Trädklädd betesmark
9110 - Näringsfattig bokskog
9130 - Näringsrik bokskog
9160 - Näringsrik ekskog
9180 - Ädellövskog i branter
9190 - Näringsfattig ekskog
91D0 - Skogsbevuxen myr
91E0 - Svämlövskog
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1042 - Citronfläckad kärrtrollslända, Leucorrhinia pectoralis
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. Sjöarp-Nässjön bidrar till
uppfyllandet av miljömålen Levande skogar, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap,
Levande sjöar och vattendrag samt Ett rikt växt- och djurliv.
Områdets prioriterade bevarandevärden är den naturligt näringsrika Nässjön, den näringsfattiga
Blanksjön, silikatgräsmarken, samt de näringsfattiga och näringsrika ek- och bokskogarna.
Sjöarp-Nässjön utgör ett av länets mest komplexa naturområden med mosaik av ädellövskogar,
hällmarker, våtmarker, gräsmarker, sjöar och vattendrag. Inom området har avgränsats 7 mindre
nyckelbiotoper. Ett betydande antal rödlistade arter har påträffats. De båda sjöarna samt den del
av Vierydsån som ingår i området är utpekade av Naturvårdsverket som nationellt värdefulla
vatten från naturvårdssynpunkt. Vierydsån har även vid en utförd naturvärdesbedömning med
verktyget System Aqua fått bedömningen Mycket högt naturvärde.
Beskrivning av området
Ädellövskogarna i Sjöarp är en nordlig utpost av det kustnära ädellövskogsområdet i mellersta
Blekinge. Området är beläget i ett utpräglat sprickdalslandskap med stora topografiska
variationer (10-50 m.ö.h.). I söder delas området av riksväg E 22. Variationsrikedomen är stor
med ideliga växlingar mellan ekblandskogar, bokskogar, artrika lundar, en- och kratteksbevuxna
hällmarker, betesmarker, bryn och rester av slåtterängar. Större delen av skogsbestånden är
olikåldriga med en väl utvecklad skiktning. Äldre grova träd samt olika former av död ved
förekommer framförallt i anslutning till betesmarker, näringsfattigare höjdpartier med grund
jordmån, lundmiljöer och i de brantare sluttningarna. Morän dominerar, men lersediment och
rörligt markvatten finns på flera ställen. I högre belägna delar går berggrunden i dagen.
I området ingår en liten del av Vierydsån samt två sjöar med värdefulla men mycket olika
egenskaper. Nässjön är en naturligt eutrof sjö (en av få i Blekinge) medan Blanksjön är en
oligotrof-mesotrof sjö. Inom vattenförvaltningens arbete med EU:s ramdirektiv för vatten har så
kallade vattenförekomster utpekats. Blanksjön, Nässjön och den del av Vierydsån (ÖstersjönNässjön) utgör tre sådana vattenförekomster. Blanksjön har bedömts ha God ekologisk status
medan Nässjön och Vierydsån (Östersjön-Nässjön) har måttlig status (2013). Den huvudsakliga
anledningen till att de inte når målnivån god ekologisk status är kopplat till näringsämnen
(fosfor).
Området hyser ett flertal rödlistade eller i övrigt skyddsvärda arter, främst bland kryptogamer,
insekter och svampar, representativa för ett mycket brett spektrum av olika livsmiljöer. Särskilt
noterbart är förekomster av större vattensalamander, citronfläckad kärrtrollslända och ekoxe vilka
är utpekade i habitatdirektivet.
Vid Nässjöns västra strand finns ett markant höjdparti, Bårkullen, vilket i äldre tider användes
som försvarsanläggning (fornborg).
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Vad kan påverka negativt
Sjöar och vattendrag:
- Skogsbruksaktiviteter inom området, men även uppströms i tillrinningsområdet, kan även
orsaka ökad belastning av humusämnen, grumling och igenslamning av bottenvegetation och
grunda bottnar. Avverkning av strandskogen förändrar hydrologi och struktur i strandzonen och
ökar risken för erosion samt igenväxning av åfåran. Omställning från lövskog eller betesmark till
barrskog i närområdet ändrar markkemi, bidrar till en ökad försurning av vattendraget och
förändrar landskapsbilden. Rensning i tillrinnande diken och vattendrag kan även det orsaka
grumling vilket är negativt både för naturtyperna och deras karaktäristiska- och typiska arter.
- Intensivt jordbruk i tillrinningsområdet och regelbunden rensning av åkerdiken kan orsaka
grumling, och riskerar även att orsaka läckage av närings- och bekämpningsmedel. En ökad
näringstillförsel är negativ både för naturtyperna och för deras karaktäristiska- och typiska arter.
- Infrastrukturanläggningar kan orsaka grumling och utsläpp av miljöfarliga ämnen i diken och
vattendrag uppströms. Broar och vägtrummor över in- och utflöden kan orsaka vandringshinder.
- Reglering av sjöarnas eller åns vattennivå, eller för stort vattenuttag, kan medföra onaturliga
vattennivåer och fluktuationer som leder till erosion, försumpning eller igenväxning i
strandzonen.
- Avlägsnande av viktiga strukturer som stenar och block, eller död ved, i eller i anslutning till
åfåran.
- Fiske som är ensidigt riktat mot vissa arter eller som är för hårt i förhållande till sjöarnas
naturliga produktionsförmåga kan påverka konkurrensförhållanden och artsammansättning.
- Utsättning av främmande arter, eller fiskstammar kan ändra konkurrensförhållanden, sprida
smitta eller orsaka genetisk kontaminering.
- Utsläpp av föroreningar från punktkälla, exempelvis avlopp, industri, täkt eller annan
verksamhet ökar risken för negativa vattenkemiska förändringar.
Skog:
- Produktionsinriktat skogsbruk som leder till mera homogena bestånd med minskad medelålder,
skiktning och lövandel samt en ökad fragmentering av biotoper vilket innebär minskad kontakt
mellan områden och därmed minskade möjligheter för arters spridning och etablering på
landskapsnivå.
- Konkurrens från gran samt från för området främmande trädslag som sykomorlönn och
hybridasp, samt ökad dominans av bok i områdets ekskogstyper..
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.
Ekoxe:
-Det främst hotet mot ekoxe är igenväxning. När ekar som tidigare stått i mer öppna miljöer
växer igen dör de i förtid på grund av konkurrensen.
- Ekoxe hotas av att glesa bestånd med gamla ädellövträd generellt blir allt mer sällsynta, samt av
att bristen på död, grov ved blir vanligare i markerna. Långa avstånd mellan värdefulla
livsmiljöer minskar dess spridningsmöjligheter och möjlighet till genutbyte med andra
populationer.
-En bruten kontinuitet av jätteträd kan göra att ersättningsträd för arten att flytta till när den äldre
generationens träd dör saknas.
Större vattensalamander:
- Barrskogsplantering och igenväxning runt annars lämpliga lekvatten medför bland annat
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beskuggning som fördröjer eller omintetgör överlevnadsmöjligheterna för larverna.
- Fragmentering av landskapet och isolering genom att omkringliggande miljöer är olämpliga för
större vattensalamander, till exempel om de utgörs av barrskog eller åkermark, kan vara ett
problem då arten har en begränsad spridningsförmåga.
- Inplantering av fisk eller kräftor.
- Brist på strukturer såsom murkna stubbar, stockar, stenar och block för salamandrarna att
gömma sig och övervintra under.

Citronfläckad kärrtrollslända:
- Igenväxning runt vattnet och medföljande beskuggning missgynnar arten, liksom igenväxning
av själva vattnet om den öppna vattenspegeln försvinner.
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:
Ett förslag till beslut och skötselplan för ett planerat naturreservat som är något större än Natura
2000-området skickades på remiss 2011, men reservatsbildningen har ännu inte genomförts. Det
är angeläget att reservatsbildningsprocessen återupptas och slutförs.
Nässjön, Blanksjön och Vierydsån omfattas av strandskydd enligt 7 kap. 13-18 §§ miljöbalken.
Strandskydd gäller generellt 100 meter från strandlinjen (ut i vattnet och inåt land).
Miljökvalitetsnormer för vatten fastställs med stöd av 5 kap MB, enligt vattenförvaltningsförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2013:19 samt HVMFS
2015:4. Normerna är ett rättsligt verktyg och ställer krav på vattnets kvalitet vid en viss tidpunkt,
till exempel "god ekologisk status 2015".
Miljöersättning för bevarande av betesmarker och slåtterängar enligt Miljö- och
landsbygdsprogrammet år 2014-2020 finns i 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 och citronfläckad kärrtrollslända är fridlysta 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 arterna, utan
även deras livsmiljö under alla levnadsstadier är skyddade.
Behov av skötselåtgärder:
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.
Inventering av typiska arter behöver ske inom flera av områdets naturtyper.
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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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naturligt låg- intermediär. Där lämpligt bottensubstrat finns (sand eller grus) ska det finnas
kortskottsvegetation med typiska arter som notblomster, strandpryl, klotgräs och braxengräs.
Sjön ska vara fri från främmande arter eller fiskstammar som kan påverka dess
artsammansättning eller variation av arter negativt genom ändrade konkurrensförhållanden
eller smittspridning. Ekologisk status enligt vattenförvaltningsförordningen ska vara minst god.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet för sjön anses vara ordinärt till gott. I dagsläget bedöms sjön ej vara
påverkad av försurning.
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Bilagor
Bilaga 1. Områdeskarta
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