Bevarandeplan för Natura 2000-område
Sänneshult SE0410085

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
SE0410085 Sänneshult
Kommun: Ronneby
Områdets totala areal: 149 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2017-10-30
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2017-11-01
Markägarförhållanden:
Privat
Regeringsbeslut, historik:
SPA: Nej, pSCI: 1997-01-01, SCI: 2005-01-01, 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
6270 - Silikatgräsmarker
6510 - Slåtterängar i låglandet
9010 - Taiga
9080 - Lövsumpskog
9110 - Näringsfattig bokskog
9190 - Näringsfattig ekskog
91D0 - Skogsbevuxen myr
1383 - Hårklomossa, Dichelyma capillaceum
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. Sänneshult bidrar till att
uppfylla miljömålen Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar,
Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.
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I Listersjöområdet återfinns flera naturreservat och nyckelbiotoper med mycket höga
naturvärden. Sänneshult är ett av dessa värdefulla områden. I Sänneshult växer både ek- och
bokskog med lång kontinuitet och här är rapporterat hotade skalbaggar, svampar och
kryptogamer. Området är skyddat som naturreservat. De prioriterade bevarandevärdena är
ekskogen, bokskogen, ängen, sjöarna och hårklomossan, som växer längs stranden. Både
Listersjön och Sännen är av Naturvårdsverket och Fiskeriverket utpekade som nationellt
värdefulla vatten ur natur- och fiskehänsyn.
Beskrivning av området
Sänneshult är beläget i norra Ronneby kommuns skogsbygd, mellan Möljeryd och Tving. Skogen
utgörs till stor del av med naturhänsyn, brukade, flerskiktade bokskogar av hedtyp, men även
mindre områden med ekskog, barrskog och fina små sumpskogar. Området är relativt rikt på
svamp och flera fynd av naturvärdsintressanta lavar och mossor finns. Inom ramen för
miljöövervakningen har genomförts en inventering av epifytiska lavar och mossor i bokskogen
(mars-april 2014). Havstulpanlav förekommer på många träd, även bokvårtlav (nära hotad).
Förutom dessa kan rostfläck ses på ek, stiftklotterlav (nära hotad) på enstaka bokar, samt
fällmossa, porella och platt fjädermossa. I nordöstra delen av området finns betesmarker och en
mindre slåtteräng med unga hamlade askar, lindar och lönnar.
Sänneshult-området berörs även av två ävjestrandsjöar, Sännen och Listersjön. Listersjön är en
fyra kilometer lång och knappt 10 meter djup sjö. Vegetation i form av vassar och flytbladsväxter
förekommer sparsamt. De för naturtypen typiska arterna styvt braxengräs, strandpryl,
notblomster och strandranunkel samt karaktärsarterna löktåg och dvärgigelknopp växer i sjön.
Fiskbeståndet utgörs av abborre, lake, gädda, ål, braxen, mört och sarv enligt äldre uppgifter och
här finns storlom och fiskgjuse. Hårklomossa växer på flera ställen längs med stränderna. Även
en mindre del av sjön Sännen ingår i Natura 2000-området. Sännen har till största delen
sandbottnar vilka under lågvattenlinjen karaktäriseras av bladrosetter av notblomster och
strandpryl. I sjön växer även styvt braxengräs, nålsäv och strandranunkel samt löktåg. Vassar av
bladvass, knapp- och sjösäv samt flask- och trådstarr förekommer sparsamt. Strandzonen är
mycket artrik. Fiskbeståndet utgörs av samma som i Listersjön, samt inplanterad sik enligt äldre
uppgifter.
Vad kan påverka negativt

Skog
- Produktionsinriktat skogsbruk i anslutning till området, vilket kan leda till att värdefulla
element och strukturer försvinner, samt påverka mikroklimatet i områdets skogar.
- Fragmentering vid avverkning av skogar leder till minskad kontakt mellan områden, vilket ger
brist på genflöde mellan populationer av arter samt kanteffekter i små objekt.
- Konkurrens från gran eller från andra främmande trädslag.
Sjöar och hårklomossa
- Skogsbruksaktiviteter i tillrinningsområdet kan 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. Grumling är negativt
både för sjön men även för arter knutna till sjön.
- Reglering kan medföra onaturliga vattennivåer och fluktuationer. Överdämning eller onaturligt
låga vattenstånd kan leda till erosion, försumpning och igenväxning i strandzonen. Förändrade
vattenfluktuationer i samband med utnyttjande av Listersjöns vatten inom ramen för gällande
vattendom kan även hota hårklomossa.
- Regelbunden rensning av diken kan orsaka grumling. En ökad näringstillförsel till sjön är
negativt både sjön och dess arter. Mer näring i vattnet kan resultera i minskat siktdjup, vilket kan
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begränsa arters djuputbredning, samt öka påväxten från alger.
- Fiske som är ensidigt mot vissa arter eller som är för hårt i förhållande till sjöns naturliga
produktionsförmåga kan påverka konkurrensförhållanden och artsammansättning negativt.
- Utsättning av främmande arter, eller fiskstammar kan ändra konkurrensförhållanden, sprida
smitta och orsaka genetisk kontaminering.
- Kalkning av omgivande våtmarker förändrar de fysiska och kemiska förutsättningarna för
strandmiljöernas naturligt förekommande arter. Kalkning av naturligt sura tillflöden och sjöar
påverkar förutsättningarna för de arter som är anpassade till naturligt sura förhållanden.

Ängs- och betesmarker
- Minskat eller upphört bete, slåtter och hamling, vilket på sikt leder till igenväxning av buskar
och träd och utarmning av den hävdgynnade floran och faunan.
- Tillskottsutfodring av betesdjuren ger indirekt näringstillförsel till marken och missgynnar den
konkurrenssvaga floran.
- camping och friluftsliv som leder till störning av fågellivet och bortförsel av död ved.
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 naturreservat sedan 1981, med en skötselplan från samma år och
skyddas enligt 7 kap 4-6 och 30 §§ miljöbalken. I reservatsföreskrifterna regleras
naturvårdsförvaltningen, allmänhetens rättigheter och skyldigheter samt markägarens och
nyttjanderättshavarens förfoganderätt över området och vad denne behöver tåla för intrång.
Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen.
- Till skydd för fiskgjusen är i Tolsebodaviken inrättat djur- och växtskyddsområden
(fågelskyddsområde) sedan 1982. Dessa skyddas enligt 7 kap. 12 § miljöbalken. Föreskrifterna
innebär att allmänheten, och i vissa fall även markägaren, inte får vistas inom området under en
viss tid av året. Även Bockholmen i Sännen har tillträdesförbud, inom ramen för
reservatsföreskrifterna.
- 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.
- 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.
- Vilt levande exemplar av hårklomossa är fridlyst enligt 8§ Artskyddsförordningen (2007:845),
vilket innebär att det är förbjudet att i den omfattning som framgår av bilaga 2 plocka, gräva upp
eller på annat sätt ta bort eller skada hela eller delar av exemplar.
Behov av skötselåtgärder
- Revidering av skötseplanen för Sänneshults naturreservat är angelägen. Det saknas idag
skötselområde för vattenmiljön och ingen hänsyn till vattnet nämns i de skötselområden som
gränsar till vatten. Översyn behövs även av skötselområde för bokskogen, liksom den betade
ekskogen i norr. Målsättningen för åtgärder i bokskogen ska vara att gynna naturvärden.
- Gamla, vidkroniga träd behöver frihuggas, luckhuggning genomföras i områden med klen
föryngring och avverkning av gran där större uppslag förekommer.
- För att förbättra förutsättningarna för Natura 2000-områdets limniska miljöer kan gröna
skogsbruksplaner, skogscertifiering eller frivilliga avsättningar för skogsfastigheter uppströms
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och i anslutning till Natura 2000-området vara effektiva redskap. Information till markägare och
verksamhetsutövare bör samordnas mellan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och kommunen.
- Inventering av naturvärden behöver göras i den trädklädda myren.
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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Vattnet ska vara klart med ett siktdjup och ljusklimat som är förknippat med naturtypen och ha
en god fysikalisk och kemisk vattenkvalitet. Vattnet ska ej vara för surt, syrgashalten ska vara
god och halten av näringsämnen ska vara naturligt låg- intermediär. Där sand och grusbotten
finns ska det växa kortskottsvegetation såsom styvt braxengräs, strandpryl, notblomster och
strandranunkel (i Listersjön) och notblomster, strandpryl, styvt braxengräs, nålsäv och
strandranunkel (i Sännen). Det ska inte införas främmande arter eller fiskstammar i sjön som
kan påverka sjöns artsammansättning eller variation av arter negativt genom ändrade
konkurrensförhållanden eller smittspridning.
Arter såsom storlom, fiskgjuse, strandpryl, styvt braxengräs, notblomster, strandranunkel,
nålsäv, dvärgigelknopp och löktåg ska fortleva långsiktigt i området. Ekologisk status enligt
vattenförvaltningsförordningen ska vara minst god.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet för sjöarna är gott till ordinärt. Siktdjup och vattenvegetation behöver
regelbundet följas upp för att följa förutsättningen för typiska arter i sjön. I dagsläget bedöms
sjöarna inte vara påverkade av försurning, men provtagning av vattenkvaliteten behöver
fortsätta och kalkning återupptas om vattnet blir för surt framöver
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Bilagor
Bilaga 1. Områdeskarta.
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