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Natura 2000 

Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Utpekande av Natura 2000- 
områden 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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Områdets totala areal: 488,3 ha

Kommun: Sölvesborg

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 

Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2017-10-30

Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2017-11-01

Regeringsbeslut, historik: 

SPA: Nej, pSCI: 1995-12-01, SCI: 2004-12-01, SAC: 2011-03-01,  regeringsbeslut 
M2010/4648/Nm

Markägarförhållanden: 

Statligt och privat

Naturtyper och arter som ska bevaras i området:

1014 - Smalgrynsnäcka, Vertigo angustior

Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:

4030 - Torra hedar

5130 - Enbuskmarker

6230 - Stagg-gräsmarker

6270 - Silikatgräsmarker

8230 - Hällmarkstorräng

9110 - Näringsfattig bokskog

9130 - Näringsrik bokskog

9160 - Näringsrik ekskog

9190 - Näringsfattig ekskog
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naturtyper eller arter som utgjort grund för utpekandet av området. Listershuvud bidrar till att 
uppfylla miljömålen Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande skogar, Ett rikt 
odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

De prioriterade bevarandevärdena vid Listershuvud är de omfattande bok-, ek- och 
avenbokdominerade ädellövskogarna samt de öppna gräsmarkerna. Området hyser höga 
naturvärden kopplade till såväl ädellövskogar med naturskogskvaliteter som till hävdberoende 
ängs- och betesmarker, inte minst vad gäller insektsfaunan. Listershuvud är ett representativt 
exempel på Listerlandets restbergslandskap med mosaikartad natur och höga bevarandevärden.

Beskrivning av området

Listershuvud är med sina 84 meter över havet ett av Listerlandets större restberg, bestående av 
prekambrisk berggrund och omgivet av sluttningar med kalkrik jordmån. Berget är inbäddat i 
ädellövskogar av främst bok och avenbok, bland annat finns här en av Sveriges största och 
viktigaste avenbokskogar. Floran är mycket rik, framför allt tack vare påverkan av den kalkrika 
jordmånen. Här finns också ett karst-landskap med doliner och grottan Hallahåle, som är 
Blekinges enda kalkstensgrotta. Hallahåle har ett djup på cirka 100 meter. Den är inte öppen för 
allmänheten.

Enligt Petter Geddas karta över Blekinge från 1684, var området vid denna tid till största delen 
bokskogsbevuxet. Av laga skifteskartan från 1833 framgår att all mark då gick under 
benämningen "afrösningsjord", vilket innebär att inget ängsbruk eller permanent åkerbruk 
förekom. Under åtminstone de senaste århundradena har området huvudsakligen nyttjats som en 
intensivt betad utmark, omgivet av ädellövskog i de brantaste och mer blockrika markerna runt 
Listershuvuds topp. De flackare partierna längst söderut har till stora delar varit öppna. 
Skogsbruk har i senare tid bedrivits främst för huggning av ved till husbehov. Viss gran- och 
tallplantering har skett i senare tid.

På Listershuvud är smalgrynsnäckan känd från en plats, en ganska grund sprickdal belägen norr 
och öster om fyren. Citronfläckad kärrtrollslända är noterad vid den lilla våtmarken i områdets 
centrala delar.

Inom befintligt Natura 2000- område finns fastigheten Hosaby 60:1, vilken ägs och förvaltas av 
Fortifikationsverket. Området nyttjas som övningsområde av Försvarsmakten och utgör militärt 
skyddsobjekt enligt skyddslagen (2010:305). Militär verksamhet har bedrivit på platsen sedan 
1960-talet.

Vad kan påverka negativt

Skog
- Avverkningar, främst slutavverkningar eller kraftiga gallringar i anslutning till objektet,
transporter, markberedning, dikning och plantering av främmande trädslag, som lärk eller
tysklönn.
- Fragmentering leder till minskad kontakt mellan ädellövskogsområden, brist på genflöde mellan
populationer samt kanteffekter. Alltför produktionsinriktat skogsbruk i angränsande ädellövskog
kan också ge dessa effekter, genom att omgivande skog då kan komma att sakna
naturskogsvärden som gamla, grova träd, död ved och mulmhål.
- En stor del av skogen gränsar mot havet. Oljeutsläpp skulle få allvarliga följder och vara
mycket svårt att sanera på de steniga stränderna.

Ängs- och betesmarker
- Minskat eller upphört bete, vilket på sikt leder till igenväxning med buskar och träd samt 
utarmning av den hävdgynnade floran och faunan.
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- Tillskottsutfodring av betesdjuren ger indirekt näringstillförsel till marken och missgynnar den
konkurrenssvaga floran.
- Avmaskning av betesdjuren under eller strax före betessläpp, med avmaskningsmedel som kan
vara skadligt för områdets insektsfauna.

Smalgrynsnäcka
- Bristande kunskap om artens förekomst är ett hot mot smalgrynsnäckan. En bidragande orsak
till kunskapsbristen är avsaknad av icke-destruktiva inventeringsmetoder.
- Överbetning eller igenväxning med buskar, träd och vass är ett hot mot snäckans livsmiljö.
- Alltför kraftig och felaktigt utförd röjning kan ha en mycket negativ inverkan på arten.

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 §§).

Skydd för området
Området är avsatt som naturreservat sedan september 1993, med en skötselplan från samma år. 
1987 förklarades området som interimistiskt naturreservat. Dessförinnan har del av området varit 
skyddat som naturminne sedan 1959. Ett beslut om utvidgning för ett mindre område på 
Listershuvuds topp fattades i juni 2010. Skötselplanen har i vissa delar reviderats vid två 
tillfällen, 2014 och 2017. Naturreservat 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.

Behov av skötselåtgärder
- Den snart 25-åriga skötselplanen behöver revideras, inte minst med avseende på skogen och
dess skötsel. Luckhuggning är aktuellt i delar av skogen som är likåldrig och saknar föryngring.
- Hävdade områden behöver i viss mån röjas och ett tydligare och mer intensivt bete är
nödvändigt i vissa delar.
- Återinventering av smalgrynsnäckan.
- Luckhuggning är angelägen i bokskogen, för återväxt och föryngring 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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Bilagor

Bilaga 1. Områdeskarta.
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