Bevarandeplan för Natura 2000-område
SE0410010 Stiby backe

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
SE0410010 Stiby backe
Kommun: Sölvesborg
Områdets totala areal: 119,8 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2016-11-07
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-21
Markägarförhållanden:
Statligt
Regeringsbeslut, historik:
SPA: Nej, pSCI: 1997-01-01, 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:
4030 - Torra hedar
5130 - Enbuskmarker
9070 - Trädklädd betesmark
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. Området bidrar till att
uppfylla miljömålen Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap samt Ett rikt växt- och djurliv.
I Stiby backe är de prioriterade bevarandevärdena skogsmarker med ädellövskog och sumpskog,
naturbetesmarker med hed- och gräsmarker samt hällmarker. De biologiska bevarandevärdena är
framför allt knutna till avenbokar och grova ekar med flera ädellövträd, senvuxna och gamla träd,
hål- och boträd, döende och död ved och till välbetade gräsmarker med artrik flora.
Området är ett representativt exempel på Listerlandets restbergslandskap. Det utgörs av ett
uppstickande restberg med en platå omgivet av slättområden, där skogsmarker med
ädellövskogar, liksom hällmarker och naturliga fodermarker har stor betydelse för områdets
biologiska mångfald av naturtyper, ekosystem och arter.
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Beskrivning av området
Stiby backe är beläget på Listerlandet i sydvästra Blekinge och sammanfaller nästan helt med
naturreservatet Stiby backe. Stiby backe har fått sitt namn efter ett 70 meter högt restberg av
prekambriskt urberg, som ligger centralt i området. Landskapet fick sin nuvarande form under
den senaste istiden och kring restberget har formats en drumlin. På krönet går berghällar i dagen.
I öster sluttar marken ganska brant och terrängen är bitvis blockrik. Inte långt från toppen finns
gravhögar från bronsåldern och det finns en koleragravplats. Rester efter stenbrott är synliga i
terrängen. Markhistoriskt har området tillhört såväl inägomark med åkrar som utmark, det vill
säga betesmark, med eller utan träd. Idag täcks bergets sluttningar och omgivningar av
naturbetesmarker och ädellövskogar med naturskogskvalitéer. I området finns också inslag av
vallodling. Lövskogar med bok och avenbok, där murgröna slingrar runt stammarna, omväxlar
med ekhagmarker och torrängar. Den stora variationen av naturtyper inom reservatet gör att djuroch växtliv är ovanligt rika.
Både naturbetesmarkerna och ädellövskogen i Stiby backe hyser en intressant och artrik flora.
Naturbetesmarkerna varierar från öppna torra hedar till trädklädd betesmark. De öppna
betesmarkerna ligger dels uppe på en platå, dels nedanför berget. I de öppna betesmarkerna finns
till stora delar en typisk torrängsflora med hävdpräglade arter som exempelvis hedblomster,
vårtåtel, fårsvingel, backtimjan, backnejlika, borsttåtel och vårstarr. Torrängarna är till största
delen öppna men här och var kommer uppslag av bland annat vildrosarter, till exempel den
rödlistade flikrosen (nära hotad). Buskskiktet utgörs förutom av vildrosarter huvudsakligen av
hassel, slån, kaprifol och björnbär. I de öppna, bitvis sandiga betesmarkerna finns en intressant
dyngbaggsfauna, med rödlistade arter som exempelvis månhornsbagge (sårbar).
På höjdryggen i områdets centrala del finns enbuskmarker på stenbunden mark med tunt
jordtäcke och en del hällmarker. Träd- och buskskiktet är bitvis tätt och domineras av enbuskar
med inslag av bland annat tall, ek och nyponros. Kärlväxtfloran domineras av torktåliga växter. I
de trädklädda hagmarkerna domineras trädskiktet av ek med inslag av andra lövträd, exempevis
björk. Det finns ganska grova solbelysta ekar. Oxtungsvamp är en signalart som växer på gamla
rötade ekar. En del grov, död ved finns också. Buskskiktet domineras av hassel. Värden knutna
till områden med lång kontinuitet av hassel indikeras av bland annat svamparna hasselticka och
läderskål som är signalarter. I fältskiktet växer betespräglade gräsmarksarter, exempelvis
backsippa, midsommarblomster och småjungfrukam på partier med större ljusinsläpp. I övrigt är
fältskiktet glest och floran mer lundartad.
Delar av den näringsrika ädellövskogen vid restbergetsfot utgörs av nästan rena bestånd av
avenbok, medan andra delar är ekdominerade med varierande inslag av bok, avenbok och andra
lövträdsarter. Naturskogskvalitéer finns i form av gamla eller grova träd och död ved.
Buskskiktet utgörs av bland annat hasselbuketter, murgröna och föryngring av lövträd.
Fältskiktet är örtrikt med riklig vårblomning. Den slutna och halvöppna ädellövskogen
domineras av vårblommande arter som vit-, blå- och gulsippa, små- och sloknunneört och
svalört. I skogen förekommer nästrot, en ganska ovanliga orkidé som saknar klorofyll. Det finns
fuktiga partier och hålor som tidvis är vattenfyllda. En del av ädellövskogen är obetad, andra
delar betas extensivt. På platser där den betade skogen successivt övergår i naturbetesmark med
visst träd- och buskskikt finns välutvecklade bryn. Dessa finns även kring öppna hedmarker. I
området finns också ett mindre parti med planterad, gles tallskog med buskskikt av en.
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Fågelfaunan är artrik i Stiby backe och tre fågelarter som är listade i EU’s fågeldirektiv har
observerats där. Det är törnskata, även rödlistad (nära hotad), spillkråka och trädlärka. På
rödlistan finns även mindre hackspett och sånglärka (nära hotade). Det förekommer ett rikt
småfågelliv med trädlärka, näktergal och ett stort antal sångare, bland annat höksångare.
Bland fågelfaunan märks dels arter med behov av öppna marker, såsom sånglärka och dels
arter som behöver öppen mark i anslutning till löv- eller tallskog, till exempel gulsparv. Gles
tallskog i anslutning till öppen betesmark är en biotop som trädlärkan uppskattar, medan
törnskan trivs i halvt igenvuxna enbuskmarker.
Vad kan påverka negativt
Betesmarker:
Områdets torra hedar, trädklädda betesmarker och enbuskmarker är skyddade mot bland
annat markexploatering genom naturreservatsföreskrifter. Följande faktorer regleras inte
genom reservatsföreskrifterna och kan påverka naturtypen negativt:
- Upphörd, felaktig eller otillräcklig hävd, exempelvis minskat eller upphört bete eller bristande
buskröjning, leder på sikt till igenväxning av buskar och träd och utarmning av den hävdgynnade
floran och faunan.
- Fårbete kan anses vara ett hot i vissa delar, då bland annat den för området typiska arten
backsippa påverkas negativt av fårbete. Till skillnad från nötboskap och hästar äter får
backsippsplantor. Fåren är också för lätta för att i någon större utsträckning ge upphov till de
markblottor, som behövs för att nya backsippsplantor ska kunna etablera sig.
- Övergödning genom till exempel tillskottutfodring av betesdjuren, vilket indirekt ger
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.
Ädellövskog:
-Fragmentering i form av avverkning av angränsande ädellövskogar 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.
- Plantering av främmande trädslag, till exempel lärk och sykomorlönn i anslutning till objektet.
Plantering av gran i anslutning till objektet är också olämpligt, då gran lätt frösår sig och
dessutom påverkar markstatusen negativt.
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 1971 och skyddas enligt 7 kap 4-8 §§ miljöbalken.
I reservatsföreskrifterna regleras naturvårdsförvaltningen, allmänhetens fri- och skyldigheter samt
markägarens och nyttjanderättshavarens förfoganderätt över området och vad denne behöver tåla
för intrång. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Blekinge län.
- Beslutet med föreskrifter samt skötselplanen reviderades 2014 för att reservatsskyddet bättre
ska kunna möta hoten inom området. Samtidigt utökades reservatet med 3 ha gräs- och
skogsmark i sydost, ägd av Naturvårdsverket. Denna del ingår i nuläget inte i Natura 2000området.
- Miljöersättning för bevarande av betesmarker enligt Miljö- och landsbygdsprogrammet för
Sverige år 2000-2006 finns på delar av området.
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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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Bilagor
Bilaga 1. Områdeskarta
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