Bevarandeplan för Natura 2000-område
SE0410105 Färskesjön

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
SE0410105 Färskesjön
Kommun: Karlskrona
Områdets totala areal: 333,7 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2017-05-24
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2017-05-31
Markägarförhållanden:
Staten (Naturvårdsverket)
Privat
Regeringsbeslut, historik:
SPA: 2000-07-01, regeringsbeslut M2000/1680/Na, pSCI: 1998-01-01, 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:
3110 - Näringsfattiga slättsjöar
3160 - Myrsjöar
7140 - Öppna mossar och kärr
8230 - Hällmarkstorräng
9010 - Taiga
9080 - Lövsumpskog
9110 - Näringsfattig bokskog
9160 - Näringsrik ekskog
9190 - Näringsfattig ekskog
91D0 - Skogsbevuxen myr
1042 - Citronfläckad kärrtrollslända, Leucorrhinia pectoralis
A224 - Nattskärra, Caprimulgus europaeus
A236 - Spillkråka, Dryocopus martius
A246 - Trädlärka, Lullula arborea
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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. Färskesjön bidrar till
uppfyllandet av miljömålen Levande skogar, Myllrande våtmarker, Levande sjöar och vattendrag
samt Ett rikt växt- och djurliv.
Områdets prioriterade bevarandevärden är de näringsfattiga och näringsrika ek- och
bokskogarna, den näringsfattiga sjön samt den rika förekomsten av nattskärra. Färskesjön utgör
ett av länets mest komplexa och artrika naturområden med mosaik av ädellövskogar, hällmarker,
våtmarker. Våtmarkerna ingår i den nationella myrskyddsplanen, och delar av dem i
Skogsstyrelsens sumpskogsinventering. Större delen av området är klassat som nyckelbiotop
eller naturvärdesobjekt, och är naturreservat. Ett flertral rödlistade arter har påträffats.
Beskrivning av området
Färskesjöområdet är beläget på Torhamnslandet i östra Blekinge. I området ingår en del den
näringsfattiga källsjön Färskesjön, Sveriges sydöstligaste sjö. Väster därom utbreder sig ett flackt
urbergsområde, som bildar en mosaik av vidsträckta hällmarker med mellanliggande skogklädda,
morän- och sedimentfyllda sprickdalar. I området finns ekskogar, avenbokskogar, bokskogar,
lövblandskogar, hällmarkstallskogar och sumpskogar. Längs sprickor i hällmarkerna är ek,
bergek, en och tall vanliga. I de mindre och grunda sprickdalarna finns en smal bård av ekskog
längs berghällarna och inslag av andra trädslag i själva dalbottnarna. Skogarna varierar från
fattiga hedskogar till rika ängsskogar med bland annat blåsippa och sårläka.
Så gott som hela området, förutom sjön, är i den rikstäckande våtmarksinventeringen (VMI)
klassat som en våtmarksmosaik med sumpskogar, öppna mjukbottenkärr med vitmossa i
bottenskiktet och hällkarskärr. Slättamossen i väster utgörs i sin södra del ett mjukbottenkärr. I
den norra delen har torv brutits och där finns numera en grund, vegetationsrik myrsjö. Uttag av
vatten från Färskesjön och vattennivån i sjön regleras enligt en vattendom från 1964.
Områdets djurliv är varierat med arter som nattskärra, spillkråka, trädlärka, större
vattensalamander och citronfläckad kärrtrollslända, som alla är särskilda Natura 2000-arter.
Exempel på rödlistade arter som påträffats är hasselsnok (sårbar), sandödla (sårbar),
långbensgroda (sårbar), rombjätteknäppare (sårbar), brun sikelvinge (nära hotad), bleksopp
(sårbar) och skillerticka (sårbar).
I området finns ett stort antal kulturhistoriska spår i form av lagskyddade fornlämningar såsom
gravfält, rösen, stensättningar, resta stenar, en gammal hålväg samt lämningar av jordbrukets
expansion på marginella marker under 1800-talet. På hällmarkerna dominerar fornminnen från
bronsåldern. Gravkoncentrationen är den största på Torhamnslandet.
Vad kan påverka negativt

Skog
- Skogsbruksåtgärder i anslutning till området som leder till ökad fragmentering av biotoper,
vilket försvårar arters spridning och kan ge ändrat mikroklimat för arter.
- Invandring av gran i områdets sumpskogar och ädellövskogar.
- Igenväxning och beskuggning kring grova träd.
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Sjöar
- Skogsbruksaktiviteter i direkt anslutning till sjöns östra del 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 naturtyperna näringsfattiga slättsjöar och myrsjöar och för deras
karaktäristiska- och typiska arter.
- Markavvattning och regelbunden rensning av diken i tillrinningsområdet kan orsaka grumling
som är negativt både för naturtyperna näringsfattiga slättsjöar och myrsjöar och för deras
karaktäristiska- och typiska arter.
- Fiske som är ensidigt mot vissa arter eller som är för hårt i förhållande till sjöns naturliga
produktionsförmåga kan påverka konkurrensförhållanden och artsammansättning.
- Utsättning av främmande arter, eller fiskstammar kan ändra konkurrensförhållanden, sprida
smitta och/eller orsaka genetisk kontaminering.
- Kalkning av omgivande våtmarker förändrar de fysiska och kemiska förutsättningarna för
strandmiljöernas naturligt förekommande arter. Kalkning av naturligt sura (icke antropogent
försurade) tillflöden och sjöar påverkar förutsättningarna för de arter som är anpassade till
naturligt sura förhållanden.
Citronfläckad kärrtrollslända
- Igenväxning runt vattnet och medföljande beskuggning missgynnar arten, liksom igenväxning
av själva vattnet om den öppna vattenspegeln försvinner.
Fåglar
- Förtätning av skogen och igenväxning av öppna ytor, både inom och utanför området.
(nattskärra och trädlärka)
- Nedläggning av jordbruksmark i det omgivande landskapet. (nattskärra och trädlärka)
- Brist på lämpliga boträd inom området. (spillkråka)
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
Större delen av området är avsatt som naturreservat genom två beslut, 2002 och 2007, med
tillhörande skötselplaner 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 Blekinge. En utvidgning av
reservatet så att det omfattar hela Natura 2000-området är planerad 2017.
Citronfläckad kärrtrollslända 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.

Behov av åtgärder
Kunskapen om flera av områdets naturtyper är bristfällig. En inventering av dessa är angelägen.
Även en inventering av vissa artgrupper, främst insekter och kryptogamer, är önskvärd.
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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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