Bevarandeplan för Natura 2000-område
SE0410167 Loberget

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
SE0410167 Loberget
Kommun: Karlshamn
Områdets totala areal: 128,5 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2017-05-24
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2017-05-31
Markägarförhållanden:
Privat
Staten (Naturvårdsverket)
Regeringsbeslut, historik:
SPA: 2000-07-01, regeringsbeslut M2000/1680/Na, pSCI: 2000-07-01, 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:
3160 - Myrsjöar
6270 - Silikatgräsmarker
6530 - Lövängar
7140 - Öppna mossar och kärr
7160 - Källor och källkärr
9010 - Taiga
9020 - Nordlig ädellövskog
9080 - Lövsumpskog
9160 - Näringsrik ekskog
9190 - Näringsfattig ekskog
91D0 - Skogsbevuxen myr
A104 - Järpe, Bonasa bonasia
A108 - Tjäder, Tetrao urogallus
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A223 - Pärluggla, Aegolius funereus
A236 - Spillkråka, Dryocopus martius

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. Loberget bidrar till att
uppfylla miljömålen Levande sjöar och vattendrag, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap
samt Ett rikt växt- och djurliv.
I Loberget är de prioriterade bevarandevärdena taigan, de näringsfattiga och näringsrika
ekskogarna, myrsjön Logylet samt förekomsten av tjäder, järpe, pärluggla och spillkråka. Taigan
i Loberget är en av de största i Blekinge. Logylet är en av länets finaste exempel på myrsjöar.
Beskrivning av området
Loberget är beläget i Mieåns dalgång i mellersta Blekinge, nära gränsen mot Småland. Området
gränsar i väster till Natura 2000-området Ringamåla (SE0410166) och i öster till det föreslagna
Natura 2000-området Mieån (SE0410271). Loberget ligger dessutom mycket nära Ire
naturreservat och Natura 2000-område (SE0410078) i öster.
Loberget är beläget i övre delen av Mieåns dalgång på en höjd över havet som varierar mellan 80
till 120 meter. Reservatet sträcker sig drygt två kilometer västerut från ådalen till gränsen mot
Ringamåla by i väster. Längs den sprickdal där Mieån rinner fram går en skarpt markerad
getryggsformad grusås med en höjd av cirka 10 meter över omgivande mark. På dalsidan finns
terrassformade isälvsavlagringar, som tidigare varit åker men numera betas. Åkrarna är artrika
med ett stort inslag av ängsväxter. Utmarken består till större delen av en grandominerad
naturskog med riklig förekomst av senvuxen gran, torrakor och lågor. Här har Skogsstyrelsen
klassat omkring 65 hektar som nyckelbiotop. Barrnaturskogen utgörs av granskog av blåbärstyp,
gles tallskog av blåbärstyp, kärr med tall, skvattram och tuvull samt lövdominerade kärr med
glasbjörk, al och tall. Mossfloran är artrik med bland annat västlig hakmossa, vågig sidenmossa
och stora kuddar av blåmossa. Centralt i utmarken ligger Logylet, som är en näringsfattig
brunvattensjö omgiven av gungflyn och en orörd barrblandskog. Sjön är något sänkt i början på
1900-talet, men några spår av detta märks knappast idag. I utloppsdiket växer missne och
vitmossa. Området väster om Logylet har längst skoglig kontinuitet. Här fanns enligt
skifteshandlingar från 1823 "stenbunden furemark och stenbunden bokemark". I skogsområdet
öster om sjön finns bland annat glesa tallskogar med högt blåbärsris och en serie med
skogbevuxna kärr förbundna av en bäck som avvattnar området till Mieån. I delar av kärren är
missne vanlig. Av den ekonomiska kartan från 1916 framgår att två mossodlingar har tagits upp i
utmarken; dessa är nu delvis beväxta med skog.
Skogen på den gamla inägomarken är artrikare. Lundväxter som skogsbingel, lundslok,
trolldruva, storrams och ormbär växer i de ädellövdominerade bestånden. På hamlad ask, lind
och lönn förekommer bland annat almlav, läppsvepemossa, krushättemossa, fällmossa och
fjädermossa. I ett källkärr i södra delen av inägomarken finns ett stort bestånd av den i södra
Sverige sällsynta dunmossan samt en förekomst av källmossa.
Vid en översiktlig inventering av vedlevande skalbaggar i området år 1995 påträffades 123 av
landets omkring 1000 vedlevande arter, varav tre är rödlistade och knutna till ädellövskog. Även
den rödlistade arten bukspolsnäcka (sårbar) har påträffats. Förutom de fyra fåglar som omfattas
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av fågeldirektivet (tjäder, järpe, pärluggla och spillkråka) har flera rödlistade arter har noterats,
bland annat duvhök, kungsfågel, gröngöling och mindre hackspett, samtliga klassade som nära
hotad.
Grunder efter fyra torp finns inom området. På utmarken finns minst tre tjärdalar. I närheten av
den ena finns en kallmurad eldstad invid ett stenblock. Gränsen mellan inäga och utmark är skarp
med barrblandskog på utmarken och ekdominerad lövskog på mark som först vid enskiftet 1823
klassades som inägomark. De små åkrarna ligger i huvudsak på isälvsterrasser nära gården på
mark som var inägomark innan enskiftet. Odlingsrösen och hamlade träd finns på moränmark i
anslutning till åkrarna. I ekskogen finns några mindre områden med odlingsrösen som odlats upp
efter enskiftet 1823. Vid nordöstra gränsen till reservatet går den gamla landsvägen uppför
dalsidan till platsen där Lobergets by låg. Vägen är utgrävd i dalsidan och stödmurar finns för
vägen på norra sidan och mot sluttningen på södra sidan av vägen.
Vad kan påverka negativt

Hela området
- Skogsbruk i anslutning till objektet. Exempel på skogsbruksåtgärder är markberedning och
plantering, virkestransporter eller körning med andra tyngre fordon vilket kan skada för
naturtypen viktiga markförhållanden, samt leda till förändrad hydrologi.
- Fragmentering av biotoper, såväl inom som i anslutning till området, som till exempel leder till
minskad kontakt mellan områden och ökad kanteffekt på mindre objekt samt försämrade
spridningsmöjligheterna för arter.
- Bristande träd- och buskkontinuitet, som på sikt leder till att ersättare saknas när gamla träd och
buskar dör.
- Brist på viktiga livsmiljöer och strukturer för skyddsvärda arter, som exempelvis gamla grova
träd, ihåliga träd, döende träd, stående och liggande död ved i olika former och
nedbrytningsstadier, stenar, block och små vattensamlingar.
- Beskuggning eller igenväxning av äldre, grova träd eller andra värdefulla träd eller buskar som
kräver mer öppna förhållanden.
Skog
- Invandring av gran i områdets sumpskogar och ädellövskogar.
- Avsaknad av skogsbrand i barrnaturskogen vilket bland annat innebär brist på viktiga strukturer
och funktioner som nybränd ved och mark.
Ängs- och betesmarker
- Minskat eller upphört slåtterbruk (inklusive fagning och efterbete) i slåtterängen, vilket leder till
igenväxning med buskar och träd och utarmning av den slåtterhävdsgynnade floran och faunan.
- Felaktig skötsel av slåtterängen, till exempel för tidig slåtter.
- Upphörd hamling, som förändrar trädens kronutbredning samt minskar förutsättningarna för
trädstammarna att uppnå hög ålder, vilket i sin tur har en negativ påverkan på kryptogamer och
vedinsekter knutna till denna typ av livsmiljöer.
- Minskat eller upphört bete i beteshävdade marker, vilket leder till igenväxning av såväl öppna
som trädbärande marker.
- Bete med fel djurslag, felaktigt betestryck eller bete vid fel tid, som hotar naturvärden i området
(till exempel hästar som gnager bark på värdefulla träd eller fårbete i fjärilsbiotoper).
Våtmarker
- Nydikning, eller rensning av äldre dikenutanför området, som skulle kunna påverka områdets
hydrologi.
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Tjäder, järpe, pärluggla, spillkråka
- Tjädern och järpen har starkt missgynnats av det storskaliga skogsbruket, särskilt i södra och
mellersta Sverige där betydande populationsnedgångar konstaterats. Det allvarligaste hotet i
skogsbrukslandskapet är de förändringar som skett och fortfarande sker på landskapsnivå,
exempelvis fragmentering och tillkomsten av stora arealer med monokulturer av tall och gran
som aldrig tillåts bli biologiskt mogna.
- Försämrad tillgång på byte (smågnagare) i skogs- och mellanbygderna till följd av upphörande
jordbruk och minskade arealer öppen mark i omgivningarna kan på sikt hota pärlugglan.
- Brist på lämpliga boträd inom området kan hota förekomsten av 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
Loberget är avsatt som naturreservat sedan år 2002, och skyddas enligt 7 kap 4-6 och 30 §§
miljöbalken. I reservatsföreskrifterna regleras naturvårdsförvaltningen, allmänhetens rättigheter
och skyldigheter samt markägares och nyttjanderättshavares förfoganderätt över området och vad
dessa behöver tåla för intrång. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Blekinge län.
Behov av åtgärder
Områdets våtmarker, myrsjön, lövängen, sumpskogen och den nordliga ädellövskogen behöver
inventeras på typiska arter.
Förekomsten av gran behöver begränsas i områden för ekskog. Där bör ek och tall lyftas fram.
Ekens föryngring i ekskogen bör följas upp, och vid behov (om konkurrensen från bok blir för
stor) åtgärdas.
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.

BEVARANDEPLAN

Diarienummer

511-763-2017

Sida
20 av 20

Dokumentation
- ArtDatabanken. 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken SLU, Uppsala.
- Artportalen. www.artportalen.se (uttag 2017-01-20).
- Baranowski, R. 1995. Rapport om faunan av vedskalbaggar på Loberget i norra Blekinge.
Rapport till länsstyrelsen.
- Björegren I. 1994, 1996. Inventering av nyckelbiotoper inom Loberget i norra Blekinge.
- Brunet, J. 1995. Vegetation och flora i skogarna kring Logylet vid Mieåns dalgång i norra
Blekinge. Rapport till länsstyrelsen.
- Hebrand M. 1975. Geologisk dokumentation av Ire-Loberget, Mieåns dalgång. Länsstyrelsens
Naturvårdsenhet. Meddelande 1983:2.
- Jonsson, L. 1975. Översiktlig vegetationskartering samt markhistorisk utredning i Ireområdet.
Blekinge. Meddelande från adv.f ekologisk botanik. Lunds Universitet 3:4.
- Jonsson, L. 1979. Vegetation och hävd i Ire-Lobergetområdet Mieåns Dalgång. Länsstyrelsens
Naturvårdsenhet. Meddelande 1983:3.
- Länsstyrelsen i Blekinge län. 2002. Beslut om bildande av naturreservatet Loberget i
Karlshamns kommun, med tillhörande skötselplan.
- Naturvårdsverket. 2011. Vägledning för de svenska naturtyperna i habitatdirektivets bilaga 1.
Dnr NV-04493-11.
- Naturvårdsverket. 2012. Vägledning för de svenska naturtyperna i habitatdirektivets bilaga 1.
Dnr NV-04493-11.
- Naturvårdsverket. 2003. Art- och naturtypsvisa vägledningar. Fåglar 2, 3 & 4.
- Nilsson, T. Inventering av fåglar i sjöar och småvatten inom Karlshamns kommun 1989 och
1990. Blekinges Ornitologiska Förening. Rapport.
- Olsson M. 1995. Redovisning av inventering av fågelfaunan i Loberget i norra Blekinge.
- Skogsstyrelsen. 1995. Nyckelbiotop. Ärendebeteckning: N 1410-1994.
- Skogsstyrelsen. 1996. Nyckelbiotop. Ärendebeteckning: N 210-1996.
- Trädportalen. www.tradportalen.se (uttag 2016-10-11).
Bilagor
Bilaga 1. Områdeskarta
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