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Bevarandeplan Natura 2000 
(enligt 17 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken mm) 

SE0620281 Konnsjön 
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Namn: Konnsjön 

Områdeskod: SE0620281 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden : Statliga; AssiDomän AB 

Areal (ha): 2 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  

Kod Namn Areal (ha) % av yta 
9020 *Boreonemorala, äldre naturliga ädellövskogar av  

fennoskandisk typ med rik epifytflora 1,5 75 

Beskrivning av området 
Det här domänreservatet vid Konnsjö gård avsattes 1958 och utvidgades 1983. 
Området ligger i en vägkrök mitt emot Konnsjögården. Trädskiktet utgörs främst 
av ask och lönn, några med ansenlig diameter. Utöver dessa märks även asp, hägg 
lönn och rönn. Värmen i sydsluttningen ned mot bäcken gör att de stora lönnarna 
och askarna trivs utmärkt och föryngrar sig spontant. Fragment av den gamla 
ängsmarken bildar sköna rastställen i form av solbelysta gläntor (AssiDomän 
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1996-99). 

Bevarandesyfte  
Det främsta syftet för området är att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för 
samtliga naturtyper och arter som legat till grund för utpekandet av området till 
nätverket Natura 2000 

Bevarandemål 
Observera att nedanstående bevarandemål inte är fullständiga. På grund av 
kunskapsbrist saknas i några fall specifika värden. Dessa är i sådant fall ersatta 
med ett x. Målen kan i flera fall behöva revideras i samband med kommande 
uppföljning. Även listorna över typiska arter kan komma att justeras. 
 
9020 *Boreonemorala, äldre naturliga ädellövskogar av fennoskandisk typ med 
rik epifytflora 
•  Arealen av denna naturtyp ska inte minska. 
•  Andelen gran ska maximalt uppgå till x %. 
•  Minst två av de typiska arterna ska återfinnas i minst x % av provytorna vid 

uppföljning. 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 

Beskrivning av arter/livsmiljöer  
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens beskrivningar av arter/livsmiljöer 
baserade på Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper 
inom nätverket Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003). 
 
9020 *Boreonemorala, äldre naturliga ädellövskogar av fennoskandisk typ med 

rik epifytflora 
Området utgörs av en äldre naturlig ädellövskog med ett stort inslag av trädslagen 
ask och lönn. Skogen har lång kontinuitet som lövträdsbärande mark. Gläntor i 
skogen visar att det under tidigare sekler pågått slåtter i området. Skogen har en 
varierad åldersstruktur och förekomst av död ved är viktiga inslag. Artrikedomen 
på lavar, svampar, insekter och andra markorganismer är stor (AssiDomän 1996-
99). 
 
Karaktärsarter: ask, lönn, vitsippa, tibast m.fl. 

Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området  
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens bedömningar av hotbilder baserade på 
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Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket 
Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003) 
 
9020 *Boreonemorala, äldre naturliga ädellövskogar av fennoskandisk  

typ med rik epifytflora 
Alla former av produktionsinriktat skogsbruk är ett hot mot gynnsam 
bevarandestatus för naturtypen och dess typiska arter. Uttag av träd kan, förutom 
att själva träden med dess strukturer och trädlevande arter försvinner, även skapa 
markförstöring. Avverkningar kan även leda till uttorkning och 
konkurrensutsättning för många arter som är knutna till biotopen. Invandrande 
gran kan utgöra konkurrens.  

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Bevarandet av naturvärdena i området är inte förenliga med modernt skogsbruk. 
Skogen inom objektet måste lämnas för fri utveckling för att naturvärdena ska 
bevaras. Konnsjön är i sin helhet utpekat som nyckelbiotop i markägarens 
ekologiska landskapsplan. För närvarande finns därför inget skogsbrukshot mot 
området. Möjligen kan insatser för att reducera invandrande och konkurrerande 
gran bli aktuellt. Ett varaktigt skydd i form av biotopskydd eller naturreservat kan 
eventuellt på sikt bli aktuellt i området.  

Bevarandestatus idag 
Innan basinventeringen är genomförd vet vi inte om gynnsam bevarandestatus 
råder i hela området. 

Uppföljning av bevarandemål 
Efter genomförd basinventering kommer områden att definieras där fri utveckling 
får råda. I områden där icke gynnsam bevarandestatus anses råda kommer 
uppföljning att ske mot uppställda mål. Skötselåtgärder kommer att utföras för att 
nå fastställda mål. 
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Namn; Susanne Lundin 2004-04-22 
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Underlagskarta lantmäteriet medgivande 96.0352.

SE0620281 Konnsjön 
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