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Naturskydd
Länsstyrelsen i Skåne

Reviderad bevarandeplan för Natura 2000 SEO430163 Karaby backar i Skåne,
diarienummer 511-27395-2015
Kontaktperson: Marie Björkander Naturskydd, Länsstyrelsen Skåne
Länsstyrelserna i Sverige fick i uppdrag av Regeringen den 9 januari 2014 att
färdigställa Bevarandeplaner för Natura 2000-områden samtidigt som
Naturvårdsverket fick i uppdrag att precisera riktlinjer för innehåll mm.
De reviderade bevarandeplanerna bör följaktligen vara ett resultat av
Regeringsuppdraget, vilket är viktigt att ange.
Områdesbeskrivning
Ingen kommentar
Ingående naturtyper enligt Natura 2000
Ingen kommentar
Bevarandevärde och prioriterade bevarandevärden
Art- och habitatdirektivet fastslår att naturtypen 6270 är en *Priorterad naturtyp i EU.
Bevarandemål
Bevarandemålet ger ingen översiktlig bild av det framtida biologiska innehållet i
Natura 2000-området, vilket ska vara vägledande för skötselåtgärder mm.
Tillskottsutfodring (stödutfodring) strider mot förutsättningar att skapa gynnsam
bevarandestatus och bör utgå. Tillförsel av näringsämnen anges dessutom som ett hot
mot Natura 2000-området.
Målindikatorer
Pillerstarr Carex pilulifera är ingen typisk art för naturtypen 6270 – den ska därför
utgå. Det kan ifrågasättas om artbestämningen är korrekt eller bara är ett skrivfel,
eftersom andra småvuxna starr karakteriserar marker med kalkinslag vårstarr Carex
caryophyllea anges i beskrivningen av naturtypen). Pillerstarr tillhör naturtyp 4030
Torra hedar på sur mark.
Att vidta åtgärder för att gynna torrängen med Sandnejlika är riktigt men står i
motsatsförhållande till de krav som pillerstarr ställer på sin växtplats.
Beskrivning av naturtyper och arter samt deras bevarandestatus

I exemplen med annueller blandas ettåriga arter med fleråriga, vilket måste rättas till.
Det borde vara tillräckligt att ange att större delen av den globala förekomsten av
Sandnejlika Dianthus arenarius ssp arenarius finns i Skåne och i övrigt förekommer
på några platser i Baltikum.
Förutsättningar för gynnsam bevarande status
För att eliminera redovisade hot bör frågan om naturreservat aktualiseras omgående.
Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området negativt?
Varje åtgärd som innebär ett hot mot bevarandevärdet i Natura 2000-område ska
avslås.
Det förefaller som om författaren med formuleringen i texten vill underlätta dispensoch tillståndsgivning, vilket skulle kunna strida mot syftet med Natura 2000.
Skydd och regleringar
Syftet med Natura 2000 är att långsiktigt skydda området och dess naturvärden.
Det innebär att alla Natura 2000-områden ska ges ett strikt skydd, lämpligen som
naturreservat. Miljöersättning är ingen tillförlitlig skyddsform, miljöersättningen kan i
värsta fall lika väl vara ett direkt hot mot som ett hjälpmedel för att upprätthålla eller
skapa gynnsam bevarandestatus.
Prioriterade bevarandeåtgärder
Tillstånd ska inte medges för åtgärd som skadar Natura 2000-område, dess värden
eller förutsättningar att långsiktigt bestå. Hoten ska snarast förebyggas och elimineras.
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