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Bevarandeplan för Natura 2000-området Holjeån SE0420306           
Diarienr: 511-4866-2021 
 
Holjeån sträcker sig från sjön Halen, strax väster om Olofström, till Ivösjön i Bromölla kommun. 
De prioriterade bevarandevärdena i området är vattendraget Holjeån  samt de vattendragsanknutna 
Natura 2000-arterna flodpärlmussla, tjockskalig målarmussla, hårklomossa och utter som ska finnas 
i livskraftiga populationer för att nå fullgod bevarandestatus. 
 
Hårklomossa kräver gynnsamma vattenståndsvariationer med perioder av översvämning där 
arten hamnar fullständigt under vatten, samt god vattenkvalitet. I Sverige återfinns hårklomossa 
framför allt söder om Dalälven, men har försvunnit från en stor andel av sina äldre svenska 
växtplatser. Trots tillbakagången ligger likväl större delen av artens europeiska utbredningen i 
Sverige som hyser cirka 90 % alla kända lokaler i Europa. 
På grund av kunskapsbrist kan Länsstyrelsen i dagsläget inte bedöma om populationen av 
hårklomossa är livskraftig eller inte inom det aktuella Natura 2000-området. 
  
I Holjeån finns rika förekomster av ormbunken safsa, Osmunda regalis. Inom Natura 2000-området 
finns noterat ett stort antal rödlistade kärlväxtarter: 
ask, Fraxinus excelsior  
backtimjan, Thymus serpyllum 
desmeknopp, Adoxa moschatellina 
grusnejlika, Gypsophila muralis 
kavelhirs, Setaria viridis 
klofibbla, Crepis tectorum 
kösa, Apera spica-venti 
lungrot, Blitum bonus-henricus 
mjukdån, Galeopsis ladanum 
pilblad, Sagittaria sagittifolia 
skogsalm, Ulus glabra 
skogslysing, Lysimachia nemorum 
stortimjan, Thymus pulegioides 
sydspärgel, Spergula arvensis ssp. arvensis 
vanlig backruta, Thalictrum simplex ssp. simplex 
vildris, Leersia oryzoides 
åkerkulla, Anthemis arvensis 
åkersyska, Stachys arvensis 
  
Holjeån inom Natura 2000-området är inte formellt skyddad genom till exempel naturreservat 
eller naturvårdsavtal, men omfattas av strandskyddet. Holjeåns mynningsområde till Ivösjön 
utpekas som kärrskog i en sumpskogsinventering (inom Skogens pärlor av Skogsstyrelsen) och 
detta innebär ett visst skydd mot avverkning, men utgör inget juridiskt bindande avtal. 
  



Länsstyrelsen har i sitt underlag lyft fram nödvändigheten av att vissa prioriterade åtgärder utförs 
för att områdets utpekade naturtyper och Natura 2000-arter ska kunna nå fullgod bevarandestatus. 
Dessa åtgärder liksom föreslagna restaureringsåtgärder och löpande skötsel förefaller väl avvägda 
och Lunds Botaniska Förening stöder att detta värdefulla område ges ett tydligare skydd och en 
riktad skötsel för bevarande av Natura 2000-områdets naturvärden. 
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