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Datum

Beteckning
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511-18565-2017

Enheten för naturvård

Ekoberget SE110170
Bevarandeplan för Natura 2000-område
(enligt 17 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.)

Inledning
Bevarandeplanen är det dokument som beskriver vilka mål som ska uppnås i
bevarandet av ett Natura 2000-område och som anger vilka bevarandeåtgärder
som planeras. I bevarandeplanen beskrivs vilka förutsättningar som krävs för att
de utpekade arterna och livsmiljöerna ska upprätthålla s.k. gynnsam
bevarandestatus. Det har betydelse för tillämpningen av regelverket om Natura
2000-områden.
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Box 22067
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010-223 10 00

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Fax

010-223 11 10

2 (6)
BEVARANDEPLAN

Namn

Ekoberget

Natura 2000-kod

SE0110170

Kommun
Bevarandeplan
fastställd av
Länsstyrelsen
Bevarandeplan
reviderad av
Länsstyrelsen
Områdestyp och
status
Ägarförhållanden

Nacka
2007-02-05

Datum

Beteckning

2017-06-12

511-18565-2017

Areal

3,0 ha

2017-06-12

SAC-område enligt art- och
habitatdirektivet
Privat

Ingående livsmiljöer enligt art- och habitatdirektivet
Tabell 1. Livsmiljöer.
Livsmiljökod

Livsmiljöns namn

Areal (ha)

8220

Silikatbranter

0,7

Andel
(%)
23

Ingående arter enligt art- och habitatdirektivet
Natura 2000-arter är arter som finns upptagna i bilaga 2 till EU:s art- och
habitatdirektiv och skyddas därmed av Natura 2000-reglerna. I denna
bevarandeplan nämns andra arter än de som är skyddade av Natura 2000-reglerna.
Dessa arter har inte samma lagliga skydd såsom eventuella Natura 2000-arter.
Tabell 2. Arter.
Artens kod
Svenskt namn
Inga Natura 2000-arter finns rapporterade från området.

Vetenskapligt namn

Bevarandesyfte för Ekoberget
Bevarandesyftet och beskrivningen av livsmiljöer nedan utgör den beskrivning
som ska upprättas i enlighet med 17 § förordningen om områdesskydd m.m.
(FOM). Tillsammans med bevarandemål och bevarandeåtgärder i denna plan
utgör de underlag som visar hur myndigheterna behöver arbeta för att motsvara
kraven i 16 § FOM.
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Det övergripande syftet med Natura 2000-området är att bidra till att upprätthålla
en gynnsam bevarandestatus för de i området utpekade livsmiljöerna. I Ekoberget
är det prioriterade värdet silikatbranter (8220), som är den enda utpekade
livsmiljön. Silikatbranter är en vanlig naturtyp i Stockholms län.
Prioritering av skötselåtgärder framgår av tabell 3.

Bevarandemål för Ekoberget
Silikatbranter (8220)
 Arealen silikatbranter ska bibehållas.
 Igenväxningsvegetation förekommer inte eller endast i begränsad omfattning.
 För livsmiljön typiska arter ska ha goda förutsättningar att finnas i
livskraftiga bestånd.

Beskrivning av området
Natura 2000-området Ekoberget är beläget i Nacka kommun och utgörs ett 40
meter högt bergsmassiv som omfattar 2,5 hektar. Området är beläget vid
Kilsviken, strax väster om Graninge stiftsgård, med en hänförande utsikt över
Baggensfjärden. Ekoberget är naturreservat sedan 1946 i syfte att bevara dels ett
högt beläget bergsparti med hällmarkstallskog, dels den nedanför liggande
strandremsan.
Trädskiktet domineras av tall och gran men även björk, ek, rönn, oxel och asp
förkommer. En del av tallarna bör kunna vara ca 200 år gamla. Andelen död ved
inom Natura 2000-området är förhållandevis liten men på sikt kan vedinsekter
gynnas av den döda veden. Buskskiktet utgörs av en, slån och nypon. I fältskiktet
påträffas tuvtåtel, kruståtel, ljung, gråfibbla, gullris och bergssyra. Bottenskiktet
utgörs av renlavar, vägg- och björnmossor.
Fågellivet är typiskt för tallhällmarker och här ses spillkråka, dubbeltrast,
svartmes, tofsmes och kungsfågel. Korp häger årligen i Ekobergets branter.
Ekoberget är ett populärt utflyktsmål för bergsklättrare.

Beskrivning av livsmiljön
Silikatbranter (8220)
Livsmiljön utgörs av klippvegetation på silikatrika bergssluttningar och finns på
den övre delen av Ekoberget. Ung tall har under senare år etablerat sig inom
habitatet, framförallt i fuktigare svackor där det finns ett jordtäcke.
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På sikt kan det bli aktuellt att röja ung tall. Kärlväxter som förekommer i habitatet
är kruståtel, gråfibbla, gullris, ljung, en, rönn och tall.

Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området negativt
Området har ett starkt skydd i egenskap av naturreservat.
En komplett lista är inte möjlig att upprätta. Här listas ett urval hot som i det här
området bedömts mest relevanta.
Silikatbranter (8220)
 Bergtäkt.
 Vegetationen är känslig för slitage och om besökstrycket blir alltför högt från
t.ex. friluftsliv (bl.a. bergsklättrare) kan lavfloran och fåglar som är beroende
av bergsbranter påverkas negativt.

Bevarandeåtgärder med tidsplan
Gällande regler
Enligt 7 kap 28 a § miljöbalken (MB) krävs tillstånd för att bedriva verksamheter
eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön eller störa
utpekade arter i ett Natura 2000-område som har förtecknats enligt 7 kap 27 §
MB. Tillstånd krävs inte för verksamheter och åtgärder som direkt hänger
samman med eller är nödvändig för skötseln och förvaltningen av området. Alla
Sveriges Natura 2000-områden utgör dessutom riksintressen (enligt 4 kap MB),
vilka ska beaktas vid prövning av ärenden och planläggning.
Området är skyddat som naturreservat enligt 7 kap. MB.
Strandskydd gäller enligt 7 kap 13-18 §§ MB inom hela Natura 2000-området.
Inom strandskyddat område är viss typ av exploatering förbjuden, t.ex.
uppförande av ny byggnad. Undantag från förbudet gäller t.ex. byggnader som
behövs för de areella näringarna och som måste finnas inom strandskyddat
område.
Behov av ytterligare reglering

Det finns inget behov av ytterligare reglering.
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Tabell 3. Förslag till skötselåtgärder för Ekoberget. Åtgärder i kursiv är
prioriterade.
Livsmiljö/art Åtgärd
Tidsplan
Inom en
Silikatbranter Röjning av ung tall som nyligen har
expanderat på Ekoberget.
tioårsperiod.
(8220)

Bevarandetillstånd i dag
Tabell 4. Bevarandetillstånd hos ingående livsmiljö.
Livsmiljö/art
Silikatbranter (8220)

Bevarandetillstånd
Gynnsamt.

Inventeringar i området och andra referenser
Coulianos, C-C m.fl, 1975: Natur i Nacka, särtryck ur Nackaboken.
Länsstyrelsen i Stockholms län, 1981. Skötselplan för naturreservatet Ekoberget.
Länsstyelsen
Stockholms Universitet, Naturgeografiska institutionen 1983: Natur i norra Boo,
Nacka kommun. Praktikantarbetet naturvård, Biologisk-Geovetenskaplig linje.
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