Bevarandeplan för Natura 2000-området
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Natura 2000
Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Utpekande av Natura
2000- områden 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, t ex 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. Bevarandeplanen är inte ett juridiskt bindande dokument. För
formell reglering av skydd eller skötsel kan andra beslut behövas, t ex 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 2000området, 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”. I kartverktyget söker du upp aktuellt område och klickar på namnet för
mer information (se bilaga för användarhandledning).
Det finns även möjlighet att ladda ner naturtypskartan som shp-fil. Det görs på Miljödataportalen.

För mer information om Natura 2000:
Länsstyrelsens hemsida: www.lansstyrelsen.se/sodermanland eller telefon 010-22 340 00
Naturvårdsverkets hemsida: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
Miljödataportalen: http://mdp.vic-metria.nu/miljodataportalen/
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Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0220231 Rågö
Kommun: Nyköping
Områdets totala areal: 1559,6 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen:
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2017-12-19
Markägarförhållanden: Statligt ägt genom Naturvårdsverket.
Regeringsbeslut, historik:
SPA: 1998-12-01, regeringsbeslut M98/4111/4, pSCI: 1998-12-01, 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:
1140 - Blottade ler- och sandbottnar
1150 - Laguner
1160 - Stora vikar och sund
1170 - Rev
1620 - Skär och små öar i Östersjön
1630 - Strandängar vid Östersjön
6270 - Silikatgräsmarker
6510 - Slåtterängar i låglandet
8230 - Hällmarkstorräng
9010 - Taiga
9070 - Trädklädd betesmark
9080 - Lövsumpskog
91D0 - Skogsbevuxen myr
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A068 - Salskrake, Mergus albellus
A075 - Havsörn, Haliaeetus albicilla
A190 - Skräntärna, Sterna caspia
A193 - Fisktärna, Sterna hirundo
A194 - Silvertärna, Sterna paradisaea
A215 - Berguv, Bubo bubo
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 det överordnade syftet att bevara eller återställa ett gynnsamt
tillstånd för de naturtyper eller arter som utgjort grund för utpekandet av området.
Prioriterade bevarandevärden: På Rågö finns en mosaik med flera Natura 2000-habitat med höga
värden. Både taiga, öppna och trädklädda myrar, betes- och slåttermarker och flera marina
östersjöhabitat.
Motivering: att bevara ett särpräglat skärgårdslandskap med både ytter- och innerskärgård, stora
vattenområden, öar och skär, klippor och stränder, orörda skogar, artrika betesmarker och en stor
total artrikedom, däribland utpekade skyddsvärda fåglar.
Prioriterade åtgärder: Bete och slåtter i habitat med hävdgynnade värden.
Beskrivning av området
Natura 2000-området Rågö består dels av en mindre fastlandsdel vid Sjöboholme, dels huvudön
Rågö med närliggande mindre öar och dels ett vidsträckt skärgårdsområde med småöar och skär.
Rågö består av ett småbrutet odlingslandskap med inägomark i norr och utmark i söder. Åkrarna
och tidigare ängsmarker är lokaliserade till dalstråken medan inägornas äldre betesmarker är
förlagda till berg och kullar. En del av de f d åkermarkerna betas idag av får, getter, häst och
nötkreatur tillsammans med naturbetesmarker och några av de äldre ängsmarkerna. Strandängar
med slåtterbruk finns vid Korsviken och vid Mjölkstaden. På inägomarken är inslaget av äldre
träd påfallande litet. Bland de äldre träd som växer där återfinns tall, fågelbär och vildapel. På två
äldre sälgar finns spår av tidigare lövtäkt.
Karakteristiska vegetationstyper i naturbetesmarkerna är hällmarkstorräng med inslag av
fårsvingeltorräng och rödvenäng. På de öppna ytor som finns i naturbetesmarkerna finns det
artrika grässvålar. I örtrika torr- och friskängar förekommer hävdgynnade arter som kattfot,
jungfrulin, solvända, ängsskallra, pillerstarr med flera. En artrik mark är den enbevuxna
betesmarken mellan gården och Eriksberg. På marker med artrik kärlväxtvegetation förekommer
en art- och individrik storfjärilsfauna. Karaktärsarter för området är allmän slåttergräsfjäril
(Maniola jurtina), ockragul lövmätare (Idaea serpentata), streckfly (Charanyca trigrammica) med
flera. Bland hotklassade fjärilar förekommer bastardpärlemorfjäril (Fabriciana niobe).
Jordbrukslandskapets randmiljöer som åkerkanter, skogsbryn, öppna diken, åkerholmar är delvis
öppna. Växtsamhällena påminner där i stort om de som förekommer på ängar och
naturbetesmarker.
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Som ett resultat av att brukningsintensiteten minskat under olika tidsperioder har stora delar av
odlingslandskapet i Rågö naturreservat vuxit igen. På senare tid har restaureringsåtgärder utförts.
Det är främst medelålders löv- och barrträd som tagits bort i betesmarkerna. Antalet betesdjur har
tidigare år varit för få men har under mitten av 00-talet ökat. Från mitten av 2010-talet har
betestrycket ökat påtagligt. I samband med projektet Life Coast benefit har nya stängsel satts upp
för att underlätta fortsatt betesdrift.
Rågös tidigare utmarker är till större delen bevuxna med barrskog. På Rågö finns ett antal kärr
med sumpskog insprängda i sänkor i terrängen. I söder finns två mindre kärr med alskog. I öster,
söder om Smörviken, ligger Blåbärskärret som är en tallbevuxen mosse. Riktig urskog eller
naturskog finns inte på Rågö, men däremot finns det många gamla tallar (flera över 200 år)
spridda på Rågö. Dessa finns främst i hällmarksområden på öns södra del samt i västra delen av
skogsbetet på norra Rågö. Övervägande delen av de produktiva skogarna på Rågö är i yngre
successionsstadier och skogarna präglas bitvis av stormfällningar under 60- 0ch 70-talen där det
sen återplanterats skog.
Den mångformiga arkipelagen utgör en av förutsättningarna för fågellivet. De yttre öarna och de
mindre skären är kala eller bevuxna med vindpinade träd och buskar. Fågellivet är rikt med bl a
rödbena, silvertärna, tobisgrissla och labb. Södra delen av Rågö och öarna närmast Rågö, ingår i
ett fågelskyddsområde som avsattes 1976. Större delen av ytterskärgården ingår i ett
fågelskyddsområde som avsattes 1967.
I vattenområdena söder om Rågö har sik ett lekområde och längs med hela Rågös östra strand
leker strömmingen. Vid en översiktsinventering av grunda havsvikar har flera opåverkade vikar
hittats på södra delen av Rågö. Undervattensvegetationen är bitvis riklig med bl a ålgräs,
snärjtång, borstnate, lånke, axslinga, blåstång och hornsärv och här finns områden som är
potentiellt intressanta för fiskereproduktion och yngeltillväxt.
Vad kan påverka negativt
Se hotbild under respektive naturtyp.
Bevarandeåtgärder
Förutom vad som i övrigt gäller enligt miljöbalken och annan miljölagstiftning krävs tillstånd för
att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett
Natura 2000-område. Tillstånd krävs inte för verksamheter och åtgärder som direkt hänger
samman med eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av det berörda området (7 kap
28 a § miljöbalken).
Skydd
Området är skyddat som naturreservat. Det finns också två fägelskyddsområden inom reservatet:
Rågö fågelskyddsområde (beträdnadsförbud 1 februari till 15 augusti) och Rågö Stångskär
fågelskyddsområde (beträdnadsförbud på öarna 1 april till 15 juli).
Skötsel
Området sköts enligt naturreservatets skötselplan. Åtgärder har också gjorts inom Life-projektet
Life Coast Benefit (Life Skärgård). På Rågön har till exempel restaureringar av naturtypen
trädklädd betesmark gjorts genom frihuggningar och förstärkning av gläntor. Två slåtterängar
kommer också att restaureras inom projektet. För att underlätta fortsatt betesdrift i området har
också flera områden försetts med nya stängsel. Även på fastlandsdelen vid Sjöboholme har
restaureringar av både trädklädda och öppna betesmarker gjorts och även där har nya stängsel
satts upp.
Uppföljning av naturtyper och arter
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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.
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A068 - Salskrake, Mergus albellus

Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Salskraken häckar i gamla spillkråkehål, i holkar eller i ihåliga stubbar. Boplatsen kan ligga
ganska långt från vatten. Födan utgörs av mollusker och vatteninsekter samt till liten del av
småfisk. Arten bosätter sig vanligen vid älvsel och avor samt i sjö- och tjärnrika områden. De
vistas ofta i skogsomgärdade tjärnar eller vid risiga sjö- och älvstränder med skyddande skog.
Myrflarkar utnyttjas regelmässigt under ungarnas uppväxttid. Övervintringen sker främst längs
grunda kustområden.
Vid Rågö finns möjligheter för Salskrake att rasta vid flytt.
Bevarandemål
Det ska finnas goda förutsättningar för salskrakar att använda Rågö som rast- och
födosöksområde under flyttperiodema. Det betyder att det ska finnas grunda vatten rika på
fisk. Det är också viktigt att fåglarna inte störs under födosök och rastande.
Bevarandetillstånd
Som rastande fågel har salskrake gynnsamt bevarandetillstånd inom området.
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Dokumentation
Exempel på arter i området:
Svampar
Tallticka, Phellinus pini S
Kärlväxter
Axslinga
Blåsuga
Bockrot
Borstnate
Brudbröd
Brännässla
Darrgräs
Gulkämpar
Gulmåra
Hirsstarr
Jungfrulinarter
Kattfot
Knägräs
Knärot
Paddfot
Pillerstarr
Rödklint
Skallrearter
Slåtterfibbla
Solvändearter
Stagg
Insekter
Bastardpärlemofjäril, Fabriciana niobe NT
Fåglar
Svärta, Melanitta fusca NT
Roskarl, Arenaria interpres VU
Skräntärna, Sterna caspia VU
Havsörn, Haliaeetus albicilla NT
Salskrake, Mergus albellus NT
Stjärtand, Anas acuta NT
Brunand, Aythya ferina NT
Törnskata, Lanius collurio NT
Berguv, Bubo bubo NT
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Karttjänst Skyddad natur
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
För att få en bild av var i respektive Natura 2000-område naturtyperna finns kan Naturvårdsverkets
karttjänst Skyddad natur användas.
Välj ”Detaljerad sökning”

Välj alternativ Kod (Natura 2000) skriv in SE0220
Välj Region och sök fram Södermanlands län
Sök, det ska bli 197 träffar. När man klickar på ett av namnen i listan kommer man dit i kartan.

För att se Naturtyper för områdena i kartan gå in på fliken ”Kartskikt”.
Avmarkera allt i Naturvårdsregistret. Det är endast Naturtypskarteringar > Natura naturtypskartan
(NNK) > Naturtyper (ytor) som ska vara markerade. Klicka sedan i kartan på den naturtyp du vill veta
mer om så kommer en informationsruta upp i fönstret.

