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Natura 2000
Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att hejda utrotningen av djur
och växter samt att hindra att deras livsmiljöer förstörs. Utpekandet av Natura 2000-områden bygger på krav som
finns i EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. Alla medlemsländer ska peka ut områden dels för fåglar som
anges i EU:s fågeldirektiv, dels för naturtyper och arter som anges i art- och habitatdirektivet. Genom utpekandet
åtar sig länderna att bevara de utpekade värdena i områdena långsiktigt. Natura 2000-nätverket är en av
hörnstenarna i EU:s arbete för att bevara biologisk mångfald. I fågeldirektivet och habitatdirektivet listas 170
naturtyper och 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 i vårt land regelbundet cirka 60 av de
fåglar som listas i bilaga 1 i fågeldirektivet.

Bevarandeplaner
För varje Natura 2000-område ska Länsstyrelsen ta fram en beskrivning. Detta görs i särskilda bevarandeplaner,
men beskrivningen kan också ingå i en skötselplan om området även är naturreservat. I planen finns en beskrivning
av området med bevarandesyfte och bevarandemål för de naturtyper och arter som ska bevaras, och det ska framgå
hur skyddet kan bidra till en gynnsam bevarandestatus för naturtyperna och arterna. Även hot mot Natura 2000området och behov av bevarandeåtgärder, till exempel skydd eller skötsel, ska beskrivas. Bevarandeplanen
underlättar förvaltningen av området och tillståndsprövningar enligt miljöbalken genom att den ger viktig
information om området till bland annat markägare, myndigheter, exploatörer och naturvårdsförvaltare.
Bevarandeplanen utarbetas och fastställs av Länsstyrelsen, som även är ytterst ansvarig för att målsättningen med
området uppfylls. Det gäller även för de bevarandeåtgärder och den naturvårdsskötsel som kan krävas för att
bevara värdena, i den mån markägare eller andra brukare inte har möjligheten eller skyldigheten via andra lagar
eller avtal att göra detta (till exempel miljöersättningar). Bevarandeplanen revideras när ny kunskap tillkommer
eller när förutsättningar ändras - den är ett "levande dokument". Det gör det möjligt för alla att bidra med ny
kunskap och synpunkter genom att kontakta Länsstyrelsen.
I bevarandeplanen redovisas gränser, naturtyper och arter enligt bästa tillgängliga kunskap. I de fall där ny
kunskap har tillkommit, har Länsstyrelsen för avsikt att föreslå dessa ändringar till regeringen när nästa tillfälle
ges. Framtida naturvårdsarbete kan komma att leda till ytterligare ny kunskap som i sin tur kan leda till behov av
justeringar av Natura 2000-områdets gränser, naturtyper eller arter. Vid förvaltning och tillståndsprövning är det
viktigt att utgå från de befintliga värdena, inte bara de regeringsgodkända, varför det är av vikt att bevarandeplanen
redovisar dessa, även om de inte har hunnit bli regeringsgodkända ännu.
Bevarandeplanen är inte ett juridiskt bindande dokument. För formell reglering av till exempel skydd eller skötsel
kan andra beslut behövas, till exempel skyddsbeslut för naturreservat. Reglerna enligt eventuella skyddsbeslut
gäller parallellt med den tillståndsplikt som gäller i Natura 2000-områden.

Tillståndsplikt och samråd
För att inte skada naturvärden krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan
påverka miljön eller utpekade arter i ett Natura 2000-område. Det kan även gälla åtgärder utanför Natura 2000området, om de kan påverka miljön eller utpekade arter i området. Det är påverkan på de naturmiljöer och/eller
arter som skyddas i området som är grunden för prövningen oavsett var källan till störningen ligger geografiskt.
Detta regleras i miljöbalken (7 kap. 27-29 §§). Tillståndskravet aktualiseras när en verksamhet eller åtgärd kan
påverka miljön i ett Natura 2000-område på ett betydande sätt, det vill säga när det finns risk för skada.
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Då det kan vara svårt att avgöra vilka åtgärder som kan påverka naturvärdena i Natura 2000-området behöver man
samråda med Länsstyrelsen före genomförandet. Vid skogsbruksåtgärder hålls dock samråd med Skogsstyrelsen
istället. Mer information finns hos Länsstyrelsen, läs på webben (lansstyrelsen.se/ostergotland) eller kontakta en
handläggare (växel: 010-223 50 00).
För verksamheter och åtgärder som direkt hänger samman med eller är nödvändiga för naturvårdsskötsel och
naturvårdsförvaltning av ett Natura 2000-område, i syfte att långsiktigt bevara de naturtyper och/eller arter som
skyddas, krävs inte tillstånd.
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Bevarandeplan för Natura 2000 - området
SE0230266 Uggleholmarna
Kommun: Söderköping
Områdets totala areal: 50,8 hektar
Markägarförhållande: Privat
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2018-12-19

Regeringsbeslut, historik:
Regeringen föreslår att området är av gemenskapsintresse (pSCI): 2000–07
Fastställts som ett område av gemenskapsintresse (SCI): 2005–01
Regeringen förklarar området som ett särskilt bevarandeområde (SAC): 2011–03

Naturtyper och arter som ska bevaras i området:
1170 – Rev
8230 – Hällmarkstorräng
9010 – *Taiga
9020 – *Nordlig ädellövskog
9070 – Trädklädd betesmark

*) = Prioriterad art eller naturtyp i EU:s Natura 2000-bevarandearbete
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Området
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 EU:s
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 och arter som förekommer i området.

Prioriterade bevarandevärden:
Syftet med Natura 2000-området Uggleholmarna är att bevara och vidareutveckla naturvärden knutna till
framförallt de ingående terrestra naturtyperna enligt art- och habitatdirektivet.

Motivering:
Höga naturvärden finns bland annat knutna till trädskiktet och områdets rika flora. Flertalet äldre träd med höga
naturvärden, av framförallt ek och tall finns i området. På många av de gamla ekarna växer olika rödlistade
lavarter.

Prioriterade åtgärder:
Bete och/eller naturvårdsröjningar vid partier där det finns många ljuskrävande gamla träd med höga naturvärden
av framförallt ek och andra ädellövträd.

Beskrivning av området
Natura 2000-orådet Uggleholmarna är centralt beläget i S:t Anna skärgård. Två öar, Stora och Lilla Uggelholmen,
ingår. Förekomsterna av ek, tall och övriga ädellövträd är karaktäristiska för områdets skogar. Öarna har en
historik av att betas vilket på flera håll ger skogen en småöppen karaktär. Vid några platser finns solöppna
hällmarkspartier med torrängsvegetation.
Skogen på Stora Uggelholmen utgörs av äldre hällmarkstallskog (9010), tydligt betespräglad skog (9070) samt
mera sluten ädellövskog (9020). På ön finns även några öppnare ytor med hällmarkstorräng (8230).
Hällmarkstallskog finns bland annat i ett centralt parti vid öns norrsida. En del av tallarna är mycket grova och kan
uppskattningsvis vara kring 300 år gamla. På ön finns det rikligt med gamla grova ekar. En del av träden är över
200 år. Bland arter som är knutna till ek och andra ädellövträd som påträffats i området kan nämnas ekpricklav
(Inoderma byssaceum, rödlistekategori VU), gammelekslav (Lecanographa amylacea,VU), rosa skärelav
(Schismatomma pericleum, NT), blyertslav (Buellia violaceofusca, NT), gul dropplav (Cliostomum corrugatum,
NT), skuggorangelav (Caloplaca lucifuga, NT), blek kraterlav (Gyalecta flotowii, VU) och parasitsotlav (Calicium
sessile, VU).
Floran vid södra delen av Stora Uggelholmen är av typiskt lundkaraktär med arter som blåsippa,
buskstjärnblomma, liljekonvalj, ängskovall, svart trolldruva, underviol, tvåblad, nattviol, Adam och Eva, vitsippa,
gullviva, spenört, lundgröe, vippärt, vårärt, blodnäva, tandrot, nejlikrot, ramslök och skogslök.
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Naturen på Lilla Uggelholmen påminner i stort mycket om den på Stora Uggelholmen. Den består till stor del av
skog präglad av bete (9070). Längs med norra änden av ön finns öppna partier med hällmarkstorräng (8230).
Fältskiktet domineras av gräs som exempelvis lundgröe men har även ett ganska rikt inslag av örter som tandrot,
brudbröd, buskstjärnblomma, gullviva och Adam och Eva. Trädskiktet är varierat men ek och tall utgör de
vanligaste trädslagen. Äldre träd finns även av gran och klibbal. På äldre ekar växer bland annat rosa skärelav och
gulpudrad spiklav och på gran syns granbarkgnagarens gnagspår.

Vad kan påverka området negativt
Naturtypsspecifika hotbilder preciseras under respektive naturtyp och art.

Områdets bevarandeåtgärder
Art- eller naturtypsspecifika åtgärder preciseras under respektive naturtyp och art.
Tabell 1: En generell sammanställning av bevarandeåtgärder omnämnda i den aktuella bevarandeplanen.

Bevarandeåtgärd

När

Fortsatt hävd genom bete

Årligen

Frihuggning av ljuskrävande
naturvärdesträd (främst ek
m.fl. ädellövträd)

Har redan gjorts. Vid
behov om det visar
sig att betet inte är
tillräckligt eller om
nya träd med behov
upptäcks.

Var
Naturtyperna trädklädd
betesmark (9070), nordlig
ädellövskog (9020) och taiga
(9010) samt delar av
hällmarkstorräng (8230).
Naturtyperna trädklädd
betesmark (9070), nordlig
ädellövskog (9020) och taiga
(9010).

Prioritet

1

2

Reglering av skydd och skötsel:
Skydd och skötsel är reglerat i naturreservatets beslut (Uggelholmarnas naturreservat, 1996) och skötselplan
(fastställd 1996). Skötselplanen anger generellt åtgärder som gynnar eller bibehåller naturvärdena som Natura
2000-området syftar till att bevara.
De värdefulla träden är skyddade i och med att området är naturreservat. Åtgärder som får utföras i området ska
stämma överens med de åtgärder som finns i skötselplanen. Avverkning av träd som ligger utanför Natura 2000området men som kan ha höga naturvärden kräver samråd med Länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.
Enligt kulturmiljölagens (1988:950) portalparagraf ska såväl enskilda som myndigheter visa hänsyn och aktsamhet
mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller
begränsas. Alla fornlämningar skyddas enligt kulturmiljölagen. Enligt 2 kap. 6 § kulturmiljölagen är det förbjudet
att utan tillstånd ”rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra
eller skada en fornlämning”. Hänsyn till forn- och kulturlämningar ska därmed tas vid åtgärder som görs för att
bevara naturvärdena kopplade till Natura 2000. En karta med forn- och kulturlämningarnas lokalisering i området
finns längst bak i dokumentet. En uppgift om en kulturlämning i form av en rest av ett minneskors finns noterad
vid sydvästra hörnet av Stora Uggelholmen. Mer information om områdets hävdhistorik finns i skötselplanen för
naturreservatet.
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Strandskyddets syfte är att bevara allmänhetens tillgänglighet samt växt- och djurlivet vid stränderna.
Strandskyddet gäller vid hav, sjöar och vattendrag enligt 7 kap. 13 § i miljöbalken. Det generella strandskyddet
omfattar land och vattenområden 100 meter från strandlinjen vid normalt vattenstånd. I Östergötland är
strandskyddet utökat på vissa platser, för Uggleholmarna gäller ett strandskydd på 150 meter. Det är inte tillåtet att
göra något som försämrar livsvillkoren för växter och djur eller begränsar allmänhetens tillträde till det
strandskyddade området. Under vissa förutsättningar och i vissa fall kan dispens ges för en åtgärd som strider mot
förbudet i strandskyddslagstiftningen.

Bevarandeåtgärder:
För mer information om bevarandeåtgärder se skötselplanen för Uggelholmarnas naturreservat.
Nyligen har en betesrestaurering genomförts på Stora Uggelholmen. Skogen har här glesats ut en del och gamla
naturvärdesträd har röjts fram. Denna del betas i dagsläget av nötkreatur. Betet syftar till att göra skogen luckig och
solbelyst och hålla igenväxningen borta runt de gamla ädellövträden.

Bevarandestatus och bevarandetillstånd
Bevarandestatus beskriver läget för naturtyperna i landet som helhet, medan bevarandetillståndet beskriver
aktuellt läge inom Natura 2000-området. Dessa beskrivs närmare under respektive naturtyp längre fram i planen.
Här redovisas en sammanställning av bevarandetillståndet inom området.
Tabell 2: Naturtypsareal och förekomst av Natura 2000-arter (ej fåglar) inom Natura 2000-området. *) = Prioriterad art eller
naturtyp i EU:s Natura 2000-bevarandearbete. Prioriteringen kan skilja sig från prioriteringen i det specifika området.

Naturtyp/art

Hektar/Förekomst

Bevarandetillstånd

Sida

1170 - Rev

13,3

Tillfredsställande

8

8230 - Hällmarkstorräng

2,1

Tillfredsställande

9

9010 - *Taiga

1,6

Gynnsamt

10

9020 - *Nordlig ädellövskog

6,5

Gynnsamt

11

9070 – Trädklädd betesmark

8,5

Gynnsamt

13

Annan naturtyp

18,8

Total areal

50,8

Uppföljning
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs. Uppföljningen ska ske enligt de manualer
för skyddade områden som har tagits fram av Naturvårdsverket samt Havs- och vattenmyndigheten. 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.
Uppföljning av skötseln, som är en viktig del i bevarandemålen, kommer kontrolleras av Länsstyrelsen i samband
med utförda åtgärder enligt skötselavtal.
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1170 – Rev
Arealen 13,3 ha är fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Organiska och/eller geologiska bildningar av hårt substrat förekommande på hård- eller mjukbottnar. Reven är
topografiskt avskilda genom att de höjer sig över havsbotten i littoral (del av sjö/hav närmast land) och sublittoral
zon (del mellan littoral zon och så långt som solljuset når ner i vattnet).
Revmiljön karaktäriseras ofta av en zonering av bentiska (bottenlevande) samhällen av alger och djurarter inklusive
konkretioner, skorpbildningar och korallbildningar. Musselbankar ingår i naturtypen, om dessa har en
täckningsgrad överstigande 10 %. Rev avgränsas mot omkringliggande botten där revbildningen övergår med mer
än 50 % i mjukbottenytor och/eller där organiska bildningar understiger 10 % av täckningsgraden. Rev avgränsas
mot terrestra habitat vid medelvattenståndet.

Bevarandemål
Arealen rev (1170) ska vara minst 13,3 hektar. Naturtypen ska vara naturlig med avseende på djupförhållanden,
substrat och bottenstrukturer så att det finns förutsättningar för bentiska samhällen och associerade arter att
upprätthålla sina ekologiska strukturer och funktioner. Vattenkvaliteten ska vara god. Den antropogena
belastningen i form av utsläpp och läckage av övergödande näringsämnen, olja och andra kemikalier ska vara i
koncentrationer som inte resulterar i negativa direkta eller indirekta effekter på arter och funktioner i naturtypen.
Den typiska arternas populationer minskar inte påtagligt över tid.

Vad kan påverka negativt
- Övergödning pga. utsläpp/läckage av näringsämnen (fosfor och kväve) resulterar i minskat siktdjup vilket
påverkar artsammansättningen. Bottnarna täcks av ettåriga fintrådiga alger. Övergödningen kan även orsaka
syrebrist på bottnarna. Resultatet kan bli att blåstångsbältenas djuputbredning minskar.

- Drivande algmattor, oftast bestående av fintrådiga alger. Fenomenet orsakas av övergödning. Algmattorna ger
upphov till syrgasbrist, utsöndrar giftiga ämnen, hindrar fisk att söka föda samt hindrar evertebrater med
planktoniska larvstadier att bottenfälla.

- Uppförande och drift av konstruktioner, t.ex. vindkraftverk och rörledningar. Substratförhållandena blir
härigenom förändrade. Strömförhållandena kan påverkas. Under uppförandestadiet störs botten och
uppvirvling av bottensediment kan störa primärproduktionen. Fiskar kan påverkas negativt av vibrationer som
uppstår nära snurran på vindkraftverk. Vindkraftverk påverkar även fåglar negativt genom att t.ex. dykande
fåglar undviker vindkraftverk och förlorar då födosöksområden och rastlokaler. Flyttfåglars navigeringsförmåga
kan även påverkas av vindkraftverk

- Utsläpp av olja och kemikalier. Närliggande fartygsleder innebär stor risk för oljeutsläpp/läckage. Det här kan
komma att ha stor påverkan på artsammansättningen.

- Svall från fartyg kan påverka zoneringen.
- För stort uttag av fisk påverkar artsammansättningen och kan orsaka förödande kaskadeffekter neråt i
födokedjan.

- Fiske med icke-selektiva redskap samt redskap som skadar bottnar (t ex trålning) är hot mot den biologiska
mångfalden av däggdjur, fåglar, fisk och bottenlevande djur.

- Främmande arter kan påverka artsammansättningen.
- Ökad vattentemperatur riskerar att ändra artsammansättningen och är idag ett hot mot djuplevande korall och
svampdjur.

Natura 2000-område
Uggleholmarna

Natura 2000-kod
SE0230266

Diarienummer
511-13865-18

Sida 9 av 20

Länsstyrelsen Östergötland

- Ökad mängd koldioxid i atmosfären och ökad temperatur orsakar försurning av havet. Det är ett hot mot en rad
organismer, men framförallt alla marina arter som har ett yttre eller inre skelett av kalk, som många
växtplanktonarter, kräftdjur och musslor.

Bevarandestatus och bevarandetillstånd
Naturtypen (1170) finns i boreal och kontinental region av Sverige, med tyngdpunkt i den boreala regionen.
Bevarandestatusen anses idag som dålig. Kvaliteten på naturtypen är dålig, orsakerna är flera. Viktiga skäl till att
naturtypen inte har gynnsam bevarandestatus är övergödning och trålning samt att många rödlistade arter är
knutna till naturtypen. Det är också viktigt att exploateringen av kustmiljöerna minskas, och att områdesskyddet
ökar. För naturtypen rev (1170) uppskattades (år 2007) förekomsten i boreal region (både inom och utanför Natura
2000-områden) till 113 000 hektar i Sverige.
Bevarandetillståndet för naturtypen vid Natur 2000-området Uggleholmarna bedöms vara tillfredsställande.

8230 – Hällmarkstorräng
Arealen 2,1 ha är fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Växtsamhällen med torktåliga arter av kärlväxter, lavar och mossor på silikatrika hällmarksytor. Hällarna är tidvis
mycket torra och har ett tunt, fläckvist förekommande jordtäcke som högst täcker halva av ytan. Ytorna är främst
plana och består oftast av näringsfattiga graniter och gnejser. Naturtypen förekommer i huvudsak i områden med
någon typ av störning, till exempel bete, tramp och brand.
Kärlväxter som fetbladsväxter, styvmorsviol, tjärblomster, bergglim och mandelblom karaktäriserar naturtypen. De
artrikaste och värdefullaste exemplen förekommer i öppna betesmarker och kust- eller åkerlandskap.
Periodvis översilning med näringsrikt vatten från gräsmarksytor, fågelspillning med mera kan ge en artrik och
svagt kalkgynnad växtlighet. I de bäst utvecklade typerna påträffas också rikligt med mossor och lavar, till exempel
kopparbryum, takskruvmossa, vissa skinn- och gelélavar. Naturtypen har i gynnsam bevarandestatus krontäckning
på mindre än 30 %.

Bevarandemål
Arealen hällmarkstorräng (8230) ska vara minst 2,1 hektar. Regelbunden hävd (främst bete) präglar området. Det
ska finnas inslag av blottat berg och krontäckningen ska inte utgöra mer än ett måttligt inslag. Viktiga
förutsättningar vid sidan av hävden är perioder av torka samt god luftkvalitet.
Naturliga strukturer och processer ska förekomma i sådan omfattning att typiska och karakteristiska arter som är
beroende av dessa kan fortleva långsiktigt i området. Artsammansättningen och näringstillgången ska vara
naturlig.

Vad kan påverka negativt
- Luftföroreningar har en direkt negativ effekt på vissa arter (lavar och mossor), och en indirekt effekt via en
kontaminering av jord och vatten.

- Klimatförändringar som leder till förändrad konkurrenssituation där vissa artar gynnas på bekostnad av andra,
bland annat igenom ett ökat jordtäcke och igenväxning generellt.
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- Ändrad markanvändning, till exempel att man slutar upp med människoskapta bränder, slåtter eller bete.
- Användning av gödning har en negativ påverkan på flera av arterna.
- Användning av bekämpningsmedel har en negativ påverkan på flera av arterna.
Bevarandestatus och bevarandetillstånd
För naturtypen hällmarkstorrängar (8230) är förekomstarealen i boreal region idag 5 000 hektar och tillståndet är
dåligt. För att uppnå gynnsam bevarandestatus i samma område behövs det uppskattningsvis 10 000 hektar.
Bevarandetillståndet för naturtypen i området bedöms vara tillfredsställande.

9010 – Taiga
Arealen 1,6 ha är fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Naturtypen förekommer främst i den boreala zonen på fuktiga näringsrika marker till torra och näringsfattiga.
Trädskiktets krontäckningsgrad är normalt 30–100 % och utgörs av gran, tall, björk, asp, rönn och sälg, ibland
även med inslag av andra inhemska arter. Naturtypen taiga innefattar även brandfält och stormfällningar som då
kan innebära en lägre krontäckning. Naturtypen består av äldre naturskogsartade barrskogar samt naturliga
successioner efter större störningar. Det kanske viktigaste elementet för naturtypen är den döda veden som hyser
en lång rad vedlevande svampar och insekter, dessutom är veden födosöks- och boplatser för många fågelarter.
Naturtypen delas vanligen in i flera olika undergrupper beroende på dominerande trädslag samt
successionsstadier.

Bevarandemål
Utbredningen av taiga (9010) är minst 1,6 hektar. Trädskiktet är flerskiktat och har en naturlig föryngring. Ek, tall
och övriga ädellövträd är fortsatt välutbredda i området. Gamla träd och olika former av död ved utgör vanliga
inslag i skogen. Populationerna hos de för naturtypen typiska arterna minskar inte över tid.

Vad kan påverka negativt
-

-

-

Exploatering.
Avverkning, röjning, gallring utgör hot genom att lämpliga strukturer förstörs eller borttages. Även åtgärder i
intilliggande områden kan vara skadliga genom att de påverkar lokalklimatet i beståndet av intresse. Undantag
kan finnas där åtgärden syftar till att utveckla något annat naturvärde.
Produktionshöjande åtgärder i skogsbruket, exempelvis gödsling, markberedning, dikning, plantering och
användandet av främmande trädslag.
Markskador. Förutom den mekaniska skadan kan hydrologin påverkas och naturmiljön förändras. Detta gäller
större markskador.
Fragmentering. På landskapsnivå utgör fragmentering ett betydande hot genom att partier med äldre skog
förekommer allt mer isolerat, och genom att sammanhängande områden med kontinuitetsskogar splittras upp
genom avverkningar.
Nedfall av kemiska ämnen. Vissa kemiska ämnen har förmågan att direkt skada organismer, men kan också
påverka hela naturmiljön. Så har till exempel vissa kväveföreningar den effekten att de är skadliga för svampar
och lavar, samtidigt som de kan vara gödande och ge förändringar i vegetationen. Andra skadliga ämnen är
svavel- och metallföreningar.
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-

-

Brist på dynamik. Arterna förekommer ofta bara i några få stadier i skogens utveckling. Om de dynamiska
krafterna inte får verka kan det i landskapet uppstår brist på något av dessa stadier, med följd att de ingående
arternas habitat försvinner. Detta gäller särskilt brand som verkar över stora ytor, men andra viktiga
dynamiska krafter är översvämning, vind och angrepp av insekter och svamp.
Systempåverkande arter, till exempel klövvilt som i betydande delar av Norrland har påverkat förekomst av
asp, rönn, sälg negativt. Andra hot är invasiva främmande arter som har potential att skada den naturliga
floran och faunan.

Bevarandeåtgärder
Fortsatt bete.

Bevarandestatus och bevarandetillstånd
Naturtypen (9010) förekommer i hela landet med tyngdpunkten av utbredningen i den boreala zonen. Marker som
normalt brukas som produktionsskogar tillhör ofta naturtypen taiga och det är endast i de fjällnära regionerna som
det finns kvar betydande områden med äldre skog i sena successionsstadier. Naturtypen taiga (9010) har en negativ
utveckling eftersom skogsbruket i marker med höga naturvärden och fjällnära skog fortsätter, dessutom har
intresset för biobränslen, skogsgödsling och skogsodling med främmande trädarter ökat under senare år. Samtidigt
har hänsynen vid skogsavverkning ökat och arealen skyddad skog har utökats. År 2013 var förekomstarealen av
taiga i den boreala regionen 1 330 000 hektar och för att naturtypen 9010 ska uppnå gynnsam bevarandestatus
behövs det uppskattningsvis 3 500 000 hektar. Bevarandestatusen för naturtypen taiga (9010) är idag dålig i den
boreala regionen och utvecklingen är övervägande negativ.
Bevarandetillståndet för naturtypen i området bedöms vara gynnsamt. Skogen är naturskogsartad och har viktiga
strukturer som äldre träd och olika former av död ved.

9020 – Nordlig ädellövskog
Arealen 6,5 ha är fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Nordlig ädellövskog karakteriseras av kontinuitet av lövträd (främst ädellövträd) av en varierande ålder, inklusive
gamla träd. Naturtypen har en krontäckning på 50–100 %, där ädellövträd utgör normalt minst 50 % av grundytan.
Viktiga komponenter i trädskiktet är ek, alm, ask, lind och lönn. Ingen av dessa utgör mer än 50 % av grundytan.
Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna bli, naturskog eller likna naturskog med avseende på
egenskaper och strukturer. Den ska ha påverkats av till exempel plockhuggning, bete eller naturlig störning. Det ska
finnas gamla träd, död ved, i form av grenar, torrträd, hålträd, lågor m.m. av olika trädslag och i olika
nedbrytningsstadier, och en kontinuitet för de aktuella trädslagen. Förekomst av död ved, gamla och grova träd är
viktig för vissa lavar, mossor och svampar, samt för insekter och landmollusker. Artsammansättningen varierar
med skogens slutenhet. Naturvärdena i skogar som varit ohävdade under en längre tid utvecklas till stora delar
genom naturlig dynamik vilket omfattar mindre naturliga störningar.
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Bevarandemål
Arealen nordlig ädellövskog (9020) i Natura 2000-området Uggleholmarnas ska vara minst 6,5 hektar. En viss
areell omfördelning framförallt mellan naturtyperna nordlig ädellövskog (9020) och trädklädd betesmark (9070)
kan komma att ske framöver, beroende av betestryck och graden av luckighet i skogen. Lövträd ska prägla skogen i
hela området. Ek tillsammans med andra ädellövträd ska fortsätta vara dominerande trädslag. Småskaliga
naturliga processer, som till exempel trädens föryngring, åldrande och avdöende samt omkullfallna träd och
luckbildning ska påverka dynamik och struktur. Det ska finnas gamla träd och föryngring av nya träd som
efterträdare av framförallt ek men även andra ädellövträd. Gran, buskar och sly/ungträd ska inte tillåtas ta
överhanden eller skada de gamla och värdefulla träden i området. Typiska arter ska förekomma i sådan omfattning
att de kan fortleva långsiktigt i området.

Vad kan påverka negativt
-

-

-

-

-

Exploatering av området i fråga.
Avverkning, röjning, gallring, städning utgör hot genom att lämpliga strukturer förstörs eller borttages. Även
åtgärder i intilliggande områden kan vara skadliga genom att de påverkar lokalklimatet i beståndet av intresse.
Undantag kan finnas där åtgärden syftar till att utveckla något annat naturvärde.
Produktionshöjande åtgärder i skogsbruket, exempelvis gödsling, markberedning, plantering och användandet
av främmande trädslag.
Inväxande gran kan vara ett hot mot naturvärden.
Markskador och dikning. Förutom den mekaniska skadan kan hydrologin påverkas och naturmiljön förändras.
Detta gäller större markskador, medan tramp sällan är negativt.
Fragmentering. På landskapsnivå utgör fragmentering ett betydande hot genom att partier med äldre skog
förekommer allt mer isolerat, och genom att sammanhängande områden med kontinuitetsskogar splittras upp
genom avverkningar.
Nedfall av kemiska ämnen. Vissa kemiska ämnen har förmågan att direkt skada organismer, men kan också
påverka hela naturmiljön. Så har till exempel vissa kväveföreningar den effekten att de är skadliga för svampar
och lavar, samtidigt som de kan vara gödande och ge förändringar i vegetationen. Andra skadliga ämnen är
svavel- och metallföreningar.
Brist på dynamik. Arterna förekommer ofta bara i några få stadier i skogens utveckling. Om de dynamiska
krafterna inte får verka kan det i landskapet uppstå brist på något av dessa stadier, med följd att de ingående
arternas habitat försvinner. Detta gäller bland annat klimat- och väderfenomen, översvämning och utbrott av
vissa skadeorganismer.
Älg och annat vilt kan motverka återväxt av lövträd.
Nya sjukdomar och skadeorganismer som redan är införda eller riskerar att bli ett problem om de införs.

Bevarandeåtgärder
Fortsatt bete samt vid behov frihuggning av ljuskrävande naturvärdesträd (främst ek och andra ädellövträd).

Bevarandestatus och bevarandetillstånd
Sverige har till skillnad mot övriga Europa en väl bevarad ädellövskog med stor artrikedom, vilket gör att vi har ett
stort ansvar att ta vara på denna typ av skog. Ädellövskogen är ofta knuten till gamla kulturbygder och dess
utseende har stor betydelse för landskapsbilden. Många människor uppskattar ädellövskogen som en plats för
friluftsliv.
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Naturtypen (9020) förekommer i hela den kontinentala och södra delen av den boreala regionen i Sverige. Andelen
ädellövträd i skogsmark har ökat något under ser senaste decenniet men trots detta är de befintliga arealerna av
naturtypen nordlig ädellövskog relativt små och avverkning av värdefulla ädellövskogsmiljöer fortsätter. Det är
mycket positivt att hänsynstagandet till naturvärdena vid skogsavverkning ökat och att arealen skyddad skog
fortsätter att öka. För naturtypen nordlig ädellövskog (9020) är förekomsten i boreal region (både inom och
utanför Natura 2000-områden) 7 800 hektar i Sverige. För att en gynnsam bevarandestatus ska nås i samma
område behövs uppskattningsvis 10 000 hektar nordlig ädellövskog. Bevarandestatusen för naturtypen bedöms
idag vara dålig i Sverige.
Bevarandetillståndet för naturtypen i Natura 2000-området bedöms vara gynnsamt. Skogen hyser höga
naturvärden i form av sällsynta arter knutna till de gamla träden. Skötseln anses fördelaktig för den fortsatta
utvecklingen av naturvärden i skogen.

9070 – Trädklädd betesmark
Arealen 8,5 ha är fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Trädklädda betesmarker är en naturtyp som kan delas in i två undergrupper: hagmarker med ett glest trädskikt av
främst ek eller björk, samt skogsbete (betad skog) där barrträd ofta är dominerande. Gemensamt för dem är en lång
trädkontinuitet och att marken har nyttjats till bete. De trädklädda hagmarkerna kan även ha en historia av
slåtterhävd.
Det är viktigt att trädkontinuiteten inte bryts eller att beteshävden upphör. Krontäckningen ska för naturtypen
generellt ligga över 30 %, men i skogsbeten och betade lundmiljöer är den ofta högre. Till trädklädda betesmarker
är en mängd arter från olika organismgrupper knutna, främst hävdgynnade kärlväxter, svampar, lavar och insekter.
Vidkroniga träd är hemvist för flera karaktärsarter av främst insekter, lavar, och mossor som måste ha ljus och
värme. Fältskiktet behöver också ljus för att inte grässvålen ska luckras upp och karaktärsarterna utkonkurreras av
skuggtåliga arter. Även grov död ved, främst i form av torrträd och hålträd, men även enskilda lågor i olika
nedbrytningsstadier är värdefulla substrat för vedlevande insekter och epifyter. I de fall betad skog finns på
kalkmark har den ofta en rik marksvampflora som är hävdgynnad. I naturtypen finns vanligen blommande buskar
till exempel hagtorn, slån och nypon som är en viktig miljö för många fjärilar och andra insekter.

Bevarandemål
Utbredningen av trädklädd betesmark (9070) ska vara minst 8,5 hektar. Trädskiktet ska vara olikåldrigt och det
finns en kontinuitet av gamla träd som utgör lämpliga livsmiljöer för bland annat krävande arter av lavar och
vedlevande insekter. Gamla grovbarkiga ekar ska förekomma allmänt inom naturtypen. Det ska även finnas inslag
av andra ädellövträdsarter såsom lind och lönn. Det ska finnas inslag av grov och solbelyst död ved till exempel
torrträd, hålträd och liggande stockar. Vegetationen är tydligt hävdpräglad. Marken har en naturlig näringsstatus
som inte är gödningspåverkad. Den typiska arternas populationer minskar inte påtagligt över tid.

Vad kan påverka negativt
-

Utebliven eller olämplig skötsel av hävdade objekt (på grund av ändrad markanvändning, nedläggning av
jordbruk m.m.).
Utebliven röjning av igenväxningsvegetation och minskat eller upphört bete leder på sikt till igenväxning av
buskar och träd och utarmning av den hävdgynnade och ljuskrävande floran och faunan.
Alltför kraftig röjning av buskar och träd så att organismer som är beroende av dessa strukturer missgynnas.
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-

Överbete. Alltför intensivt betestryck påverkar naturtypen negativt.
Skötsel som avlägsnar småbiotoper, kantzoner och mosaikmiljöer och skapar skarpa gränser mellan olika
markslag påverkar naturtypen negativt.
Spridning av gödsel i naturtypen påverkar floran negativt.
Tillskottsutfodring av betesdjuren ger indirekt näringstillförsel till marken och missgynnar den
konkurrenssvaga floran.
Användning av avmaskningsmedel som innehåller avermectin är negativ för den dynglevande insektsfaunan.
Bristande träd- och buskföryngring hotar på sikt kontinuiteten av dessa strukturer i naturtypen.
Markexploatering och annan markanvändningsförändring i objektet eller i angränsande områden, exempelvis
dikning, byggnationer och täktverksamhet.
Skogsplantering i hagmarker.
Avverkningar annat än i naturvårdssyfte.
Markberedning och plantering.
Virkestransporter eller körning med andra tyngre fordon kan skada för naturtypen viktiga markförhållanden,
samt leda till förändrad hydrologi.
Ökat graninslag i lövträdsbärande hagmarker.
Luftföroreningar, främst bilavgaser från angränsande större vägar, kan utarma den känsliga epifytfloran av
lavar och svampar som är knutna till gamla grova ekar. Ett ökat kvävenedfall kan förändra
artsammansättningen i fältskiktet. I delar av landet kan även sur nederbörd påverka förutsättningarna för
många arter.

Bevarandeåtgärder
Fortsatt bete samt vid behov frihuggning av ljuskrävande naturvärdesträd (främst ek).

Bevarandestatus och bevarandetillstånd
Små jordbruksföretag slås ihop eller läggs ned och urbaniseringen fortsätter vilket gör att små eller svårbrukade
marker som ofta hyser den största mångfalden tas ur bruk och växer eller planteras igen med skog. Eftersom
gräsmarker minskar i utbredning har också flertalet av gräsmarksnaturtyperna och deras typiska arter en
fortgående negativ utveckling. För naturtypen trädklädd betesmark (9070) är förekomstarealen i boreal region idag
67 600 hektar och bevarandestatusen är dålig. För att uppnå en gynnsam bevarandestatus i samma region har
ArtDatabanken (2013) uppskattat att det behövs minst 300 000 hektar av naturtypen.
Bevarandetillståndet för naturtypen i området bedöms vara gynnsamt. Merparten av naturtypen hävdas genom
bete och det finns gott om grova ädla lövträd vilka hyser flera olika rödlistade arter. Även frihuggning av äldre
ädellövträd har skett på senare år, vilket är gynnsamt för många sällsynta arter som lever i biotopen.
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Kartor
Kartor som visar områdets läge, yttergränser, naturtypernas utbredning samt äldre ekonomiska kartor finns sist i
planen.
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Översiktskartan visar att Natura 2000-området ligger några kilometer öster om Yxnö vid
S:t Annas skärgård.
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Fastighetskartan visar yttergränserna för Natura 2000-området.
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Flygfotot visar naturtypernas utbredning i området.
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Den ekonomiska kartan från 1930- och 40-talet visar att öarna i området var trädklädda.
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Häradskartan, från omkring slutet av 1800-talet, visar att öarna även förr haft mycket lövträd.
Norra halvan av Stora Ugglekolmen ser av kartan att döma ut att ha varit betydligt mera öppen än idag.
Gul mark är åker, grön är slåtteräng, vit är utmark (skog och hagmark) och blågrön är vatten.
Små stjärnor visar var marken är barrträdsklädd och små ringar var den är lövträdsklädd.

