Bevarandeplan för Natura 2000-området

Skåraviken

Omslagsfoto: Per Folkesson

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.
I bevarandeplanen redovisas gränser, naturtyper och arter enligt bästa tillgängliga kunskap, vilket för
detta område skiljer sig något från vad som är beslutat av regeringen. Länsstyrelsen har för avsikt att
föreslå dessa ändringar till regeringen när tillfälle ges. Vid förvaltning och tillståndsprövning utgår
man ifrån i verkligheten förekommande naturtyper, varför det är nödvändigt att bevarandeplanen
redovisar dessa, även om de inte har hunnit beslutas av regeringen.
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/

BEVARANDEPLAN

Diarienummer

511-166-2019

Sida
1 av 27

Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0220110 Skåraviken
Kommun: Nyköping
Områdets totala areal: 316 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen:
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2019-01-30
Markägarförhållanden:
Privat
Regeringsbeslut, historik:
SPA: 2000-07-01, regeringsbeslut M2000/1680/Na, pSCI: 1998-01-01, 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:
3150 - Naturligt näringsrika sjöar
6270 - Silikatgräsmarker
6410 - Fuktängar
9070 - Trädklädd betesmark
A021 - Rördrom, Botaurus stellaris
A038 - Sångsvan, Cygnus cygnus
A081 - Brun kärrhök, Circus aeruginosus
A082 - Blå kärrhök, Circus cyaneus
A094 - Fiskgjuse, Pandion haliaetus
A119 - Småfläckig sumphöna, Porzana porzana
A127 - Trana, Grus grus
A140 - Ljungpipare, Pluvialis apricaria
A151 - Brushane, Philomachus pugnax
A154 - Dubbelbeckasin, Gallinago media
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A166 - Grönbena, Tringa glareola
A190 - Skräntärna, Sterna caspia
A193 - Fisktärna, Sterna hirundo
A236 - Spillkråka, Dryocopus martius
Bevarandesyfte
Det överordnade bevarandesyftet för Natura 2000-nätverket är att bidra till bevarandet av
biologisk mångfald genom att bibehålla eller återskapa gynnsam bevarandetillstånd 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
bevarandetillstånd för de naturtyper eller arter som utgjort grund för utpekandet av området.
Prioriterade bevarandevärden: Skåravikens biologiska bevarandevärden består främst i områdets
långa kontinuitet som fodermark och de naturtyper/arter som är knutna till dessa marker samt en
särpräglad grund näringsrik vik i södra delen av Hallbosjön, med tillhörande vidsträckta
sötvattenstrandängar, öppna hagmarker och trädklädda betesmarker.
Motivering: Genom att bevara de utpekade värdena inom Skåraviken bevaras ett vidsträckt
landskap med värdefulla strandängar och hagmarker samt en grund näringsrik vik som har stor
betydelse för såväl rastande som häckande skyddsvärda våtmarksfåglar. Områdets närhet till
tätorten Stigtomta samt höga natur, kultur- och skönhetsvärden gör Skåraviken även till ett
attraktivt område för det rörliga friluftslivet.
Prioriterade åtgärder: Åtgärder som syftar till att minska näringstillförseln till Skåraviken och
upprätthålla beteshävden av olika typer av fodermarker är prioriterade.
Beskrivning av området
Natura 2000-området Skåraviken utgörs till största delen av en av Hallbosjöns vikar, nämligen
Lidaviken eller Skåraviken som den även kallas och dess omgivningar. Under 1860-talet sänktes
Hallbosjön 1,5 meter för att vinna mer åkermark. Sjön är mycket näringsrik och känd som en av
Sörmlands bästa och viktigaste fågelsjöar för såväl rastande som häckande våtmarksfåglar.
Den nästan helt vassomgärdade Skåraviken är ur ornitologisk synvinkel den mest intressantaste
delen av Hallbosjön. Totalt har cirka 210 fågelarter iakttagits i området. Omkring 80 av dem kan
räknas som häckfåglar. Även floran är rik på sydsidans betade strandängar och botaniskt viktigast
är kalkfuktängen i sydost där t.ex. majviva påträffas och den i landet minskade arten loppstarr.
Den sällsynta kärrvialen anträffas inom området på näringsrika fuktängar.
I mitten på 1990-talet restaurerades stora strandängsavsnitt på Helgesta säteri och gården Skåra
genom tuv- och vassfräsning. Specialkonstruerade vassfräsmaskiner från Hornborgasjön
(Naturvårdsverket) genomförde omfattande fräsningar i syfte att tillskapa mer öppen vattenyta.
Avverkning/röjning av vide och klibbal utmed sjön gav förutsättningar för en långsiktig
naturvårdsinriktad hävd. Även vid Rottninge och Drögsta har omfattande röjnings- och
gallringsinsatser genomförts i betesmarkerna under 1990-talet. Nordsidan av Lidaviken kantas
delvis av vass med inslag av gråvide. På senare år har restaureringsåtgärder gjorts på bl.a.
strandängarna på gården Lida. Längre västerut går triviallövskog och alsumpskog ända ner till
sjön. Vid Drögsta betas idag ett stort strandängsområde och vid Rottninge finns naturbetesmarker
med torr- frisk- och fuktängsvegetation.
År 2000 sattes ett fågeltorn upp på initiativ av markägaren i anslutning till strandängen vid
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gården Skåra. På Helgestas mark nära Natura 2000-området har ett viltvatten anlagts till stor
fördel för en lång rad and- och vadarfåglar. Området är av riksintresse för naturvården i länet och
delar av området är även av riksintresse för kulturmiljövården. Skåraviken är ett odlingslandskap
med rötter i bronsåldern, fullkoloniserat sedan 1800-talet, präglat av stordrift. I området finns det
skärvstenshögar och gravar (rösen och runda stensättningar) från bronsåldern, många gravfält
från äldre men främst yngre järnålder.
Vad kan påverka negativt
Se texterna för respektive naturtyp och art.
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: Natura 2000-området Skåraviken saknar formellt områdesskydd enligt miljöbalken.
Merparten av området omfattas av strandskydd. Fornlämningar är skyddade genom
kulturminneslagen.
Skötsel: I stort sett samtliga fodermarker inom Natura 2000-området har miljöstöd och hävdas
genom betesdrift. Årligen sker slyröjning vid behov. De hävdbetingade markerna sköts
huvudsakligen i enlighet med den åtagandeplan som upprättas av länsstyrelsen när man erhåller
miljöstödsersättning. Åtagandeplanen följer den bevarandeplan som finns upprättad för Natura
2000-området.
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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• Upplag av schakt- och muddermassor i strandnära områden eller i vassar innebär ökad
näringstillförsel under lång tid.
• Ökat läckage av näringsämnen från omkringliggande jordbruksmark kan påskynda
eutrofieringen (övergödningen).
• Intensiv växtodling i strandzonen ökar risken för erosion samt läckage av växtnäring och
bekämpningsmedel.
• Regelbunden rensning av diken kan orsaka grumling.
• Upphörd hävd och/eller skogsplantering på omkringliggande betesmarker ökar
igenväxningstakten i strandzonen.
• Barrskog i anslutning till sjötypen är ej naturligt förekommande. Ökad andel barrträd i
närområdet ändrar markkemin och förändrar landskapsbilden.
• Vattenuttag under lågflödesperioder kan innebära kraftigt sänkta vattennivåer,
temperaturhöjning och syrgasbrist.
• Utsättning av främmande arter, eller fiskstammar kan ändra konkurrensförhållanden, sprida
smitta och/eller orsaka genetisk kontaminering.
• Fiske som är ensidigt mot vissa arter eller som är för hårt i förhållande till sjöns naturliga
produktionsförmåga.
• Exploatering av strandområdet.
• Vägar/järnvägar och skogsbilvägar – anläggning, underhåll och trafik kan orsaka grumling
och utsläpp av miljöfarliga ämnen i diken och vattendrag uppströms. Broar och vägtrummor
över in- och utflöden kan orsaka vandringshinder.
• Skogsbruk i tillrinningsområdet; slutavverkning, markavvattning och skyddsdikning ökar
avrinningen och därmed risken för erosion och läckage av bl.a. humusämnen och partiklar.
Bevarandeåtgärder
Vassröjningar har utförts under de senaste åren. Återkommande vassröjningar bör utföras vid
behov.
För att minska näringsbelastningen till Skåraviken och Hallbosjön kan det vara en bra åtgärd
att genomföra slåtter på strandängarna kring Skåraviken. På så sätt förs näring, som växterna
har tagit upp, bort från området istället för att på sikt komma ut i sjön.
Åtgärder för att minska näringsbelastningen från reningsverket bör också utföras.
Bevarandetillstånd
Ej gynnsam. Påverkan från reningsverket vid Stigtomta är fortfarande alltför stor.
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Bevarandetillstånd
Icke gynnsamt bevarandetillstånd. En stor del av fuktängarna betas och vid behov kompletteras
skötseln med betesputsning. Men det finns några fuktängar som inte hävdas eller där hävden är
svag. Önskvärt vore att ängsslåtter kan komma till stånd inom vissa områden, på så sätt kan
bevarandevärdena stärkas ytterligare.
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Rördrommen är upptagen i Fågeldirektivet, Bernkonventionens bilaga II, Bonnkonventionens
bilaga II och AEWA. Rördrommen tillhör Statens vilt (33 § jaktförordningen (1987:905)).
Exemplar som omhändertas eller påträffas döda eller dödas tillfaller Staten.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt bevarandetillstånd.
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Vid åtgärder i området är det också viktigt att bevara och vid behov frihugga träd som kan
fungera som lämpliga boträd för fiskgjuse och att säkerställa att det även långsiktigt finns
tillgång till boträd genom att t.ex. frihugga yngre tallar som på så sätt får möjlighet att utveckla
vida kronor och kraftiga stammar, gärna på uddar och hällmarksområden.
Fiskgjuse är upptagen i Fågeldirektivet, Bernkonventionens bilaga II, Bonnkonventionens
bilaga II och CITES bilaga A. Fiskgjuse tillhör Statens vilt (33 § jaktförordningen (1987:905)).
Exemplar som omhändertas eller påträffas döda eller dödas tillfaller Staten.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt bevarandetillstånd.
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Bilagor
Exempel på arter som har noterat i Skåravikens Natuar 2000-område.

Exempel på arter som har noterats i Skåravikens Natura 2000-område. För naturtypen
/-erna typiska arter markerade med fet stil.
Agnsäv
Backtimjan
Berberis
Besksöta
Blåsippa
Blåsuga
Bockrot
Brunskära
Brännässla
Dyveronika
Ekorrbär
Flaskstarr
Gullviva
Gulmåra
Gåsört
Gökblomster
Gökärt
Hallon
Hirsstarr
Hundkäx
Jungfrulin
Kattfot
Knägräs
Knölsyska
Kruståtel
Krypven
Krypvide
Kärrbräken
Kärrkavle
Kärrsilja
Kärrstjärnblomma
Kärrvial, tämligen sällsynt i länet
Kärrviol
Liten blåklocka
Majviva, sällsynt i länet
Måbär
Nickskära
Ormbär
Prästkrage
Revfibbla
Rosbuskar
Rosenpilört, tämligen sällsynt i länet
Ryltåg
Skogs- och ängskovall
Skräppa
Skräppearter

Slåtterfibbla
Smultron
Sprängört
Stagg
Stor frossört
Stor igelknopp
Strandklo
Strandlysing
Sumpfräne
Svärdslilja
Tiggarranunkel
Tätört, sällsynt i länet
Vasstarr
Vattenblink
Vattenmåra
Vattenmärke
Vattenstäkra
Veketåg
Älggräs
Ältranunkel
Ängsbräsma
Ängsruta
Ängsvädd
Ärenpris
Vattenväxter
Andmat
Axslinga
Bredkaveldun
Dyblad
Grovnate
Gäddnate
Hornsärv
Igelknopp
Kransslinga
Smalkaveldun
Svalting
Trubbnate
Vattenaloe
Vattenpilört
Vattenstjärna (levermossa)
Ältranunkel
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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.

Karttjänst VISS Vattenkartan – avrinningsområden
https://viss.lansstyrelsen.se/Maps.aspx
I denna karttjänst går det bl.a. att se utbredningen av avrinningsområden.

1) Öppna Vattenkartan:

2) Zooma in till önskat område i kartan och
kryssa i lagren under ”Avrinningsområden”
som finns längst ner under ”Vattenförekomster
och övrigt vatten”:

