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Förslag till utpekande av särskilda skyddsområden för fågellivet
i Södermanlands län
Länsstyrelserna har fått i uppdrag att föreslå nya marina fågelområden till Natura 2000nätverket. I Södermanlands län är det områden vid Strandstuviken och omkring Hävringe
samt in mot Bråviken som berörs.

Bakgrund
Den 3 juni 2021 fick länsstyrelserna i Blekinge, Gotlands, Gävleborgs, Hallands, Kalmars,
Skåne, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västernorrlands, Västra Götalands och
Östergötlands län i uppdrag av regeringen att granska 20 marina områden som organisationen
BirdLife pekat ut som särskilt viktiga för fåglar (så kallade IBA-områden = Important Bird
and Biodiversity Areas). Länsstyrelserna ska bedöma om dessa områden har sådana värden
för fåglar att de bör pekas ut som särskilda skyddsområden enligt fågeldirektivet (så kallade
SPA-områden = Special Protection Area). Om det behövs för att skydda de mest lämpade
områdena för bevarandet av fåglar, kan utpekandena även sträcka sig utanför uppdragets
angivna IBA-områden. Bakgrunden till regeringsuppdraget är kritik från EU-kommissionen
gällande att Sverige inte har pekat ut tillräckligt mycket marina SPA-områden. Vid
kommissionens granskning gjordes en jämförelse mellan det svenska utpekandet av SPAområden och de marina områden som BirdLife angett som betydelsefulla för fåglar.
I Södermanlands län finns det två IBA-områden som omfattas av uppdraget, Strandstuguviken
(IBA-ID: 21949 (SE082)) och Bråviken-Hävringe (IBA-ID: 21952 (SE084). Om det är delar
inom IBA-områdena som Länsstyrelsen bedömer inte når nivån för de mest lämpade
områdena för bevarande av fåglar ska Länsstyrelsen motivera varför de delarna inte föreslås
att klassificeras som särskilt skyddsområde inom detta uppdrag.
Länsstyrelsernas förslag ska redovisas till Naturvårdsverket i augusti 2022. Naturvårdsverket
kommer att granska förslagen, och lämna dem vidare till regeringen som sedan tar beslut om
vilka områden som Sverige pekar ut som SPA-områden till Natura 2000-nätverket.
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Figur 1. Karta över de två IBA-områden som omfattas av uppdraget, Strandstuguviken (21949 (SE082)) och BråvikenHävringe (21952 (SE084).

Natura 2000 och fågeldirektivet
Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Utpekande av
Natura 2000-områden bygger på krav som finns i EU:s fågeldirektiv 1 och art- och
habitatdirektiv 2. Syftet är att hejda utrotning av vilda djur och växter och att hindra att deras
livsmiljöer förstörs.
Fågeldirektivet är en del av EU:s naturvårdslagstiftning. Direktivets syfte är att bidra till
bevarandet av vilda fåglar inom EU. Medlemsländerna ska bland annat peka ut de viktigaste
områdena för fåglar som särskilda skyddsområden (Special Protection Areas, SPA). Genom
utpekandet blir områdena en del i EU:s Natura 2000-nätverk av skyddade områden och
länderna åtar sig att de utpekade värdena i områdena ska bevaras långsiktigt. SPA-områden
ska pekas ut både för ett antal särskilt angivna fågelarter och för miljöer som är särskilt
viktiga för flyttfåglar när de häckar, flyttar, övervintrar eller rastar.
I fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet listas 170 naturtyper och sammanlagt cirka 900
växt- och djurarter som särskilt värdefulla. I Sverige finns 90 av naturtyperna och drygt 100
av djur- och växtarterna i art- och habitatdirektivets bilaga 1 och 2. Därtill häckar regelbundet
cirka 60 av fågeldirektivets fåglar i vårt land.

1
2

Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar
Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter
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IBA - Important bird and biodiversity areas
IBA är områden som bedöms vara viktiga för bevarandet av fågelpopulationer och biologisk
mångfald. Det är den internationella fågelorganisationen BirdLife som definierar dessa
områden utifrån ett 20-tal kriterier, bland annat hotade arter, arter med begränsad utbredning,
arter med ogynnsam bevarandestatus samt stora ansamlingar av fåglar.
Nuvarande skydd och varför det inte är tillräckligt
Flera av de IBA-områden som BirdLife pekat ut är redan skyddade som till exempel
naturreservat, fågelskyddsområden eller som Natura 2000-områden enligt EU:s art- och
habitatdirektiv. I Södermanland är båda IBA-områdena delvis redan utpekade som SPAområde. Utpekandet av ett befintligt skyddat område som ett SPA-område kan innebära att
ytterligare skyddsåtgärder behöver vidtas för att säkerställa att skyddet blir tillräckligt för
utpekade fåglar. Det kan också bli aktuellt att reglera skyddet av hela eller delar av nya SPAområden genom ytterligare någon nationell skyddsform som naturreservat eller
fågelskyddsområde.
Genom utpekandet av fler viktiga fågelmiljöer som Natura 2000-områden kan Sveriges
nätverk av marina skyddade områden fungera bättre för att bevara ekologiska värden. Det kan
också bidra till att spridningsmöjligheterna för arter mellan marina skyddade områden stärks.
Det är viktigt inte minst för flyttande arter. Arbetet blir på så sätt viktigt för att nå nationella
miljömål, för att bidra till ett internationellt nätverk av skyddade områden och för att bevara
viktiga delar av vår biologiska mångfald. Klimatförändringarna är ytterligare en faktor till
varför det är betydelsefullt med ett fungerande nätverk av skyddade områden. Länsstyrelserna
samordnar även arbetet med annat marint skyddsarbete. Det finns mer information om det
bland annat i handlingsplanen för marint områdesskydd 3 och ramverket för marint
områdesskydd 4. På regional nivå har länsstyrelserna tillsammans tagit fram en plan för marint
områdesskydd i Egentliga Östersjön 5, där syftet är att kraftsamla och hitta ett tydligt arbetssätt
för nå internationella och nationella mål om skydd av marina miljöer.

https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/rapporter-och-andrapublikationer/publikationer/2016-06-20-handlingsplan-for-marint-omradesskydd.html
4
https://www.havochvatten.se/download/18.9d6062e17c13f61b9ec12ca/1634213662146/rapport-2021-12ramverk-marint-omradesskydd.pdf
5
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-oss/vara-tjanster/publikationer/visning-avpublikation.html#esc_entry=31&esc_context=36&esc_-org=lss%3Acounty%2FH
3
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Syfte
Syftet med granskningen av områdena och eventuell komplettering av Natura 2000-nätverket
är att färdigställa Sveriges marina SPA-nätverk, med särskilt beaktande av de 20 marina IBAområden som pekades ut i en formell underrättelse från EU-kommissionen till Sverige 2020.
Det finns ett krav på att Sverige åtgärdar brister när det gäller marina områden som har sådan
betydelse för fågellivet att det motiverar utpekande enligt artikel 4.1 eller 4.2 i fågeldirektivet.
Utpekandet av nya Natura 2000-områden är en viktig del i Sveriges genomförande av EU:s
naturvårdspolitik. De kan även bidra till uppnåendet av de svenska miljömålsetappmålen för
biologisk mångfald, samt till målsättningar enligt konventionen för biologisk mångfald (CBD)
och EU:s strategi för biologisk mångfald 2030.

Tidsplan
Länsstyrelsen ska leverera förslagen till Naturvårdsverket senast den 22 augusti 2022. Innan
dess skall ett underlag tas fram och förankras internt inom organisationen, samt remitteras
externt till sakägare och berörda myndigheter och ge dem möjlighet till att lämna synpunkter
på förslaget. Länsstyrelsen ska leverera ett förslag, tillsammans med alla synpunkter som
inkommit, till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket sammanställer materialet som kommit in
och skickar vidare till regeringen för beslut i frågan.

Innebörd för sakägare
Natura 2000-nätverket är till för att bevara värdefull natur i hela EU och medlemsländerna ska
säkerställa att fåglarna har ett tillräckligt skydd inom SPA-områdena för att bevaras. Det
innebär att verksamheter eller åtgärder med betydande påverkan på miljö ska miljöbedömas
och att befintliga sådana kan behöva regleras så att de inte utgör en risk för de arter som SPAområdet ska skydda. Tillstånd behöver också sökas för nya verksamheter eller åtgärder som
på ett betydande sätt kan påverka miljön i SPA-området. Det kan även gälla åtgärder utanför
Natura 2000-området, om de kan påverka miljön i området. Detta regleras i miljöbalken (7
kap. 27-29§§). Vilka anpassningar som behövs inom ett enskilt område beror på vilka
fågelarter som är utpekade inom området, det vill säga de fågelarter som området är ämnat för
att skydda och skapa förutsättningar för, och hur deras ekologiska behov ser ut.
Verksamheter eller åtgärder som typiskt sett kan påverkas av att ett område pekas ut som
SPA-område är fågeljakt, fiske, sjöfart, vindkraft eller annan aktivitet som kan ha betydelse
för fåglarna. Det betyder inte att all sådan verksamhet kommer att påverkas eller begränsas.
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Länsstyrelsens bedömning och förslag
Kunskapsunderlaget kopplat till fåglar som ligger till grund för förslagen
Som underlag till dessa förslag finns data och rapporter från inventeringar, miljöövervakning,
artprojekt och observationer som samlats och tillgängliggjorts i Artportalen.
Miljöövervakningen bedrivs både av Länsstyrelsen i Södermanlands län och av Lunds
universitet. Inom det regionala miljöövervakningsprogrammet har häckande kustfågel i hela
eller stora delar av den sörmländska skärgården inventerats 2003/2004, 2015 och 2021. Data
är ännu inte publicerade i en rapport, men fynddata finns tillgängliga i Artportalen kopplade
till ett projekt: Kustfågel i Södermanlands län. Till det projektet finns även äldre kustfågeldata
kopplat från andra inventeringar från 1949 och framåt, framförallt från 1970- och 1980-talet.
Lunds universitet har under många decennier övervakat och följt populationer och trender för
sjöfåglar i Sverige. Dessa studier är centrala för kunskapen om rastande och övervintrande
sjöfåglar i länet. För en av arterna, skräntärna, är de fleråriga insatserna inom åtgärdsprogram
för skräntärna som bedrivs av Länsstyrelsen i samarbete med Birdlife Sverige avgörande. Idag
fokuseras detta arbete mot kolonierna i Bråvikens mynning vid Risskären som föreslås som
nytt SPA inom detta uppdrag. Skräntärnan i Södermanland har dock nyttjat ett flertal skär för
kolonin. I början på åtgärdsprogrammets arbete fanns kolonin vid Grässkären, som nu föreslås
i utökningen av Hävringe-Källskären. Även skären Vattungarna och på skär vid Källskären
har nyttjats genom åren. Dessa ingår sedan tidigare i SPA Hävringe-Källskären.
För information om rastande och övervintrande sjöfågel närmare fastlandet och inom den
föreslagna utökningen av SPA Strandstuviken är rapporteringen av observationer till
Artportalen en mycket betydelsefull källa. Området är mycket välbesökt av lokala och tillresta
ornitologer och den mängd fynddata som de på ideell basis delar via Artportalen skulle kräva
enorma resurser för länsstyrelse eller kommunen att samla in.
För att få en bild av betydelsen av Strandstuviken med Örsbakens betydelse som
övervintringsområde för vigg kan man i Artportalen söka på observationer med fler än 1800
vigg under perioden 2000-2022 (figur 2). Fler än 1800 är det antal som listas som 1% av det
övervintrande beståndet i Sverige och är en trigger för Artikel 4.2 i Fågeldirektivet.
Observationer med fler än 1800 vigg finns rapporterade till Artportalen från i stort sett hela
södra-sydvästra Sverige, inklusive Öland och Gotland, så det är tydligt att dessa områden
besöks och de flockar som noteras rapporteras in i Artportalen. Närmare 25 % av dessa
observationer med fler än 1800 är från Södermanlands län. Tittar man istället på rapporter
med fler än 10 000 vigg begränsas rapporteringen i princip till Smålandskusten samt
Södermanlands och Stockholms skärgårdar. Av dessa är ca. 65 % från Södermanland. Vid en
höjning till fler än 20 000 vigg är alla rapporterade observationer utom två från kustnära
vatten i Nyköping och Oxelösund kommuner (97 % av totalen), där huvuddelen av fynden
finns inom det område som här föreslås som utökat SPA Strandstuviken (83 % av totalen).
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Figur 2. Rapporterade observationer av vigg inom Sverige under åren 2000-2022 hämtat från Artportalen. Den första kartan
visar observationer med fler än 1800 vigg. Den andra kartan visar observationer med fler än 10 000 vigg och den tredje
kartan visar observationer med fler än 20 000 vigg.

Det är i detta sammanhang viktigt att betona att såväl Länsstyrelsens miljöövervakning, Lunds
sjöfågelräkningar och arbetet med skräntärna helt eller till stor del utförts av lokala och
regionala ornitologer, privat eller inom Fågelföreningen Tärnan och Föreningen
Södermanlands Ornitologers verksamhet. Deras engagemang och insatser är helt oumbärliga i
detta sammanhang och vi är mycket tacksamma för detta.
Källmaterial som använts i bedömningen
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen i Södermanland. Regionalt miljöövervakningsprogram för Södermanlands län
2021–2026, Länsstyrelsen Södermanlands län, 2021.
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.5fe64666175977237591618a/1606985731510/RM
%C3%96_Program_S%C3%B6dermanland_2021-2026.pdf
Länsstyrelsen Södermanland. Regional kustfågelinventering 2003, 2015 och 2021.
Häckfågeldata – Hävringe-Källskären. Opublicerad rapport. Fynddata tillgängligt via
Artportalen – projekt: Kustfågel i Södermanlands län.
https://artportalen.se/ViewSighting/SharedSearch?storedSearchId=9135&identifier=8E6C8D
39
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Lunds universitet
Nilsson, Leif (2020). Changes in numbers and distribution of wintering Long-tailed Ducks
Clangula hyemalis in Swedish waters during the last fifty years. Lund: BirdLife Sweden.
https://journals.lub.lu.se/os/article/download/21855/19676/53340
Haas, F. & Nilsson, L. 2019. Counts of staging and wintering waterfowl and geese in Sweden.
Annual report 2018/19. Department of Biology, Lund University.
http://www.zoo.ekol.lu.se/waterfowl/ANDINV/ANDRAP/Waterfowl-Report-2018-19.pdf
Åtgärdsprogram skräntarna och projekt Skräntärna – Birdlife Sverige
Staav, R. (2007). Åtgärdsprogram för skräntärna 2007–2011 (Hydroprogne caspia). (5702)
[Elektronisk resurs]. Bromma. https://www.naturvardsverket.se/91-620-5702-2
Birdlife Sverige. Projekt skräntärna. https://birdlife.se/fagelskydd/artprojekt/projektskrantarna/
SLU Artdatabanken.
Artportalen. https://artportalen.se/
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Förslag Strandstuviken utvidgning
Sitekod:
Utpekat enligt:
Kommun:
Miljö:
Berör IBA-området:
Befintlig areal Natura 2000:
Förslag på ny areal Natura 2000:

SE0220020
Fågeldirektivet (SPA), Art- & habitatdirektivet (SCI)
Nyköping och Oxelösund
Strandängsområde/kustområde
Strandstuguviken IBA-ID 21949 (SE082)
989,6 ha
2 222,3 ha

Figur 3. Översiktskarta över den föreslagna utvidgningen av Natura 2000-området Strandstuviken. Detaljkarta av förslaget
finns i bilaga 2a.

Förslag på utpekande av fågelarter enligt fågeldirektivets bilaga 1
Sångsvan (A038) – rastande/födosökande

Ljungpipare (A140) – rastande

Vitkindad gås (A045) –
häckande/födosökande/rastande

Brushane (A151) – rastande

Salskrake (A068) – övervintrande

Dubbelbeckasin (A154) – rastande
Myrspov (A157) – rastande

Havsörn (A075) –
häckande/födosökande/övervintrande

Grönbena (A166) – rastande

Trana (A127) – häckande

Smalnäbbad simsnäppa (A170) – rastande
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Skräntärna (A190) – födosökande/rastande
Fisktärna (A193) – häckande/födosökande
Silvertärna (A194) – häckande/födosökande
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Spillkråka (A236) –
häckande/födosökande/övervintrande
Törnskata (A338) – häckande

Arterna är idag redan utpekade inom det befintliga Natura 2000-området och föreslås att
även pekas ut i de utvidgade delarna
Förslag på utpekande av övriga våtmarksfåglar enligt artikel 4.2 i fågeldirektivet 6
Vigg (A061) – övervintrande

Knipa (A067) – övervintrande

Bergand (A062) – övervintrande

Avgränsning av förslaget

Det utpekade IBA-området Strandstuguviken (IBA-ID: 21349 (SE082)) innefattar vikarna
Strandstuviken, Snäckviken, Stjärnholmsviken samt delar av havsfjärden Örsbaken.
Strandstuvikens naturreservat (vars beslut är under revidering) omfattar den centrala delen av
IBA-området, som också är utpekat som Natura 2000-område enligt både fågeldirektivet och
art- och habitatdirektivet (områdeskod: SE0220020). I norra delen av viken Strandstuviken
planeras även ett kommunalt naturreservat, Örstigsnäs, av Nyköpings kommun. IBA-området
sträcker sig både längre norr- och österut, och omfattar även Stjärnholmsviken samt det
kustnära vattenområdet ut mot Aspafjärden.
Länsstyrelsen föreslår en utvidgning av det befintliga Natura 2000-området Strandstuviken
(områdeskod: SE0220020). Utvidgningen som föreslås är ett tillägg av vattenytor som
regelbundet utnyttjas av övervintrande dykänder. Tillägget inkluderar resterande vattenytor i
Stjärnholmsviken och i Strandstuguviken, där avgränsningen går i strandlinjen mot land, samt
delar av vattenytan i Örsbaken, där avgränsningen går ut från Kölhalsen och sedan över till
Långskär och viker in mot Horn. Länsstyrelsen föreslår att peka ut hela den marina delen av
IBA-området Strandstuguviken (IBA-ID: 21349 (SE082)) som Natura 2000-område enligt
fågeldirektivet. Länsstyrelsen bedömer att de allra viktigaste landdelarna med koppling till
fågellivet i området redan innefattas av Natura 2000-området Strandstuviken (områdeskod:
SE0220020), och har därför valt att endast föreslå att peka ut de marina delarna av IBAområdet Strandstuguviken (IBA-ID: 21349 (SE082)).
Motivering till utpekandet

I de delar av IBA-området som ligger utanför reservatet och nuvarande SPA-område är
fågellivet rikt med exempelvis ejder, fisktärna, silvertärna och havsörn enligt uppgifter i
Artportalen. Området från Horn/Romholmen och ner i Örsbaken hyser vintertid mycket stora
6

Artikel 4.2 Fågeldirektivet: Med hänsyn till deras behov av skydd inom det geografiska havs- och landområde som
omfattas av detta direktiv, ska medlemsstaterna vidta liknande åtgärder för regelbundet förekommande flyttfåglar som inte
anges i bilaga I med avseende på deras häcknings-, ruggnings- och övervintringsområden samt rastplatser längs deras
färdväg. Medlemsstaterna ska därvid lägga särskild vikt vid skyddet av våtmarker, i synnerhet våtmarker av internationell
betydelse.
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flockar med dykänder. Årligen är här flockar om 10 000–20 000 individer, men vissa år kan
det vara flockar på 40 000–60 000 individer. Det är till största delen vigg och knipa, men även
ett par tusen individer bergand och ett par hundra salskrakar.
IBA-området Strandstuguviken karaktäriseras av grunda vikar och bottnar, som är mycket
rika på botten- och vattenlevande organismer. Det skapar goda förutsättningar för födosök för
rastande och häckande fåglar. Vikarna domineras av mjuka sand- och siltbottnar, men med
förekommande inslag av hårda substrat såsom skär, hällar och block närmast land i delar av
området.
Vikarna Strandstuviken och Snäckviken är övervägande långgrunda med svagt sluttande
djuprännor i mitten av vikarna. Djupet varierar från bara några decimeter närmast land för att
övergå till ca 7 meter i vikarnas mynning. Vid lågvatten ligger delar av bottnarna i eller strax
ovanför vattenytan. De översvämmade strandzonerna i dessa vikar är viktiga som rast- och
födosöksområde för olika typer av vadare. Bottensubstratet består av sand och lera. De
blottade ler- och sandbottnarna är viktiga för änder och vadarfåglar, som söker föda i det
grunda vattnet, men utgör också viktiga reproduktionslokaler för plattfisk. Strandängarna
hyser många rastande och häckande vadare och sjöfåglar. Exempelvis häckar mindre- och
större strandpipare, rödbena, strandskata och gravand i området. Av rastande arter märks
bland annat stora flockar med vigg, brunänder, bergänder, knipor, snatteränder och bläsänder.
Här kan man också få se flockar av sång- och knölsvanar samt storskrake och salskrake. I den
inre delen av Strandstuviken rastar många skräntärnor under vår och sensommar. Totalt har
drygt 260 fågelarter observerats i området. 7
Senare års marina inventeringar har visat att vikarna Strandstuviken och Snäckviken samt
kustområdet längs Horn i norra delen av IBA-området har väldigt höga marina naturvärden.
Enligt den klassning som gjorts har en stor areal av vikarna bedömts ha naturvärden av
nationellt värde för naturvården. I Stjärnholmsviken har tre naturvärdesobjekt pekats ut, en av
regionalt värde och två av kommunalt värde. I de östra delarna av IBA-området, runt
Långskär, har flera mindre områden av lokalt värde pekats ut. 8,9 De marina värdena är
kopplade till dess grunda och vegetationsklädda, stundom mosaikartade bottnar där
bältesbildande bestånd av strukturbyggande kärlväxter, kransalger och stora brunalger.
Vegetationen har relativt stor utbredning på djupet och återfinns ner till ca 4,5 m djup, vilket
tyder på klart vatten med goda siktförhållanden Vegetationen skapar tredimensionella
strukturer och har en nyckelroll i kustens ekosystem då de fungerar som en livsmiljö åt andra
artgrupper, såsom ryggradslösa djur och fiskar. Att sandbottnarna är stundom glest bevuxna
eller saknar vegetation helt, bidrar ytterligare till en mångformig miljö. Det gynnar bland
annat plattfiskar så som skrubbskädda och piggvar som utnyttjar grunda sandbottnar som
uppväxtområden. De inre delarna av både Strandstuviken och Snäckviken ingår i ett större

Gustafsson, 2010. Fågellivet i olika områden inom Strandstuvikens naturreservat. (Opublicerad)
Edlund & Siljeholm, 2014. Marina naturvärden i Nyköpings kommun 2013 – Strandstugeviken, Långskär,
Hertigö med flera områden.
9
Edlund & Siljeholm, 2022. Marina naturvärden i Södermanlands län – Nyköping, Oxelösund och Nävekvarn
2020-21. (Opublicerad)
7
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område som är fiskefredat mellan 1 januari-15 juni, vilket skyddar vårlekande fisk och gynnar
föryngringen av fisk.
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Förslag Hävringe-Källskären utvidgning
Sitekod:
Utpekat enligt:
Kommun:
Miljö:
Berör IBA-området:
Befintlig areal Natura 2000:
Förslag på ny areal Natura 2000:

SE0220028
Fågeldirektivet (SPA), Art- & habitatdirektivet (SCI)
Oxelösund
Ytterskärgårdskaraktär
Bråviken-Hävringe IBA-ID 21952 (SE084)
11 104,5 ha
25 619,5 ha

Figur 4. Översiktskarta över den föreslagna utvidgningen av Natura 2000-området Hävringe-Källskären. Detaljkarta av
förslaget finns i bilaga 2b.

Förslag på utpekande av fågelarter enligt fågeldirektivets bilaga 1

Vitkindad gås (A045) – häckande

Skräntärna (A190) – häckande/födosökande

Havsörn (A075) – födosökande

Fisktärna (A193) – häckande/födosökande

Myrspov (A157) – rastande

Silvertärna (A194) – häckande/födosökande

Arterna är idag redan utpekade inom det befintliga Natura 2000-området och föreslås att
även pekas ut i de utvidgade delarna.
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Förslag på utpekade av övriga våtmarksfåglar enligt artikel 4.2 10 i fågeldirektivet

Alfågel (A064) – övervintrande

Labb (A173) – häckande

Ejder (A063) – häckande/födosökande

Sillgrissla (A199) – häckande

Svärta (A066) – häckande

Tordmule (A200) – häckande

Skärsnäppa (A148) – rastande/övervintrande

Tobisgrissla (A202) – häckande

Avgränsning av förslaget

IBA-området Bråviken-Hävringe (IBA-ID: 21952 (SE084)) breder ut sig över två län och
överlappas av två befintliga Natura 2000-områden som är utpekade både enligt fågeldirektivet
och art- och habitatdirektivet, ett i vardera län. Bråviken yttre (områdeskod: SE0230090) som
ligger i Östergötlands län och Hävringe-Källskären (områdeskod: SE0220028) som ligger i
Södermanlands län.
Länsstyrelsen föreslår en utvidgning av det befintliga Natura 2000-området HävringeKällskären (SE0220028). Utvidgningen handlar om att inkludera delar upp mot Grässkären,
där det är häckningsskär för flertalet marina fågelarter samt delen ut mot fyren Gustav Dalén,
där det finns grundare partier som kan fungera som födosöksområde för ett antal arter. Både
delen ut mot Grässkären och ut mot Gustav Dalén innefattas av IBA-området BråvikenHävringe (IBA-ID: 21952 (SE084)), och kommer förstärka redan utpekade värden i det
befintliga området Hävringe-Källskären (områdeskod: SE0220090). Det finns även grundare
partier syd/sydväst om Natura 2000-området Hävringe-Källskären, ner mot Ursulas grund,
som sträcker sig utanför IBA-området Bråviken-Hävringe. Länsstyrelsen föreslår att även
grundområdet kring Ursulas grund inkluderats i förslaget om utvidgning, då det bedöms vara
av betydelse för bevarande av fåglar enligt fågeldirektivet och skulle ytterligare förstärka de
värdena som är utpekade i det befintliga Natura 2000-området.
Motivering till utpekande

IBA-området vid Hävringe-Källskären omfattar ett utpräglat och relativt oexploaterat
ytterskärgårdsområde, där Natura 2000-området Hävringe-Källskären bildar en kedja av glest
liggande öar och ögrupper. Dessa utgör de högsta delarna av ett lång-sträckt grundområde
som är avskilt från fastlandet och innerskärgården genom en markant djupränna med 50–60
meters djup. Förutom att området är synnerligen betydelsefullt som häcknings-, ruggningsoch övervintringsområde för fågellivet vid kusten, har området även en stor betydelse för den
svenska gråsälstammen.
Runt öarna och skären, domineras bottnarna av hårda substrat som sten, hällar och block. Här
breder algsamhället ut sig med rika blåstångsbälten och rödalgsamhällen, till exempel kräkel.
10
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I de mer vindskyddade vikarna närmast skären återfinns mer mjukbotten i form av
sandbottnar och sandstränder. Här återfinns flera kärlväxter, såsom borstnate, hårsärv,
hornsärv, nating och ålnate. Grundområdena kring Källskären och Vattungarna har pekats ut
som områden med lokalt värde för naturvården i en inventering från 2021. 11 Det är framförallt
bältesbildande bestånd av alger och det täta växtsamhället som skapar goda förutsättningar för
en artrik och produktiv livsmiljö för exempelvis ryggradslösa djur, fisk och fågel.
Utanför öarna och skären så karaktäriseras IBA-området av ett mosaikartat bottenlandskap,
där antingen mjuka lerbottnar, kala sandbottnar, blandbottnar med sand, grus och sten eller
hårdbottnar med häll, block och revliknande strukturer breder ut sig. Djupet varierar ganska
stort med grundklackar runt 10 m, för att sedan gå tvärt ner mot större djup, ända ner mot 60
m. På flertalet platser domineras botten av stora blåmusselrev som täcker hela botten. Den
stora variationen skapar en diversitet som gynnar både musselätande fågelarter och
födosöksområden för fåglar som livnär sig på fisk- och ryggradslösa djur.
Området kring Ursulas grund föreslås som en utvidgning av befintligt Natura 2000-område.
Bottnarna varierar mellan ca 5 - 40 m djup och även i detta område har botten ett mosaikartat
utseende med variation av sandbottnar, blandbottnar med sand, grus och sten och hårdbottnar
med häll. Över vissa områden återfinns stora ytor av blåmusselrev, ända ner till 30 m djup. I
den senaste flyginventeringen, som genomfördes under mars 2022, påträffades bland annat
alfågel inom detta område. Bottnarna kring Ursulas grund utgör även de viktiga
födosöksområden för sjöfågel.
Delar av det utpekade IBA-området inkluderar även ett område (Gn Ö211) som har pekats ut
inom havsplaneringen som ett område med höga naturvärden. Inom området ska särskild
hänsyn tas till höga naturvärden vid förvaltning, planering och tillståndsprövning.
Havsplanerna beslutades av regeringen den 20 februari 2022. 12
Länsstyrelsen har under de senaste tre åren genomfört bottenkarteringar i utpekat IBAområde. Länsstyrelsen saknar ännu spridningstillstånd för data från karteringarna och kan
därmed inte delge någon utförligare beskrivning av områdets marinbiologiska värden mer än
ovan.

Edlund & Siljeholm, 2022. Marina naturvärden i Södermanlands län – Nyköping, Oxelösund och Nävekvarn
2020-21. (Ännu ej publicerad)
12
https://www.havochvatten.se/vagledning-foreskrifter-och-lagar/vagledningar/havsplaner.html
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Förslag Risskären (nytt område)
Sitekod:
Utpekat enligt:
Kommun:
Miljö:
Berör IBA-området:
Befintlig areal Natura 2000:
Förslag på ny areal Natura 2000:

Förslag på nytt område och har ännu ingen kod
Fågeldirektivet (SPA)
Nyköping
Ytterskärgårdskaraktär/Skär och små öar
Bråviken-Hävringe, IBA-ID 21952 (SE084)
1 413,4 ha

Figur 5. Översiktskarta förslag till nyutpekande av Natura 2000-område enligt Fågeldirektivet, Risskären. Detaljkarta av
förslaget finns i bilaga 2c.

Förslag på utpekande av fågelarter enligt fågeldirektivets bilaga 1
Skräntärna (A190) – häckande
Fisktärna (A193) – häckande

Silvertärna (A194) – häckande
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Förslag på utpekade av övriga våtmarksfåglar enligt artikel 4.2 13 i fågeldirektivet
Labb (A173) – häckande

Avgränsning av förslaget

Länsstyrelsen föreslår att peka ut ett nytt Natura 2000-område enligt fågeldirektivet vid
Risskären. Det angränsar i söder till IBA-området Bråviken-Hävringe, vilket sträcker sig
längs med länsgränsen mellan Södermanland och Östergötland. IBA-området som förslaget
angränsar till är idag utpekat som Natura 2000-område enligt både fågeldirektivet och art-och
habitatdirektivet (Bråviken yttre, områdeskod: SE0230090), samt som naturreservat
(Bråviken, NVR-ID: 2001448) med bland annat marint syfte. Det föreslagna området sträcker
sig från Måsklabbarna i väst och därifrån nordväst mot Södra Gullängsgrund och vidare mot
Rödgrunden. Avgränsningen följer i norr djupkurvorna på 20 meters djup förbi Risskären och
viker sedan söder mot Själklubbarna. Det föreslagna området inkluderar ett kluster av skär
och bränningar, vilka är häckningsplatser för ett antal marina fågelarter, däribland
skräntärnan.
Enligt EU-kommissionens riktlinjer för utpekande av Natura 2000-områden i marin miljö ska
de utpekade områdena ha simpla avgränsningar, med raka linjer som ”boxar” in värdena som
pekas ut. Det är anledningen till att avgränsningen inte har fler brytpunkter kring skären och
grundområdena. Genom att anpassa avgränsningen till potentiella häckningsskär och följa
djupkurvorna där det blir djupare än 20 meter, det djup då ljuset börjar blir mer sparsam (den
fotiska zonen övergår till afotisk zon i Östersjön), skapas en avgränsning som är ekologiskt
funktionell och ett område med buffertzoner mellan yttergränsen och potentiella
häckningsskär.
Motivering till utpekande

Området Risskären består av ett tiotal större skär där länets enda nuvarande skräntärnakoloni
häckar. Skären övergår sedan till hällar som breder ut sig ner mot botten. Området hyser även
andra typer av bottnar som består av finsand, mjuk lera eller blandbottnar bestående av sand,
grus och sten. I norra delen av området, kring skären Grisskären och Risskären är det grunt,
för att sedan stupa brant ner mot över 30 m för att sedan grunda upp igen i den södra delen av
området vid skären Hållklabben och Långa Hållet.
Runt skären återfinns typisk vegetation för hårdbotten såsom grön-, brun- och rödalger, såsom
blåstång och ullsläke. Det är framförallt bältesbildande bestånd av alger och det täta
växtsamhället som skapar goda förutsättningar för en artrik och produktiv livsmiljö och
födosöksområden för exempelvis ryggradslösa djur, fisk och fågel.

13

Artikel 4.2 Fågeldirektivet: Med hänsyn till deras behov av skydd inom det geografiska havs- och landområde som
omfattas av detta direktiv, ska medlemsstaterna vidta liknande åtgärder för regelbundet förekommande flyttfåglar som inte
anges i bilaga I med avseende på deras häcknings-, ruggnings- och övervintringsområden samt rastplatser längs deras
färdväg. Medlemsstaterna ska därvid lägga särskild vikt vid skyddet av våtmarker, i synnerhet våtmarker av internationell
betydelse.

Länsstyrelsen
Södermanlands län

FÖRSLAG
2022-05-13

17 (18)
511-4350-2021

Länsstyrelsen har (mars 2022) inte tillräckligt med kunskapsunderlag för att beskriva de
marina värden närmare.
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Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor via telefon eller e-post. Telefonnummer och
e-postadress finns längst ner på första sidan. Ange ärendets diarienummer eller
ärendebeteckning vid kontakt med Länsstyrelsen. Du hittar numret uppe till höger på första
sidan.

Bilagor
1. Artbeskrivningar
2. Detaljkartor
a. Detaljkarta över förslaget till utvidgning av Natura 2000-området
Strandstuviken (SE0220020)
b. Detaljkarta över förslaget till utvidgning av Natura 2000-området HävringeKällskären (SE0220028)
c. Detaljkarta över förslaget till nytt Natura 2000-området (Objektnamn:
Risskären)

