
BESLUT 1 (21)

Datum

2021-06-14
Beteckning

511-19435-2021

Enheten för landskap och naturskydd
Sandra Thunander

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00

Fax

010-223 11 10 

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

Arholma-Idö SE0110385

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

Inledning   

Bevarandeplanen är det dokument som beskriver vilka mål som ska uppnås i 

bevarandet av ett Natura 2000-område och som anger vilka bevarandeåtgärder 

som planeras. I bevarandeplanen beskrivs vilka förutsättningar som krävs för att 

de utpekade arterna och livsmiljöerna ska upprätthålla s.k. gynnsam 

bevarandestatus. Det har betydelse för tillämpningen av regelverket om Natura 

2000-områden.
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Datum

2021-06-14
Beteckning

511-19435-2021

Namn Arholma-Idö Areal 248,5 ha

Natura 2000-kod SE0110385

Kommun Norrtälje

Bevarandeplan 

fastställd av 

Länsstyrelsen

2021-06-14

Områdestyp och 

status

SCI-område enligt art- och 

habitatdirektivet 

Ägarförhållanden Skärgårdsstiftelsen

Ingående livsmiljöer enligt art- och habitatdirektivet

Tabell 1. Livsmiljöer. 

Livsmiljökod Livsmiljöns namn Areal (ha) Andel (%)

1630 *Strandängar vid Östersjön 3,8 

(regeringsbeslutad 

areal1,3)

2,7

6270 *Silikatgräsmarker 22 

(regeringsbeslutad 

areal 2,6)

16

6530 *Lövängar 1,7 

(regeringsbeslutad 

areal 5,5)

1,2

9070 Trädklädd betesmark 52

(regeringsbeslutad 

areal 22)

37

6210 Kalkgräsmarker 0 (regeringsbeslutad 

areal 2,6)

-

6410 Fuktängar 0,6 

(regeringsbeslutad 

areal 0,7)

0,4

9010 Taiga 42 

(regeringsbeslutad 

areal 38)

30

8230 Hällmarkstorräng 18 (ej 

regeringsbeslutad)

13

* Prioriterad livsmiljö – bevarandet bedöms ha hög prioritet inom EU.
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Ingående arter enligt art- och habitatdirektivet 

Denna art finns upptagen i bilaga 2 till EU:s art- och habitatdirektiv och skyddas 

därmed av Natura 2000-reglerna. I denna bevarandeplan nämns även andra arter 

än de som är skyddade av Natura 2000-reglerna. Dessa arter har inte samma 

lagliga skydd såsom eventuella arter i tabell 2. 

Tabell 2. Arter. 

Artens kod Svenskt namn Vetenskapligt namn 

1419 Dvärglåsbräken Botrychium simplex  

Bevarandesyfte för Arholma-Idö 

Bevarandesyftet och beskrivningen av livsmiljöer och arter nedan utgör den 

beskrivning som ska upprättas i enlighet med 17 § förordningen om 

områdesskydd m.m. (FOM). Tillsammans med bevarandemål och 

bevarandeåtgärder i denna plan utgör de underlag som visar hur myndigheterna 

behöver arbeta för att motsvara kraven i 16 § FOM. 

Det övergripande syftet med Natura 2000-området är att bidra till att upprätthålla 

en gynnsam bevarandestatus för de i området utpekade arterna och livsmiljöerna.  

Områdets utpekande är främst motiverat av det småskaliga odlingslandskapet, 

med bland annat löväng, strandängar och betad skog. Kalkrika jordar bidrar till en 

artrik flora och inslaget av hamlad ask är ett karaktäristiskt inslag i Roslagens 

traditionella odlingslandskap.  

De före detta lövängarna i området är karakteristiska för i Roslagen. Inom cirka 

30 km finns sex skyddade områden med hamlade askar. Pågående hamling finns 

inte i alla områdena och i de flesta fall rör hamlingen ganska få träd. På Arholma 

är ett större antal träd aktivt hamlade sedan några årtionden tillbaka och 

igenväxning hindras av bete. I Roslagen finns många små bestånd av hamlade 

askar i direkt anslutning till bebyggelse, vilket kan antas ha stor betydelse för 

spridning av djur och växter som lever på hamlade träd.  

Ett annat viktigt naturvärde är också växtlokalen för den mycket sällsynta lilla 

ormbunken dvärglåsbräken. 

Dvärglåsbräken har under de senaste 30 åren endast observerats på ett tiotal 

lokaler utspridda i södra halvan av landet. Generellt verkar därför spridning 

mellan lokaler ha mycket dåliga förutsättningar. I Stockholms skärgård finns dock 

fem lokaler där arten har observerats under denna period. Eftersom den är liten 

och svårfunnen bör det rimligtvis även finnas oupptäckta förekomster i området. 

Möjligen kan man tänka sig att lokalen på Idö ingår i en fortfarande fungerande 

metapopulation där spridning till nya lokaler kompenserar för lokala utdöenden.  

  

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Botrychium+simplex&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
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Bevarandemål för Arholma-Idö 

Målbilden för respektive livsmiljö förhåller sig enligt nedan.  

*Strandängar vid Östersjön (1630) 

• Arealen havsstrandängar ska bibehållas.   

• Krontäckningen på strandängen ska vara 0–10%. 

• Ansamlingen av fjolårsförna ska vara måttlig eller saknas helt. 

• Vegetationen ska vara välhävdad av företrädesvis bete och/eller slåtter. 

varje år vid vegetationsperiodens slut så att ansamling av förna inte sker.  

• Marken ska vara opåverkad av konstgödsling och stödutfodring, kalkning, 

dikning, insådd av för livsmiljön främmande arter. 

• Igenväxningsvegetation som vass och lövsly förekommer inte/endast i 

begränsad omfattning. 

• För livsmiljön typiska arter ska ha goda förutsättningar att finnas i 

livskraftiga bestånd.  

*Silikatgräsmarker (6270) 

• Arealen silikatgräsmarker ska bibehållas.  

• Krontäckningen ska vara 0–30 %. 

• Ansamlingen av fjolårsförna ska vara måttlig eller saknas helt. 

• Vegetationen ska vara välhävdad av företrädesvis bete och/eller slåtter 

varje år vid vegetationsperiodens slut så att ansamling av förna inte sker.  

• Marken ska vara opåverkad av konstgödsling och stödutfodring, kalkning, 

dikning, insådd av för livsmiljön främmande arter. 

• Igenväxningsvegetation ska inte/endast i måttlig omfattning förekomma. 

För livsmiljön typiska arter ska ha goda förutsättningar att finnas i 

livskraftiga bestånd.  

*Lövängar (6530) 

• Arealen lövängar ska bibehållas   

• Fjolårsförna saknas eller ska periodvis endast förekomma måttligt. 

• Vegetationen ska vara välhävdad av företrädesvis slåtter och/eller bete, 

varje år vid vegetationsperiodens slut så att ansamling av förna inte sker.  

• Igenväxningsvegetation ska inte/endast i begränsad omfattning 

förekomma.  

• Marken ska vara opåverkad av konstgödsling och stödutfodring, kalkning, 

dikning, insådd av för livsmiljön främmande arter. 
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• För livsmiljön typiska arter ska ha goda förutsättningar att finnas i 

livskraftiga bestånd. 

Trädklädd betesmark (9070) 

• Arealen trädklädd betesmark ska bibehållas.  

• Krontäckningen ska vara ca 30–50 %. 

• Ansamlingen av fjolårsförna ska vara måttlig eller saknas helt. 

• Vegetationen ska vara välhävdad av bete och/eller slåtter, helst bete, varje 

år vid vegetationsperiodens slut så att ansamling av förna inte sker. 

• Träden i betesmarken ska ha en varierad åldersstruktur och bestå av olika 

trädarter. 

• Det ska finnas gläntor där solljus når fältskiktet, vilket är en förutsättning 

för en hävdgynnad flora. 

• Igenväxningsvegetation ska inte/endast i måttlig omfattning förekomma.  

• Marken ska vara opåverkad av konstgödsling och stödutfodring, kalkning, 

dikning, insådd av för livsmiljön främmande arter. 

• För livsmiljön typiska arter ska ha goda förutsättningar att finnas i 

livskraftiga bestånd.  

Fuktängar (6410) 

• Arealen fuktängar ska bibehållas.  

• Vegetationen ska vara välhävdad av bete och/eller slåtter varje år vid 

vegetationsperiodens slut så att ansamling av förna inte sker. 

• Igenväxningsvegetation förekommer inte eller endast i begränsad 

omfattning.  

• Marken ska vara opåverkad av konstgödsling och stödutfodring, kalkning, 

dikning, insådd av för livsmiljön främmande arter. 

• Grundvattenytan ska variera och vara hög under större delen av året. 

• Fuktängarna ska inte påverkas av lokal övergödning eller dikning eller 

dämning. 

• För livsmiljön typiska arter ska ha goda förutsättningar att finnas i 

livskraftiga bestånd.  

Taiga (9010) 

• Arealen taiga ska bibehållas. 

• Krontäckningen ska vara 30–100%. 
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• Skogen ska ha en varierad åldersstruktur och artsammansättning med en 

tämligen allmän till riklig förekomst /inslag av gamla och grova träd samt 

död ved i olika former och nedbrytningsstadier. 

• Det ska finnas ett måttligt till påtagligt inslag av lövträd (speciellt gamla 

och/eller grova träd),  

• Området ska påverkas av störningar, exempelvis i form av stormfällningar 

insektsangrepp, översvämningar och brand. 

• Kontinuerlig förekomst av tall och gran ska upprätthållas. 

• För livsmiljön typiska arter ska ha goda förutsättningar att finnas i 

livskraftiga bestånd. 

Hällmarkstorräng (8230) 

• Arealen hällmarkstorräng ska bibehållas. 

• Krontäckningen ska vara 0–30%. 

• Det är ingen påtaglig minskning av populationerna hos de typiska arterna i 

naturtypen.  

Dvärglåsbräken (1419) 

• Artens livsmiljö ska bibehållas och vara i ett gynnsamt tillstånd.  

• Populationen av dvärglåsbräken ska vara livskraftig. 

Beskrivning av området 

Området utgör en del av naturreservatet Arholma-Idö, och pekades ut som Natura 

2000-område år 2014.  På Arholma ingår de södra delarna vid Simesgården och 

på Idö ingår större delen av ön i Natura 2000-området.  

Odlingslandskapet på Arholma och Idö utgörs av en mosaik av åkrar, strandängar, 

hagmarker och tidigare slåttermarker. På östra Idö finns i huvudsak barrblandskog 

som i nordost är gammal med rikt inslag av gammal tall, senvuxna träd och 

liggande och stående död ved.  

Området ingår i riksintresset för naturvård, Stockholms skärgård, yttre delen och 

riksintresset för friluftsliv Stockholms skärgård, yttre delen, samt ingår delen  

Arholma i riksintresse för kulturmiljö -  enligt 3 kap. 6 § miljöbalken.  

Militär verksamhet förekommer i området och Arholma- Idö ingår i riksintresse 

för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § miljöbalken.  

Hela det berörda området ingår i område för särskilt behov av hinderfrihet 

tillhörande riksintresset Väddö skjutfält. Den  

östra delen av Idö ingår i påverkansområde för buller eller annan risk tillhörande 

riksintresset Gisslingö skjutfält. 

Det omgivande skärgårdsområdet i stort nyttjas för militär verksamhet.   
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Växt- och djurlivet är rikt med förekomst av flera skyddsvärda arter och varierade 

skyddsvärda naturtyper. På Idö finns den rödlistade och mycket sällsynta arten 

dvärglåsbräken. Öarna hyser även en artrik fågelfauna, med förekomst av bland 

annat häckande rovfåglar som fiskgjuse, lärkfalk, ormvråk och bivråk. Det finns 

inte några kända fornlämningar inom Natura 2000-området.  

Under 2015 och 2016 gjordes stora restaureringsinsatser i områdets 

odlingslandskap. Det bestod av omfattande utglesning och luckhuggning i 

barrskogsbeten och igenvuxna lövängsmiljöer. På Arholma var det en fortsättning 

på restaureringar i mindre skala som påbörjades redan på 1980-talet. I projektet 

ingick även ett nytt djurstall för att ge förutsättningar att sköta de utökade 

betesmarksarealerna. Målsättningen var att återskapa den tidigare prägeln av betad 

skog och lövängar, så att dessa tillsammans med de mellanliggande betade 

strandängarna, åkermarken och övrig öppen betesmark ska ge ett enhetligt intryck 

av äldre tiders fodermarker i Roslagen. 

En storm år 2019 slog ner mycket av skogen, framför allt i de nyligen restaurerade 

skogsbetena som nu har stora ytor helt utan träd. Utöver stormen har områdets 

viktigaste naturvärden två stora problem som i huvudsak är utom räckvidd för 

förvaltningen av området. De hamlade träden i områdets lövängar är framför allt 

askar och stora delar av de äldre träden i lövlundarna/trädklädd betesmark utgörs 

av askar. Askskottsjukan har drabbat en stor del av träden i området och många är 

redan döda. Förutom risken att askarna, som utgör ett kärnvärde i lövängarna, och 

lövlundarna kan komma att försvinna är det svårt att veta om vidare utglesningar 

och kontinuerlig hamling riskerar att förvärra situationen.  

Dvärglåsbräken har inte visat sig på någon lokal i Stockholms län under 2018 och 

2019. Den fanns 2017 på en lokal och 2016 på två lokaler varav Idö var en av 

dem, med endast två exemplar. Arten är känd för att kunna utebli under flera år 

och sedan återkomma, men den minskande utvecklingen under de senaste åren är 

oroväckande. En ökande frekvens av torra försomrar kan i värsta fall ha slagit ut 

de svaga bestånden.  

Området på Arholma består av uddarna Lövöskaten, Stor-Äspskär och 

intilliggande mark norr därom, upp till Simesgården. Utmärkande för området är 

grandominerad blandskog präglad av skogsbete. Insprängt i skogsmarken ligger 

små åkervretar, lövängsrester och andra mer öppna betade marker. Häradskartan 

från början av 1900-talet visar att området, förutom de i norr liggande 

åkermarkerna, var dominerat av lövträd under denna period. Hur väl dessa 

kartmarkeringar speglar hur skogen verkligen såg ut i de idag 

barrträdsdominerade skogsbestånden är svårt att veta. 

I restaureringsområdena finns lövdominerade marker främst utmed stränder på 

södra och östra Stora-Äspskär, samt på centrala Idö. Övrig mark är förvånansvärt 

fri från äldre lövträd, inte minst från ek. Huvudsakligen består lövinslaget i 

betesskogen av björk och asp. Bland asparna fanns många grova träd med kraftiga 

kronor som blåste ned under stormen Alfrida 2019. 
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Skogsmarken har kvar många strukturer från den tidigare skogsbetesepoken. Det 

är en relativt rik tillgång på död ved och skogen är varierad både vad gäller 

trädens ålder, trädfördelning och topografi.  Det är gott om gläntor och bryn.  

Området med restaurerade betesmarker på Idö finns på öns nordvästra del. I slutet 

av 1800-talet nyttjades detta område främst som slåtter och betesmark.  

Idö har varit bebodd åtminstone sedan 1500-talet, vilket påverkat öns 

naturmiljöer.  

Utsnitt ur häradsekonomiska kartan 1901–06. © Lantmäteriet. Teckenförklaring; 

orange-åker, grön-äng, vit-utmark/bete, streckad-fuktig mark/kärr/mosse, runda 

symboler-lövträd, stjärnor-barrträd. 

Beskrivning av arter och livsmiljöer 

*Strandängar vid Östersjön (1630) 

Livsmiljön utgörs på Idö av strandremsan vid Idöfladen och på Arholma vid  

Simesgården, intill Lövösundet samt i nordöstra delen av Stora Äspskär.   
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På vissa platser är strandängarna bara några meter breda i anslutning till 

strandskogen.  

Större, hävdade havsstrandängar förekommer framför allt kring Idöfladen och vid 

Simesgården på södra Arholma. Stränderna är här flacka och har hävdats under 

lång tid och därmed hållits öppna. Karaktärsarter som växer i reservatets 

strandängar är gåsört, ormtunga, dvärg- och kustarun, gulkämpar och 

strandmaskrosor. I hagen vid Simesgården finns kalkrik strandäng som 

hydrologiskt hänger ihop med en kalkrik fuktäng. Denna kalkpåverkade mark 

hyser en rad ovanliga arter, däribland majviva och strandmaskrosor. 

Under en period av lägre betestryck växte delar av strandängarna på Idö igen med 

vass och alsly, Mellan skogen och de öppna strandängarna finns fortfarande en 

alridå kvar, på ca 50 år.  På de öppna strandängarna har igenväxningen hållits 

efter under senare år, genom röjning och ökat betestryck. Den typiska floran 

minskade under igenväxningsfasen, men de hävdgynnade arterna ökar igen med 

nuvarande skötsel. 

*Silikatgräsmarker (6270) 

Naturliga, öppna betesmarker med lång beteskontinuitet och med ett glest träd- 

och buskskikt, finns framför allt vid Simesgården på Arholma och på Långholmen 

på västra Idö. Naturtypen är mest välbevarad i anslutning till hällar och på marker 

med tunt jordtäcke i anslutning till hällar. Träd- och buskskiktet är på dessa 

marker glest med främst ask, björk, tall, rönn, hassel, en och nypon. Dessa 

naturliga betesmarker och torrbackar har ofta en rik, hävdgynnad och bitvis 

kalkpåverkad torrbacksflora.  

Arter som återfinns på är bland annat gullviva, blåsuga, mandelblom, bockrot, 

jungfrulin, låsbräken och Adam- och Eva.  

Betesmarkerna inom naturtypen restaurerades under 2015–2016 och träd och 

buskar av igenväxningskaraktär togs bort. På frisk mark som restaurerats är floran 

ofta fortfarande mer trivial än i torrbackarna, den har inte riktigt hunnit 

återetablera sig efter restaurering. Floran präglas ofta av en blandning av 

hävdgynnade arter såsom gullviva och olika lundarter. En röjgödslingseffekt ger 

bitvis en trivial flora med konkurrensstarka gräs och örter. Lövuppslaget är 

generellt högt inom restaurerade ytor och behöver hållas efter genom röjning och 

bete. 

*Lövängar (6530) 

Stora delar av reservatet har tidigare brukats som löväng men i dagsläget har 

endast en mindre del på Idö sådan skötsel. Gamla spärrgreniga träd är ett 

karaktäristiskt inslag och det finns äldre askar och björkar med hamlingsspår. 

Även några yngre och medelåldriga askar har hamlats. Buskskiktet domineras av 

hassel och de grova hasselbuketterna sätter sin prägel på miljön. Här finns en rik, 

hävdgynnad flora med bland annat gullviva, mandelblom, Adam och Eva, tvåblad, 

vårärt och Sankt Pers nycklar.   
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Trädklädd betesmark (9070) 

De trädklädda betesmarkerna är mycket omväxlande och utgörs dels av 

betespräglade barr- och blandskogar, dels av gamla lövlundar som härstammar 

från lövängsepoken. Här finns omväxlande friska, kalkpåverkade och örtrika 

lövmiljöer, samt torra, fattigare moränmarker och hällar med barrskog av ristyp.  

En restaurering utfördes 2015–2016 varvid yngre träd och buskar av 

igenväxningskaraktär togs bort och naturliga luckor öppnades upp. De 

restaurerade skogsbetesmarkerna blev därefter bitvis kraftigt drabbade och 

förändrade av stormskador under stormen Alfrida i januari 2019.  

Äldre lövlundar finns framför allt i strandnära miljöer på centrala Idö och på södra 

och östra Stora Äspskär. Trädskiktet utgörs främst av äldre ask, med varierande 

inslag av lönn, asp, björk och al, samt enstaka rönn, sälg, apel, oxel och hägg. De 

äldre lövlundarna har klarat sig bättre från stormskador än blandskogen, men även 

här har en del träd stormfällts, främst asp. Asken är dock överlag drabbad av 

askskottsjukan. Buskskiktet domineras av hassel och grova hasselbuskar sätter sin 

prägel på miljön. Floran är ofta mycket rik och kalkpräglad med bland annat 

vårärt, underviol, sloknunneört, tandrot, storrams, myska, ramslök, skogsbingel, 

sårläka, tvåblad och Sankt Pers nycklar.  

De betade barr- och blandskogarna drabbades hårt av stormen Alfrida under 2019. 

Det är framför allt äldre gran och asp som blåst ned och i flera ytor blåste nästan 

alla träd ned. Av de äldre aspar, som tidigare präglade delar av betesskogen på 

Arholma, finns endast några enstaka kvar. Efter stormen drabbades granen av 

granbarkborre och en del av den kvarvarande granen är död eller döende på grund 

av angrepp av barkborre. En del död ved har lämnats kvar efter stormen, men 

mycket har tagits bort för att möjliggöra bete. Dessa skogsbetesmarker har blivit 

kraftigt förändrade efter stormen. Trädskiktet domineras av enstaka äldre tall och 

grupper med yngre gran, samt en bitvis stark lövföryngring av al, asp och björk. 

Här finns även flera stora, trädfria och öppna luckor. De delar som dominerats av 

tall, har klarat sig bättre. Floran varierar och här finns både magra moränmarker 

av blåbärsristyp samt örtrika och kalkpåverkade marker.  

Lövuppslaget är generellt högt inom restaurerade och stormfällda ytor och 

behöver hållas efter genom röjning och bete. 

Några rödlistade arter inom livsmiljön vilka har rapporterats till artportalen är till 

exempel hartmanstarr (VU), ask (EN), ängsnattviol (NT), tallticka (NT) samt 

fransrosettlav (VU).    

Skogen i Norrtälje kommun har flygbildtolkats med avseende på utbredning av 

kalkbarrskogar, en skogstyp som Sverige har ett internationellt ansvar att bevara. 

Det nordvästra delområdet på Idö har vid denna flygbildsstudie tolkats som 

kalkbarrskog. Även 2,8 hektar av den norra delen av Stor Äspskär har tolkats som 

kalkbarrskog.  

Delområdet på västra Idö är klassad som nyckelbiotop och beskrivs som en 

lövskogslund med en relativt hög andel av ask.  
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Vidare är tre delområden av livsmiljön på Arholma är klassade som 

nyckelbiotoper;  

Södra delen av Stor Äspskär på Arholma hassel- och lövskogslund med relativt 

hög andel av spärrgreninga grova träd. Även här utgör, vid inventeringstillfället år 

2008, en tredjedel av trädskiktet av ask. Nyckelbiotopen i den Norra delen av Stor 

Äspskär domineras av gran. Den tredje nyckelbiotopen ligger i väst och utgörs av 

blandskog.   

Fuktängar (6410) 

I hagen vid Simesgården finns betade, kalkrika fuktängar och strandängar. Denna 

kalkpåverkade mark hyser bland annat majviva, samt enligt tidigare uppgifter till 

exempel strandmaskrosor (Taraxacum baltica respektive T. suecica) och 

rosettjungfrulin.   

Uppslaget av alsly är bitvis kraftigt och hålls efter genom röjning och bete. Bitvis 

märks även en trivialisering av floran med t.ex. älggräs och andra 

konkurrensstarka örter och gräs, vilka hålls efter genom putsning. 

Taiga (9010) 

Livsmiljön utgörs av två delområden på Idö, ett på norra Idö och ett på Söderön 

på södra Idö.  

Skogen i det norra delområdet är småkuperad och omväxlande och innefattar 

främst hällmarker med gammal hällmarkstallskog samt olikåldrig grandominerad 

skog av blåbärsristyp, sumpskogar med gran och al, stråk med näringsrik, 

kalkpåverkad och örtrik granskog och skogbevuxen bergbrant. Lövinslaget är lågt. 

Delområdet på Södra Idö, utgörs till stora delar av näringsrik, kalkpräglad 

grandominerad skog med fuktstråk och våtmarker. Andelen tall är låg i det södra 

beståndet och även andelen löv är generellt låg, förutom i våtmarker där 

lövinslaget är högre.   

Livsmiljön visar på spår av äldre tiders bete genom naturliga betesluckor som har 

vuxit igen.  

Området blev kraftigt drabbad av stormskador under stormen Alfrida i januari 

2019. I vissa ytor blåste större delen av det äldre trädskiktet ned. I det norra 

beståndet finns ett område på cirka 1 hektar som blåste ned under stormen och där 

ligger all död ved kvar. Särskilt hårt drabbades dock beståndet på del av södra Idö, 

där stora delar av skogen blåste ned. Eftersom det stormdrabbade området på 

Söderön är välbesökt och genomkorsas av flera stigar och vägar, har en hel del av 

de stormfällda träden tagits bort av säkerhetsskäl, efter dispens. En hel del död 

ved ligger dock kvar och i ett mindre område ligger all död ved kvar. Medelåldern 

på den kvarvarande granskogen är betydligt lägre än innan stormen. En del av de 

kvarvarande träden har drabbats av angrepp av granbarkborre och är döda eller 

döende. 

De två delområdena har tolkats som kalkbarrskog. De är även dokumenterade vid 

nyckelbiotopsinventering där områdena bland annat beskrivs som barrnaturskog 
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med rikligt inslag av död ved, stort inslag av senvuxna träd och för det norra 

delområdet också rik hänglavsförekomst.  

Hällmarkstorräng (8230) 

Längs stränderna på västra Långholmen på Idö finns småkuperade hällmarker som 

under lång tid har hävdats genom bete. Träd- och buskskiktet är glest med främst 

äldre tall, rönn och en. Hällmarkerna har en typisk hävdgynnad hällmarksflora 

med bland annat fetknopp, styrvmorsviol och bergglim.  

Hällmarkerna har bitvis en typisk hävdgynnad hällmarksflora och svackor med 

bland annat gullviva, mandelblom, Adam- och Eva, fetknopp, svartkämpar, 

styvmorsviol och bergglim.  

Hällmarkerna var under lång tid under igenväxning och restaurerades år m2015–

2016 och floran har inte hunnit återetablera sig i dessa delar. Bitvis är 

hällmarkerna fortfarande under igenväxning med ung tall och en.  

Dvärglåsbräken (1419) 

På Idös sydspets, Stångskaten, har man tidigare funnit den mycket sällsynta 

Natura 2000-arten dvärglåsbräken.  

Arten växer här på översilad, fuktig sand mellan små hällmarker.  

Den har tidigare haft en ovanligt individrik lokal på Idö. 2014 hittades 149 plantor 

på lokalen, och 2015 hittades 79 plantor. År 2016 hittade man endast två plantor 

och vid återbesök 2017 – 2019 hittades inga återfynd. År 2020 besöktes lokalen 

utan fynd. Markfuktigheten bedömdes då som lämplig men eventuellt för mycket 

örter som konkurrerar orsakat brist på fynd. Stormen Alfrida skapade en 

stromlucka innanför och den kan eventuellt orsaka att avsaknaden av skog som 

suger upp vatten gör att det blir för blött för dvärglåsbräken.  

Dvärglåsbräken har under de senaste 10 åren haft en negativ utveckling i boreal 

region i Sverige.  

Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området negativt 

Området har ett starkt skydd i egenskap av naturreservat. Potentiella hot såsom 

nydikning, uppförande av nya byggnader och olika typer av exploatering är 

förbjudna enligt föreskrifterna för reservatet.  

En komplett lista på hot är inte möjlig att upprätta. De hot som bedöms som mest 

relevanta är igenväxning, askottsjukan samt att stormen Alfrida har förstört en stor 

del av skogsbetena.   

Nedan listas ett urval hot som i det här området bedömts mest relevanta.  

Taiga (9010) 

Avverkning, röjning, gallring utgör hot genom att lämpliga strukturer förstörs 

eller borttages.  

Brist på dynamik. 
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Fragmentering.  

Strandängar vid Östersjön (1630) 

Intensivt bete och gödsling från gäss kan påverka florans sammansättning 

negativt.   

Ökad mängd buskar och träd i eller i anslutning till strandängen. 

Utebliven röjning av igenväxningsvegetation och minskat eller upphört bete leder 

på sikt till igenväxning av buskar och träd och utarmning av den hävdgynnade 

floran och faunan.  

Överbete- alltför intensivt betestryck påverkar naturtypen negativt.  

Skötsel som avlägsnar kantzoner och mosaikmiljöer och skapar skarpa gränser 

mellan olika markslag. 

Silikatgräsmarker (6270) 

Utebliven röjning av igenväxningsvegetation och minskat eller upphört bete leder 

på sikt till igenväxning av buskar och träd och utarmning av den hävdgynnade 

floran och faunan.  

Alltför kraftig röjning av buskar och träd så att organismer som är beroende av 

dessa strukturer missgynnas.  

Överbete- alltför intensivt betestryck påverkar naturtypen negativt.  

Skötsel som avlägsnar småbiotoper, kantzoner och mosaikmiljöer och skapar 

skarpa gränser mellan olika markslag påverkar naturtypen negativt. 

Lövängar (6530) 

Minskad eller utebliven slåtter, bete och röjning av igenväxningsvegetation kan på 

sikt leda till igenväxning av buskar och träd och utarmning av den hävdgynnade 

floran och faunan. 

Alltför kraftig röjning av buskar och träd så att organismer som är beroende av 

dessa strukturer missgynnas.  

Skötsel som avlägsnar småbiotoper, kantzoner och mosaikmiljöer och skapar 

skarpa gränser mellan olika markslag påverkar naturtypen negativt. 

Årlig slåtter vid fel tidpunkt såsom för tidigt på säsongen när växterna ännu inte 

hinner sätta frö, leder med tiden till utarmning av den hävdgynnade floran och 

faunan. 

Trädklädd betesmark (9070) 

Bristande träd- och buskföryngring hotar på sikt kontinuiteten av dessa strukturer 

i naturtypen. 

Ökat graninslag i lövträdsbärande hagmarker. 
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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.  

Överbete- alltför intensivt betestryck påverkar naturtypen negativt.  

Skötsel som avlägsnar småbiotoper, kantzoner och mosaikmiljöer och skapar 

skarpa gränser mellan olika markslag påverkar naturtypen negativt. 

Fuktängar (6410) 

Utebliven röjning av igenväxningsvegetation och minskat eller upphört bete leder 

på sikt till igenväxning av buskar och träd och utarmning av den hävdgynnade 

floran och faunan.  

Alltför kraftig röjning av buskar och träd så att organismer som är beroende av 

dessa strukturer missgynnas.  

Skötsel som avlägsnar småbiotoper, kantzoner och mosaikmiljöer och skapar 

skarpa gränser mellan olika markslag påverkar naturtypen negativt.  

Överbete- alltför intensivt betestryck påverkar naturtypen negativt. Risken för 

överbete är dock inte lika stor i fuktiga marker som i torra. 

Hällmarkstorräng (8230) 

Luftföroreningar har en direkt negativ effekt på vissa arter (lavar oh 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.  

Dvärglåsbräken (1419) 

Torka utgör ett stort hot mot dvärglåsbräken. Risk finns att torkan redan har 

utplånat de plantor som vuxit på lokalen då inga eller få fynd har påträffats de 

senaste åren. Hot mot dvärglåsbräken är också om stormluckan innanför inte 

återbeskogas. Skog bör återetableras för att suga upp vatten som potentiellt gör 

torrängen med dvärglåsbräken lagom torrt igen. Här bör således bete inte ske. 

Övriga hot är om örtvegetation eller vedartade växter tar över och konkurrerar ut 

växten.  

Bevarandeåtgärder med tidsplan 

Gällande regler 

Enligt 7 kap 28 a § miljöbalken (MB) krävs tillstånd för att bedriva verksamheter 

eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön eller störa 

utpekade arter i ett Natura 2000-område som har förtecknats enligt 7 kap 27 § 

MB. Tillstånd krävs inte för verksamheter och åtgärder som direkt hänger 
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samman med eller är nödvändig för skötseln och förvaltningen av området. Alla 

Sveriges Natura 2000-områden utgör dessutom riksintressen (enligt 4 kap MB), 

vilka ska beaktas vid prövning av ärenden och planläggning. 

Området är skyddat som naturreservat enligt 7 kap. MB. 

Strandskydd gäller enligt 7 kap 13–18 §§ MB. Strandskyddet omfattar land- och 

vattenområdet intill 300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattentillstånd 

(strandskyddsområde). Inom strandskyddat område är viss typ av exploatering 

förbjuden, t.ex. uppförande av ny byggnad. Undantag från förbudet gäller t.ex. 

byggnader som behövs för de areella näringarna och som måste finnas inom 

strandskyddat område. 

Vilt levande exemplar av dvärglåsbräken omfattas av 23§ Artskyddsförordningen 

vilket innebär att det är förbjudet att förvara och transportera arten.   

Vilt levande exemplar av underarten är fridlyst enligt 7§ Artskyddsförordningen 

(2007:845) vilket innebär att det är förbjudet att avsiktligt plocka, samla in, skära 

av, dra upp med rötterna eller förstöra underarten i naturen. Förbudet gäller alla 

stadier i underartens livscykel.  

Dvärglåsbräken ingår i art- och habitatdirektivets bilaga 2 och den är inte en 

prioriterad art där.   

Dvärglåsbräken kräver noggrant skydd enligt art- och habitatdirektivet. Den ingår 

i art- och habitatdirektivets bilaga 4 och betecknas med N i 

artskyddsförordningens bilaga 1. 
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Tabell 3. Förslag till skötselåtgärder som komplement till vad som gäller i 

åtagandeplaner och skötselplaner för Arholma-Idö.  

Livsmiljö/art Åtgärd Tidsplan 

*Strandängar vid 

Östersjön (1630) 
• Bete med ett betestryck som leder 

till att fältskiktet varje år är avbetat. 

Alternativt slåtter eller en 

kombination av båda 

• Betespåsläpp bör ske efter det att 

de flesta strandängsfåglarna kläckt 

sina ungar i början av juni. Därefter 

är det viktigt att betessäsongen 

kommer igång medan lågvatten 

råder och vassvegetationen är 

smaklig för betesdjuren. Förlängd 

betesperiod på hösten gynnar 

naturtypen.  

• Håll strandängar fria från buskar 

och träd, bortsett från enstaka 

grupper av askar. Alsly behöver i 

synnerhet hållas efter.   

Årligen. 

Kontinuerligt 

Taiga (9010) • Området får i huvudsak utvecklas 

fritt.  

• Eventuellt kan riktade åtgärder, för 

att gynna tall på hällmarkerna 

utföras samt punktåtgärder för att 

gynna idegran. I miljöer präglade 

av skogsbete kan extensivt bete 

vara gynnsamt. 

 

 

Vid behov 

Fuktängar (6410) • Bete eller slåtter. 

• Håll området öppet och röj/ träd 

och buskar. Håll efter 

igenväxningsvegetation och alsly. 

             

Årligen 

Omgående samt vid 

behov 
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*Silikatgräsmarker 

(6270) 
• Årligt bete med ett betestryck som 

leder till att fältskiktet varje år är 

avbetat. Alternativt slåtter eller en 

kombination av båda. 

• Röjning av igenväxningsvegetation 

och lövsly. 

• Gynna hassel och ädellöv. Samt 

äldre och/eller grova träd, bärande               

blommande buskar och buskar i 

bryn bör lämnas kvar.  

• Återhamling av askar (förutsatt att 

det kan göras med tanke på 

askottsjukan). 

• Grov död ved som faller ner bör 

lämnas i nära anslutning trädet, 

även om de kan behöva flyttas  

för att underlätta betet. 

Årligen 

Vid behov 

Vid behov 

Vid behov 

*Lövängar (6530) • I första hand slåtter med efterbete, i 

andra hand bete. 

• Återhamling av askar (förutsatt att 

det kan göras med tanke på 

askottsjukan). 

• Ädellövträd och hassel gynnas 

• Håll efter 

slyuppslag/igenväxningsvegetation. 

Blommande buskar av t.ex. slån, 

hagtorn, nypon och blåhallon, 

(sådana ökar diversiteten och är 

hemvist för många fjärilar och 

andra insekter) gynnas samt buskar 

i bryn sparas dock. 

• Grov död ved som faller ner bör 

lämnas i nära anslutning till ängen, 

men kan flyttas från slagna ytor. 

Årligen 

Vid behov 

Vid behov 

Löpande 

*Trädklädd 

betesmark (9070) 
• Bete eller slåtter, helst bete, med ett 

betestryck som leder till att 

fältskiktet varje år är avbetat. 

Årligen 
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• Eventuell återhamling/beskärning 

av tidigare hamlade träd. (förutsatt 

att det kan göras med tanke på 

askottsjukan). 

• Gran som konkurrerar med äldre 

lövträd och hassel röjs bort. 

• Försiktig frihuggning av vidkroniga 

och/eller hävdpräglade äldre träd 

som tidigare stått öppet. 

• Busk- och slyröjning av 

igenväxningskaraktär - blommande 

och bärande buskar gynnas samt 

buskar i bryn spara  

• Död ved lämnas. 

• Plockhuggning för att skapa 

luckighet och gläntor så att solljus 

når till marken och fältskiktet. 

Vid behov 

Vid behov 

Vid behov 

Vid behov 

Vid behov 

Hällmarkstorräng 

(8230) 
• Uppväxande lövsly röjs bort 

kontinuerligt samt yngre en och tall 

av igenväxningskaraktär. 

• Grövre tall friställs/hålls fri från 

igenväxningsvegetation. 

• Bete. 

Vid behov 

Vid behov 

Årligen 

Dvärglåsbräken 

(1419) 
• Havtorn och annan vedartad 

vegetation ska hållas efter. 

• Utglesning av örtvegetation. 

• Bete i stormluckan innanför bör 

undvikas.  

• Skog i stormluckan innanför bör 

tillåtas att etableras. 

Löpande 

Vid behov 
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Bevarandetillstånd i dag 

Tabell 4. Bevarandetillstånd hos ingående livsmiljöer och arter. 

Livsmiljö/art Bevarandetillstånd 

*Strandängar vid 

Östersjön (1630) 

Gynnsam. Hävd behövs för att upprätthålla en gynnsam 

bevarandestatus. Alsly behöver hållas efter. 

*Silikatgräsmarker 

(6270) 

Gynnsam. Hävd behövs för att upprätthålla en gynnsam 

bevarandestatus. Lövsly behöver hållas efter. 

*Trädklädd betesmark 

(9070) 

Icke gynnsam. Träd har till stor del blåst ner. Sjuka 

askar av askottsjukan. 

*Lövängar (6530) Icke gynnsam. Sjuka askar av askottsjukan. 

Fuktängar (6410) Gynnsam. Hävd behövs för att upprätthålla en gynnsam 

bevarandestatus. Alsly behöver hållas efter. 

Taiga (9010) Gynnsam Stor stormpåverkan i södra delområdet, en 

hel del stormfällda träd har tagits bort av säkerhetsskäl 

och kala ytor har uppkommit. 

Hällmarkstorräng 

(8230) 

Gynnsam. Hävd behövs för att upprätthålla en gynnsam 

bevarandestatus. En, tall och lövsly behöver hållas 

efter. 

Dvärglåsbräken (1419) Gynnsam med förbättringspotential. Stora 

årsvariationer de senaste åren.  

Inventeringar i området och andra referenser 

Artportalen www.artportalen.se 

Historiska kartor; Häradsekonomiska kartan 1901–06, Havssvalget J112-85-9 

Naturvårdsverket. Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1 

NV-04493-11 

Länsstyrelsen i Stockholms län. Skötselplan för Arholma-Idö Naturreservatet 

2015  

Länsstyrelsen i Stockholms län. Ängs- och betesmarksinventeringen i Stockholms 

län. 2002–2004: 1E0-EJH (inventeringsdatum 2004-08-13, 2020-08-13). 

Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering 2008 

SJV Ängs- och betesmarksinventeringen Natura 2000-typer 

Skärgårdsstiftelsen-muntligen/skriftligen 

Sara Lindh, naturvårdskonsult – muntligen/skriftligen 

WebGIS Länsstyrelsen Stockholm 

 

http://www.artportalen.se/
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Karta: Natura 2000-området Arholma- Idö 



  21 (21) 

 

  

 

Datum 

2021-06-14 
  

Beteckning 

511-19435-2021 
  

 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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