Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0630155 Stenöorn

Natura 2000
Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU Syftet är att hejda utrotning av
vilda djur och växter och att hindra att deras livsmiljöer förstörs. Utpekande av Natura 2000- områden
bygger på krav som finns i EUs fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. 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 nätverket av områden säkerställs naturvärden inför framtiden. Varje land är
skyldigt att bevara värdena i sina utpekade områden. 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 finnas en bevarandeplan (eller skötselplan) med bevarandesyfte,
bevarandemål och beskrivningar av de naturtyper och arter som ska bevaras och bidra till gynnsam
bevarandestatus. Även hot mot Natura 2000-området och behov av bevarandeåtgärder, t ex skydd eller
skötsel, ska beskrivas. Informationen ska underlätta förvaltningen av området och tillståndsprövningar
enligt miljöbalken. Bevarandeplanen fastställs av Länsstyrelsen, som även är ytterst ansvarig för att
målsättningen med området uppfylls. Bevarandeplanen revideras när ny kunskap tillkommer eller när
förutsättningar ändras; den är ett så kallat "levande dokument". Det gör det möjligt för alla att bidra med
ny kunskap och synpunkter, kontakta gärna Länsstyrelsen. Bevarandeplanen är inte ett juridiskt bindande
dokument, för formell reglering av t ex skydd eller skötsel kan andra beslut behövas, t ex 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 i ett Natura 2000-område. Det kan även gälla åtgärder utanför Natura 2000-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 naturtyper och arter i ett enskilt område finns i kartverktyget Skyddad natur. Gå in på
Naturvårdsverkets hemsida och sök på ”kartverktyget skyddad natur”. När du kommit in i kartverktyget så
söker du upp aktuellt område och klickar på namnet för mer information.
Karta över naturtyper hittas efter sökning av område, gå till fliken Kartskikt, avmarkera allt och under
Naturtypskarteringar lägg till Natura naturtypskartan (NNK) och välj Naturtyper (ytor), Naturtyper (linje)
och Naturtyper (punkter).
Det går också att ladda ner naturtypskartan som shapefiler på följande adress: http://gisservices.metria.se/nvfeed/atom/nnk.xml
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Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0630155 Stenöorn
Kommun: Söderhamn
Områdets totala areal: 56,4 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2017-03-27
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2006-12-15
Markägarförhållanden:
Söderhamns kommun.
Regeringsbeslut, historik:
SPA: 1996-12-01, regeringsbeslut M96/4019/4, pSCI: 1997-01-01, 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:
1610 - Rullstensåsöar i Östersjön
1630 - Strandängar vid Östersjön
A045 - Vitkindad gås, Branta leucopsis
A157 - Myrspov, Limosa lapponica
A166 - Grönbena, Tringa glareola
A190 - Skräntärna, Sterna caspia
Bevarandesyfte

Det överordnade bevarandesyftet för Natura 2000-nätverket är att bidra till bevarandet av
biologisk mångfald genom att bibehålla eller återskapa gynnsam bevarandestatus för de
naturtyper och arter som omfattas av EUs fågeldirektiv eller art- och habitatdirektiv. För det
enskilda Natura 2000-området är det överordnade syftet att bevara eller återställa ett gynnsamt
tillstånd för de naturtyper eller arter som utgjort grund för utpekandet av området.
Prioriterade bevarandevärden:
Huvudsyftet med området är att bevara en värdefull rastlokal för flyttfåglar. Området omfattar
även naturtyper enligt art- och habitatdirektivet.
Motivering:

BEVARANDEPLAN

Diarienummer

2219-2017

Sida
2 av 12

Stenöorn hör till en av länets finast fågellokaler, speciellt för rastande fåglar. De öppna sand- och
grusmiljöerna är också en på många håll hotad och minskande naturtyp, vilken erbjuder lämpliga
habitat för bl.a. många sällsynta insektsarter.
Prioriterade åtgärder:
Återkommande (årlig) skötsel som syftar till att hålla borta igenväxningsvegetation såsom vass,
buskar och träd.
Beskrivning av området

Stenöorn utgörs av en sandudde med omgivande havsområde i Söderhamns skärgård. Udden
omges på tre sidor av grunt hav på sandbotten.
Inom området klassas såväl hela havsdelen som större delen av landarealen till Natura 2000naturtypen rullstensåsöar i Östersjön med littoral och sublittoral vegetation (1610). I strandnära
lägen finns också inslag av naturtypen boreala strandängar av Östersjötyp (1630).
Området, med sina grunda bottnar och sandrevlar, tillhör en av de finaste rastlokalerna för vadare
längs östkusten. I stort sett samtliga i Sverige regelbundet förekommande vadararter har
observerats här, liksom flera rariteter såsom svartbent strandpipare, gulbröstad snäppa och
rödspov. Under flyttider ses här även stora mängder svanar, gäss, änder och måsar. Rovfågelarter
som brun kärrhök, blå kärrhök och jorduggla brukar också kunna uppehålla sig i området under
flytten. Bland arter som har häckat i eller i närheten av området på senare år kan nämnas
vitkindad gås, ejder, svärta, småskrake, storskrake, mindre strandpipare, skräntärna, silvertärna,
fisktärna, sånglärka, ängspiplärka och törnskata.
Till skydd för fågellivet råder, enligt föreskrifterna för Stenöorn naturreservat tillträdesförbud
mellan 1 april - 31 augusti i hela området, med undantag för fågeltornet i områdets sydöstra del
och stigen fram till det.
Landområdet är flackt och i princip trädlöst. Floran på de öppna sandfälten utgörs av en
blandning av torrheds- och havsstrandsarter. Dominerande vegetation är mattor av kråkbär och
renlavar och ruggar av fårsvingel och strandråg, omväxlande med mer eller mindre nakna
sandfläckar. Andra talrika växter är knutnarv, strandglim, kråkvicker, strandvial, ljung, gulmåra,
gulsporre och renfana. Längs stränderna finns inslag av tidvis översvämmade strandängspartier
med bl.a. slåtterblomma, strandloka, strätta, ängsskallra, gulkämpar, havssälting och strandmynta.
Klöverblåvinge och allmän purpurmätare och är två lite sällsyntare insektsarter som påträffats i
området. Båda dessa är arter som ofta återfinns vid miljöer med sand- och grusinslag.
Området sköts med återkommande röjningar och slåtter som håller borta den naturliga
igenväxningen av buskar, träd, vass m.m. som sker p.g.a. landhöjningen och successionen av
igenväxande vegetation.
Vad kan påverka negativt

Vid beskrivandet av saker som kan skada de utpekade naturvärdena i ett område kan endast nu
kända problem belysas. Det är viktigt att ha i åtanke att nya hot troligen kommer att identifieras i
framtiden. De hot som är av global karaktär t.ex. klimatförändringar och atmosfäriskt spridna
miljöbelastningar kan inte lösas genom skydd eller skötselåtgärder.
Att en åtgärd är angiven som hot gör att man ska vara extra uppmärksam. Åtgärden kan vara
tillståndspliktig. Hur och var i området åtgärden utförs och vilken hänsyn som tas kan vara
avgörande för om åtgärden påverkar området på ett betydande sätt eller inte, d.v.s. är
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tillståndspliktig eller inte.
Området är skyddat som naturreservat med föreskrifter som undanröjer huvuddelen av den
hotbild som annars skulle ha varit aktuell.
För respektive naturtyp listas generella exempel på åtgärder som skulle kunna innebära en
negativ påverkan.
Bevarandeåtgärder

Områdets strandängar har restaurerats inom LIFE-projektet Foder och Fägring (2010-2014).
Omfattande bortröjning av uppkommande sly samt en talldunge har också gjorts. Ett avtal finns
med Söderhamns kommun om att en gång per år ta ut ett arbetslag som röjer bort sly. Stenöorn
hävdas numer genom bete.
Bevarandetillstånd
Tillståndet för området bedöms som helhet vara gynnsamt.
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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Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:

1610 - Rullstensåsöar i Östersjön
Areal: 52,9 ha. Arealen väntar på att fastställas i regeringsbeslut
Beskrivning
Naturtypen kan komma att klassas om vid framtida revideringsarbeten, då en kvalitetssäkring
av underlag för uppföljning av naturtyperna rullstensåsöar i Östersjön (1610) och skär i
Östersjön (1620) genomförd av SLU kom till slutsatsen att rullstensåsöarna vid Stenöorn inte
faller ut som Natura-naturtyp.
Definition av naturtypen:
Öar bestående huvudsakligen (minst 50 %) av relativt välsorterad sand, grus och sten som
härstammar från inlandsisens smältvatten. Åsarna är ofta orienterade i sydost-nordvästlig
riktning. Rullstensåsöarna kan vara låga och trädlösa eller höga och täckta av hed eller skog.
Stränderna består av sand, grus och/eller klappersten, ofta förekommer också större stenar. I
strandzonen finns en mosaik av växt- och djursamhällen såväl under som ovan vattenytan.
Vegetationen påverkas i norra delarna av Östersjön av landhöjningen, vilket ger en succession
av olika naturtyper. Åsarna hyser ofta sällsynta och hotade växt- och djurarter.
Observera att denna naturtyp även omfattar vattenmiljön ner till den fastsittande
makrovegetationens nedersta djuputbredningsgräns.
Karakteristiska arter: Fältmalört, ljung, marviol, nordkråkbär, saltarv, en, strandvial, strandråg,
knoppslinga, axslinga, trådnate, borstnate, ålnate, ullsläke, borststräfse, sudare, grönslick,
blåstång och trådslick.
Mer information om Natura 2000 och Natura 2000-naturtyper- och arter finns på
Naturvårdsverkets hemsida.
Bevarandemål
Utbredningen av naturtypen är minst 52,9 ha. Naturtypens landdelar fortsätter att ha en
mestadels öppen prägel. Vattenkvaliteten i havet är god. Naturtypen har en bibehållen
geomorfologisk struktur och en naturlig artsammansättning. Ingen påtaglig minskning av
populationerna hos de för naturtypen typiska arterna sker.
Negativ påverkan
- Övergödning p.g.a. utsläpp/läckage av näringsämnen (fosfor och kväve) resulterar i minskat
siktdjup vilket påverkar algzoneringen. Perenna brun- och rödalger täcks av ettåriga fintrådiga
alger. Övergödningen kan även orsaka syrebrist på bottnarna.
- Olje-, bensin- och kemikalieutsläpp förstör strukturen och påverkar artsammansättningen.
- Erosion orsakad av svall från fartyg.
- Skogsavverkningsverksamhet kan påverka struktur och artsammansättning.
- Slitage och störningar orsakade av det rörliga friluftslivet kan påverka växt- och djurlivet.
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- Exploatering såsom bebyggelse, bryggor etc. påverkar strukturen.
- Grustäkter påverkar strukturen.
- Främmande arter kan påverka artsammansättningen.
- Ökad luft- och vattentemperatur kan påverka artsammansättningen.
- 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.
Bevarandeåtgärder
Området hävdas genom bete samt röjning av uppkommande sly.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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1630 - Strandängar vid Östersjön
Areal: 3,4 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Definition av naturtypen:
Strandbetesmarker och strandängar vid Östersjön.
Merparten av strandängarna är eller har varit påverkade av slåtter och/eller betesdrift. Flora
och fauna varierar beroende på bl.a. underlag och hävdhistorik, och är oftast präglade av
antingen pågående traditionell hävd eller tidigare hävd. Arter som indikerar hävdkontinuitet
ska finnas. Naturtypen är i allmänhet helt öppen, men enstaka träd och buskar kan förekomma.
I södra Östersjön är strandkämpar en viktig indikatorart på en välhävdad miljö.
Strandhabitatet avgränsas mot havet vid medelvattenståndet.
Vegetationen påverkas av naturliga faktorer som till exempel landhöjning,
vattenståndsväxlingar och isskrap och är mer eller mindre tydligt zonerad. De hävdade
strandängarna är viktiga för häckande vadare.
Karakteristiska arter: Krypven, grönlandsgåsört, rödsäv, madrör, klapperstarr, norskstarr, liten
ärtstarr, kustarun, dvärgarun, agnsäv, strandögontröst, klapperögontröst, rödsvingel,
östersjötåg, salttåg, strandrödtoppa, ormtunga, slåtterblomma, gulkämpar, saltgräs, strandnarv,
kustnarv, glasört, bunge, havssäv, saltnarv, saltört, havssälting och rödbena.
Bevarandemål
Utbredningen av naturtypen är minst 3,4 ha. Strandängarna behåller sin öppna karaktär utan
igenväxningsvegetation och har en naturlig artsammansättning. Ingen påtaglig minskning av
populationerna hos de för naturtypen typiska arterna sker.
Negativ påverkan
- 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 floran och faunan.
- Överbete. Alltför intensivt betestryck påverkar naturtypen negativt.
- Skötsel som avlägsnar kantzoner och mosaikmiljöer och skapar skarpa gränser mellan olika
markslag.
- 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.
- Markexploatering och annan markanvändningsförändring i objektet eller i angränsande
områden, exempelvis skogsplantering, dikning och täktverksamhet.
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- Gödslings- och försurningseffekter från nedfall av luftburna föroreningar påverkar floran
negativt.
- Intensivt bete och gödsling från gäss kan påverka florans sammansättning negativt.
- Ökad mängd buskar och träd i eller i anslutning till strandängar kan göra att områdets värde
som häckningslokal för vadare minskar.
- Kväveläckage från angränsande marker.
- Övergödning genom ökad pålagring med ruttnande tång och alger.
- Dräneringar för att påskynda avrinningen från strandängen eller närbelägna marker kan helt
eller delvis förstöra biotopen. Strandängens karaktäristiska flora och fauna missgynnas av den
minskade saltvattenspåverkan som blir följden.
- Uppläggande av muddermassor.
- Erosion på grund av landsänkning/upphörd sedimentering.
- Uppodling och invallningar. På grund av minskat behov av åkermark är detta ej ett
överhängande hot idag.
- Ökad temperatur kan påverka artsammansättningen.
Bevarandeåtgärder
Området hävdas genom bete samt röjning av uppkommande sly.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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A045 - Vitkindad gås, Branta leucopsis
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Ekologiska krav:
Den vitkindade gåsen häckar på små, flacka öar där den är skyddad från marklevande rovdjur.
Arten fordrar stora, öppna gräsbevuxna ytor för sitt födosök, främst strandängar med
kortvuxen eller kortbetad gräsvegetation. Den kräver rast- och övervintringslokaler med gott
om lämplig föda (främst gräs) samt möjlighet att övernatta ute på vatten.
Spridningsförmåga:
Under häckningen rör sig paret normalt inom ett område i storleksordningen någon km2. Arten
flyttar mellan häckningsområdena i Sverige och övervintringsplatserna i Holland.
Bevarandemål
Vitkindad gås ska regelbundet använda området som rast- eller viloplats ex. vid flytt eller för
ruggning utanför häckningsområdet.
Negativ påverkan
För närvarande finns inget uppenbart hot mot arten och den svenska populationen fortsätter att
växa i storlek. Nya häckningslokaler har påträffats kontinuerligt de senaste 20 åren. Konflikter
med jordbruket uppstår dock tidvis i områden som hyser starka häckningsbestånd och/eller
stora mängder rastande vitkindade gäss på väg till eller från sina häckningsområden på ryska
tundran.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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A157 - Myrspov, Limosa lapponica
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Ekologiska krav:
Myrspoven behöver tillgång till lämpliga häckningsmiljöer i form av öppna, gärna lite fuktiga
hedar i lågfjällsområden. Arten kan i lämpliga områden häcka i glesa kolonier. Tillgång till
störningsfria häckningsplatser är nödvändig. Myrspoven rastar främst längs våra kuster i
grunda våtmarksmiljöer utan högre vegetation.
Spridningsförmåga:
Hemområdet under häckningstid är gissningsvis i storleksordningen 15-25 km2. Myrspoven
övervintrar längs Europas och Afrikas västra kuster samt i Medelhavsområdet.
Bevarandemål
Myrspov ska regelbundet använda området som rast- eller viloplats ex. vid flytt eller för
ruggning utanför häckningsområdet.
Negativ påverkan
Det främsta hotet mot myrspoven i Sverige torde idag vara olika typer av störningar i
häckningsområdena. De aktuella häckningsplatserna tillhör emellertid de delar av fjällkedjan
som är minst besökta under sommarhalvåret, varför även det hotet får betecknas som ringa.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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A166 - Grönbena, Tringa glareola
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Ekologiska krav:
Grönbenans lämpliga häckningsmiljöer utgörs av sanka stränder längs sjöar och vattendrag
samt på fuktiga/våta gräs- eller starrbevuxna myrar. Arten kräver tillgång på öppet vatten och
dyiga stränder. Den är särskilt vanlig i områden med flarkmyrar.
De högsta tätheterna hittar man i stora sammanhängande våtmarkspartier, men arten häckar
regelbundet även vid mindre skogsomgärdade myrar.
Under flyttningen påträffas grönbenan både längs kusten samt vid olika inlandsvåtmarker av
öppen karaktär.
Spridningsförmåga:
Grönbenan hävdar revir och rör sig då inom ett område i storleksordningen 1-5 km2.
Arten övervintrar främst i tropiska Afrika, men delvis även i södra Afrika.
Bevarandemål
Grönbena ska regelbundet använda området som rast- eller viloplats ex. vid flytt eller för
ruggning utanför häckningsområdet.
Negativ påverkan
Det sydsvenska beståndet hotas av en utebliven hävd på sanka stränder. Även i Norrland kan
beståndet ha missgynnats av minskande hävd av raningar och silängar.
Dikning av myrmark, framför allt tidigare och i södra Sverige, har bidragit till en ökad andel
träd- och skogsbevuxen myr och därmed försämrade förhållanden för grönbenan.
Det norrländska beståndet kan lokalt komma att hotas av storskalig torvbrytning.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.

BEVARANDEPLAN

Diarienummer

2219-2017

Sida
11 av 12

A190 - Skräntärna, Sterna caspia
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Ekologiska krav:
Skräntärna behöver tillgång till lämpliga bytesdjur, vilket i svenska vatten främst är abborre,
mört och strömming. Den fiskar framför allt i grunda kustområden eller i kustnära (inom 30-40
km) sjöar. Lämplig plats för bobygge är flacka, vegetationsfattiga sandrevlar eller klippöar i
havsbandet (egentliga Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken, även Vänern). Arten häckar
företrädesvis i koloni.
Tillgång till områden med minimal mänsklig störning är viktig. Arten är störningskänslig
under häckningen (maj-juli/augusti), främst under ruvningsperioden. Häckningslokalen och
dess omgivande arkipelag bör sakna fyrfota rovdjur, framför allt mink.
Arten är långlivad med relativt låg reproduktion.
Spridningsförmåga:
Under häckningen kan födosökande skräntärnor uppsöka fiskrika vatten åtskilliga mil från
boplatsen.
Skräntärnan övervintrar i tropiska Västafrika, där floden Nigers inlandsdelta i Mali är särskilt
betydelsefullt.
Bevarandemål
Skräntärna ska regelbundet uppehålla sig i området och vara ostörd under häckingstid.
Negativ påverkan
Mänsklig störning på häckningslokalerna under maj – juli/augusti, främst orsakat av friluftsliv
(landning av båtar på häckningsskär, badande folk etc.) kan få tärnorna att överge sina
häckningsplatser. Etablering av mink på de öar eller i de skärgårdsområden där arten häckar är
ett ökande problem. Försämrad tillgång på lämplig fiskföda i innerskärgårdsområden och
kustnära sjöar kan innebära hot mot föryngringen. Igenväxning av träd och/eller buskar på de
öar som arten häckar på kan medföra att ön överges.
Spridning och ackumulering av miljögifter i akvatisk miljö har negativa effekter på
häckningsutfallet. Eventuell etablering av vindkraftverk vid kända kolonier kan vara ett
framtida hot.
Beskattning av arten under flyttningen genom Europa och framför allt i övervintringsområdena
i tropiska Afrika, vilket kan innebära ett långsiktigt hot mot bestånden.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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Legend

- Rullstensåsöar i Östersjön med litoral och sublitoral vegation (inom komplex)
1610
1630 - Strandängar vid östersjön
Natura 2000-område

