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Vad betyder Natura 2000? 

Natura 2000 är ett europeiskt nätverk av områden med värdefull natur. Utpekande av 
Natura 2000-områden bygger på krav i EU:s fågeldirektiv samt art- och habitatdirektiv. 
Syftet är att EU:s medlemsländer ska ta ett gemensamt ansvar för att bevara de arter och 
naturtyper som förekommer naturligt i Europa.  

EU-direktiven har sin grund i Bernkonventionen som var först med att rättsligt skydda 
arter och deras livsmiljöer i Europa. Direktiven fastställer principen att naturtyper har ett 
bevarandevärde i sig själva och inte enbart för att de utgör hemvist för vissa arter. 
Direktiven är EU:s bidrag till bevarandet av den biologiska mångfalden så som det lades 
fast i Konventionen om biologisk mångfald i Rio 1992. Natura 2000-nätverket är en av 
grundstenarna i EU:s arbete för biologisk mångfald.    

Varje medlemsland ska peka ut Natura 2000-områden för att skydda de fåglar som anges 
i EU:s fågeldirektiv och de arter och naturtyper som anges i art- och habitatdirektivet. 
Genom utpekandet åtar sig länderna att de värden som pekats ut i området ska bevaras 
långsiktigt genom rätt skydd och skötsel.  

 

Vad är en bevarandeplan? 

För varje Natura 2000-område ska Länsstyrelsen ta fram en bevarandeplan. I bevarande-
planen ska det finnas en beskrivning av de arter och naturtyper som finns i området och 
som kan ligga till grund för att peka ut Natura 2000-området samt ett bevarandesyfte och 
bevarandemål. Tänkbara hot mot Natura 2000-områdets arter och naturtyper, samt behov 
av bevarandeåtgärder som t. ex. skydd och skötsel, ska beskrivas. Planen ska underlätta 
förvaltning av området och tillståndsprövningar enligt miljöbalken.  

I bevarandeplanen redovisas gränser, arter och naturtyper enligt bästa tillgängliga kunskap. 

Bevarandeplanen fastställs av Länsstyrelsen, som även är ansvarig för att målsättningen 
med området uppfylls. Bevarandeplanen ska vara ett levande dokument och revideras när 
ny kunskap tillkommer eller när förutsättningar för området ändras. Planen ska tas fram i 
dialog med berörda intressenter och det är värdefullt om den som har ny information som 
berör området kontaktar Länsstyrelsen. 

Bevarandeplanen är inte ett juridiskt bindande dokument. För formell reglering av skydd 
eller skötsel kan andra beslut behövas som exempelvis skyddsbeslut för naturreservat. 
Föreskrifter enligt eventuella skyddsbeslut gäller parallellt med den tillståndsplikt som 
gäller inom Natura 2000.  

 

 

 

Mer information om Natura 2000 

Länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/halland eller telefon 010-224 3000 
Naturvårdsverkets hemsida: www.naturvardsverket.se 
 

 

http://www.lansstyrelsen.se/halland%20eller%20telefon%20010-224%203000
http://www.naturvardsverket.se/
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Viktigt att tänka på 

Det krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka 
miljön i ett Natura 2000-område. Tillståndsplikten gäller även för verksamheter eller 
åtgärder utanför Natura 2000-området om dessa kan innebära att miljön inne i området 
påverkas. 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 på ett tidigt stadium. Detta underlättar en eventuell tillståndsprövning. 
Vid skogsbruksåtgärder hålls samråd med Skogsstyrelsen. Tillstånd krävs inte för 
verksamheter och åtgärder som direkt hänger samman med, eller är nödvändiga för 
skötseln och förvaltningen av Natura 2000-området. 

Enligt övergångsbestämmelserna krävs inte särskilt Natura 2000-tillstånd för verksam-
heter som påbörjats före 1 juli 2001 under förutsättning att de vid denna tidpunkt hade 
tillstånd enligt 9 eller 11 kap miljöbalken eller motsvarande äldre bestämmelser. Till-
ståndsplikten aktualiseras dock vid ändring av verksamheten.  

Utöver den särskilda lagstiftning som gäller Natura 2000-områden gäller andra lagar och 
bestämmelser. Det kan således krävas tillstånd för att göra de åtgärder som beskrivs i denna 
plan. 

Mer information finns hos Länsstyrelsen, läs på webben eller kontakta en handläggare.  

Läsanvisningar 

De hot som redovisas under rubriken ”Vad kan påverka negativt” i bevarandeplanen, ska 
ses som exempel på åtgärder som kan skada utpekade arter och naturtyper. I varje enskilt 
fall måste det göras en bedömning huruvida den planerade åtgärden är sådan att den kan 
skada områdets naturvärden.  

Hot som är övergripande och gäller för många av naturtyperna, men som inte kan avvärjas 
genom skötselåtgärder inom det enskilda Natura 2000-området, tas inte upp i 
bevarandeplanen. Sådana hot kan vara;  

- Försurning och övergödning till följd av nedfall av kemiska ämnen. 
- Global uppvärmning. 
- Storskaliga förändringar av markanvändning där t. ex. naturbetesmarker och 

slåtterängar växer igen och variationsrik skog omvandlas till produktionsskog.  
- Omvandling av skötseln av landskap från småskaligt till storskaligt.  

De bevarandemål som redovisas för de enskilda arterna/naturtyperna i bevarandeplanen 
beskriver det tillstånd som är önskvärt för arten/naturtypen inom Natura 2000-området.  

Det bevarandetillstånd som redovisas för de enskilda arterna/naturtyperna anger tillståndet 
för arten/naturtypen i Natura 2000-området vid den tidpunkt då denna bevarandeplan togs 
fram.   
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Områdets totala areal: 350,4 ha

Kommun: Varberg

Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2018-05-16

Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2018-05-16

Regeringsbeslut, historik: 

SPA: 1996-03-01,  regeringsbeslut M96/867/4, pSCI: 1995-12-01, SCI: 2004-12-01, 
SAC: 2011-03-01,  regeringsbeslut M2010/4648/Nm

Markägarförhållanden: 

Varbergs kommun, Naturvårdsverket och privat.

Naturtyper och arter som ska bevaras i området:

A037 - Mindre sångsvan, Cygnus columbianus bewickii

A038 - Sångsvan, Cygnus cygnus

A045 - Vitkindad gås, Branta leucopsis

A068 - Salskrake, Mergus albellus

A075 - Havsörn, Haliaeetus albicilla

A081 - Brun kärrhök, Circus aeruginosus

Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:

1130 - Estuarier

1140 - Blottade ler- och sandbottnar

1310 - Glasörtstränder

1330 - Salta strandängar

3260 - Mindre vattendrag

6230 - Stagg-gräsmarker

6270 - Silikatgräsmarker

6410 - Fuktängar
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Bevarandesyfte

För Natura 2000-området Getteröns fågelreservat är syftet att bevara eller återställa ett gynnsamt 
tillstånd för de naturtyper och arter som utgjort grund för utpekandet av området. 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.

Prioriterade bevarandevärden:
Betade strandängar och öppna vattenområden med mycket rikt fågelliv. Prioriterade fåglar är 
vadare och tärnor samt rastande och övervintrande arter.

Prioriterade åtgärder:
Fortsatt hävd av strandängarna samt röjning av igenväxningsvegetation.

Beskrivning av området

Getteröns fåglreservat är beläget längs med kusten strax norr om Varbergs tätort. Området är en 
av Sveriges art- och individtätaste fågellokaler och består av såväl vatten- som landområden. 
Salthalten skiljer sig åt i de olika vattenområdena och Farehammarsviken längst i väster har alltid 
salt havsvatten. Bassängen, dvs. lagunen i den inre delen, har däremot normalt mycket utsötat 
vatten. I Bassängen mynnar Himleån med sitt näringsrika vatten, och dit leds även det renade 
vattnet från Varbergs avloppsreningsverk. Under stormar tillförs även saltvatten, eftersom havets 

A082 - Blå kärrhök, Circus cyaneus

A094 - Fiskgjuse, Pandion haliaetus

A098 - Stenfalk, Falco columbarius

A103 - Pilgrimsfalk, Falco peregrinus

A119 - Småfläckig sumphöna, Porzana porzana

A127 - Trana, Grus grus

A132 - Skärfläcka, Recurvirostra avosetta

A140 - Ljungpipare, Pluvialis apricaria

A151 - Brushane, Philomachus pugnax

A154 - Dubbelbeckasin, Gallinago media

A157 - Myrspov, Limosa lapponica

A166 - Grönbena, Tringa glareola

A170 - Smalnäbbad simsnäppa, Phalaropus lobatus

A191 - Kentsk tärna, Sterna sandvicensis

A193 - Fisktärna, Sterna hirundo

A194 - Silvertärna, Sterna paradisaea

A195 - Småtärna, Sterna albifrons (nytt namn Sternula albifrons)

A197 - Svarttärna, Chlidonias niger

A466 - Sydlig kärrsnäppa, Calidris alpina schinzii



BEVARANDEPLAN Diarienummer

511-3649-18 3 av 40
Sida

vattennivå då stiger. Det mesta av landarealen utgörs av betade strandängar som delvis 
översvämmas regelbundet av saltvatten. Detta ställer särskilda krav på de växter som lever där, 
men skapar också en rik miljö för vadarfåglar.

Den natur som idag karaktäriserar Getteröns fågelreservat har tillkommit efter omfattande 
restaureringsprojekt som påbörjades i början av 1990-talet. Den vass som då täckte stora delar av 
området har tagits bort. Vattenståndet kan i en anlagd damm i södra delen av området regleras på 
ett sätt som gynnar fågelarter som häckar på strandängar eller nyttjar blottade eller grunda 
lerbottnar. Dessutom har konstgjorda öar skapats vilka ökar längden på strandlinjen samt minskar 
predation från rovdäggdjur. Hela Natura 2000-området är naturreservat samt ligger inom 
Klosterfjorden-Getteröns riksintresse för naturvård. Området är även Ramsar-område.

Vad kan påverka negativt

Nedan redovisas exempel på åtgärder som riskerar att påverka utpekade naturvärden negativt. 
Innan en åtgärd genomförs måste verksamhetsutövaren ta ställning till om den specifika åtgärden 
riskerar att påverka miljön i Natura 2000-området på ett betydande sätt. I så fall ska kontakt tas 
med Länsstyrelsen.

Alla typer av exploateringsföretag, byggnation, anläggande av bryggor, grävning, schaktning, 
muddring och upplag etc. i eller i direkt anslutning till området kan förstöra eller skada 
naturtyper. Antingen som en direkt effekt eller genom anläggningsarbetet.

Tillförsel av föroreningar från t ex avlopp eller industri kan medföra negativ påverkan på 
områdets vattenmiljöer, och därmed negativ påverkan på vattenlevande organismer och de fåglar 
som söker sin föda i vattnet.

Dikning, rensning av diken, dämning, exploatering och andra åtgärder som kan påverka områdets 
hydrologi och hydrokemi på ett negativt sätt, vilket i sin tur kan påverka ytvattnets flöde och 
kvalitet samt grundvattnets nivåer och kvalitet. Även åtgärder i närliggande miljöer kan ge en 
negativ påverkan.

Körande med maskiner och andra åtgärder som kan resultera i markkompaktering, djupa spår och 
andra markskador kan bl.a. leda till ökad ytavrinning, förändrad markkemi och ändrade 
förutsättningar för marklevande organismer.

Anläggning och underhåll av befintliga stigar och anläggningar kan orsaka störningar på 
fågellivet samt påverka hydrologi samt mark och vegetation.

Spridning av kemikalier som bekämpningsmedel och växtnäringsämnen samt stödutfodring kan 
påverka artsammansättningen negativt. Användning av avmaskningsmedel som innehåller 
avermectin är negativ för den dynglevande insektsfaunan.

För svag eller utebliven hävd förändrar artssammansättningen och leder till att buskar och träd 
kan breda ut sig. Många av arterna är konkurrenssvaga vilket innebär att om buskar och högväxta 
örter breder ut sig minskar mer konkurrenssvaga örters möjlighet till fortlevnad och spridning.

Alltför hård hävd eller hävd vid fel tidpunkt riskerar att försämra örternas långsiktiga överlevnad 
samt att den viktiga mosaiken av växtlighet försvinner. Dessutom leder minskad blomning och 
pollenproduktion till att nektar- och pollensamlande insekter missgynnas. För tidigt betespåsläpp 
kan utgöra ett hot mot häckande fågelarter då det finns risk för trampskador på ägg och bon.
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Brist på variation mellan svagare och hårdare hävdade partier kan påverka fågelfaunan och 
insektsfaunan negativt.

För fågelarter som skärfläcka, brushane och sydlig kärrsnäppa vilka är knutna till öppna ytor med 
behov av stora områden är även upphörd hävd och ändrad markanvändning på omgivande mark 
ett hot.

Stängsling mot vattenlinjen, vilket kan leda till att strandlinjen växer igen, kan vara negativt för 
många vadarfåglar, änder och doppingar. Om stängsling mot vatten är nödvändig måste denna 
ske en bra bit ut i vattnet så att betesdjuren kan hålla tillbaka vegetationen.

Bortförsel av strandnära tångvallar samt igenfyllnad av skonor utgör ett hot då dessa är viktiga 
strukturer för bland annat födosökande vadarfåglar.

Störningar orsakade av t.ex. hundar och rörligt friluftsliv kan påverka både rastande och 
häckande fåglar negativt. Vid störningstillfället är dödsrisken genom predation förhöjd. Sker 
störningen efter äggläggning kan den orsaka en spolierad eller försämrad häckning. Störning kan 
även få fåglar att välja mindre lämpliga platser för häckning, med försämrat häckningsresultatet 
som följd.

Höga träd, byggnader och föremål i och strax utanför de öppna ytorna kan utgöra spaningsplats 
för predatorer som kråkfåglar, trutar och rovfåglar. För att undgå ett kraftigt predationstryck från 
rovfågel på häckande vadare och tärnor bör inte boplatser för rovfåglar sättas upp i, eller nära, 
området. Predation på häckande fåglar av t.ex. mink, räv och kråkor utgör ett hot om dessa arter 
förekommer i för höga tätheter, eller om enstaka individer specialiserar sig på t.ex. fågelägg och 
fågelungar.

Fragmentering av den sydliga kärrsnäppans populationer utgör ett hot mot arten då genetiskt 
utbyte mellan populationer försvåras.

Främmande arter kan påverka konkurrensförhållanden, predationstryck och orsaka sjukdomar.

Bevarandeåtgärder

Hela Natura 2000-området är naturreservat. Genom reservatsföreskrifterna skyddas området från 
ingrepp som spridning av kemikalier och fysisk exploatering vilka kan hota dess 
bevarandetillstånd. Beträdnadsförbud råder året runt i nästan hela reservatet vilket är en viktig 
faktor för de stora antalet fåglar som uppehåller sig i området.

Årlig hävd krävs för att bevara markens karaktäristiska flora och fauna och för att ge goda 
förutsättningar för häckande och rastande fåglar. Det är viktigt att betessäsongen kommer igång 
medan vegetationen är smaklig för betesdjuren. Förlängd betesperiod på hösten är en fördel. 
Rator med högvuxen eller vedartad vegetation bör slås efter avslutad betesperiod. Buskar och 
träd i skiftesgränser röjs bort. Hävden av området regleras i reservatets skötselplan.

En intensifiering av hävden på strandängarna i de östra delarna av reservatet är behövlig för att 
återfå täta vadarbestånd i dessa områden.

Vattenståndet i den anlagda dammen behöver fortsätta regleras på ett för fåglarna gynnsamt sätt. 
Hävden av vegetationen på öarna genom årlig slåtter bör fortsätta för att behålla öarnas viktiga 
funktion för fåglarna i området.

Höga byggnader och föremål i anslutning till strandängarna har tagits ner. Bland annat har 
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inseglingsfyrar samt det fågeltorn som tidigare stod mitt på strandängen rivits. Det är viktigt att 
fortsätta ta ner eventuella andra höga föremål som kan tjäna som spaningsplats för kråkor och 
andra predatorer.

Antalet rovdäggdjur och kråkor skall vara sådant att den negativa effekten av deras predation inte 
hotar en gynnsam bevarandestatus för utpekade arter. Dessa arter regleras med jakt. Man bör 
även undvika att locka dessa arter till området, till exempel genom uppsättning av holkar.

För att säkerställa gynnsam bevarandestatus för den sydliga kärrsnäppan kan extraordinära 
insatser krävas. Åtgärder kan vara användandet av elstängsel i områden där kärrsnäppan häckar 
för att motverka predation från däggdjur samt skyddsjakt på predatorer så som kråkor, mink och 
räv.

Åtelverksamheten vid Getterön vintertid bör ses över. För närvarande bedrivs det utfodring av 
havsörnar i området vintertid. Utfodring av havsörnar med giftfri mat har bidragit positivt till 
artens starka återhämtning i landet. I dagsläget finns dock inget behov av att mata örnarna 
vintertid för deras överlevnad. Åteln kan istället påverka andra övervintrande fåglar negativt, 
framför allt änder och gäss, då dessa undviker områden med örnar. Åteln vid Getterön har vissa 
år lockat dit så mycket som 40 havsörnar vilket kan påverka övriga övervintrande fåglar. Åteln 
drar utöver örnar även dit större mängder av andra predatorer så som kråka, trut och räv vilka 
sedan, till skillnad från örnarna som förflyttar sig till andra häckningsområden sommartid, kan bli 
kvar i området även sommartid. Detta leder till ökat predationstryck på bland annat häckande 
vadare.

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.
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förutsättningar.

Naturtypen fungerar som ett bra födosöksområde för fågel och fisk.

Antropogen påverkan i form av byggnation, muddring, dumpning, sprängning, redskap som 
skadar bottnar, fiske som påverkar funktion i näringskedjan, båttrafik , ankring, 
mineral/sand/sten utvinning, vistelse har ingen negativt inverkan på viktiga processer, 
funktioner, strukturer samt karakteristiska- och typiska arter.

Bevarandetillstånd

Tillfredställande.
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Postadress Besöksadress E-post Telefon 
301 86  HALMSTAD Slottsgatan 2 halland@lansstyrelsen.se  0102 - 24 30 00 

 
 
 

Artlista för Natura 2000 området Getteröns fågelreservat 
 
Artlistan innehåller fynd av rödlistade arter (baserat på 2015 års rödlista) samt 
andra regionalt naturvårdsintressanta arter observerade inom området de 
senaste 25 åren. Samtliga observationer är hämtade från artportalen. Fåglar i 
listan inkluderar bara observationer av troligen häckande arter. 
 
Under kolumnen hotkategori anges vilken kategori arten har i den nationella 
rödlistan eller om arten är regionalt intressant t.ex. som signalart. 
Rödlistningskategorier i ordning från lägst till starkast: nära hotad (NT), sårbar 
(VU), starkt hotad (EN) och akut hotad (CR). 
 
 
Svenskt namn Vetenskapligt namn Hotkategori 
 
Fjärilar 
mindre blåvinge Cupido minimus NT 
igelknoppsrörfly Globia sparganii NT 
 
Fåglar 
sånglärka Alauda arvensis NT 
stjärtand Anas acuta VU 
skedand Anas clypeata Regionalt intressant 
bläsand Anas penelope Regionalt intressant 
årta Anas querquedula VU 
snatterand Anas strepera Regionalt intressant 
ängspiplärka Anthus pratensis NT 
tornseglare Apus apus VU 
brunand Aythya ferina VU 
vitkindad gås Branta leucopsis Regionalt intressant 
sydlig kärrsnäppa Calidris alpina schinzii CR 
brushane Calidris pugnax VU 
mindre strandpipare Charadrius dubius Regionalt intressant 
större strandpipare Charadrius hiaticula Regionalt intressant 
skrattmås Chroicocephalus ridibundus Regionalt intressant 
brun kärrhök Circus aeruginosus Regionalt intressant 
hussvala Delichon urbicum VU 
mindre hackspett Dendrocopos minor NT 
gulsparv Emberiza citrinella VU 
sävsparv Emberiza schoeniclus VU 
trana Grus grus Regionalt intressant 
dvärgmås Hydrocoloeus minutus Regionalt intressant 
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gråtrut Larus argentatus VU 
silltrut Larus fuscus NT 
rödspov Limosa limosa CR 
röd glada Milvus milvus Regionalt intressant 
storspov Numenius arquata NT 
stenskvätta Oenanthe oenanthe Regionalt intressant 
skäggmes Panurus biarmicus NT 
rapphöna Perdix perdix NT 
svarthalsad dopping Podiceps nigricollis EN 
skärfläcka Recurvirostra avosetta Regionalt intressant 
pungmes Remiz pendulinus EN 
buskskvätta Saxicola rubetra NT 
ejder Somateria mollissima VU 
fisktärna Sterna hirundo Regionalt intressant 
silvertärna Sterna paradisaea Regionalt intressant 
kentsk tärna Sterna sandvicensis VU 
småtärna Sternula albifrons VU 
stare Sturnus vulgaris VU 
smådopping Tachybaptus ruficollis Regionalt intressant 
rödbena Tringa totanus Regionalt intressant 
 
Kärlväxter 
rödsäv Blysmus rufus NT 
dvärgsäv Eleocharis parvula Regionalt intressant 
gulmåra Galium verum Regionalt intressant 
sumpgentiana Gentianella uliginosa Regionalt intressant 
smal käringtand Lotus tenuis NT 
strandrödtoppa Odontites litoralis Regionalt intressant 
dvärglin Radiola linoides VU 
smultronklöver Trifolium fragiferum Regionalt intressant 
havssälting Triglochin maritima Regionalt intressant 
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Ordförklaring 

art – De arter som området är utpekat för och som beskrivs i särskilda avsnitt är sådana som 
finns uppräknade i bilaga 2 till art- och habitatdirektivet. För varje art har Naturvårdsverket 
tagit fram en vägledning som finns att hämta på http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Vagledningar/Skyddade-omraden/Natura-2000/ 

bevarandemål – Beskrivning av det önskvärda tillståndet för den berörda naturtypen eller 
arten i det berörda området. 

bevarandetillstånd – Det nuvarande tillståndet för den berörda naturtypen eller arten i det 
berörda området i förhållande till bevarandemålen.  

bevarandestatus – Tillståndet för den berörda naturtyper eller arten i ett biogeografisk 
perspektiv, där alla faktorer som påverkar en art eller naturtyp och som på sikt kan påverka 
dess naturliga utbredning, struktur och funktion, har beaktats. 

biotopskydd – En form av områdesskydd. Inom ett biotopskyddsområde får man inte göra 
något som skadar naturvärdena. 

ekologisk status – Tillståndet i sjöar, vattendrag och kust (vattenförekomst) bedöms i form av 
ekologisk status och kemisk status. Den ekologiska statusen är en bedömning av vattnets 
kvalitet för organismer. Bedömningarna görs i enlighet med förordningen (2004:660) om 
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.  

kemisk status– Tillståndet i sjöar, vattendrag, grundvatten och kust (vattenförekomst) 
bedöms i form av kemisk status och ekologisk status- Den kemiska statusen är en bedömning 
av förekomsten av vissa ämnen. Bedömningarna görs i enlighet med förordningen (2004:660) 
om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 

konnektivitet – hur lätt organismer kan förflytta sig längs med ett vattendrag i förhållande till 
ursprungstillståndet. Konnektiviteten försämras således om det finns konstruktioner som gör 
det svårare att passera som höga dammväggar eller kulverterade sträckor. Konnektiviteten 
avser också sediment och organiskt material. Konnektivitet kan också avse förflyttning från 
vattnet upp på land, men i detta dokument avser vi främst längs med vattendragen.  

naturtyp – I detta dokument avser naturtyper sådana som är definierade av EU och finns 
uppräknade i bilaga 1 till art- och habitatdirektivet. Exempel på sådana naturtyper är 9110 
näringsfattig ekskog, 1210 driftvallar och 3260 mindre vattendrag. För varje naturtyp har 
Naturvårdsverket tagit fram en vägledning med information om hur naturtypen ser ut, vilka 
arter som finns i den, vad som krävs för att den ska kunna bevaras etc. Dessa finns att hämta 
på http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Skyddade-
omraden/Natura-2000/ 

nyckelbiotop – En värdefull naturmiljö. 

pSCI – Natura 2000-område som pekats ut med stöd av art- och habitatdirektivet kan ha 
beteckningen pSCI, SCI och SAC beroende på hur långt i beslutsprocessen området har 

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Skyddade-omraden/Natura-2000/
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kommit. När det heter pSCI (proposed Site of Community Interest) har området föreslagits av 
Sveriges regering, men ännu inte antagits av EU. 

SAC - Natura 2000-område som pekats ut med stöd av art- och habitatdirektivet kan ha 
beteckningen pSCI, SCI och SAC beroende på hur långt i beslutsprocessen området har 
kommit. SAC (Special Area of Conservation) är det slutliga steget där området har antagits av 
EU och därefter med stöd av miljöbalken 7 kap 28 § förklarats som särskilt bevarandeområde 
vilket bland annat kräver att bevarandesyfte och åtgärder är fastlagda och offentliggjorda.  

SCI – Natura 2000-område som pekats ut med stöd av art- och habitatdirektivet kan ha 
beteckningen pSCI, SCI och SAC beroende på hur långt i beslutsprocessen området har 
kommit. När det heter SCI (Site of Community Interest) har området antagits av EU, men 
ännu inte förklarats som SAC. 

SPA – Natura 2000-område som genom regeringsbeslut klassificerats som särskilt 
skyddsområde (Special Protection Area, SPA-område) i enlighet med Fågeldirektivet.  

vattenförekomst – En avgränsad vattensamling som en sjö, en kustvik, ett 
grundvattenmagasin eller en del av ett vattendrag. 
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