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Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0520047 Sillvik
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Natura 2000
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 och art- och habitatdirektiv. Syftet är att
hejda utrotning av vilda djur och växter och att hindra att deras livsmiljöer förstörs. Alla medlemsländer ska peka ut områden dels för fåglar som anges i EU:s fågeldirektiv, dels för naturtyper och
arter som anges i art- och habitatdirektivet. Genom utpekandet åtar sig länderna att de utpekade
värdena i områdena ska bevaras långsiktigt. Natura 2000-nätverket är en av hörnstenarna i EU:s
arbete för att bevara biologisk mångfald. I fågeldirektivet och habitatdirektivet listas 170 naturtyper
och sammanlagt cirka 900 växt- och djurarter som särskilt värdefulla. 90 av naturtyperna och drygt
100 av djur- och växtarterna i habitatdirektivets bilaga 1 och 2 finns i Sverige. Därtill häckar
regelbundet cirka 60 av fågeldirektivets fåglar i vårt land.

Bevarandeplaner
För varje Natura 2000-område ska Länsstyrelsen ta fram en beskrivning. Detta ska göras i särskilda
bevarandeplaner eller i en skötselplan om området även är naturreservat. I planen ska det finnas en beskrivning av området med bevarandesyfte, bevarandemål och beskrivningar av de naturtyper och arter
som ska bevaras och bidra till gynnsam bevarandestatus. Hot mot Natura 2000-områdets arter och
naturtyper, och behov av bevarandeåtgärder, t.ex. skydd eller skötsel, ska beskrivas. Informationen
ska underlätta förvaltningen av området och tillståndsprövningar enligt miljöbalken.
Bevarandeplanen ska fastställas av Länsstyrelsen, som även är ytterst ansvarig för att målsättningen
med området uppfylls. Bevarandeplanen ska revideras när ny kunskap tillkommer eller när
förutsättningar för området ändras. Den ska tas fram och hållas aktuell i dialog med berörda
intressenter, och det är värdefullt om den som har ny information kontaktar Länsstyrelsen.
Bevarandeplanen är inte ett juridiskt bindande dokument. För formell reglering av skydd eller skötsel
kan andra beslut behövas, t.ex. skyddsbeslut för naturreservat. Föreskrifter enligt eventuella
skyddsbeslut gäller parallellt med den tillståndsplikt som gäller inom Natura 2000.
I bevarandeplanen redovisas gränser, naturtyper och arter enligt bästa tillgängliga kunskap. I de fall
där ny kunskap har till kommit, har Länsstyrelsen för avsikt att föreslå dessa ändringar till regeringen
när nästa tillfälle ges. Vid förvaltning och tillståndsprövning utgår man ifrån i verkligheten
förekommande naturtyper, varför det är nödvändigt att bevarandeplanen redovisar dessa, även om de
inte har hunnit beslutas av regeringen.

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, om de kan påverka miljön i området. Detta regleras i
miljöbalken (7 kap. 27-29 §§). Då det kan vara svårt att avgöra vilka åtgärder som på ett
betydande sätt kan påverka naturvärden behöver man samråda med Länsstyrelsen före
genomförandet. Vid skogsbruksåtgärder hålls samråd med Skogsstyrelsen. Mer information
finns hos Länsstyrelsen, läs på webben eller kontakta en handläggare.

Kartor
Information om naturtypers utbredning och arter i ett enskilt område går att hitta med hjälp av kartverktyget ”Skyddad natur”. Det kan nås på Naturvårdsverkets hemsida genom att söka på
”kartverktyget skyddad natur”. I kartverktyget söker du upp aktuellt område och klickar på namnet för
mer information.
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Lena Smith

Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0520047 Sillvik
Kommun: Göteborg
Områdets totala areal: 29,3 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2018-11-30
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2018-12-20
Markägarförhållanden:
Göteborgs kommun.
Regeringsbeslut, historik:
SPA: Nej, pSCI: 1998-12-01, SCI: 2004-12-01, 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:
6210 - Kalkgräsmarker
6270 - Silikatgräsmarker
6410 - Fuktängar
7140 - Öppna mossar och kärr
7230 - Rikkärr
8230 - Hällmarkstorräng
1393 - Käppkrokmossa, Drepanocladus vernicosus, Hamatocaulis vernicosus
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: I Natura 2000-området Sillvik är de prioriterade bevarandevärdena
kalkgräsmarken, rikkärret samt silikatgräsmark. Även den kalkgynnade käppkrokmossan är ett
prioriterat naturvärde.
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Motivering: Området är unikt då det består av en större ansamling skal från havslevande
organismer. Betydande skalbankar har bildats på flera ställen då landet höjt sig upp ur havet. Den
kalkrika marken har gett uppkomst till en riklig förekomst av kalkgynnad flora, bland annat med
orkidéer. I miljön finns även kalkgynnade mossor i de fuktiga delarna samt sällsynta
landmollusker såsom t.ex. Natura 2000-arten smalgrynsnäcka.
Prioriterade åtgärder: Fortsatt hävd av gräsmarkerna. Eventuellt mer röjning av
igenväxningsvegetation längs stigen mellan den stora skalbanken och silikatgräsmarken.
Inventering för att undersöka förekomst av käppkrokmossa i rikkärret. Möjligheten att restaurera
utvecklingsmarkerna inom området bör undersökas. Röjning och bete i utvecklingsmarkerna
skulle kunna göras för att på sikt omvandla delar av Natura 2000-området till hävdade torra hedar
(4030) och fukthed (4010).
Beskrivning av området
Sillviks skalgrusbankar ligger på västra sidan av Hisingen i Göteborgs kommun. Området består
av kuperad hällmark med grunt jordtäcke. I skrevor, sänkor och på plana partier finns morän och
sedimentjordar som i varierande grad svallsorterats och omlagrats när området stigit upp ur
havet. Skal från havslevande organismer har ansamlats och bildat betydande skalbankar på flera
ställen inom området. Skalbankarnas kalkrika jord bildar underlag för en artrik flora av stort
vetenskapligt värde. Den stora skalbanken och dess kalkkärr utgör värdefull biotop för sällsynta
landmollusker. Från hällmarksområdet i norr är utsikten över havet och skärgården magnifik.
Området används flitigt av friluftslivet.
Skal från skalbankarna användes länge som hönsfoder. Exploateringen medförde så stora
förändringar att bara antydningar om skalbankarnas ursprungliga form återstår. Skalbankarna har
idag mjukt rundade former och består av små kullar och gropar däremellan. Bankarna ligger högt
i små dalpass omgivna av högre berg. I samband med exploateringen hittades en grav från yngre
stenåldern, vilken innehöll skelettrester och två flintdolkar.
Två områden med kalkgräsmark finns i Natura 2000-området. Ett större i nordost, samt ett
rikkärr, och ett mindre i nordväst. Mellan de båda kalkgräsmarkerna finns en mindre och öppen
silikatgräsmark längs stigen. Ett ganska brett stråk av våtmarker leder från norr in i Natura 2000områdets västra delar, våtmarksstråket fortsätter sedan söder om stigen österut i områdets
mellersta delar. Våtmarken inventerades under våtmarksinventeringen (VMI) och befanns ha
högt naturvärde (klass 2). Markerna som omger de gamla skalbankarna är bergiga, magra och till
stor del trädbevuxna ljung- och hällmarker. Vissa delar av dessa områden kan med tiden och
lämplig skötsel utvecklas mot öppna ljunghedar (naturtypen torra hedar, 4030). Hällmarkerna har
inte den artrikedom av kärlväxter, svampar, mossor, snäckor, fjärilar och andra insekter m.m.
som finns i skalbankarnas kalkrika miljö.
Skalbankarnas ängar som också har förekomst av olika träd- och buskslag, sköts med årlig
slåtter. I ängsmarkerna finns många fridlysta arter, dessa är backsippa, blåsippa, nattviol, grönvit
nattviol, grönkulla, kärrknipprot, Jungfru Marie nycklar, gullviva och luktsporre. Av de
rödlistade kan nämnas pimpinellros (nationellt utdöd, RE), fältgentiana, ask och mottmätare
(akut hotade, EN), slåttergubbe och kalkvaxskivling (sårbara, VU) samt flera nära hotade arter
(NT) t.ex. månlåsbräken, ängsstarr och nattviol. I området finns Natura 2000-arterna
smalgrynsnäcka, fältgentiana och slåttergubbe. Förutom smalgrynsnäckan finns många fler
snäckarter noterade i området även hasselsnok har tidigare iakttagits.
Igenväxning har hotat flera ljuskrävande arter och en stor del av området. Betet i området
upphörde kring mitten av 1980-talet, men var då sedan ett tiotal år mycket extensivt, varför
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igenväxningen gick långt. Delar av området har därefter röjts i perioder, och dessa områden är nu
öppna och fortsatt hävdade. Fortfarande kan behov av röjning finnas på vissa ställen i Natura
2000-området.
Utvecklingsmark: I området finns mark som med tiden och lämplig skötsel kan utvecklas mot
fullgod Natura 2000-naturtyp torra hedar (4030) och fukthed (4010). Den totala arealen
utvecklingsmark är 16,36 hektar. Den fördelas på 14,08 ha med utvecklingsmålet torra hedar och
2,28 ha med utvecklingsmålet fukthed.
Bevarandemål
Det artrika rikkärret, slåtter- och betesmarkerna ska vara välhävdade och öppna med glest spridda
buskar och lövträd, samt ha ett hävdgynnat växt- och djurliv. Våtmarksmiljöernas hydrologi ska
upprätthållas så att förutsättningarna för de sällsynta landmolluskerna och övriga rikkärrsarter
bibehålls goda.
Vad kan påverka negativt
Faktorer som skulle kunna påverka områdets naturvärden negativt är:
- Utebliven röjning av igenväxningsvegetation och utebliven hävd vilket innebär att markerna
växer igen med buskar och träd. Igenväxning leder till utarmning av den hävdgynnade floran och
faunan.
- Felaktig skötsel och/eller otillräcklig hävd.
- 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.
- Spridning av gödsel i området påverkar floran negativt.
- Alltför intensiv hävd och t.ex. kraftigt tramp kan skada känsliga arter bl.a. i rikkärrsmiljöerna.
- Alla åtgärder som kan påverka områdets hydrologi.
- Vid hävd genom bete kan svagt betestryck kan utgöra ett hot med igenväxning som följd. För
tidigt betespåsläpp eller året-runt-bete kan ge trampskador. Överbete, d.v.s. ett alltför intensivt
betestryck skulle påverka naturtypens floravärden negativt.
- Användning av avmaskningsmedel som innehåller avermectiner är negativt för den
dynglevande faunan och floran i naturbetesmarkerna och ska därför bara användas vid behov.
Bara aktuellt om betesdjur hålls i området.
- Alltför hårt sllitage av tramp av besökare i de fuktigare partierna av skalbanken kan påverka
floran. Förekomst av blottor är dock en förutsättning för den biologiska mångfalden.
- Gödslings- och försurningseffekter från nedfall av luftburna föroreningar påverkar floran
negativt.
Nedanstående åtgärder kan påverka negativt, men regleras av naturreservatets föreskrifter och
utgör därför inga reella hot.
- Användning av bekämpningsmedel i eller i nära anslutning till betesmarkerna.
- Markexploatering t.ex. för anläggning av väg och uppförande av byggnad. Grävning,
schaktning, täktverksamhet och andra ingrepp som kan ge och markskador och även skada
vegetationen.
- Upplag och deponier som inte är av tillfällig art.
- Ändrad markanvändning i eller i nära anslutning till området, t.ex. skogsplantering.
- Plocka eller gräva upp växter.
Bevarandeåtgärder
Förutom vad som i övrigt gäller enligt miljöbalken och annan miljölagstiftning krävs tillstånd för
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att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett
Natura 2000-område. Tillstånd krävs inte för verksamheter och åtgärder som direkt hänger
samman med eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av det berörda området (7 kap 28
a § miljöbalken). Om en verksamhet/åtgärd påverkar ett Natura 2000-område så kan denna vara
tillståndspliktig även om den utförs utanför Natura 2000-området.
Skydd:
- Området är skyddat som naturreservat (Sillvik) och har en fastställd skötselplan, Länsstyrelsens
beslut den 15 oktober 1989. Intentionerna i skötselplanen överensstämmer i stort med kraven på
gynnsam bevarandestatus för de ingående naturtyperna och arterna. Den kan dock behöva ses
över.
- Strandskydd råder i ungefär en tredjedel av området (de norra delarna).
- Fridlysta arter förekommer i området (se under beskrivningen av området).
Skötsel:
- Fortsatt årlig hävd med slåtter och/eller bete.
- År 2017-18 har de båda kalkgräsmarkerna och rikkärret i Natura 2000-området miljöersättning
för "slåtteräng med särskilda värden", enligt landsbygdsprogrammet (2016 - 2020) och en
åtagandeplan för skötseln är knuten till ersättningen. Ett långsiktigt skötselavtal eller
åtagandeplaner för särskild skötsel bör finnas även efter 2021 för gräsmarkerna i området.
- Vid behov röjning av igenväxningsvegetation inom gräsmarksnaturtyperna.
- Spångning av små stigar på skalbanken om slitage från besökare blir för högt. Visst slitage är
nödvändigt för att skapa blottor för de växter och djur som är beroende av dessa.
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:
6210 - Kalkgräsmarker
Areal: 2 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 1,45 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
I Sillviks Natura 2000-område finns två områden med kalkgräsmark, ett i den nordöstra delen
och ett i den nordvästra. Båda kalkgräsmarkerna består av gamla skalbankar där den nordöstra
är den största av de två. Skalbankarna är stark påverkade av tidigare täktverksamhet.
Den större kalkgräsmarken i nordöst består idag av små gräsklädda kullar i ett undulerande
landskap med ställvisa enar, hagtorn, vildapel, slån, brakved och viden. Markerna har röjts
fram under senare tid och sköts med årlig slåtter. Marken är välhävdad. Kalkgräsmarken omges
av skog i söder och öster och ett högt berg med hällmarker i norr. Ungefär i mitten finns ett
småvatten omgärdat av fuktig mark, se under naturtypen rikkärr (7230). Området har mycket
stora floravärden och är artrikt på hävdgynnade örter. Typiska arter för kalkgräsmark (6210)
som förekommer är fältgentiana, fältsippa, käringtand, småfingerört, jungfrulin, spåtistel,
grönkulla, vildlin, honungsblomster, låsbräken och vårfingerört. Även det typiska fjärilsarterna
mindre blåvinge, sexfläckig bastardsvärmare, silversmygare och ängsnätfjäril är noterade.
Fridlysta arter som förekommer är backsippa, blåsippa, luktsporre, nattviol, grönvit nattviol
och grönkulla. Flera arter som enligt rödlistan 2015 är hotade finns också i kalkgräsmarken,
dessa är fältgentiana och ask (starkt hotade, EN), slåttergubbe och kalkvaxskivling (sårbar,
VU). Andra intressanta gräsmarksarter som kan nämnas är ängsgentiana, darrgräs, brudbröd,
ormtunga, rödklint, natt och dag samt rikligt med kattfot.
Den nordvästra kalkgräsmarken är mindre till ytan och har inslag av enar och trädslagen björk,
rönn och tall. Området omgärdas i nordöst, norr och sydväst av berg med hällmarker, i söder av
skog. Genom gräsmarken rinner en mindre bäck/fuktdråg. Denna kalkgräsmark restaurerades
omkring år 2010 efter att tidigare varit helt igenvuxen med tall, en och slån. Den har successivt
öppnats upp och slås nu regelbundet. Området är välhävdat. Noterade floravärden är nattviol,
Jungfru Marie nycklar, grönpyrola, krusfrö, hönsbär, brakved och nyponros.
Generell beskrivning av naturtypen: Torra till friska, hävdpräglade kalkrika gräsmarker
nedanför trädgränsen ofta med ett mycket stort inslag av örter. Naturtypen har utvecklats
genom lång hävdkontinuitet. Krontäckning av träd och buskar, som inte är av
igenväxningskaraktär, är 0 - 30%. Hävdgynnade arter ska finnas. Ibland kan dessa marker vara
viktiga orkidélokaler (6211). Välbevarad grundvattensförekomst är en viktig förutsättning för
att naturtypen ska ha fortsatt höga bevarandevärden. Typiska arter för naturtypen är spåtistel,
låsbräken, trollsmultron, käringtand, ängshavre, jungfrulin, mindre blåvinge, skogsvisslare,
silversmygare m.fl.
Naturtypen är känslig för igenväxning, ökad beskuggning, uppluckrad grässvål samt
konkurrens från ohävdsarter och främmande arter. Naturtypen är även känslig för förändringar
i ansluten grundvattenförekomst, fragmentering och för minskade populationer av
karakteristiska och typiska arter.
Bevarandemål
Arealen av Kalkgräsmarker (6210) ska vara minst 1,45 hektar. Regelbunden hävd genom
slåtter eller bete (med nötdjur) (ej vintertid), ska påverka området. Ingen skadlig ansamling av
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förna (t.ex. gammalt fjolårsgräs) ska finnas i området efter vegetationsperiodens slut. Typiska
och karakteristiska arter samt andra naturligt förekommande arter ska finnas och föryngra sig.
Naturtypen ska ha en ostörd hydrologi och näringsstatusen i marken ska vara naturlig.
Krontäckningen av träd och buskar ska vara liten. Igenväxningsvegetation, vedartad eller
örtartad, ska inte förekomma mer än i begränsad utsträckning. För naturtypen främmande arter
ska inte finnas. Enstaka värdefulla träd, t.ex. bärande och blommande träd, hålträd,
hagmarksträd, gamla träd (av t.ex. tall) ska förekomma. Enstaka värdefulla buskar t.ex.
bärande och blommande buskar, snår och brynbildande buskar ska förekomma. Enstaka fysiska
strukturer i form av stenmurar, odlingsrösen etc. ska finnas. Typiska kärlväxter ska förekomma
allmänt - rikligt. Typiska fjärilsarter ska förekomma.
Negativ påverkan
Se den övergripande delen under rubriken "Negativ påverkan".
Bevarandeåtgärder
- Fortsatt hävd. Skötsel enligt naturreservatets skötselplan (enligt skötselplanekartan finns
naturtypen inom delområdena 5 och 9).
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet är gynnsamt.
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6270 - Silikatgräsmarker
Areal: 0 ha. Arealen ej fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 0,21 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
I Natura 2000-områdets mitt, längs stigen som går genom området i öst-västlig riktning, finns
en öppen, mindre yta med silikatgräsmark. En gammal stenmur finns i gräsmarkens östra
gräns. I området växer klena men ganska höga lövträd av bland annat ek, bok, ask, oxelarter
(rynkoxbär) och rönn, där finns även en, olvon och slån. Området hävdas genom slåtter. Ett
stort antal arter finns noterade i området, bland annat finns de typiska arterna låsbräken,
jungfrulin, gullviva, blåsuga, slåttergubbe, bockrot, darrgräs, kattfot, knägräs, liten blåklocka,
svinrot, ängsvädd, gullviva, hirsstarr och nattviol.
Generell beskrivning av naturtypen: Artrika, hävdpräglade gräsmarker nedanför trädgränsen på
torra till friska, silikatrika jordar. Naturtypen har utvecklats genom lång hävdkontinuitet.
Krontäckning av träd och buskar, som inte är av igenväxningskaraktär, är 0 - 30%.
Silikatgräsmarker är den vanligaste betesmarkstypen i Sverige och har vanligen en örtrik
markvegetation. Örtrikedomen gör dem viktiga för många insekter, inte minst fjärilar och bin.
Naturtypen kan uppträda i olika skepnader beroende på bland annat fuktighet och klimat.
Välbevarad grundvattensförekomst är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt
höga bevarandevärden. Typiska arter är blåsuga, slåttergubbe, darrgräs, jungfrulin, bockrot,
kattfot, prästkrage, slät dyngbagge (m.fl. dyngbaggsarter), ängspärlemorfjäril, smultronvisslare,
slåttergräsfjäril m.fl.
Naturtypen är känslig för igenväxning, ökad beskuggning, uppluckrad grässvål samt
konkurrens från ohävdsarter och främmande arter. Naturtypen är även känslig för förändringar
i ansluten grundvattenförekomst, fragmentering och för minskade populationer av
karakteristiska och typiska arter.
Bevarandemål
Arealen av Silikatgräsmarker (6270) ska vara minst 0,21 hektar. Regelbunden hävd ska
påverka området, genom slåtter eller bete (med nötdjur) (ej vintertid). Ingen skadlig ansamling
av förna (t.ex. fjolårsgräs) ska finnas i området efter vegetationsperiodens slut. Typiska och
karakteristiska arter samt andra naturligt förekommande arter ska finnas och föryngra sig.
Naturtypen ska ha en ostörd hydrologi och näringsstatusen i marken ska vara naturlig. Ingen
antropogen näringstillförsel, inklusive tillskottsutfodring av betesdjur ska förekomma. Trädoch buskskikt ska förekomma i måttlig mängd och ha en naturlig fördelning. Varken vedartad
eller örtartad igenväxningsvegetation ska förekomma mer än i begränsad utsträckning. För
naturtypen främmande arter ska inte finnas. Enstaka värdefulla träd och buskar, t.ex. bärande
och blommande träd/buskar, hålträd, hagmarksträd, gamla träd etc. ska förekomma. Enstaka
fysiska strukturer i form av stenmurar, odlingsrösen etc. ska finnas. Typiska och karakteristiska
arter ska förekomma allmänt - rikligt.
Negativ påverkan
Se den övergripande delen under rubriken "Negativ påverkan".
Bevarandeåtgärder
- Eventuellt kan silikatgräsmarken röjas fram och öppnas upp lite mer runt om, utåt sidorna
och längs stigen. Eventuellt bör även något eller några höga, skuggande träd tas bort. Skötsel
enligt naturreservatets skötselplan.
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Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet är gynnsamt.
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6410 - Fuktängar
Areal: 1 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 0,1 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Ett mindre, långsmalt område (0,1 ha) med ohävdad fuktäng finns i Natura 2000-områdets
nordöstra del. Området beskrivs som delvis fin kalkfuktäng med inslag av torra hedar (naturtyp
4030) på torrare ytor. Fuktängen var vid en uppföljning av ängs- och betesmarksinventeringen
år 2010 störd av ohävd. Fuktängen är halvöppen med ringa förekomst av ask, björk, ek, en, tall,
slån samt buskarter av ros och salix. En enkelmur finns i området. Typiska arter förekommer i
måttlig till ringa mängd i fuktängen, de noterade typiska arterna är darrgräs, hirsstarr, knägräs,
stagg, svinrot, vildlin, ängsstarr och ängsvädd. Denna fuktäng har inte noterats vid den tidigare
ängs- och betesmarksinventeringen under början av 2000-talet eller i Länsstyrelsens
basinventering 2006.
Ungefär 2,28 ha av utvecklingsmarken inom Natura 2000-området har utvecklingsmålet
fukthed (4010), se naturtypskartan. Möjligheten att restaurera dessa marker bör undersökas. I
samband med en eventuell inventering i detta syfte bör det även undersökas om denna fuktäng
skulle kunna restaureras.
Genrell beskrivning av naturtypen: Hävdpräglade fuktängar med blåtåtel eller starr nedanför
trädgränsen. Naturtypen har utvecklats genom lång hävdkontinuitet. Krontäckning av träd och
buskar, som inte är av igenväxningskaraktär, är 0 - 30%. Hävdgynnade arter ska finnas. Två
undertyper finns: a) Fuktängar på neutrala till alkaliska, kalkrika jordar med ett varierande
vatteninnehåll, ofta relativt artrika, här ingår bl.a. "kalkfuktängen"; och b) Fuktängar på surare
jordar, ibland torvrika med blåtåtel, tåg- och starrarter. Typen varierar beroende på hävd och
hävdintensitet. Välbevarad grundvattenförekomst är en viktig förutsättning för att naturtypen
ska ha fortsatt höga bevarandevärden.
Typiska arter, exempel:
6410 a: Hårstarr, ängsstarr, ängsnycklar, vildlin, tätört m.fl.
6410 b: Jungfru Marie nycklar, gökblomster, stagg, granspira m.fl.
Gemensamma: darrgräs, hirsstarr, ormrot, slåtterblomma, svinrot, gulärla, storspov, rödbena,
toftsvipa.
Naturtypen är känslig för igenväxning, ökad beskuggning, uppluckrad grässvål samt
konkurrens från ohävdsarter och främmande arter. Naturtypen är även känslig för förändrad
hydrologi som t.ex. förändringar i ansluten grundvattenförekomst, fragmentering och för
minskade populationer av
Bevarandemål
Arealen av Fuktängar (6410) ska vara minst 0,1 hektar. Regelbunden hävd genom slåtter eller
bete (med nötdjur) (ej vintertid) ska påverka området. Ingen skadlig ansamling av förna (t.ex.
fjolårsgräs) ska finnas i området efter vegetationsperiodens slut. Typiska och karakteristiska
arter samt andra naturligt förekommande arter ska finnas och föryngra sig. Hydrologin ska vara
naturlig och markfuktigheten tillräcklig. Det ska inte finnas några avvattnande eller tillrinnande
diken eller körspår eller andra avvattnande anläggningar som medför negativ påverkan.
Näringsstatusen i marken ska vara naturlig. Krontäckningen av träd och buskar ska vara liten.
Igenväxningsvegetation ska inte förekomma mer än i begränsad utsträckning. För naturtypen
främmande arter ska inte förekomma. Enstaka värdefulla träd och buskar, t.ex. bärande och
blommande träd/buskar, hålträd, hagmarksträd, gamla träd etc, snår och brynbildande buskar
ska förekomma. Enstaka fysiska strukturer i form av stenmurar ska finnas. Typiska kärlväxter
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ska finnas tämligen allmänt.
Negativ påverkan
- Dräneringar som torkar ut naturtypen.
-Den fuktiga marken gör att grässvålen är extra känslig för tramp från tunga djur.
Se även den övergripande delen under rubriken "Negativ påverkan".
Bevarandeåtgärder
- Området bör restaureras genom försiktig röjning av igenväxningsvegetation och återupptagen
hävd för att bevara den hävdgynnade floran. Skötselplanen som hör samman med
naturreservatet Sillvik har dock delvis andra skötselmål för området där fuktängen finns.
Området ligger på gränsen mellan skötselområde 4 med målsättningen lövskog och
skötselområde 1, öppen hällmarksljunghed.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet bedöms vara icke gynnsamt (2010).
Området saknar hävd och är igenväxande.
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7140 - Öppna mossar och kärr
Areal: 1 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut

Beskrivning
Naturtypen är inte rapporterad från Länsstyrelsens basinventering 2006. För att avgöra om
naturtypen öppna mossar och kärr (7140) förekommer bör en ny inventering av de fuktiga
markerna, främst i områdets södra delar, genomföras.
Naturtypen definieras enligt följande: Habitatet är heterogent och omfattar ombrotrofa och
minerotrofa, fattiga till intermediära, öppna eller mycket glest trädbevuxna myrar. De myrtyper
eller myrelement som kan inkluderas är plana eller svagt välvda mossar och tillhörande
laggkärr, nordlig mosse, plana (topogena) kärr, sluttande (soligena; lutning >3%) kärr – i
synnerhet backkärr (lutning >8%) – samt torvbildande mader (sumpkärr). Torvtäcket är
normalt minst 30 cm djupt, men kan vara tunnare i unga myrar. Gungflyn, mjukmattegolv med
vanligen mossrik vegetation som p.g.a. luftvävnad i rotsystemet flyter på vatten eller lös gyttja,
inkluderas oavsett torvdjup. Morfologiska strukturer i torven är sällsynt och utgörs i så fall av
mindre tuvbildningar. Trädskikt bestående av träd högre än tre meter får inte ha mer än 30%
krontäckning.
Två undergrupper av naturtypen kan urskiljas:
• Svagt välvda mossar
• Kärr och gungflyn (kan indelas i fattiga och intermediära för uppföljningen)
Viktiga strukturer och funktioner är:
a) Öppenhet (högst 30 % krontäckning) och b) Intakt opåverkad hydrologi.
Om naturtypen efter en sådan inventering enligt ovanstående definition (Naturvårdsverket
2011, Vägledning för 7140 öppna mossar och kärr) inte återfunnits bör den utgå ur
bevarandeplanen.
Bevarandemål
Negativ påverkan
Bevarandeåtgärder
Bevarandetillstånd
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7230 - Rikkärr
Areal: 0,5 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 0,15 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Ett rikkärr finns i den norra delen av den större skalbanken i Natura 2000-områdets nordöstra
del. Kring kärret finns mestadels öppen kalkgräsmark med inslag av en, olvon m.fl. Rikkärret
är mycket artrikt och här växer bland annat rikligt med kärrknipprot. Flera kalkkrävande
brunmossor och sällsynta mossor förekommer. Fynd har också gjorts i närområdet av
pimpinellros (Rosa spinosissima) vilken enligt rödlistan är nationellt utdöd (RE). Typiska arter
för naturtypen som noteras i rikkärret är tätört, kärrknipprot, bandpraktmossa, fetbålsmossa,
guldspärrmossa, klotuffmossa, korvskorpionmossa, källtuffmossa, röd skorpionmossa, späd
skorpionmossa och stor skedmossa. Även de karaktäristiska arterna darrgräs, brudbröd och
slankstarr förekommer.
Generell beskrivning av naturtypen: Rikkärr är artrika myrar med hög halt av mineraler och ett
högt pH, ofta pH 6-8. Kärren kan förekomma friliggande i skog eller öppen mark eller som
laggkärr vid mossar, som element i sträng-flarkkärr, blandmyrar och aapamyrar. Rikkärr finns
även i kanterna av kalkrika och näringsfattiga sjöar, vid kusten, eller i anslutning till källor.
Kärren har en mycket speciell flora och fauna som varierar med t ex krontäckningsgrad,
kalkhalt och näringsförhållanden. Här finns många specialiserade arter, varav många är hotade.
Rikkärrens bottenskikt domineras ofta av så kallade brunmossor, men förekomst av vitmossor
är också vanligt. Många rikkärr är rika på orkidéer, men även andra kärlväxter som trivs i
kalkhaltiga marker. Rikkärren kan variera från helt öppna till trädklädda samt att vissa är
naturligt öppna, medan andra är beroende av röjning, slåtter eller bete. Naturlig hydrologi och
hydrokemi är viktigt för naturtypen, mindre äldre ingrepp som orsakat lokal störning av myren
kan ibland förekomma. Rikkärr är ofta störningsgynnade eller beroende av hävd. Välbevarad
grundvattensförekomst är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga
bevarandevärden. Typiska arter är: axag, flugblomster, gräsull, knagglestarr, kärrknipprot,
majviva, näbbstarr, snip, slåtterblomma, ängsnycklar, ängsstarr, fetbålmossa, kalkkällmossa,
klotuffmossa, korvskorpionmossa, källtuffmossa, röd skorpionmossa, späd skorpionmossa
m.fl.
Naturtypen är känslig för igenväxning, förändrad hydrologi som t.ex förändringar i anslutande
grundvattenförekomster och förändrad hydrokemi såsom förändringar av kärrvattnets kemiska
parametrar, ökad näringstillförsel, mekanisk påverkan och störning av myrens torvbildning
samt fragmentering och minskade populationer av karakteristiska och typiska arter.
Bevarandemål
Arealen Rikkärr (7230) ska vara minst 0,15 hektar. Regelbunden hävd med bete eller slåtter
och ev. efterbete, ska påverka området. Trampskador ska inte förekomma. Ingen skadlig
ansamling av förna (t.ex. fjolårsgräs) eller igenväxningsvegetation ska finnas vid
vegetationsperiodens slut. Vegetationen ska vara karakteristisk för rikkärr med en artrik flora
och fauna med flera specialiserade arter. Bottenskiktet ska ha förekomst av brunmossor, inslag
av vitmossor kan förekomma. En rik molluskfauna ska finnas. Kärret ska vara naturligt
näringsfattigt, tydligt påverkat av kalk och baskatjoner. Det ska finnas en ständig tillgång på
baskatjon-rikt vatten. Kärrets hydrologi ska vara ostörd och det ska inte finnas några
avvattnande eller tillrinnande diken eller markskador som medför negativ påverkan. Rikkärrets
hydrokemi ska inte vara starkt påverkad av mänskliga ingrepp och/eller övergödning.
Grundvattenytan ska variera naturligt och vara hög under större delen av året. Kärret ska vara
öppet (krontäckning < 30%), enstaka träd och buskar kan förekomma. Igenväxningsvegetation
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ska inte finnas mer än i begränsad utsträckning. För naturtypen främmande arter ska inte
finnas. Typiska arter av kärlväxter och mossor ska förekomma allmänt - rikligt.
Negativ påverkan
- Igenväxning med vass, älgört eller vedväxter.
- Vatten- eller luftburna föroreningar.
Se även den övergripande delen under rubriken "Negativ påverkan".
Bevarandeåtgärder
- Skötsel enligt naturreservatets skötselplan d.v.s. bete eller slåtter med efterbete.
- Några viden bör sparas vid rikkärret då de alstrar en förna med lätttillgänglig kalk för
landsnäckor och deras skalbildning.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet är gynnsamt.
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8230 - Hällmarkstorräng
Areal: 15 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut

Beskrivning
Naturtypen är inte noterad under Länsstyrelsens basinventering 2006 eller från ängs- och
betesmarksinventeringar i området. I Natura 2000-området finns dock delar som skulle kunna
hysa naturtypen och en inventering bör göras med syfte att klargöra om naturtypen
förekommer. Hällmarkstorräng finns dock inte i så stor areal som 15 hektar utan i så fall i
mycket mindre utsträckning.
Hällmarkstorräng definieras som växtsamhällen med torktåliga arter av kärlväxter, lavar och
mossor på silikatrika hällmarksytor. Hällarna är tidvis mycket torra och har ett tunt, fläckvist
förekommande jordtäcke som maximalt får täcka 50% av ytan. Ytorna är främst plana och
överskrider inte 30° lutning och består oftast av näringsfattiga graniter och gnejser. Naturtypen
förekommer i huvudsak i områden med någon typ av störning, t.ex. bete. Kärlväxter som
fetbladsväxter, styvmorsviol, tjärblomster, bergglim och mandelblom karaktäriserar
naturtypen. För att skilja naturtypen från icke-naturtyp bör de kriterier som har utarbetats i
NILS (Nationell inventering av landskapet i Sverige) och THUF (Terrester habitat-uppföljning)
användas. För att klassificeras som hällmarkstorräng får lutningen inte överskrida 30 grader
och en höjdskillnad på 5 m. Vegetationen får maximalt täcka 50 %, här räknas dock inte lavar
in.
Om naturtypen inte hittas vid eftersök/inventeringar bör den utgå ur bevarandeplanen.
Bevarandemål
Negativ påverkan
Bevarandeåtgärder
Bevarandetillstånd
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1393 - Käppkrokmossa, Drepanocladus vernicosus, Hamatocaulis vernicosus
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Käppkrokmossan finns noterad i området, men har inte kunnat återfinnas. Misstanke om att
den har blivit felaktigt inrapporterad finns. Inventering av arten måste göras för att fastslå om
den finns i området.
Generell beskrivning av arten: Käppkrokmossa förekommer i en sydlig och en nordlig genetisk
form (Hedenäs & Eldenäs 2007). Den nordliga är den vanligaste och minst hotad medan den
sydliga formen är idag sällsyntare och mer hotad. Arten växer i källpåverkade kärr, källor och
på stränder av sjöar och vattendrag. Den hittas i mineralrika, men vanligen inte speciellt
kalkrika miljöer, ofta på platser med järnutfällningar eller svagt förhöjda halter av närsalter.
Ofta finns det myrbräcka i samma typ av kärr. Sporkapslar hos denna art är ytterst sällsynta i
Sverige, varför vegetativ spridning antas vara den dominerande spridningsformen. Arten
förväntas normalt kunna sprida sig som mest 5 meter vegetativt och 10 kilometer med sporer
under en 10-årsperiod. Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för arten.
Käppkrokmossa är känslig för igenväxning, tramp, förändrad hydrologi (som t.ex förändringar
i anslutande grundvattenförekomster, översvämningar, uttorkning) och förändrad hydrokemi,
ökad näringstillförsel, fragmentering.
Bevarandemål
Det ska finnas minst 20 individer av arten i området. Det ska finnas minst 0,15 ha lämplig
livsmiljö. Se bevarandemålen för naturtyp 7230 rikkärr.
Negativ påverkan
Följande är exempel på sådant som kan påverka arten negativt:
- Åtgärder som förändrar hydrologin t.ex. dränering, dikning.
- Växtplatsens hydrokemi får inte förändras på ett negativt sätt (t.ex. genom eutrofiering).
- Upphörd hävd med igenväxning som följd. Igenväxning p.g.a. otillräcklig hävd innebär ökad
beskuggning vilket missgynnar arten (och ger dessutom följdeffekter på grundvattennivån).
- Arten missgynnas av tramp.
- Arten missgynnas av översvämning.
- Arten är känslig för uttorkning.
- Luftburna föroreningar i form av stort kvävenedfall kan hota artens fortlevnad.
Bevarandeåtgärder
- Hävdåtgärder enligt skötselplanen.
- En inventering av arten är angelägen för att kunna göra en bättre bedömning av artens
förekomst och förutsättningar i området.
- Arten är fridlyst (8 § Artskyddsförordningen (2007:845).
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet är okänt då uppgifter om förekomst saknas från senare tid.

BEVARANDEPLAN

Diarienummer

511-33311-2018

Sida
16 av 16

Dokumentation
Artdatabanken, SLU. Rödlistan 2015, sammanställning av arters status (utdöenderisk) i Sverige.
ArtDatabanken SLU. Artportalen. www.artportalen.se. Uttag 2018-09
Blomgren, E. m.fl. (red.), Botaniska utflykter i Bohuslän, 2006.
Hultengren, S., Olsson, K. 1995: Värdefulla odlingslandskap i Göteborgs och Bohus län.
Bevarandeprogram för odlingslandskapets natur- och kulturvärden. Länsstyrelsen i Göteborgs
och Bohus län, rapport 1995:21. ISSN 1104-487X.
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. 1980: Skötselplan för naturreservatet Sillvik. Beslut
1980-02-25.
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1989: Skötselplan för naturreservatet Sillvik. Beslut
1989-10-15.
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. Våtmarker i Göteborg och Bohus län.
Naturvårdsverket. Art- och naturtypsvisa vägledningar. www.naturvardsverket.se/Stod-imiljoarbetet/Vagledningar/Natura-2000/.
Åsander, L. 1990: Ängs- och hagmarker i Göteborgs kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och
Bohus län, 1990:3.
Bilagor
Kartor:
1. Natura 2000-områdets avgränsning, beslutskarta.
2. Naturtypskarta

Natura 2000 - SE0520047 Sillvik

Södra Rödskär

Geteryggen

Pickel

Börsvik

4:18
4:17

Hästeskären

Lilleby
havsbad

Badplats

Småbåtshamn

4:11

4:16

Norskog

Tomtningar

Campin

22:1
2

Badplats

Telegrafberget
4:8

Sillvik
Sanden

S:32

Lilleby fritidsby

1:59
1:58

4:2
5

1:18
2

S:4
3

Lilla Tumlehed
Sillviks naturreservat 30:1
7

1:19
1

29:7
1

1:19
1
1:49

1:60

Mad

Stora Tumlehed

1:44

1:11

b ä ck

29:2
3

Mossen

2:241

S:11

S:24

29:45

2:5
2

29:2
2
Lottkärr
S:3

TUMLEHED

2:64

Koloniområ
3:4

en

1:18
1

Klövdamme

29:2
1

Heden
1:70

29:8
2

1:8

1:3
1

9:1
3
9:1
4

1

3:4
2

3:4
3 3:2
6

To

132:1

Mosskullen
ÖSTERÖD
Trolldalen
0

125

250

500 Meters

Skola

Vattenreservo

Map scale 1:10 000. Original printed 2009-01-30. Copyright Lantmäteriet 2009, dnr 106-2004/188-O.

Natura 2000-naturtypskarta, Sillvik SE0520047, Göteborgs kommun

6210 - Kalkgräsmarker

6270 - Silikatgräsmarker
!

!

Natura 2000
Habitatdirektivet

6410 - Fuktängar

7230 - Rikkärr
U !U! !U!
U U U Utvecklingsmark
U U U
!

!

Ofyllda delar utgör icke Natura 2000-naturtyp.

© Länsstyrelsen i Västra Götalands län
© Lantmäteriet Geodatasamverkan

Skala (i A4): 1:5 000
0

100

200

300 Meter

±

