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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 habitat-direktiv. Syftet är
att hejda utrotning av vilda djur och växter och att hindra att deras livs-miljöer 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 habitat- direktivets 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
natur- typer, och behov av bevarandeåtgärder, t ex skydd eller skötsel, ska beskrivas. Informationen
ska under- lätta 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 skydds- beslut för naturreservat. Föreskrifter enligt eventuella
skyddsbeslut gäller parallellt med den tillstånds- plikt 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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Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0520001 Vrångöskärgården
Kommun: Göteborg
Områdets totala areal: 7003,4 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2016-12-16
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-21
Markägarförhållanden:
Privat och statligt
Regeringsbeslut, historik:
SPA: 1996-12-01, regeringsbeslut M96/4019/4, pSCI: 1995-12-01, 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:
1110 - Sandbankar
1140 - Blottade ler- och sandbottnar
1150 - Laguner
1170 - Rev
1210 - Driftvallar
1220 - Sten- och grusvallar
1230 - Vegetationsklädda havsklippor
1330 - Salta strandängar
4030 - Torra hedar
6270 - Silikatgräsmarker
8230 - Hällmarkstorräng
1014 - Smalgrynsnäcka, Vertigo angustior
1351 - Tumlare, Phocoena phocoena
1365 - Knubbsäl, Phoca vitulina
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A045 - Vitkindad gås, Branta leucopsis
A193 - Fisktärna, Sterna hirundo
A409 - Orre, Tetrao tetrix tetrix
Övriga arter som utgjort grund för utpekandet:
A096 - Tornfalk, Falco tinnunculus
A148 - Skärsnäppa, Calidris maritima
A173 - Kustlabb, Stercorarius parasiticus
A202 - Tobisgrissla, Cepphus grylle
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 Vrångö skärgård är det prioriterade
bevarandevärdena det varierade kustlandskapet med sublittorala sandbankar, ler- och
sandbottnar, rev, vegetation på driftvallar och steniga stränder, salta strandängar samt betade
hedar och silikatgräsmarker. Ålgräsängar och sand- och lerbottnar som blottläggs vid lågvatten är
också prioriterade naturtyper enligt OSPAR.
Motivering: Havsområdet utgör ett relativt grunt marint område i ytterskärgården med stora
ålgräsängar. Området har stor betydelse för både knubbsäl, tumlare och olika arter av sjöfågel
bl.a. tobisgrissla och kustlabb.
Prioriterade åtgärder: Stränderna i Natura 2000-området ska städas regelbundet och hållas fria
från så kallat marint skräp. De hävdberoende naturtyperna ska hävdas genom bete. Skötseln ska
syfta till att vårda och bevara ett kustlandskap som innehåller en mängd olika Natura 2000habitat.
Regeringen fattade beslut om att föreslå området till Natura 2000-nätverket i december 1995.
Beskrivning av området
Vrångöskärgården ligger i Göteborgs södra skärgård. Natura 2000-området är 7003 ha och består
till 94 % av marint vatten, endast ca 400 ha består av land i form av öar, holmar och skär. Själva
Vrångö är bebodd året runt och trafikeras av Västtrafiks skärgårdsbåtar. Sommartid är den ett
mycket populärt utflyktsmål för badsugna Göteborgare. Flera av de andra öarna är också väl
besökta av det båtburna friluftslivet. En småbåtshamn finns på Vrångös västsida och det bedrivs
också andra verksamheter såsom fiske, godshantering och olika typer av service.
Vrångöskärgården är uppdelad i en kraftigt vågexponerad utsjöskärgård åt väster och relativt
skyddade vikar på de stora öarnas östra sidor. Topologin är starkt bruten med högt belägna
hällmarker genomdragna av markerade dalstråk. Huvuddelen av stränderna består av berghällar
eller blockstränder, men det finns också sandstränder på insidan av de större öarna. Läget är
mycket oskyddat från de tidvis hårda västanvindarna från Kattegatt. Detta sätter stark prägel på
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öarnas natur som är påverkad av vind och saltstänk. En del stränder, speciellt på Vrångö, hyser en
rik strandflora. Många sällsynta eller mindre vanliga arter finns på vissa öar som, t.ex. marrisp,
strandmalört, och strandkål. Tack vare att delar av Vrångö betas av får bibehålls höga
naturvärden i betade hedar, silikatgräsmarker och strandängar.
Vrångöskärgården hyser en stor variation av olika marina naturtyper, allt från kraftigt
vågexponerade klippbottnar och blockslänter med frodig algflora till högproduktiva grunda sandoch lerbottnar. Inom området finns också ett av Göteborgsregionens största ålgräsbestånd. Denna
naturtyp har minskat kraftigt i Västerhavet sedan 1980-talet och det är därför mycket viktigt att
bevara befintliga bestånd. Den stora variationen i områdets undervattenslandskap skapar goda
förutsättningar för fiskar och många andra marina organismer. Området har betydelsefulla
reproduktionslokaler för knubbsäl.
Fågellivet i Vrångöskärgården är rikt beroende på den skiftande naturen. Strandängar, marina
grundbottnar, blockstränder och klipphyllor är betydelsefulla miljöer. De många småöarna och
skären utgör fina häckningsplatser för skärgårdsfågel. Vitfågel och ejder dominerar till antalet,
men här häckar också tobisgrissla, gravand och strandskata. På de öppna markerna med låga
buskar och enstaka träd häckar hämpling, törnsångare och sånglärka. Inifrån de täta snåren spelar
näktergalen. Av rovfåglarna är tornfalken vanligast men även sparvhök förekommer. Vår och
framförallt höst gästas skärgården av stora skaror flyttande fåglar.
Fåglarna och sälarna är känsliga för störningar från friluftslivet. Framför allt under fåglarnas
häckningstid och när sälarna föder sina kutar, samt under den period då sälarna byter päls. Flera
öar är därför avsatta som sälskyddsområden och/eller fågelskyddsområden.
I Vrångöskärgården förekommer flera arter som är rödlistade och omfattas av åtgärdsprogram för
hotade arter (ÅGP). Det gäller guldsandbi (NT), silversandbi (NT), kustgentiana (EN) och
martorn (EN) som finns på Vrångö samt strandpadda (VU) som finns på Lökholmen, Valö och
Yttre Tistlarna.
Vad kan påverka negativt
Här listas några av de övergripande faktorer som kan påverka Natura 2000-naturtyperna inom
Vrångöskärgårdens Natura 2000-område negativt. De faktorer som är gemensamma för flera
naturtyper har tagits upp under denna rubrik. De punkter som är markerade med en asterisk (*)
regleras helt eller delvis av naturreservatets föreskrifter.
Detta gäller för alla naturtyper:
- Klimatförändring är ett hot mot samtliga naturtyper. Effekterna av klimatförändringen är flera
t.ex. höjd havsnivå, havsförsurning, ökad vattentemperatur, igenväxning, ökad nederbörd och fler
stormar. Klimatförändringarna påverkar olika naturtyper på olika sätt.
- Försurningseffekter från nedfall av luftburna föroreningar kan påverka många arter negativt.
- Luftföroreningar och kvävenedfall kan påverka många arter negativt, i synnerhet lavar och
mossor.
- Samtliga naturtyper är känsliga för habitatförstöring.
- På lång sikt kan fragmentering, det vill säga isolering av olika delområden, och alltför små
populationer vara ett hot och leda till lokalt utdöende av vissa arter.
- Exploatering av mark- och vattenområdet (t.ex. byggnader, hamnar, bryggor, utfyllnader) i eller
i nära anslutning till området kan skada naturtyper och arter negativt.*
- Spridning av främmande arter kan leda till negativa förändringar av vegetationsstrukturen och
artsammansättningen i området.
- Ett allt för intensivt friluftsliv kan påverka naturtyperna negativt samt störa sälar och fåglar.
Tävlingar och andra stora event som samlar många människor kan därför behöva anpassas i tid
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och rum för att minimera störningen.
För de marina naturtyperna (1110, 1140, 1150 och 1170) och strandhabitaten (1210 och 1220)
gäller dessutom att:
- Övergödning och en ökad sedimentation ett allvarligt hot. Förutom en fysisk påverkan
(igenslamning) kan sedimentationen medföra en ökad tillförsel av tungmetaller och organiska
miljögifter.
- Skador på bottensubstrat, bottenorganismer och stränder genom påverkan orsakad av
fiskeredskap, ankring/uppläggning av fartyg, muddringar, deponering av muddermassor m.m. är
ett annat hot.*
- Utsläpp av olja och andra kemikalier påverkar strukturerna och artsammansättningen.
- Marint skräp är ett problem genom att det lagras på stränder och havsbotten. Microplaster kan
också tas upp av levande organismer och lagras i deras matsmältningsorgan.
- Förändringar i näringsväven orsakat av för stort uttag av fisk.
För de naturtyper som räknas som betesmark (1330, 4030, 6270, och 8230) gäller dessutom att:
-Igenväxning med träd och buskar kan leda till en utarmning av floran och faunan. Igenväxning
orsakas vanligen av för svag eller upphörd hävd.
- All typ av näringstillförsel kan leda till negativa förändringar i vegetationsstrukturen och
utslagning av arter. Det kan t.ex. handla om aktiv tillförsel av handelsgödsel eller naturgödsel,
tillskottsutfodring av betesdjuren och kvävenedfall från luften.
- Bete vintertid kan medföra omfattande trampskador på vegetationen.
- Överbete (både av gäss och av tamboskap) kan utarma naturtypens karaktäristiska flora.
- Användning av avmaskningsmedel kan vara negativt för den dynglevande insektsfaunan.
- Förändringar i hydrologin kan påverka naturtyperna negativt. Exempel på negativa förändringar
är åtgärder som har en dikande effekt och leder till en uttorkning av marken, till exempel djupa
körskador, diken och invallningar.
- Förändrad markanvändning såsom uppodling, skogsplantering, upplag eller annan exploatering
kan helt eller delvis utplåna naturtypen.
Det största hotet mot knubbsälarna är störningar från friluftslivet och småbåtstrafiken under juni
då de föder sina ungar, samt under andra halvan av augusti då de byter päls. Även fåglarna är
störningskänsliga under sin häckningsperiod.
Se även förtydliganden av de generella hoten samt specifika hot under respektive naturtyp och art.
Bevarandeåtgärder
Förutom vad som i övrigt gäller enligt miljöbalken och annan miljölagstiftning, krävs tillstånd
för 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 eller åtgärd påverkar ett Natura 2000-område så kan den
vara tillståndspliktig även om den utförs utanför området.
Befintligt skydd:
- Större delen av området är skyddat som naturreservat.
- Inre Tistlarna är avsatt som fågel- och sälskyddsområde. Kalvholmen, Aveskären och Stora
Stenskär är avsatta som fågelskyddsområde. Samtliga dessa är belagda med tillträdesförbud för
allmänheten 1 april-31 juli.
- Samtliga öar och skär samt vattenområdet runt dessa omfattas av strandskydd intill 300 meter
från strandlinjen, d.v.s. 300 meter upp på land och 300 meter ut i vattnet.
- Området ligger inom ett större område som utgör riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap 6 §

BEVARANDEPLAN

Diarienummer

511-34918-2016

Sida
5 av 39

MB. Dessutom omfattas området av särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten
enligt 4 kap 1 och 4 §§ MB.
I en miljökonsekvensbeskrivning ska även naturtyper och arter utpekade enligt OSPAR beaktas.
(OSPAR rek 2010/05).
Förslag till ytterligare åtgärder:
-En skötselplan för naturreservatet bör tas fram och naturreservatet bör utvidgas så att det
område i väster som inte är skyddat som reservat ingår.
-Åtgärder som syftar till att säkerställa en god havsmiljö enligt Vattendirektivet och
Havsmiljödirektivet.
Specifika bevarandeåtgärder för respektive naturtyp eller art framgår under naturtyps- och
artbeskrivningarna.
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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–Sedimentationen ska vara naturlig, utan antropogen påverkan, och inte inverka negativt på
karaktäristiska och typiska arter i naturtypen.
Negativ påverkan
Ett av de största hoten mot de grundare, vegetationsklädda delarna av habitatet är ett försämrat
siktdjup orsakat av en ökad grumling av vattnet. Detta kan antingen bero på en ökad mängd
växtplankton i vattenmassan eller en ökad mängd svävande sedimentpartiklar. På flera platser
längs kusten har ålgräset minskat kraftigt sedan 80-talet och det är därför mycket viktigt att
skydda återstående bestånd. Övergödning kan också medföra en kraftig förekomst av fintrådiga
alger och drivande algmattor kan ge strukturella förändringar i habitatet eller skapa syrebrist.
Detta är ett större hot i de delar av området som är skyddade från vågor.
Ytterligare hot är fragmentering eller att habitatet fysiskt avlägsnas. Detta orsakas främst av
olika typer av exploateringar t.ex. bryggor, pirar, mudderrännor eller dumpning av
muddermassor.
– En ökad mängd av fintrådiga alger eller växtplankton.
– Ökad spridning av sediment genom t.ex. ökad avrinning eller muddring.
– Stor förekomst av invasiva arter t.ex. Japanskt jätteostron.
Observera att fler faktorer som påverkar naturtypen negativt listas i stycket ”Vad kan påverka
negativt” på områdesnivå.
Bevarandeåtgärder
Se beskrivning av bevarandeåtgärder på områdesnivå.
Bevarandetillstånd
Sandbankarna i området har gynnsamt bevarandetillstånd.
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detta medföra att naturtypen försvinner om topografin på land inte medger att naturtypen flyttar
på sig.
– En ökad mäng fintrådiga alger.
– Stor förekomst av invasiva arter t.ex. Japanskt jätteostron.
Observera att fler faktorer som påverkar naturtypen negativt listas i stycket ”Vad kan påverka
negativt” på områdesnivå.
Bevarandeåtgärder
Se även beskrivning av bevarandeåtgärder på områdesnivå.
Bevarandetillstånd
De blottade ler- och sandbottnarna i området har ett gynnsamt bevarandetillstånd.
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orsakat av en ökad grumling av vattnet. Detta kan antingen bero på en ökad mängd
växtplankton i vattenmassan eller en ökad mängd svävande sedimentpartiklar. Övergödning
kan även gynna snabbväxande, fintrådiga alger, på bekostnad av fleråriga mer långsamväxande
alger. Detta i sin tur inverkar negativt på det marina djurlivet då naturtypens struktur förändras.
Detta hot är allvarligast på bottnar som är skyddade från vågor. Naturtypen är också känslig för
en ökad sedimentation. Det sedimenterade materialet kan orsaka lokal syrebrist eller påverka
fauna negativt. Fastsittande hårdbottensorganismer är extra känsliga då de lätt kan begravas.
Många lever också som filtrerare och fångar sin föda i vattenmassan och en ökad mängd
sediment kan förstöra djurens filtrationsapparater.
– En ökad mängd av fintrådiga alger eller växtplankton.
– Ökad spridning av sediment genom t.ex. ökad avrinning eller muddring.
– Stora svall från passerande fartyg i områden som normalt är skyddade från vågor.
– Spridning av invasiva arter t.ex. Amerikansk hummer.
Observera att fler faktorer som påverkar naturtypen negativt listas i stycket ”Vad kan påverka
negativt” på områdesnivå.
Bevarandeåtgärder
Se även beskrivning av bevarandeåtgärder på områdesnivå.
Bevarandetillstånd
Reven i området har gynnsamt bevarandetillstånd.
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Bevarandeåtgärder
-Strandstädning, d.v.s. borttagande av marint skräp. Själva driftvallarna får däremot inte
städas bort och det är därför viktigt att de som utför strandstädningen särskilt informeras om
detta i denna typ av habitat.
-Bekämpning av igenväxningsvegetation som t.ex. vresros och andra invasiva arter kan bli
aktuellt.
Se också beskrivningar av bevarandeåtgärder på områdesnivå.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet är gynnsamt.

BEVARANDEPLAN

Diarienummer

511-34918-2016

Sida
17 av 39

Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet bedöms som gynnsamt på samtliga lokaler utom den på Tornö. Där är
tillståndet icke-gynnsamt p.g.a. igenväxning av vresros.

BEVARANDEPLAN

Diarienummer

511-34918-2016

Sida
19 av 39

BEVARANDEPLAN

Diarienummer

511-34918-2016

Bevarandeåtgärder
-Fortsatt beteshävd.
-Strandstädning (om behov finns).
-Skyddsjakt på mink (om behov finns).
Se också beskrivningar av bevarandeåtgärder på områdesnivå.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet är gynnsamt.
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och skogsbruk.
- Klimatförändringarna är ett hot mot naturtypen genom att artsammansättningen förändras
med ökad temperatur. En ökad havsnivå kan leda till att de salta strandängarna vandrar uppåt
och tar över områden som nu är silikatgräsmark.
- Naturtypen är känslig för förändringar i ansluten grundvattenförekomst. Välbevarad
grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga
bevarandevärden.
Observera att fler faktorer som påverkar naturtypen negativt listas i stycket ”Vad kan påverka
negativt” på områdesnivå.
Bevarandeåtgärder
- Fortsatt beteshävd av området i nordväst.
- Röjning och bränning vid Nötholmsviken.
Se också beskrivningar av bevarandeåtgärder på områdesnivå.
Bevarandetillstånd
I betesmarken i nordväst är bevarandetillståndet gynnsamt.
Vid Nötholmsviken är det delvis gynnsamt. De norra och västligaste delarna av området kan
inte anses uppnå gynnsam bevarandestatus eftersom de håller på att växa igen med ljung och
buskar. Restaureringsinsatser i form av röjning och bränning är dock planerade inom ÅGP.
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Se också beskrivningar av bevarandeåtgärder på områdesnivå.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet är gynnsamt.
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Om den omgivande ljudnivån är förhöjd blir det även svårare för tumlaren att upptäcka nätet.
Ljud kan fortplanta sig långa sträckor under vatten och ha en stor påverkan på tumlare.
Effekterna kan vara förändringar i beteende, att tumlarna undviker området eller att honan och
kalven separeras.
De främsta hoten mot tumlaren är:
-Minskad födotillgång (orsakat av överfiske och bottendöd).
-Bifångster i fiskeredskap främst stormaskiga garn
-Miljögifter som organiska klorföreningar och tungmetaller
-Undervattensbuller från bl.a. fritidsbåtar och ekolod
-Andra störningar från mänskliga aktiviteter (kalvningstiden sammanfaller med semestertiden).
Bevarandeåtgärder
Åtgärder på områdesnivå skulle kunna vara att se över garnfiskets omfattning i området och
eventuellt införa tvång på pingers. Se över möjligheten att införa förbud mot ekolod i delar av
området.
Bevarandetillstånd
Tumlaren har inte gynnsamt bevarandetillstånd och är klassad som sårbar (VU) i
Artdatabnkens rödlista från 2015.
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