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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 be- 

skrivning 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. 

 

 
 

Kartor 

Information om naturtypers utbredning och arter i ett enskilt område går att hitta med hjälp av kart- 

verktyget 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. 

 

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. 
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Områdets totala areal: 11,3 ha

Kommun: Götene

Naturtyper och arter som ska bevaras i området:

Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2016-03-25

Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-21

Regeringsbeslut, historik: 

SPA: 2012-08-01,  regeringsbeslut M2011/3866/Nm, pSCI: 1997-01-01, SCI: 2005-01-
01, SAC: 2011-03-01,  regeringsbeslut M2010/4648/Nm

Markägarförhållanden: 

Kommun och samfällighetsförening

A002 - Storlom, Gavia arctica

A081 - Brun kärrhök, Circus aeruginosus

A094 - Fiskgjuse, Pandion haliaetus

A151 - Brushane, Philomachus pugnax

A166 - Grönbena, Tringa glareola

A193 - Fisktärna, Sterna hirundo

Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:

3130 - Ävjestrandsjöar

8230 - Hällmarkstorräng

Övriga arter som utgjort grund för utpekandet:

A069 - Småskrake, Mergus serrator

A130 - Strandskata, Haematopus ostralegus

A136 - Mindre strandpipare, Charadrius dubius

A168 - Drillsnäppa, Actitis hypoleucos

A179 - Skrattmås, Larus ridibundus
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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: Att bevara öppna fågelskär med en rik fågelfauna av framför allt 
tärn- och måskolonier. Prioriterade arter i området är fisktärna, skrattmås, fiskmås och gråtrut. 
De öppna skären är representativa exempel på naturtypen hällmarkstorräng, vilken därmed är 
prioriterad naturtyp i området. 

Motivering: Fågelöarnas öppna plana topografi och varierande vegetation erbjuder goda 
häckningsmiljöer med en mosaik av bergklackar, partier med vittringsgrus och ytor med rikare 
vegetation.  Öarna utgör viktiga häckningsplatser för olika arter av vitfågel, däribland skrattmås, 
fiskmås, fisktärna och gråtrut men även en rad andra fåglar nyttjar skären. Stränderna utmed hela 
Kinneviken saknar i stort sett andra skär lämpliga för fågelhäckning (kala skär som sticker upp 
tillräckligt ovan vattenytan) vilket gör dessa båda skär synnerligen värdefulla. Att gråtruten är 
prioriterad art beror även på att arten sedan 2015 är klassad som hotad på rödlistan. Utöver att 
skären i sig är viktiga livsmiljöer för de utpekade fågelarterna, är skären representativa exempel 
på hällmarkstorrängar, varför naturtypen är prioriterad i området 

Prioriterade åtgärder: Att hålla skären öppna och fria från igenväxningsvegetation i form av sly, 
buskar och annan högre vegetation. För att klara detta behövs en miljöanpassad reglering av 
Vänern och eventuellt kompletterande röjning av igenväxningsvegetation. Tills vidare, i 
avsaknad av miljöanpassade flöden och därmed uteblivna eller begränsade översvämningar och 
minskad iserosion kommer återkomande röjningsinsatser att vara nödvändiga för att hålla skären 
öppna.

Beskrivning av området

Området Fågelöarna är beläget ca 300 m ut i Vänern, väster om Kinnekulle, en dryg kilometer 
norr om Blombergs hamn. Området består i huvudsak av två flacka skär med omgivande vatten, 
men rymmer ytterligare några mindre skär. 

Vittring av bergrunden, vilken består av gnejs, har på vissa ställen gett upphov till bildandet av 
vattensamlingar och sumpiga partier. Stränderna består i huvudsak av klippor, med undantag för 
en liten grusstrand på östra skäret som vetter mot sundet mellan skären. Vegetationen på skären 
karakteriseras av en omväxlande mosaik av sumpigare partier med rika starrbestånd, ytor med 
rikare gräsvegetation och områden där gnejsberget går i dagen. Träd saknas men enstaka buskage 
kan förekomma.

Fågelöarnas öppna plana topografi och varierande vegetation erbjuder goda häckningsmiljöer 
med en mosaik av bergklackar, partier med vittringsgrus och ytor med rikare vegetation. Då 
stränderna utmed hela Kinneviken i stort sett saknar andra skär lämpliga för fågelhäckning (kala 
skär som sticker upp tillräckligt ovan vattenytan) är dessa båda skär synnerligen värdefulla. 
Öarna utgör viktiga häckningsplatser för olika arter av vitfågel, däribland skrattmås, fiskmås, 
fisktärna och gråtrut, men även en rad andra fåglar nyttjar skären. Exempel på andra arter som 
nyttjar skären är drillsnäppa, strandskata och småskrake. Ibland påträffas här även storlom, 

A182 - Fiskmås, Larus canus

A184 - Gråtrut, Larus argentatus
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mindre strandpipare och fiskgjuse. 

Skären skyddades som naturminne redan 1923 på grund av att Vänerns första skrattmåskoloni 
fanns här. 1997 beslutades området som Natura 2000-område. 2007 beslutade Länsstyrelsen att 
ta fram en skötselplan och att göra ett naturreservat av området. I samband med 
reservatsbildningen upphävdes naturminnet samt att landstigningsförbud infördes under 1 april - 
31 juli för att värna fåglarna under häckningstid. Vidare ligger området inom ett större område av 
riksintresse för naturvård och friluftsliv. Fågelskären är dock inte något lämpligt område för det 
rörliga friluftslivet på grund av att fåglarna är störningskänsliga.

Vad kan påverka negativt

Sammanfattningsvis bedöms de mest aktuella hoten utifrån områdets lokala förutsättningar vara:
- Brist på översvämningar och iserosion till följd av Vänerns reglering, vilket leder till ökad 
igenväxning av träd och buskar på de öppna skären och dess strandzoner. Onaturliga 
vattenståndsvariationer till följd av reglering kan även omintetgöra eller försena häckningen för 
flera av området utpekade arter som häckar nära stränderna. 
- Mänsklig störning vid fåglarnas häckningsplatser. Exempel på störning är ilandstigning på 
skären, båtsport och fiske i närheten av öarna. Mänsklig störning leder till ökad risk för 
äggpredation  samt att ägg/ungar riskerar att dö vid dålig väderlek. Svallvågor från båtar kan 
även spola bort bon och ägg.
- Inverkan från miljögifter i fisk. Provtagning av fisk i Vänern visar att det finns miljögifter 
lagrade i fisken, vilket i sin tur kan ge negativa effekter på de fågelarter som nästan uteslutande 
livnär sig på fisk, exempelvis storlom och fiskgjuse. Miljögifterna kan även orsaka sämre 
tillgång på bytesfisk.
- Vindkraftverk kan störa fåglarnas häckning och/eller åtkomst och tillgången på föda i 
födosöksområdet.

Ytterligare faktorer som kan påverka negativt beskrivs under respektive naturtyp och art.

Bevarandeåtgärder

Gällande regelverk:
- Tillstånd krävs 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).
- Föreskrifter i naturreservat Östra och Västra Fågelön omfattar hela Natura 2000-området. 
Beslutat 2007-10-22.
- Fågelskydd med förbud att färdas eller uppehålla sig i området under 1 april-31juli. (Ingår i 
reservatsföreskrifterna, beslutade 2007-10-22).
- Fågelarterna är fredade (3 § jaktlagen 1987:259). Fredningen gäller också deras ägg och bon.
- Enligt artskyddsförordningen är det förbjudet att avsiktligt störa fåglarna, särskilt under deras 
parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttperioder. Det är även förbjudet att skada eller 
förstöra deras häckningsplatser eller viloplatser (Artskyddsförordningen 1 a §). 
- Fiskgjuse tillhör Statens vilt (33 § jaktförordningen (1987:905)). Exemplar som omhändertas 
eller påträffas döda eller dödas tillfaller Staten.
- Miljökvalitetsnormer för vatten i enlighet med 5 kap, 2 § miljöbalken, vattenförekomst 
SE653974-137560.
- Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt som utarbetas av Vattenmyndigheten 
Västerhavet.
- Området ligger inom riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 § miljöbalken.

Skötsel:
Området sköts enligt gällande skötselplan för naturreservatet, vilket bl.a. innebär att området röjs 
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på igenväxningsvegetation av träd och buskar vid behov. Ytterligare skötsel utöver gällande 
skötselpan är inte aktuellt. Området ingår i Länsstyrelsens årliga fågelskärsinventering i Vänern, 
vilket ger kontinuerlig information om bevarandetillstånd och eventuella skötselbehov för 
utpekade arter och naturtyper.

Övriga bevarandeåtgärder:
- Att arbeta för miljöanpassad reglering av Vänern för att minska problemen med igenväxning av 
fågelskären och dess stränder.
- Att jobba med förebyggande åtgärder inom fiske-, jord- och skogsbruk, liksom påverkan från 
industrier i Vänerns avrinningsområde för att upprätthålla en god vattenkvalitet.

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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vattenståndsvariationer och iserosion för att hålla igenväxning borta från grunda bottnar och 
stränder. Röjningar har dock skett med glesa intervall för att hålla undan 
igenväxningsvegetation och därmed skapa gynnsamma miljöer för de utpekade fågelarterna. 
Vad gäller förekomsten av typiska arter är den sparsam. Vattenpest har noterats i området, 
vilket signalerar något förhöjd näringshalt. Siktdjupet är gott, över 3,5 meter.
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i form av träd och buskar röjdes bort från skären. Perioden 2014-2018 ingår området i ett Life-
projekt (Life Vänern) med syfte att förbättra häckningsmiljöerna i ett antal av fågelskären som 
ingår i Natura 20000-områdena i Vänern. År 2015 skedde kompletterande röjningsinsatser 
inom projektet på Fågelöarna. Ytterligare röjning av sly och buskar är planerat att genomföras 
2017, därefter vid behov enligt skötselplanen.

Den årliga fågelskärsinventeringen visar att förekomsten av häckande fågel är måttlig i 
området men att den skulle kunna utvecklas och bli bättre. Efter senaste röjningsinsatsen 2015 
förekommer igenväxningsvegetation i mycket liten utsträckning och förutsättningarna för en 
ökning av antalet häckande och rastande fåglar bedöms vara goda.
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- Predation från mink eller andra icke-inhemska arter. 
- Sannolikt, men inte klarlagt, finns en ökad dödlighet bland vuxna fåglar i samband med 
användning av nylonnät för fiske. Yrkesfiskare från Kristinehamn har lämnat enstaka rapporter 
till Länsstyrelsen Värmland om döda storlommar i fiskenät.
- Risk för blyförgiftning genom blysänken och blyhagel. Lommar plockar normalt upp små 
stenar från botten, att använda i muskelmagen för att underlätta matsmältningen, och det har 
visat sig att blyhagel, liksom blysänken som tappats av sportfiskare slinker med.
- Försämrad bytestillgång på fisk, vilket ka orsakas av exempelvis överfiske, föroreningar och 
miljögifter.
- Försämring av sjöarnas siktdjup vilket kan försvåra födosökningen. Orsaker till sämre 
siktdjup kan vara övergödning, grumling och brunifiering (ökad mängd humusämnen i vattnet).

Bevarandetillstånd

Bevarandetillståndet för storlom i området är något svårt att bedöma. Fågelöarna erbjuder 
lämpliga häckningsmiljöer och viloplatser, och påverkan från mänsklig störning bedöms 
saknas eller förekomma i mycket begränsad utsträckning. Storlom har dock minskat generellt i 
Vänern och Mälaren under perioden 2005-2013 och 2015 års resultat från inventeringen i 
Vänern visar fortfarande ett lägre resultat jämfört med medelvärdet under inventeringsperioden 
1994-2015, även om antalet revir var fler än vid inventeringen de två tidigare åren. Något 
påtagligt hot mot arten bedöms dock inte förekomma vid Fågelöarna i dagsläget, varför 
bevarandetillståndet i området bedöms vara gynnsamt.







BEVARANDEPLAN Diarienummer

511-11069-2016 13 av 31
Sida

Bevarandetillstånd

Bevarandetillståndet för fiskgjusen i området är något svårt att bedöma. Fågelöarna erbjuder 
lämpliga födosöksplatser för arten och påverkan från mänsklig störning bedöms saknas eller 
förekomma i mycket begränsad utsträckning. Riksinventering av arten visar dock att 
fiskgjusepopulationen i landet har minskat ca 25% mellan 2001 och 2013 och att en negativ 
trend gäller även för Vänern. Något påtagligt hot mot arten bedöms dock inte förekomma i 
området i dagsläget, varför bevarandetillståndet i området bedöms vara gynnsamt.
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- Predation från mink eller andra icke-inhemska arter.
- Försämrad bytestillgång på fisk, vilket ka orsakas av exempelvis överfiske, föroreningar och 
miljögifter.
- Försämring av sjöarnas vattenkvalitet och siktdjup vilket kan försvåra födosökningen. 
Orsaker till sämre siktdjup kan vara övergödning, grumling och brunifiering (ökad mängd 
humusämnen i vattnet). Ökad näringsbelastning kan även påskynda igenväxning av de öppna 
skären.

Bevarandetillstånd

Bevarandetillståndet för fisktärna bedöms varar gynnsamt. I området förekommer årligen 
häckande fisktärnor, antalet par kan dock variera en hel del mellan åren. Lämpliga miljöer för 
både häckning och födosök bedöms finnas i området. Fågelskärsinventeringen visar att antalet 
häckande fisktärnor generellt sett har ökat i Vänern under de senaste 20 åren.
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till Länsstyrelsen Värmland om döda storlommar i fiskenät.
- Försämrad bytestillgång på fisk, vilket kan orsakas av exempelvis överfiske, föroreningar och 
miljögifter.
- Försämring av sjöarnas siktdjup vilket kan försvåra födosökningen. Orsaker till sämre 
siktdjup kan vara övergödning, grumling och brunifiering (ökad mängd humusämnen i vattnet).

Bevarandetillstånd

Bevarandetillståndet för småskrake bedöms som gynnsamt i området. Fågelöarna erbjuder 
lämpliga häckningsmiljöer och påverkan från mänsklig störning bedöms saknas eller 
förekomma i mycket begränsad utsträckning. Arten har en positiv populationsutveckling sett 
både nationellt och till populationen i Vänern. Inventeringen i Vänern visar också  att antalet 
häckande par i området verkar vara stabilt.
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Bevarandetillstånd

Bevarandetillståndet för strandskatan bedöms vara gynnsamt i området. Antalet häckande par 
verkar vara stabilt och det finns lämpliga miljöer för både häckning och födosök.
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igen vid brist på översvämningar och iserosion.  Påverkan från mänsklig störning bedöms 
saknas eller förekomma i mycket begränsad utsträckning.
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Bevarandetillstånd

Bevarandetillståndet för skrattmås bedöms varar gynnsamt. I området förekommer årligen 
häckande par av skrattmås, antalet par varierar dock mellan åren beroende på tillgången på 
lämpliga häckningsplatser i Vänern generellt. Lämpliga miljöer för både häckning och födosök 
bedöms finnas i området.
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Bevarandetillstånd

Bevarandetillståndet för fiskmås bedöms varar gynnsamt. I området förekommer årligen 
häckande par av fiskmås, antalet par varierar dock mellan åren. Lämpliga miljöer för både 
häckning och födosök bedöms finnas i området.
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miljögifter.
- Försämring av sjöarnas vattenkvalitet och siktdjup vilket kan försvåra födosökningen. 
Orsaker till sämre siktdjup kan vara övergödning, grumling och brunifiering (ökad mängd 
humusämnen i vattnet). Ökad näringsbelastning kan även påskynda igenväxning av de öppna 
skären.

Bevarandetillstånd

Bevarandetillståndet för gråtrut bedöms varar gynnsamt. I området förekommer årligen 
häckande och rastande gråtrut, antalet par varierar dock mellan åren. Lämpliga miljöer för både 
häckning och till viss del även födosök bedöms finnas i området.



BEVARANDEPLAN Diarienummer

511-11069-2016 31 av 31
Sida

Dokumentation

- Artportalen. Artfakta för gråtrut. ArtDatabanken SLU. 
www.artfakta.artdatabanken.se/taxon/102966. 2016-02-01.
- Länsstyrelsen i Skaraborgs län. 1923: Beslut om naturminne Ö och V Fågelön. Beslut 1923-06-
26.
- Länsstyrelsen Värmland. 2015. Bevarandeplan för Natura 2000-området Millesvik och Lurö 
skärgård. Fastställd: 2015-12-18
- Länsstyrelsen Värmland. 2015. Bevarandeplan för Natura 2000-området Värmlandsskärgården. 
Fastställd: 2015-12-18
- Länsstyrelsen Västra Götaland. 2000. Värdebeskrivning riksintresse för naturvård Västra 
Götalands län - objekt NRO 14055 Kinnekulle. Beslut 2000-02-07, uppdaterat 2008-01-16
- Länsstyrelsen Västra Götaland. 2007. Beslut och skötselplan för naturreservatet Östra och 
Västra Fågelön. Beslut 2007-10-22.
- Länsstyrelsen Västra Götaland & Länsstyrelsen Värmland. Data från fågelskärsinventeringen i 
Vänern 1994-2015. Utag från databas 2016-01.
- Naturvårdsverket. Art- och naturtypsvisa vägledningar. www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Vagledningar/Natura-2000/. 2016-01.
-Rees, J. & Landgren, T. 2015. Övervakning av fåglar på Vänerns fågelskär - sammanfattning av 
inventeringsresultat 2015. Vänerns vattenvårdsförbund, Länsstyrelsen Värmland & Länsstyrelsen 
Västra götaland.

Bilagor

Bilaga 1. Natura 2000-områdets avgränsning
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