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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 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 skydds- beslut 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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Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0520039 Strömmarna
Kommun: Lysekil, Uddevalla, Orust
Områdets totala areal: 452,1 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2018-12-06
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2018-12-20
Markägarförhållanden:
Berörda och angränsande fastigheternas rättigheter i vattenområdet är inte utredda.
Regeringsbeslut, historik:
SPA: Nej, pSCI: 1997-01-01, 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:
1140 - Blottade ler- och sandbottnar
1160 - Stora vikar och sund
1170 - Rev
1310 - Glasörtstränder
1330 - Salta strandängar
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: Inom Natura 2000-området Strömmarna är de prioriterade
bevarandevärdena framför allt de olika grunda marina naturtyperna. Ålgräsängar, sand- och
lerbottnar som blottläggs vid lågvatten och grunda blåmusselbankar är också prioriterade
naturtyper enligt Ospar. Ostron (Ostrea edulis) är en prioriterad art enligt Ospar.
Motivering: Området är att ett relativt lågexploaterat innerskärgårdsområde med grunda,
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högproduktiva bottnar som utgör viktiga miljöer för olika fåglar och marina organismer.
Prioriterade åtgärder: Områdets instängda läge gör det känsligt för övergödande ämnen och
åtgärder på land som minskar näringsläckaget till området är prioriterat.
Beskrivning av området

Vattenområdet mellan Bokenäs och Skaftölandet samt ner mot Flatö och Malö kallas för
Nordströmmarna eller bara Strömmarna. Området sammanbinds i söder med Flatö- och Malö
strömmar och i norr med Gullmarsfjorden.
Strömmarna utgör en mosaik av smalare havssund med klippor uppblandat med långgrunda leroch sandbottnar som genomkorsas av djupare rännor. Områdets grundbottnar är på flera ställen
heterogena och ett flertal naturtyper så som ålgräsängar och blåmusselbankar förekommer. På
flera ställen är blåmusslorna gamla och har mycket associerade organismer på skalet. Delar av
området är också rikt på plattfisk som söker föda på bottnarna. De välutvecklade grunda och
näringsrika bottnarna med omgivande strandängar, är även viktiga häck- och övervintringsplatser
för sjöfågel och vadare.
Bergbottnar förekommer i mindre utsträckning och finns främst i de norra och södra delarna. Här
blir vattnet djupare och frodiga makroalgssamhällen kan breda ut sig i strömspolade lägen.
Området är också viktigt för båttrafiken och det båtburna friluftslivet som en väderskyddad
förbindelse mellan Gullmarsfjorden och Ellösefjorden.
Vad kan påverka negativt

Kustvattenområden längs hela Sveriges kust är generellt utsatta för samma typ av
påverkansfaktorer. För att motverka de faktorer som påverkar havsmiljön kan ibland behövas
mer övergripande samhällsåtgärder än vad som kan formuleras som konkreta åtgärder i
bevarandeplan. Med anledning av detta är arbetet inom Vattendirektivet och Havsmiljödirektivet
mycket viktiga för att uppnå ett gynnsamt bevarandetillstånd för naturtyperna i området.
De största generella hoten mot en gynnsam bevarandestatus i området är:
-Tillförsel av näringsämnen. Strömmarna är känsliga för övergödning, speciellt i mindre vikar
med sämre vattenutbyte.
-Exploatering av stränder och grunda vatten med bryggor, pirar, muddring och utfyllnader som
påverkar vattenomsättningen och fragmenterar de naturliga bottnarna.
-En ökad förekomst av invasiva arter, vilka kan konkurrera ut inhemska arter.
-Klimatförändringar, vilket medför varmare vatten och högre vattenstånd.
En del verksamheter regleras av föreskrifterna för Gullmarn och Strömmarnas naturvårdsområde
(se föreskrifter för vattenområdet).
Se även specifika hot för respektive naturtyp.
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).
I en miljökonsekvensbeskrivning ska även naturtyper och arter utpekade enligt OSPAR beaktas
(OSPAR rek 2010/05).
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Befintligt skydd och regleringar:
Gullmarsfjorden och strömmarna förklarades som naturvårdsområde 1983. Naturvårdsområdet
omfattar även landområden runt fjorden. Sedan införandet av miljöblaken skall
naturvårdsområdens betraktas som naturreservat.
Strömmarna angränsar även direkt till naturreservaten; Vägeröds dalar, Kärlingesund och
Bassholmen.
Stora delar av vattenområdena omfattas även av strandskyddsbestämmelser.
Området ingår som del av ett större område som utgör riksintresse för naturvården och
friluftslivet enligt 3 kap 6 § MB. Dessutom omfattas området av särskilda
hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1-3 §§ MB, för kusten.
Delar av området kan innehålla objekt som är riksintresse för totalförsvaret.
Förslag på åtgärder:
-Tillförseln av närsalter (kväve och fosfor) till vattenområdet måste minska och ny verksamheter
eller åtgärder som medför en ökad belastning av näringsämnen bör inte tillåtas. Åtgärder som
syftar till att säkerställa en god havsmiljö enligt Vattendirektivet och Havsmiljödirektiv är
mycket viktiga för samtliga marina naturtyper i området.
-Inom området finns ett antal befintliga bryggor och marinor. Ytterligare exploatering bör inte
tillåtas.
-Restaurering av ålgräsängar och blåmusselbankar kan bli aktuellt i framtiden.
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:

1140 - Blottade ler- och sandbottnar
Areal: 95,5 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 95 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Naturtypen har sin huvudutbredning i de västra delarna av området och förekommer främst
runt Bassholmen, Flatön och Skabbholmen. Bottnarna består till stor del av sandiga sediment
med ett varierande inslag av lera. Ekologin i naturtypen präglas av kraftiga säsongsvariationer.
Under våren värms det grunda vattnet upp fort, detta i kombination med att näringstillgången
ofta är god gör att en hög biologisk produktion förekommer under vår och sommar. Under
hösten vandrar den mobila faunan ut på djupare vatten för att övervintra medan den stationära
grävande faunan stannar. Detta kan medföra att stora delar av det allra grundaste djursamhället
slås ut vid stränga vintrar. Den höga biologiska produktionen under vår och sommar gör att de
grunda mjukbottnarna är mycket viktiga delar av kustzonens ekologi. De allra grundaste
delarna utgör uppväxtområden för flera arter av kräftdjur och fisk t.ex. rödspätta. Även vuxen
plattfisk använder grundområdena för att söka föda. Den i särklass största delen av de djur som
förekommer i dessa områden lever nergrävda i sedimentet exempelvis olika arter av
havsborstmaskar och musslor. I de djupare delarna av habitatet förekommer lågvuxna glesa
bestånd av nating (Ruppia sp.). Även relativt tät förekomst av blåmusselaggregat finns vid
västsidan på Bassholmen och norr om Bjärholmen. Vegetation och blåmusslorna gör att antalet
olika livsmiljöer för andra organismer ökar och bidrar därmed till en större artdiversitet.
Naturtypen är även viktig för en rad olika fågelarter som kan leta föra i det grunda vattnet.
Generell beskrivning: Grunda, sandiga eller leriga bottnar som delvis blottas vid lågvatten,
framför allt vid högtryck och ostliga vindar. Dessa bottnar är ofta fria från makrovegetation,
men bottnarna kan täckas av stora mängder blågrönalger och kiselalger. Fintrådiga alger och
nating kan förekomma. De har ofta en rik fauna av olika grävande maskar och musslor i
sedimenten och en epifauna på bottnarna av kräftdjur, snäckor och små plattfiskar. Naturtypen
är därför viktig för änder och vadarfåglar, som söker föda i de grunda bottnarna. Det lägsta
lågvattenståndet avgränsar habitatet mot djupare vatten (3-årsvärde).
Karaktärsarter är bland annat sandmask (Arenicola marina), slammärla (Corophium volutator)
och sandräka (Crangon crangon).
Typiska arter är bland annat vanlig hjärtmussla (Cerastoderma edulis), sandmussla (Mya
arenaria), juvenil rödspätta (Pleuronectes platessa), adult och juvenil skrubbskädda
(Platichthys flesus).
Bevarandemål
- Arealen blottade ler- och sandbottnar ska inte vara mindre än 95 ha.
- Naturtypen ska vara naturlig med avseende på djupförhållanden, substrat och
bottenstruktur, och det ska finnas fria passager för djur, växter, sediment och organiskt
material utan att antropogena hinder skapas i form av byggnation, muddring, dumpning, etc.
- Det ska finnas en naturlig artsammansättning där populationerna av de typiska arterna finns
i livskraftiga bestånd.
- Naturtypen ska fungera som födosöksområde för vadare och änder.
- Naturtypen ska fungera som uppväxtområde för plattfisk.
- Vattnet ska minst ha God ekologisk status enligt Vattendirektivet.
- Vattenkvaliteten ska minst ha God kemisk status enligt Vattendirektivet.
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Negativ påverkan
Ett av de största hoten mot naturtypen är olika former av exploatering. Detta kan leda till
fragmentering, skuggning eller försämrade strömförhållanden på de grunda bottnarna.
Naturtypen är också känslig för en ökad förekomst av fintrådiga alger. Denna typ av vegetation
kan förändra habitatets struktur och funktion och på så sätt försämra förutsättningarna för de
typiska arterna. Kraftig förekomst av fintrådiga alger kan även orsaka syrebrist då de bryts ner.
Ett annat stort hot är höjningen av havsnivån orsakad av klimatförändringarna. I vissa områden
kan detta medföra att naturtypen försvinner om topografin på land inte medger att naturtypen
flyttar på sig.
– En ökad mängd fintrådiga alger.
– Stor förekomst av invasiva arter t.ex. Japanskt jätteostron.
– Naturtypen är extra känslig för muddring.
Bevarandeåtgärder
Åtgärder som syftar till att säkerställa en god status enligt Vattendirektivet och god miljöstatus
enligt Havsmiljödirektivet.
Bevarandetillstånd
De blottade ler- och sandbottnarna i området har ett gynnsamt bevarandetillstånd (2016).
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1160 - Stora vikar och sund
Areal: 150,7 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 203 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Naturtypen förekommer i hela området. Botten består till största delen av leriga sediment med
större eller mindre inslag av sand. Förekomsten av ålgräs (Zostera marina) är framför allt
koncentrerad till de östra delarna av området, på bottnar som i huvudsak är grundare än 3
meter. Ålgräsängarna utgör livsmiljö för ett stort antal arter av växter och djur. Små fiskar och
kräftdjur kan söka föda och skydd bland bladen som även utgör en växtplats för andra
fastsittande djur och alger. På så sätt bidrar ålgräset till att öka den biologiska mångfalden i
området. Ålgräsängar är även viktiga uppväxt- och födosöksområden för många kommersiella
arter, exempelvis torsk som nyttjar ålgräset både som juvenil och adult. Förutom detta bidrar
ålgräset med en rad andra ekosystemtjänster, exempelvis motverkar ålgräset bottenerosion. På
andra platser inom naturtypen förekommer glesa aggregat med blåmusslor (Mytilus edulis),
stenar med makroalger t.ex. sågtången (Fucus serratus) och glesa bestånd av nating (Ruppia
indt.)
Generell beskrivning: Stora grunda vikar och sund har ett begränsat inflytande av sötvatten.
Dessa habitatkomplex är ofta skyddade från kraftiga vågor samt innehåller olika typer av
sediment och substrat med artrika bentiska växt- och djursamhällen. Det innebär att både Rev,
Sandbankar och Blottade ler- och sandbottnar kan ingå i Stora grunda vikar och sund.
Gränsen för grunt vatten går normalt vid 10 meter. Vikarna är normalt större än 25 ha.
Karaktärsarter är bland annat sandstubb (Pomatoschistus minutus) och sandmask (Arenicola
marina).
Typiska arter är bland annat rödspätta (Pleuronectes platessa), juvenil torsk (Gadus morhua)
och ålgräs (Zostera marina).
Bevarandemål
– Arealen stora vikar och sund 1160 ska inte minska och vara minst 203 ha.
– Strukturbildande vegetation av ålgräs (Zostera) och natingar (Ruppia) ska finnas i
livskraftiga bestånd. Den totala arealen ska inte mins.
– Kvalitén på ålgräsängarna ska vara god.
– Det ska finnas en naturlig artsammansättning där populationerna av de typiska arterna
finns i livskraftiga bestånd.
– Naturtypen ska vara naturlig med avseende på djupförhållanden, substrat och
bottenstruktur, och det ska finnas fria passager för djur, växter, sediment och organiskt
material utan att antropogena hinder skapas i form av byggnation, muddring, dumpning, etc.
– Arealen vegetationsklädd mjukbotten ska inte minska.
– Vattnet ska minst ha God ekologisk status enligt Vattendirektivet.
– Vattenkvaliteten ska minst ha God kemisk status enligt Vattendirektivet.
Negativ påverkan
Ålgräset är känslig för försämrade ljusförhållanden och verksamhet som medför grumling kan
påverka negativt. Ytterligare hot not naturtypen är olika former av exploateringar så som
vågbrytare, bryggor, muddring och dumpning av muddermassor. Naturtypen kan även
påverkas negativt av en ökad mängd näringsämnen som bland annat kan bidra till en ökad
förekomst av fintrådiga alger. Detta kan medföra förändringar i habitatets struktur och funktion
genom t.ex. syrebrist eller skuggning. I områden som är täckta av vegetation kan kabel- eller
rördragning påverka negativt.
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– Försämrade ljusförhållanden genom t.ex. ökade mängder växtplankton eller sediment i
vattenpelaren
– En ökad mängd fintrådiga alger
– Förändringar i ström- och/eller vågförhållanden, orsakade av exploateringar
– Nedläggning av kabel eller rör.
Bevarandeåtgärder
Åtgärder som syftar till att säkerställa en god status enligt Vattendirektivet och god miljöstatus
enligt Havsmiljödirektivet.
Ålgräsets utbredning behöver karteras.
Bevarandetillstånd
Inom delar av naturtypen förekommer en hög täthet av fintrådiga alger. Trots detta bedöms
naturtypen ha ett gynnsamt bevarandetillstånd sett till hela området (2016).
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1170 - Rev
Areal: 29,3 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 31 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Naturtypen förekommer relativt sparsamt inom Strömmarna och de högsta bevarandevärdena
är framför allt knutna till de biogena reven. Bergbottnar med välutvecklade algsamhällen
förekommer främst i de sydöstra delarna av området eller där det finns strömspolade sund.
Exempelvis så förekommer en hög täthet av sockertare (Saccharina latissima) i sundet vid
Bålögeskär. På flera ställen i områdets sydvästra delar finns också tätare blåmusselbankar där
den största finns på grundfladan väster om Bassholmen. Musslorna förekommer i spridda
aggregat och bildar på vissa ställen även heltäckande mattor. Blåmussla är en habitatsbildande
art som ökar biodiversiteten då musslorna aggregerar på grunda mjukbottnar och bildar ett
tredimensionellt substrat där många andra djur och växter kan leva. Inom området förekommer
även ostron (Ostrea edulis).
Generell beskrivning: Biogena och/eller geologiska bildningar av hårt substrat förekommande
på hård- eller mjukbottnar. Reven är topografiskt avskilda genom att de höjer sig över
havsbotten i littoral och sublittoral zon. Revmiljön karaktäriseras ofta av en zonering av
bentiska samhällen av alger och djurarter inklusive konkretioner, skorpbildningar och
korallbildningar. Musselbankar ingår i naturtypen, om dessa har en täckningsgrad överstigande
10 %. Rev avgränsas mot omkringliggande botten där revbildningen övergår med mer än 50 %
i mjukbottenytor och/eller där biogena bildningar understiger 10 % av täckningsgraden.
Karaktärsarter är bland annat blåstång (Fucus vesiculosus), stensnultra (Ctenolabrus rupestris)
och blåmussla (Mytilus edulis).
Typiska arter är bland annat knöltång (Ascophyllum nodosum), torsk (Gadus morhua) och
sockertare (Saccharina latissima).
Bevarandemål
– Arealen rev ska vara minst 31 ha.
– Arealen blåmusselbankar ska öka och vara minst 4,2 ha.
– Tätheten av levande blåmussla ska inte minska och vara minst 10 %.
– Det ska finnas en naturlig artsammansättning där de typiska arterna finns i livskraftiga
bestånd.
– Naturtypen ska vara naturlig med avseende på djupförhållanden, substrat och bottenstruktur,
och det ska finnas fria passager för djur, växter, sediment och organiskt material utan att
antropogena hinder skapas i form av byggnation, muddring, dumpning, etc.
– Vattnet ska minst ha God ekologisk status enligt Vattendirektivet.
– Vattenkvaliteten ska minst ha God kemisk status enligt Vattendirektivet.
Negativ påverkan
Ett hot mot naturtypen är en försämrad vattencirkulation och dålig vattenstatus. Förändringar i
siktdjup till följd av övergödning, grumling från verksamheter eller ökad avrinning kan
innebära att djuputbredningen av många alger minskar. Höga halter av närsalter gynnar även
snabbväxande, fintrådiga alger, på bekostnad av fleråriga mer långsamväxande alger.
Naturtypen är också känslig för en ökad sedimentation. Ett hot mot de biogena reven är det
japanska jätteostronet (Crassostera gigas) som kan växa över blåmusslorna. I områden med
blåmusselbankar kan rör- eller kabeldragning påverka negativt.
- Exploatering av naturtypen t.ex. muddring.

BEVARANDEPLAN

Diarienummer

511-38730-2016

Sida
9 av 12

- Ökad mängd fintrådiga alger till följd av övergödning.
- Ökad förekomst av det japanska jätteostronet.
- Rör- eller kabeldragning
Bevarandeåtgärder
Åtgärder som syftar till att säkerställa en god status enligt Vattendirektivet och god miljöstatus
enligt Havsmiljödirektivet.
Restaureringsinsatser för blåmusselbankar kan bli aktuella i framtiden.
Bevarandetillstånd
Blåmusselbanken vid Kedholmarna hade 2014 en kraftig påväxt av fintrådiga alger dock anses
naturtypen ha ett gynnsamt bevarandetillstånd sett till hela området (2016).
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1310 - Glasörtstränder
Areal: 1,7 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut

Beskrivning
Ler- och sandsediment som periodvis översvämmas av havsvatten, huvudsakligen
koloniserade av glasört och andra annueller eller gräs. Saltrika fläckar, så kallade skonor eller
saltbrännor, kan förekomma. Typen kan finnas som inslag i Salta strandängar (1330). Gränsen
mot havet går vid medelvattenståndet.
Typiska arter är; saltmålla, saltgräs, strandnarv, glasört, saltört, strandskata, storspov, roskarl,
rödbena med flera.
Bevarandemål
- Arealen glasörtstränder ska vara minst 1,7 hektar eller öka.
- Glasörtstranden hyser flera av de typiska kärlväxtsläktena glasörter (saltört), mållväxter och
strandmållor tillsammans med gräsarter och andra annueller.
- Stranden översvämmas periodvis och fläckvis förekommer saltbrännor.
- Stranden är i det närmaste fri från mänsklig påverkan och marint skräp.
Negativ påverkan
Naturtypen är känslig för exploatering, försämringar av vattenkvaliteten, utsläpp/läckage av
övergödande näringsämnen, upphörd eller försämrad hävd, negativ utveckling för de arter som
är knutna till naturtypen.
Bevarandeåtgärder
Ta bort igenväxningsvegetation vid behov.
Bevarandetillstånd
Ej bedömd.
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1330 - Salta strandängar
Areal: 1,6 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut

Beskrivning
Strandängar och strandbetesmarker påverkade av saltvatten med salinitet vanligen över 15
promille. De flesta är eller har varit påverkade av slåtter och/eller betesdrift. Flora och fauna
varierar beroende på bland annat underlag och hävdhistorik, men är oftast präglade av antingen
pågående traditionell hävd eller tidigare hävd. Arter som indikerar hävdkontinuitet ska finnas.
Naturtypen är vanligtvis öppen men enstaka träd och buskar kan förekomma. Habitatet
avgränsas mot havet vid medelvattenståndet. Karaktäristiskt är inslaget av saltrika fläckar
(saltbrännor) som uppstått genom att vattnet från översvämningar avdunstat. Växt- och
djursamhällen har speciella anpassningar till hög salthalt.
Typiska arter är bland andra trift, saltmålla, rödsäv, kustarun, strandkrypa, strandskata, gulärla
och tofsvipa.
Bevarandemål
- De salta strandängarna är hävdade genom bete eller slåtter och de typiska kärlväxterna
förekommer.
- Artsammansättningen är naturlig och saltpåverkan förekommer genom mer eller mindre
regelbundna översvämningar av havsvatten.
- Vid vattenstranden finns på många ställen en så kallad blå bård där vass, havssäv och rörflen
hålls borta.
- På strandängarna finns fläckar med saltfrätor.
- Typiska fågelarter förkommer och använder naturtypen vid födosök och eventuellt häckning.
- Krontäckningen av träd och buskar är låg och näringsstatusen är naturlig.
Negativ påverkan
- Upphörd hävd, men också överbete som kan missgynna naturtypens karaktäristiska flora.
- Strandängens karaktäristiska flora och fauna missgynnas av minskad saltvattenspåverkan.
- Exploatering och förändrad hydrologi.
- Kvävenedfall, vilket påverkar artsammansättningen.
- Övergödning genom ökad pålagring med ruttnande alger.
- Uppodling och invallningar.
Bevarandeåtgärder
Upprätthålla strandängarnas hävd.
Bevarandetillstånd
Ej bedömd.
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