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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 medlems-
länder 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 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 
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. 

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. 



SE0520034 StigfjordenAnna-Li Jonsson, Marie TomingasBevarandeplan för Natura 2000-områdetBEVARANDEPLAN Diarienummer511-34953-2018 1 av 42SidaOmrådets totala areal: 4837,3 haKommun: Orust, TjörnBevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2019-01-30Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen:Regeringsbeslut, historik:SPA: 1996-03-01,  regeringsbeslut M96/867/4, pSCI: 1997-01-01, SCI: 2004-12-01,SAC: 2011-03-01,  regeringsbeslut M2010/4648/NmMarkägarförhållanden:Privata ägare och Orust respektive Tjörns kommuner.Natura 2000 omfattar till större delen endast vattenområden.Berörda och angränsande fastigheternas rättigheter i vattenområdet är inte utredda.Naturtyper och arter som ska bevaras i området:Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:1140 - Blottade ler- och sandbottnar1150 - Laguner1160 - Stora vikar och sund1170 - Rev1210 - Driftvallar1220 - Sten- och grusvallar1230 - Vegetationsklädda havsklippor1310 - Glasörtstränder1330 - Salta strandängar4010 - Fukthedar4030 - Torra hedar6270 - Silikatgräsmarker6410 - Fuktängar  2019-06-20



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-34953-2018 2 av 42SidaBevarandesyfteDet 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 EU:s 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: De prioriterade bevarandevärdena i Stigfjorden är kust- och havsnaturtyperna; salta strandängar, sten- och grusvallar, driftvallar, glasörtstränder, vegetationsklädda havsklippor, blottade ler- och sandbottnar, laguner, rev samt ålgräsängarna inom stora vikar och sund. Även områdets betydelse för flyttande och övervintrande fåglar är ett prioriterat bevarandevärde. Ålgräsängar och lerbottnar som blottläggs vid lågvatten är också prioriterade naturtyper enligt Ospar. Ostron (Ostrea edulis), islandsmussla (Arctica Islandica), torsk (Gadus morhua) och ål (Anguilla anguilla) är prioriterade arter enligt Ospar.Vattenområdet grundare än 6 meter (ca 60 % av vattenarealen) ingår i RAMSAR-område utpekat enligt Våtmarkskonventionen (RAMSAR-konventionen).Motivering:Natura 2000-området innehåller en kombination av grunda marina miljöer och betade salta strandängar. Det är ett viktigt område för flyttande och övervintrande fåglar och är därför utpekat som RAMSAR-område. Ålgräsängarna i de grunda vattenområdena är viktiga uppväxtområden för fisk. Sådana här inneslutna skyddade och grunda skärgårdssystem, är relativt ovanliga på svenska västkusten. De omfattande områdena med ålgräs i de norra delarna (egentliga Kalvöfjorden) är också relativt unika i sin storlek och omfattning. Området har en typisk och attraktiv kustmiljö där de flesta naturtyper hyser höga bevarandevärden.Prioriterade åtgärder: Översyn av naturreservaten och naturvårdsområdet. Inventering och uppföljning av utbredning och status hos ålgräsvegetation, salta strandängar och glasörtstränder.Beskrivning av områdetNatura 2000-området Stigfjorden utgörs av ett stort vattenområde mellan Orust och Tjörn. Vattenområdet är mestadels grunt och skyddat från vågor. Natura 2000-området omfattar även landarealer på ett stort antal mindre skär och öar som bildar en omsluten skärgård i fjorden. Dock A038 - Sångsvan, Cygnus cygnusA075 - Havsörn, Haliaeetus albicillaA140 - Ljungpipare, Pluvialis apricariaA151 - Brushane, Philomachus pugnaxA166 - Grönbena, Tringa glareolaA193 - Fisktärna, Sterna hirundo

8230 - Hällmarkstorräng



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-34953-2018 3 av 42Sidaomfattar Natura 2000-området inte landområden runt Stigfjorden eller de större öarna; Kälkerön, Valön, Stävö, Hjälm, Hälsön, Kalvö och Råssöhalvön.  Natura 2000-området Stigfjorden angränsar till Natura 2000-områdena Halsefjorden (SE0520174) och Sundsby (SE0520053).Hela området omfattas av områdesskydd i form av naturvårdsområde och naturreservat, riksintresse för naturvård, friluftsliv och kulturmiljö (3 kap. miljöbalken) samt riksintresse för högexploaterad kust (4 kap. miljöbalken). Dessutom utgör Stigfjorden riksintresse för yrkesfiske, med avseende på lekområde för torsk. Eftersom Stigfjorden skyddades som naturvårdsområde redan 1979 har området endast utsatts för en låg grad av exploatering, både på stränder och i vattnet.  Vattenområdet grundare än 6 meter (ca 60 % av vattenarealen) ingår i RAMSAR-område utpekat enligt Våtmarkskonventionen (RAMSAR-konventionen).Stigfjorden står i förbindelse med Västerhavet genom de trånga sunden Strömsund och Lyresund i väster och med Askerö- och Halsefjorden i öster genom den smala djuprännan Skåpesund. Stigfjorden saknar egentliga trösklar i dessa passager och kännetecknas till större delen av grunda bottnar. Områdets naturvärden utgörs främst av det stora vind- och vågskyddade vattenområdet med dess mosaik av mycket varierande naturtyper såsom grunda marina mjukbottnar med ålgräs, salta strandängar, kala eller bevuxna bergsklippor och bördiga skalgrusblandade sprickdalgångar. Berggrunden består huvudsakligen av näringsfattiga graniter och gnejser. Området har rikligt med skär och småöar med en del hällskulpturer av olika slag. De varierande naturtyperna bildar sammantaget ett stort unikt marint naturområde. Stigfjordenområdet har även höga landskapliga kvaliteter och är ett mycket populärt och välbesökt område för friluftslivet.Stigfjorden är av stor betydelse som flytt-, häcknings- och övervintringsområde för fåglar. Sångsvanen (Cygnus cygnus) förekommer talrikt vintertid, liksom havsörn (Haliaeetus albicilla) som rastar i Stigfjorden under vintern. Kalvöfjorden (i den norra delen av Stigfjorden) räknas som en av de rikaste fågellokalerna i sitt slag utefter hela svenska västkusten. Flacka strandängar, som vanligen utgör en god miljö för vadarfåglar, ansluter på åtskilliga ställen till grundbottnarna. De grunda vattenområdena utgör viktiga näringsplatser för fågellivet.I Stigfjorden finns viktiga livsmiljöer för flera fiskarter. Området utgör bl.a. uppväxtområde för framför allt rödspotta, gråsej och torsk. Vid ett provfiske som utfördes i Stigfjorden i augusti 2012 var fångsterna av juvenila individer av dessa tre arter ovanligt höga jämfört med andra fjordar runt Orust och Tjörn (det så kallade 8-fjordarområdet). Bland övriga fångade arter i provfisket kan nämnas ål (Anguilla anguilla) som är akut hotad (CR) enligt den nationella rödlistan (2015). Områdets betydelse som livsmiljö för fisk beror sannolikt på dess rikliga tillgång till produktiva grundområden, som är lämpliga för unga individer av t.ex. platt- och torskfiskar. Ett exempel på en sådan typ av område är de vidsträckta fält av ålgräs (Zostera marina) som karakteriserar fjordens grunda ler- och sandbottnar och utgör miljön för ett artrikt ekosystem. Även de vegetationsfria blottade ler-och sandbottnarna som finns på ett flertal platser i området, framför allt i Kalvöfjorden i Stigfjordens norra del, är viktiga uppväxtområden för fisk. På relativt djupt vatten (18 m) öster om Kälkerön påträffades levande islandsmusslor (Arctica islandica) vid provtagning med bottenhuggare år 2014. Provet innehöll både vuxna musslor och en juvenil. Fyndet av den juvenila musslan visar på att arten föryngrar sig i området.Vad kan påverka negativt



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-34953-2018 4 av 42SidaHär listas några av de övergripande faktorer som kan påverka Natura 2000-naturtyperna inom Stigfjordens Natura 2000-område negativt. De faktorer som är gemensamma för flera naturtyper har tagits upp under denna rubrik.Detta gäller för alla naturtyper:- Klimatförändring är ett hot mot samtliga naturtyper. Effekterna av klimatförändringen är flera, t.ex. förändrad havsnivå, havsförsurning, ökad vattentemperatur, igenväxning, ökad nederbörd och fler stormar. Klimatförändringarna påverkar olika naturtyper på olika sätt.- 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 påverka naturtyper och arter negativt.- Främmande arter kan påverka artsammansättningen negativt.- Utsläpp av olja och kemikalier kan skada arter och förstöra habitat.- Nedskräpning längs stränderna och på havsbottnarna kan påverka levande organismer negativt.- Ett allt för intensivt friluftsliv på fel plats eller under fel tid kan påverka naturtyper och fågellivet negativt.För de marina naturtyperna (1140, 1150, 1160 och 1170) och strandhabitaten (1210 och 1220) gäller dessutom att:- Övergödning (fintrådiga alger, lösdrivande algmattor, försämrat siktdjup och försämrade syreförhållanden) och ökad sedimentation påverkar artsammansättningen. Förutom en fysisk påverkan (igenslamning) kan sedimentationen medföra en ökad tillförsel av tungmetaller och organiska miljögifter. Grunda vattenområden, såsom Stigfjorden, är speciellt känsliga för övergödning och ökad sedimentation. Stigfjordens begränsade cirkulation med smala sund gör dessutom området extra känsligt i detta sammanhang.- Fysisk påverkan orsakad av fiskeredskap, ankring/uppläggning av fartyg, muddringar, deponering av muddermassor kan skada bottensubstrat, bottenorganismer och stränder. Muddring och dumpning leder även till grumling av vattnet.- Ohållbart uttag av fisk i form av för stor mängd och/eller enbart stora fiskar kan påverka hela näringsväven långt ner i födokedjan.För de naturtyper som räknas som betesmark (1310, 1330, 4010, 4030, 6270, 6410, och 8230) gäller dessutom att:-Upphörd eller för svag hävd leder till förnaansamling och igenväxning. Det kan påverka både floran och fågellivet negativt.-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 slitage och 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.- Skötsel som avlägsnar kantzoner och mosaikmiljöer och skapar skarpa gränser mellan olika markslag kan påverka naturtypen negativt.- 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.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-34953-2018 5 av 42SidaSe även förtydliganden av de generella hoten samt specifika hot under respektive naturtyp och art.BevarandeåtgärderFörutom 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 riskerar att på ett betydande sätt påverka ett Natura 2000-område så kan denna vara tillståndspliktig även om den utförs utanför Natura 2000-området.För alla befintliga anläggningar och anordningar i området (bryggor, pirar, muddringar), dvs anläggningar som tillkommit innan Natura 2000 och har tillstånd, är normalt underhåll och skötsel inte verksamheter som aktualiserar tillståndsprövning (enligt ovan 7:28a MB). Dock kan sådana åtgärder omfatta annan prövning enligt MB. Tillstånd eller medgivande bör inte ges till nya muddringverksamheter och andra verksamheter som omlagrar eller skadar de grunda bottnarna.I en miljökonsekvensbeskrivning ska även naturtyper och arter utpekade enligt Ospar beaktas (Ospar rek 2010/05).Befintligt områdesskydd:I stort sett hela Natura 2000-området är skyddat genom följande områdesskyddsförordnanden:- Naturvårdsområde Stigfjorden- Naturreservat Kälkerön- Naturreservat Råssöhalvön- Naturreservat Sundsby säteri- Naturreservat Svanviks kile- Naturreservat ValönFör reservatsföreskrifter se reservatsbesluten för respektive naturreservat.I södra Stigfjorden finns flera mindre fågelskyddsområden med tillträdesförbud 1 april-15 juli.Delar av land- och vattenområdet omfattas av strandskydd. Fisket är starkt reglerat i Stigfjorden, eftersom fjorden ingår i det omfattande fredningsområde som inrättades i fjordarna kring Orust och Tjörn (det så kallade ”8-fjordar-området”) under 2010 för att skydda lokala bestånd av torsk- och plattfiskar. Endast fiske med handredskap, skaldjursburar och musselskrapor är tillåtet och det råder totalt fiskeförbud för torsk, kolja och lyrtorsk (FIFS 2004: 36). Dessutom finns flera fredningsområden för lax och öring (enligt FIFS 2004:36), med ytterligare restriktioner för fisket; i Kalvöfjorden, Sundsby kile - Mjölkeviks kile, Yttre kilen och Halsbäck.Förslag till ytterligare åtgärder: Skötselplaner och föreskrifter för befintliga områdesskydd i området är föråldrade och ej anpassade till områdets naturvärden enligt Natura 2000. En översyn av dessa har påbörjats. Detta är dock en stor arbetsinsats som kommer att ta tid.Natura2000-områdets gränser behöver ses över, speciellt vad gäller gränserna mot de intilliggande Natura2000-områdena Halsefjorden och Sundsby. Eventuellt behöver Natura2000-området även utökas för att inkludera större arealer på land.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-34953-2018 6 av 42SidaI Stigfjorden och intilliggande Halsefjorden finns ett flertal tillstånd för musselodlingar (vattenbruk). Tillsyn på vattenbruksverksamheten i området måste vara tillfredsställande. Musselodlingarna kan å ena sidan bidra till förbättrad vattenkvalité, men utgör även hinder för friluftsliv och kan, om de placeras på fel plats, påverka både bottensubstrat och strömförhållanden negativt.Den rikliga sjöfågelfaunan kan vara känslig för störning från bullrande friluftsliv under delar av häckningssäsongen. Därför kan det vara aktuellt med begränsningar för sjötrafiken inom vissa delar av området och under specifika perioder av året.Se även specifika bevarandeåtgärder under respektive naturtyp.Uppföljning av naturtyper och arterLänsstyrelsen 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.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-34953-2018 7 av 42SidaNaturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:1140 - Blottade ler- och sandbottnar364,6 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningGrunda, sandiga eller leriga bottnar som delvis exponeras vid lågvatten finns framför allt i Kalvöfjorden i Natura 2000-områdets norra del, men även mindre vikar i övriga delar av Stigfjorden. Lerbottnar som blottläggs vid lågvatten är ett prioriterat habitat enligt Ospar.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.  Den i särklass största delen av de djur som förekommer i dessa områden lever nergrävda i sedimentet exempelvis olika arter av havsborstmaskar och musslor. Under sensommaren år 2009 och 2010 utfördes inventeringar med fallfällor för att undersöka artsammansättningen på dessa grunda bottnar i Stigfjorden. Nedgrävda i bottensubstratet lever bland annat rovborstmaskar (Nereididae), brackvattenshjärtmussla (Cerastoderma glaucum), vanlig hjärtmussla (Cerastoderma edule), östersjömussla (Macoma baltica) och vanlig sandmussla (Mya arenaria). De tre sistnämnda arterna är typiska för naturtypen. På sedimentytan lever flera arter av kräftdjur och fisk som är typiska och/eller karaktäristiska för naturtypen; slammärla (Corophium volutator), hästräka (Crangon crangon), pungräkan Praunus flexuosus, lerstubb (Pomatoschistus microps) och sandstubb (Pomatoschistus minutus). De allra grundaste delarna utgör uppväxtområden för plattfisk; bland annat skrubbskädda (Platichthys flesus) och rödspotta (Pleuronectes platessa). Naturtypen är även viktig för en rad olika fågelarter som kan leta föda i det grunda vattnet. Fågelarter som har observerats i Stigfjorden (enligt Artportalen) och som är typiska för naturtypen är större strandpipare (Charadrius hiaticula), kustsnäppa (Calidris canutus), gravand (Tadorna tadorna) och myrspov (Limosa lapponica). Den senare är listad som sårbar (VU) enligt den nationella rödlistan från 2015.Generell beskrivning av habitatet: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 infauna av olika grävande maskar och musslor i sedimenten och en rik epifauna på bottnarna av kräftdjur, snäckor och små plattfiskar. Naturtypen är viktig som uppväxtområden för plattfisk och för änder och vadarfåglar, som söker föda på och i de grunda bottnarna.Det lägsta lågvattenståndet avgränsar naturtypen mot djupare vatten.Karaktärsarter är bland annat sandmask (Arenicola marina), rödspotta, slammärla och hästräka.296 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-34953-2018 8 av 42SidaTypiska arter är bland annat vanlig hjärtmussla, sandmussla, östersjömussla, pungräkan Praunus flexuosus, lerstubb, sandstubb, skrubbskädda, större strandpipare, kustsnäppa, gravand och myrspov.Bevarandemål- Arealen blottade ler- och sandbottnar (1140) ska inte minska, utan vara minst 296 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. - Bottenfaunan (på och i sedimenten) ska vara artrik, med gott om grävande organismer så att syresättningen av sedimenten är god.  - 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.Negativ påverkan- Olika former av exploatering, till exempel nya bryggor eller muddring, kan leda till fragmentering, skuggning eller försämrade strömförhållanden på de grunda bottnarna. - Höjning av havsnivån kan leda till att naturtypen försvinner om den inte har möjlighet att utvidga sig upp på land.- Lågt vattenstånd utgör ett hot om det leder till långvarig torka. - Lösliggande algmattor som driver in, sjunker till botten och orsakar syrebrist påverkar naturtypen negativt genom att missgynna många marina organismer, till exempel musslor och kräftdjur. Eutrofieringsgynnade grön- och brunalger kan även påverka naturtypens struktur och funktion om de förekommer i för stora tätheter. Bottnarna bör vara fria från denna typ av alger och ha ett gott vattenutbyte.BevarandeåtgärderÅtgärder som syftar till att säkerställa en god status enligt Vattendirektivet och god miljöstatus enligt Havsmiljödirektivet. BevarandetillståndTillgången på data för naturtypen är dålig och bevarandetillståndet för blottade ler- och sandbottnar i Stigfjorden kan inte bedömas (2018). Miljöövervakningen av fintrådiga alger (utförd av Bohuskustens vattenvårdsförbund) visar stora variationer mellan provtagningspunkter inom Stigfjorden och mellan år. Därför är det inte möjligt att bedöma bevarandetillståndet utifrån denna data.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-34953-2018 9 av 42Sida1150 - Laguner10,4 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningPå sydöstra sidan av ön Lyr i Stigfjordens yttre del finns en grund lagun; Inre Kilen. Den förbinds med viken Yttre Kilen i Stigfjorden genom ett mycket smalt och grunt sund. Vattenutbytet genom sundet begränsas ytterligare av en gångbro av sten som endast har en smal öppning (cirka 50 cm) där vattnet kan rinna fritt. Denna naturtyp är mycket ovanlig i Bohuslän och har tillsammans med omgivande strandängar betydelse för fågellivet i området.Bottensubstratet i lagunen består av lera och gyttja och bottnen är delvis bevuxen av skruvnating (Ruppia cirrhosa), som är en typisk art för naturtypen. I sedimentet lever bl.a. sandmussla (Mya arenaria) och hjärtmussla (Cardiidae). På klippkanter och stenar växer olika alger: exempelvis blåstång (Fucus vesiculosus), som är typisk för naturtypen, samt tarmalg (Ulva intestinalis), rödslick (Polysiphonia sp.) och grönslick (Cladophora sp.). På hårdbottnarna och bland algerna finns även strandsnäckor (Littorina spp.), märlkräftor (Gammarus sp.) och tånggråsuggor (Idotea sp.). På stranden runt lagunen växer säv (Schoenoplectus lacustris) och runt stenbron vid mynningen förekommer blåmusslor (Mytilus edulis), strandkrabbor (Carcinus maenas) och den invasiva arten japanskt jätteostron (Crassostrea gigas).Viken Kårsund (söder om Björholmen) är en lagunartad grund vik som tillsammans med de omgivande betade strandängarna har en stor betydelse för fågellivet. Denna vik klassas inte som naturtypen 1150 eftersom den inte är naturligt avsnörd. Förbindelsen med havet begränsas av en vägbank.Generell beskrivning av habitatet:Laguner är ett prioriterat habitat inom Natura 2000 och består av helt eller delvis avsnörda grunda havsvikar, skilda från havet genom trösklar, tät vegetation eller dylikt som begränsar vattenutbytet. Naturtypen är ett mosaikartat biotopkomplex som är rikt på olika slags växt- och djursamhällen. Laguner utgör en viktig livsmiljö för exempelvis fågel- och fiskarter.Laguner kan ha varierande salthalt och vattenvolym beroende på avdunstning, nederbörd samt tillfälliga inflöden av havsvatten. Vegetation kan saknas helt eller vara riklig och bestå av exempelvis grönalger och nateväxter.Laguner är normalt mindre än 25 ha och maxdjupet överstiger normalt inte 4 meter. Hällkar ska inte räknas som laguner. Avgränsning mot öppna havet sätts vid trösklarnas yttre kant.Karaktärsarter är bland annat olika arter av nate (Pomatogeton spp) och hårnating (Ruppia maritima). Typiska arter är bland annat skruvnating, blåstång och ler-/sandstubb (Pomatoschistus spp).Bevarandemål - Arealen laguner (1150) ska inte minska, utan vara minst 10,4 ha. - Det ska finnas en naturlig artsammansättning där populationerna av de typiska arterna finns i livskraftiga bestånd.  - Naturtypen ska fungera som livsmiljö/födosöksområde för vadare och änder.  - Vattenomsättningen ska vara naturlig.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-34953-2018 10 av 42Sida - Lagunen ska inte växa igen.- Vattnet ska minst ha God ekologisk status enligt Vattendirektivet.- Vattenkvaliteten ska minst ha God kemisk status enligt Vattendirektivet.Negativ påverkan- Olika former av exploatering kan leda till fragmentering, skuggning eller förändrade försämrade strömförhållanden på grunda bottnarna. - På grund av den begränsade vattenomsättningen är lagunen känslig för utsläpp av näringsämnen som leder till övergödning och igenväxning. - Naturtypen är känslig för förändringar i ansluten grundvattenförekomst.BevarandeåtgärderÅtgärder som syftar till att säkerställa en god status enligt Vattendirektivet och god miljöstatus enligt Havsmiljödirektivet. Välbevarad grundvattenförekomst är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga bevarandevärden.BevarandetillståndDenna relativt stora lagunen i Inre kilen bedöms ha gynnsamt bevarandetillstånd utifrån rådande fysiska förutsättningar (2018). Lagunen är grund och har ett mycket begränsat utbyte med havet, men vid fältbesök 2018 observerades inga tecken på övergödningsproblematik.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-34953-2018 11 av 42Sida1160 - Stora vikar och sund2537,8 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningDe grunda delarna av Stigfjorden utgörs till stor del av naturtypen stora vikar och sund. På flera ställen, framför allt i Kalvöfjorden i den norra delen av Stigfjorden och vid Kälkerön i den västra delen, finns ängar av ålgräs (Zostera marina) och nating (Ruppia spp.). Både ålgräs och flera nating-arter är typiska för naturtypen och undervattensängarna utgör en undergrupp till naturtypen; 1167 ”Vikar och sund med dominans av ålgräs/marina kärlväxter”. Ålgräsängar är även ett prioriterat habitat enligt Ospar.I Stigfjorden har ålgräsängarna en vidsträckt utbredning och i delar av fjorden är också djuputbredningen god. Vid Länsstyrelsens fältbesök 2012 observerades ålgräs ner till 4,5 meters djup vid Vik (södra Stigfjorden) och ner till 5 meters djup vid Södra Björnholmen (östra Stigfjorden), medan den djupaste observationen i Kalvöfjorden var drygt 2,5 meter.  I den norra och nordöstra delen av Stigfjorden finns dock problem. I Tjuve kile finns tecken på tillbakagång under 2000-talet. Den negativa påverkan utgörs dels av resuspension som leder till försämrade ljusförhållanden och dels av stora mängder lösliggande makroalger. Det senare problemet är mest utbrett i det grunda området söder om Ängholmen.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 fastsittande djur. På så sätt bidrar ålgräset till att öka den biologiska mångfalden. På ålgräsbladen lever exempelvis mossdjur (Bryozoa), tarmsjöpung (Ciona intestinalis), vanlig sjöstjärna (Asterias rubens), den lilla havsanemonen ålgräsros (Sagartiogeton viduatus) och juvenila blåmusslor (Mytilus edulis). De två sistnämnda är typiska arter för naturtypen. I ålgräsängarna och övriga naturtyper i de grunda delarna av Stigfjorden lever många fiskarter. Vid ett provfiske i området 2012 fångades en stor mängd juvenila individer av rödspotta (Pleuronectes platessa) och torsk (Gadus morhua), vilket tyder på att Stigfjorden är ett viktigt uppväxtområde för dessa arter. Exempel på andra arter som lever i Stigfjorden och som fångades i provfisket är stensnultra (Ctenolabrus rupestris), skärsnultra (Symphodus melops), tånglake (Zoarces viviparus), svart smörbult (Gobius niger), ål (Anguilla anguilla), storspigg (Gasterosteus aculeatus), rötsimpa (Myoxocephalus scorpius) och skrubbskädda (Platichthys flesus). Dessutom fångades en stor mängd strandkrabbor (Carcinus maenas) och även andra kräftdjur; t.ex. spindelkrabba (Macropodia rostrata) och tångräkor (Palaemon spp.). Alla dessa fisk- och kräftdjursarter är typiska arter för naturtypen. Torsk är även en prioriterad art enlig Ospar.På de mjuka grunda bottnarna lever bland annat sandmaskar (Arenicola marina) nedgrävda i sanden. Dessa syns lättast genom de exkrementhögar som de bildar uppe på bottenytan i ena änden av den U-formade gång som de lever i. I Kalvöfjorden (norra delen av Stigfjorden) observerades både det inhemska ostronet (Ostrea edulis) och det invasiva japanska jätteostronet (Crassostrea gigas) i anslutning till ålgräset vid Länsstyrelsens fältbesök 2012. Både sandmask och det inhemska ostronet är typiska arter för naturtypen.Generell beskrivning av habitatet:Stora grunda vikar och sund har ett begränsat inflytande av sötvatten. Dessa biotopkomplex 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 Blottadeler- och sandbottnar kan ingå i Stora grunda vikar och sund.2451 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-34953-2018 12 av 42SidaGränsen för grunt vatten går normalt vid 10 meter. Vikarna är normalt större än 25 ha.Karaktärsarter är bland annat ålgräs, hårnating (Ruppia maritima), skrubbskädda och sandmask.Typiska arter är bland annat sågtång (Fucus serratus), skruvnating (Ruppia cirrhosa), ålgräsros, rödspotta, juvenil torsk, ål, blåmussla och ostron.Bevarandemål - Arealen stora vikar och sund (1160) ska inte minska, utan vara minst 2451 ha. - Strukturbildande vegetation av ålgräs (Zostera) och natingar (Ruppia) ska finnas i livskraftiga bestånd. Den totala arealen ska inte minska, utan vara minst 500 ha. - 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.- Vattnet ska minst ha God ekologisk status enligt Vattendirektivet.- Vattenkvaliteten ska minst ha God kemisk status enligt Vattendirektivet.Negativ påverkan- Olika former av exploatering kan leda till fragmentering, skuggning eller förändrade försämrade strömförhållanden på de grunda bottnarna- Vattenbruk kan lokalt ge en ökad organisk belastning och orsaka syrebrist på bottnarna.- Ålgräset är känsligt för försämrade ljusförhållanden och påverkas negativt av flytande eller lösliggande algmattor, orsakade av övergödning och dålig vattencirkulation. Även konstruktioner som skuggar bottnen, exempelvis bryggor, utgör ett hot. - Muddringar och andra verksamheter som omlagrar eller skadar bottnarna eller som medför grumling utgör ett hot mot ålgräset.BevarandeåtgärderÅtgärder som syftar till att säkerställa en god status enligt Vattendirektivet och god miljöstatus enligt Havsmiljödirektivet. Ålgräsängarnas utbredning och status bör inventeras och följas upp, framför allt med avseende på påverkan från resuspension och lösliggande makroalger, och åtgärder bör sättas in vid behov.BevarandetillståndI södra och östra Stigfjorden (förutom Tjuve kile) bedöms stora vikar och sund ha gynnsamt bevarandetillstånd (2018). I detta område har ålgräset en god djuputbredning och täckningsgraden av fintrådiga alger är låg.I området runt Tjuve kile (nordöstra Stigfjorden) bedöms stora vikar och sund inte ha gynnsamt bevarandetillstånd (2018). I detta område finns problem med resuspension och det finns tecken på tillbakagång av ålgräsets utbredning. Under en pilotstudie för ålgräsrestaurering misslyckades försök på återplantering av ålgräs i södra Tjuve kile vilket tyder på att förhållandena inte är lämpliga för ålgräs.I Kalvöfjorden (norra Stigfjorden) är tillgången på data för naturtypen dålig och bevarandetillståndet för stora vikar och sund kan inte bedömas (2018). Vid fältbesök 2018 observerades stora områden på medelgrunt vatten med ålgräsvegetation fri från fintrådiga alger. I de grundare delarna observerades dock stora mängder lösliggande makroalger och även fintrådiga alger. Det kan även finnas problem med resuspension i denna del av Stigfjorden.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-34953-2018 13 av 42Sida1170 - Rev138,2 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningZonerade revmiljöer finns på hårdbottnar längs med flera öar och på hällgrund runt om i Stigfjorden. Inne i Stigfjorden är hårdbottnarna relativt skyddade mot vågor, men i den sydvästra delen av Natura 2000-området, vid mynningen ut mot havet, är läget mer exponerat. År 2009 och 2012 genomfördes dykinventeringar för att undersöka revmiljöerna i Stigfjorden. Algsamhällena på reven är zonerade i djupled. I den övre zonen är reven bevuxna av grönalger; t.ex. grönslick (Cladophora spp.). Därunder växer brunalger; bl.a. blåstång (Fucus vesiculosus), sågtång (Fucus serratus), knöltång (Ascophyllum nodosum), ektång (Halidrys siliquosa), sudare (Chorda filum) och ektofs (Sphacelaria cirrosa). På djupare vatten växer de storvuxna brunalgerna skräppetare (Saccharina latissima) och fingertare (Laminaria digitata). Under brunnalgsbältet växer olika arter av rödalger; exempelvis kräkel (Furcellaria lumbricalis) och fjäderslick (Polysiphonia fucoides). Alla dessa algarter är typiska arter och/eller karaktärsarter för naturtypen.Reven utgör livsmiljö för ett stort antal arter av fastsittande och bottenlevande djur. Vid dykinventeringarna observerades flera arter som är typiska för naturtypen; blåmussla (Mytilus edulis), havsnejlika (Metridium senile), svampdjur av släktet Halichondria samt sjöpungarna krusbärssjöpung (Dendrodoa grossularia), blomsjöpung (Botryllus schlosseri) och nätsjöpung (Corella parallelogramma). Andra arter som observerades är exempelvis havsanemonen Urticina felina samt tagghudingarna vanlig sjöstjärna (Asterias rubens), kamsjöstjärna (Astropecten irregularis) och tångsjöborre (Psammechinus miliaris). I revmiljöerna lever även flera olika fiskar och kräftdjur. Vid ett provfiske i Stigfjorden fångades följande arter som är typiska och/ eller karaktäristiska för naturtypen: rötsimpa (Myoxocephalus scorpius), stensnultra (Ctenolabrus rupestris), skärsnultra (Symphodus melops), tånglake (Zoarces viviparus), svart smörbult (Gobius niger), tejstefisk (Pholis gunnellus), torsk (Gadus morhua), strandkrabba (Carcinus maenas), hummer (Homarus gammarus) och krabbtaska (Cancer pagurus). För torsken varierade storleksfördelningen i fångsten inom området. I de vågskyddade områdena inne i Stigfjorden förekom främst juvenila torskar, medan torskfångsten från den vågexponerade yttre delen av Stigfjorden främst utgjordes av större och äldre individer. Torsk är en prioriterad art enlig Ospar.Generell beskrivning av habitatet: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 karakteriseras ofta av en zonering av bentiska samhällen av alger och djurarter inklusive konkretioner, skorpbildningar och korallbildningar. Mussel¬bankar ingår i naturtypen, om dessa har en täckningsgrad överstigande 10 %.Rev avgränsas mot omkringliggande botten där revbildningen övergår med mer än 50 % i mjukbottenytor eller där biogena bildningar understiger 10 % av täckningsgraden. Karaktärsarter är bland annat blåstång, sågtång, Sphacelaria spp., sockertare, blåmussla, havsnejlika och svampdjur.122 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-34953-2018 14 av 42SidaTypiska arter är bland annat knöltång, ektång, fingertare, juvenil torsk, tånglake, hummer och nätsjöpung.Bevarandemål- Arealen rev (1170) ska inte minska, utan vara minst 122 ha. - 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. - Sedimentationen ska vara naturlig, utan antropogen påverkan, och inte inverka negativt på karakteristiska och typiska arter i naturtypen.- Vattnet ska minst ha God ekologisk status enligt Vattendirektivet.- Vattenkvaliteten ska minst ha God kemisk status enligt Vattendirektivet.Negativ påverkan- Försämrad vattencirkulation och dålig vattenstatus. - Förändringar i siktdjup till följd av övergödning eller grumling från verksamheter kan innebära att djuputbredningen av många alger minskar. - Ökad sedimentation, orsakad av bland annat spridning av muddermassor före och efter dumpning, kan påverka arter negativt. Dels så kan det sedimenterade materialet orsaka lokal syrebrist och dels kan en för hög sedimentation förstöra för många filtrerande organismer.BevarandeåtgärderÅtgärder som syftar till att säkerställa en god status enligt Vattendirektivet och god miljöstatus enligt Havsmiljödirektivet. BevarandetillståndReven i Stigfjorden bedöms ha ett gynnsamt bevarandetillstånd (2018). Bedömningen baseras på att ett flertal av de arter som är typiska för naturtypen har observerats i området. Resultat från ett provfiske 2012 visar att juvenil torsk förekommer på reven i en stor del av området. I den inre delen av Stigfjorden förekommer dock sedimentation på de nedre delarna av reven. Detta kan på sikt utgöra ett problem.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-34953-2018 15 av 42Sida1210 - Driftvallar0,1 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningDriftvallar med vegetation av ettåriga växter finns på några stränder i Natura 2000-området. Driftvallarna är formbara och påverkas av väder och vindar. Det gör att deras längd och läge kan förändras mellan olika år. I Stigfjorden finns driftvallar på Runsö, på Lygnholmen och på en stor betad strandäng innanför Härholmen vid Hjälmvik. Den sammanlagda längden av dessa vallar var 240 meter vid fältinventeringen 2017. Driftvallarna i Stigfjorden domineras vanligen av ålgräs med en liten andel tång. Arter som noterades vid inventeringen av driftvallarna var bl.a. de för naturtypen typiska arterna spjutmålla och strandmålla. Även de karaktäristiska arterna gåsört, toppdån, åkermolke, krusskräppa och trampört fanns.Driftvallar missgynnas av bete, men ligger ofta i anslutning till andra naturtyper som är beroende av bete. Det kan t.ex. vara salta strandängar, hällmarkstorräng, silikatgräsmarker och hedar. Bevarandestatusen för hävdberoende naturtyper ska ha företräde och förekomsten av driftvallar får inte att omgivande marker betas.Generell beskrivning av naturtypen: Kväverika driftvallar med vegetation av främst ettåriga växter, men ett inslag av fleråriga växter kan förekomma. Driftvallarna uppkommer genom att tång, ålgräs eller annan vegetation drivit med vattnet genom strömmar och vågrörelser och lagrats upp som små vallar längs stränderna. Driftvallar förekommer på flacka stränder dominerade av sten, grus och sand. På det ofta mycket kväverika underlaget förekommer en frodig vegetation. Typiska arter är bl.a. olika arter av mållor såsom strandmålla och spjutmålla, marviol och sodaört. Karaktärsarter är bland annat gåsört, kråkvicker och trampört. Välutvecklade driftvallar har en rik fauna av insekter samt vissa kräftdjur och är en viktig miljö för näringssökande vadarfåglar.BevarandemålAntalet driftvallar (1210) ska vara minst 4 st. Den sammanlagda längden ska vara minst 240 meter. Det ska finnas en naturlig artsammansättning, som domineras av annuella örter. Naturtypen ska hysa en rik insektsfauna samt mindre kräftdjur. Driftvallarna ska påverkas av strömmar, vågor och saltstänk och bestå av ålgräs, tång eller annan vegetation som drivit med vattnet och förts upp på land. Igenväxningsvegetation av t.ex. vresros eller andra invasiva arter ska inte förekomma. Driftvallarna ska vara fria från marint skräp som med vind och vågor hamnat på land.Negativ påverkanNaturtypen är känslig för utsläpp/läckage av näringsämnen (fosfor och kväve), utsläpp av olja, bensin eller andra kemikalier, bebyggelse med t.ex. bryggor eller liknande i strandzonen, bortförsel av driftvallsmaterial vid strandstädning, tångtäkt, slitage, ökad vattentemperatur samt igenväxning t.ex. med vresros och åkertistel.- Klimatförändringar kan påverka driftvallarna negativt både genom att artsammansättningen i havet och på vallarna kan förändras och att havsnivån höjs så att lämpliga stränder dränks.- Övergödning p.g.a. utsläpp och läckage av näringsämnen (fosfor och kväve) är ett indirekt hot mot driftvallarna. Det kan påverka utbredningen av t.ex. blåstång och ålgräs och därmed tillgången på driftvallsmaterial.- Slitage och störningar p.g.a. det rörliga friluftslivet eller ett allt för intensivt bete kan på verka strukturen.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-34953-2018 16 av 42Sida- Aktiviteter där driftvallar eller driftvallsmaterial aktivt tas bort t.ex. tångtäkt och intensiv strandstädning.Observera att fler faktorer som påverkar naturtypen negativt listas i stycket ”Vad kan påverka negativt” på områdesnivå.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.Se också beskrivningar av bevarandeåtgärder på områdesnivå.BevarandetillståndBevarandetillståndet för driftvallarna är svårt att bedöma. Driftvallarna har inventerats vid två tillfällen, 2008 och 2017. Mellan dessa båda tillfällen har mycket förändrats. Några vallar har tillkommit och andra har försvunnit. Det beror sannolikt på naturliga processer och bete. Driftvallarna på Runsö och vid Hjälmvik ligger i områden som betas. Det gör att de inte uppnår gynnsam bevarandestatus. Eftersom bevarandetillståndet för naturtypen stora grunda vikar och sund (1160) är osäker i Kalvöfjorden har vi inte tillräcklig kunskap om tillgången på driftvallsmaterial.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-34953-2018 17 av 42Sida1220 - Sten- och grusvallar0,1 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningI Stigfjorden finns några små sten- och grusvallar. De för naturtypen typiska arterna strandbeta, strandkål, strandvallmo och strandaster samt karaktärsarten strandråg förekommer här.Generell beskrivning av naturtypen: Sten- och grusvallar, inklusive fossila vallar, i direkt anslutning till stranden. Naturtypen ska inte förväxlas med blockstränder som består av större stenar och block och där vallar inte har bildats. Många olika successionsstadier förekommer. I de äldre delarna kan antingen gräs-, ljung- och risvegetation eller en vegetation dominerad av mossor och lavar utvecklas. Vegetationens utformning är beroende av hur exponerad stranden är för vind och vågor. Naturtypen är vanligen ohävdad. Typiska arter är bl. a. strandaster, strandkvanne, strandkål, strandvallmo, strandbeta samt drillsnäppa. Karaktärsarter är strandråg, saltarv, strandärt och kvickrot.BevarandemålArealen sten- och grusvallar ska vara minst 0,1 hektar.Det ska finnas en naturlig artsammansättning där populationerna av de typiska arterna förekommer och inte minskar. Naturtypen ska vara öppen med liten eller ingen förekomst av träd eller buskar. Naturtypen kan vara hävdad med betesdjur eller ohävdad med endast naturlig påverkan av vind, vågor och saltstänk. För naturtypen främmande eller invasiva arter ska inte förekomma. Igenväxningsvegetation, vedartad eller örtartad, ska inte förekomma mer än i begränsad omfattning. Sten- och grusvallarna ska vara fria från marint skräp som med vind och vågor hamnat på land.Negativ påverkanNaturtypen är känslig för utsläpp/läckage av näringsämnen (kväve och fosfor), utsläpp av olja, bensin och kemikalier, slitage, exploatering genom bebyggelse, bryggor och liknande.- Klimatförändringar kan påverka sten- och grusvallarna negativt både genom att artsammansättningen förändras och att havsnivån höjs så att lämpliga stränder dränks.- Övergödning p.g.a. utsläpp/läckage av näringsämnen (fosfor och kväve) resulterar i en ökad pålagring av ruttnande alger vilket kan påverka artsammansättningen.- Slitage och störningar orsakade av det rörliga friluftslivet kan påverka strukturen.- Stentäkt tar bort förutsättningar för habitatet.Observera att fler faktorer som påverkar naturtypen negativt listas i stycket ”Vad kan påverka negativt” på områdesnivå.Bevarandeåtgärder- Strandstädning (om behov finns).Se också beskrivningar av bevarandeåtgärder på områdesnivå.BevarandetillståndBevarandetillståndet bedöms som gynnsamt på samtliga lokaler.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-34953-2018 18 av 42Sida1230 - Vegetationsklädda havsklippor1,3 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningMajoriteten av öarna i Stigfjorden är bergiga och många har branter som störtar rakt ner i havet. Förutsättningarna för naturtypen vegetationsklädda havsklippor finns därför på många platser. Fältbesökta och karterade havsklippor finns bl.a. på Ormholmen, Skutholmen, Stävö kalv och Brandholmen. Sannolikt är arealen havsklippor underskattad och kommer att öka i takt med att Stigfjorden inventeras och kunskapsläget förbättras. Riktigt stora havsklippor finns på öar som ligger i Stigfjorden, men inte ingår i Natura 2000-området.Generell beskrivning av naturtypen: Branta havsklippor (>30 graders lutning) med lav-, gräs- och örtvegetation. Naturtypen är mångsidig och klipporna har en varierande vegetationstäckning beroende bl.a. på havets påverkan, exponeringsgrad, geologi och geomorfologi. Denna zonering kan innebära att klippavsatser och skrevor på de brantaste delarna närmast havet är fria från vegetation eller bevuxna av blågrönalger medan klipphyllor, branter och sluttningar på de ställen där jord kunnat ackumuleras kan vara gräsbevuxna. I mer skyddade lägen kan ris, örter och vindpinade träd och buskar etablera sig. Gränsdragningen mot vattnet går vid medelvattenståndet och gränsdragningen mot land går där direkt salt- och havspåverkad vegetation upphör. Typiska arter är bl.a. engelsk fetknopp, gul fetknopp, trift, strandglim, kustbaldersbrå, skörbjuggsört, skärpiplärka, strandskata och silvertärna. Karaktärsarter är gulkämpar, daggsvingel, kärleksört, ljung m.fl. Närmast vattenlinjen återfinns blågrönalgen Calothrix scopulorum och saltlav. Havsklippor är ofta en viktig häckningsplats för fåglar.BevarandemålArealen vegetationsklädda havsklippor ska vara minst 3,5 ha.Naturtypen ska vara öppen med liten eller ingen förekomst av träd eller buskar. Artsammansättningen ska vara naturlig och typisk/karaktäristisk för naturtypen. Populationerna av de typiska arterna ska inte minska. För naturtypen främmande eller invasiva arter ska inte förekomma. Igenväxningsvegetation, vedartad eller örtartad, ska inte förekomma mer än i begränsad omfattning.Negativ påverkanNaturtypen är känslig för utsläpp/läckage av näringsämnen (kväve och fosfor), utsläpp av olja, bensin och kemikalier, ökad temperatur, slitage samt exploatering genom bebyggelse, bryggor och liknande.- Förekomst av mink kan påverka häckande fåglar negativt.Observera att fler faktorer som påverkar naturtypen negativt listas i stycket ”Vad kan påverka negativt” på områdesnivå.Bevarandeåtgärder- Skyddsjakt på mink (om behov finns).Se också beskrivningar av bevarandeåtgärder på områdesnivå.BevarandetillståndHavsklipporna har ett gynnsamt bevarandetillstånd.3,5 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-34953-2018 19 av 42Sida



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-34953-2018 20 av 42Sida1310 - Glasörtstränder9,5 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningGlasörtstränder finns på flera platser i Stigfjorden. De största ligger i nordost i vikarna vid Svanvik, Tjuvs kile och Råssö/Hjälmvik. Flera mindre områden finns vid Köleröd på Tjörn. För naturtypen typiska arter som har noterats i dessa områden är glasört, havssälting, saltgräs och saltnarv. Samtliga glasörtstränder ingår i områden som betas eller har betats i sen tid. För områdena vid Köleröd och på Hjälm har inga ansökningar om miljöersättning för betesmark inkommit de senaste åren. Om betet upphör på dessa platser är det stor risk att naturvärdena försämras.Generell beskrivning av naturtypen: Ler- och sandsediment som periodvis översvämmas av havsvatten, huvudsakligen koloniserade av glasört och andra annueller eller gräs. Saltrika fläckar, så kallade saltbrännor, kan förekomma. Typen kan finnas som inslag i Salta strandängar (1330). Gränsen mot havet går vid medelvattenståndet. Typiska arter är; glasört, saltmålla, saltgräs, strandnarv, saltört, strandskata, brushane, rödbena med flera.BevarandemålArealen glasörtstränder ska vara minst 9,2 ha.Glasörtstränderna ska vara väl hävdade genom bete. Artsammansättningen ska vara naturlig och typisk/karakteristisk för naturtypen. Typiska arter ska förekomma allmänt och inte minska. Vattenståndet ska variera och möjlighet till översvämningar ska finnas. Vattenkvaliteten ska vara god och den antropogena belastningen i form av utsläpp och läckage av övergödande näringsämnen ska vara försumbar.Negativ påverkanNaturtypen är känslig för fragmentering, försämringar av vattenkvaliteten, utsläpp/läckage av övergödande näringsämnen, upphörd hävd på omgivande marker, negativ utveckling för de arter som är knutna till naturtypen, höjning av havsnivån.- Klimatförändringarna är ett hot mot naturtypen både genom att artsammansättningen förändras med ökad temperatur och att glasörtstränderna läggs under vatten när havsnivån stiger.- Upphörd hävd på omgivande mark påverkar förutsättningarna för naturtypen.- All typ av näringstillförsel påverkar floran negativt. Det kan t.ex. handla om aktiv tillförsel av handelsgödsel eller naturgödsel, tillskottsutfodring av betesdjuren, kvävenedfall från luften och övergödning i havet som kan leda till ökad pålagring av ruttnande tång och alger.- Dräneringar för att påskynda avrinning från omgivande strandäng eller närbelägen mark kan helt eller delvis förstöra naturtypens karaktäristiska flora p.g.a. en minskad saltvattenspåverkan.Observera att fler faktorer som påverkar naturtypen negativt listas i stycket ”Vad kan påverka negativt” på områdesnivå.Bevarandeåtgärder- Fortsatt beteshävd är avgörande för att naturtypen ska finnas kvar. En översyn av hävdsituationen i området behöver därför göras. På de platser där hävden har upphört eller är otillräcklig behöver åtgärder sättas in för att återfå en fullgod hävd.- Strandstädning (om behov finns).9,2 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-34953-2018 21 av 42SidaBevarandetillstånd5,6 ha av glasörtstränderna bedöms ha ett gynnsamt bevarandetillstånd. Bedömningen grundar sig på att de ingår i betesmarker där det är sökt miljöersättning för betesmark med särskilda värden eller mosaikbetesmark.Övriga 3,6 ha bedöms inte ha gynnsamt bevarandetillstånd eftersom det inte har sökts någon miljöersättning för betesmark eller endast ersättning för betesmark med allmänna värden på dessa.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-34953-2018 22 av 42Sida1330 - Salta strandängar33,4 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningStrandängarna är viktiga fågellokaler. De största områdena med salta strandängar ligger i den östra delen av Stigfjorden, vid Tjuve kile och vikarna mellan Råssö och Hjälmvik. Mindre strandängar finns på flera platser i Stigfjorden. Typiska arter som förekommer frekvent på strandängarna i Stigfjorden är strandkrypa, gulkämpar, havsnarv och saltnarv. Samtliga strandängar ingår i områden som betas eller har betats i sen tid.Generell 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 djursamhällena har speciella anpassningar till hög salthalt. Typiska arter är bland andra trift, saltmålla, rödsäv, kustarun, strandkrypa, strandskata, gulärla och tofsvipa.BevarandemålArealen salta strandängar ska vara minst 33,4 ha.De salta strandängarna ska hållas hävdade genom bete eller slåtter. Ingen skadlig ansamling av förna ska finnas i området efter vegetationsperiodens slut. Saltpåverkan genom mer eller mindre regelbundna översvämningar av havsvatten ska förekomma. I strandkanten ska det finnas en så kallad blå bård där vass, havssäv och rörflen hålls borta. På strandängarna ska det finnas fläckar med saltfrätor. Träd ska inte förekomma och krontäckningen av buskar ska vara låg. Näringsstatusen ska vara naturlig. Det ska finnas en naturlig artsammansättning där populationerna av de typiska kärlväxterna förekommer och inte minskar. Typiska fågelarter ska förekomma och använda naturtypen vid födosök och eventuellt häckning.Kring Stigfjorden finns betydande arealer salta strandängar som ligger strax utanför natura 2000-gränsen. Även dessa är betydelsefulla för områdets bevarandevärde.Negativ påverkanNaturtypen är känslig för upphörd eller bristande hävd, igenväxning, näringstillförsel, fragmentering, bristande landskapsmosaik orsakat av rationellt jord- och skogsbruk, negativ utveckling för många arter knutna till naturtypen.- Klimatförändringarna är ett hot mot naturtypen både genom att artsammansättningen förändras med ökad temperatur och att strandängarna kan dränkas när havsnivån stiger.- All typ av näringstillförsel påverkar floran negativt. Det kan t.ex. handla om aktiv tillförsel av handelsgödsel eller naturgödsel, tillskottsutfodring av betesdjuren, kvävenedfall från luften och övergödning i havet som kan leda till ökad pålagring av ruttnande tång och alger.- Dräneringar för att påskynda avrinning från strandängen eller närbelägna marker kan helt eller delvis förstöra naturtypens karaktäristiska flora och fauna p.g.a. en minskad saltvattenspåverkan.- Naturtypen är känslig för förändringar i ansluten grundvattenförekomst. Välbevarad grundvattenförekomst är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga 



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-34953-2018 23 av 42Sidabevarandevärden.- Predation på ägg och fågelungar från t.ex. mink, räv, kråkor och tamkatter.Observera att fler faktorer som påverkar naturtypen negativt listas i stycket ”Vad kan påverka negativt” på områdesnivå.Bevarandeåtgärder- Fortsatt beteshävd är avgörande för att naturtypen ska finnas kvar. En översyn av hävdsituationen i området behöver därför göras. På de platser där hävden har upphört eller är otillräcklig behöver åtgärder sättas in för att återfå en fullgod hävd.- Flera av de salta strandängarna i området ligger så till att de har möjlighet att vandra uppåt när havsnivån stiger. Man bör därför möjliggöra en sådan expansion. Förslag på åtgärder beskrivs i Länsstyrelsen rapport 2014:69 Havsstrandängar och klimatförändringar – hot och åtgärder.- Strandstädning (om behov finns).- Åtgärder som minskar predation på ägg och fågelungar. Till exempel skyddsjakt på mink, avlägsnade av höga föremål som kan utgöra utsiktsplats för rovfåglar och bjällror på tamkatter.Se också beskrivningar av bevarandeåtgärder på områdesnivå.Bevarandetillstånd22,4 ha av de salta strandängarna bedöms ha ett gynnsamt bevarandetillstånd. Bedömningen grundar sig på att de ingår i betesmarker där det är sökt miljöersättning för betesmark med särskilda värden eller mosaikbetesmark.Övriga 11 ha bedöms inte ha gynnsamt bevarandetillstånd eftersom det inte har sökts någon miljöersättning för betesmark eller endast ersättning för betesmark med allmänna värden på dessa.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-34953-2018 24 av 42Sida4010 - Fukthedar0 ha. Arealen ej fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningI Stigfjorden finns fukthedar registrerade på de betade öarna Brandholmen, Bockholmen och Köleröds holme. Naturtypen förekommer framförallt i svackor och större skrevor i hällmarksmosaiker. Sannolikt är arealen fukthedar underskattad och kommer att öka i takt med att Stigfjorden inventeras och kunskapsläget förbättras. Öarna i Stigfjorden har traditionellt används som betesmarker och varit i stort sett helt öppna och fria från träd och buskar. Så såg det ut så sent som på 1970-talet, men sedan dess har mycket förändrats. I dagsläget betas bara en handfull av de ingående öarna och förbuskningen har tagit fart. De fuktiga hedarna hör till de miljöer som växer igen fortast när hävden upphör många av dom har övergått till att bli skog.Generell beskrivning: Fukthed med klockljung bland de dominerande kärlväxtarterna i fältskiktet och torvdjup mindre än 3 dm. Krontäckningen av träd och buskar, som inte är av igenväxningskaraktär är mellan 0-30 %. Naturtypen är präglad av störning i form av hävd och/eller fluktuationer i markvattennivån. Den har främst utvecklats genom lång beteskontinuitet, ofta i kombination med återkommande bränningar, men återfinns även i kantzonen mot myrar, sjöar och vattendrag. Arter som gynnas av hävd och/eller vattenståndsfluktuationer finns. Typiska arter för naturtypen är t.ex. klockljung, granspira, ängsvädd, fläcknycklar och flera arter av sileshår. Välbevarad grundvattenförekomst är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga bevarandevärden.BevarandemålArealen fukthedar ska vara minst 3,7 hektar.De fuktiga hedarna ska vara väl hävdade genom bete i kombination med återkommande bränning. Ingen skadlig ansamling av förna får ske och bränningarna ska utföras så att det finns ljung i olika successionsstadier. Det ska finnas en naturlig artsammansättning där populationerna av de typiska och karaktäristiska arterna föryngrar sig och inte minskar. För naturtypen främmande arter ska inte förekomma. Hydrologin ska vara ostörd och naturlig med naturliga grundvattennivåer som skapar markfuktighet. Det ska inte finnas några avvattnande eller tillrinnande diken eller andra avvattnande anläggningar som medför negativ påverkan. Krontäckning av träd och buskar som vuxit upp i det välhävdade landskapet ska understiga 30 %. Vedartad igenväxningsvegetation ska inte förekomma mer än i begränsad omfattning (det vill säga träd och buskar som kunnat etablera sig på grund av att hävden blivit för svag). Näringsstatusen ska vara naturlig.Negativ påverkanNaturtypen är känslig för utebliven eller förändrad hävd, näringstillförsel, ändrade hydrologiska förhållanden, minskad areal samt exploatering i eller i anslutning till området. Naturtypen är också känslig för minskning av populationerna hos de typiska arterna.- Klimatförändringarna är ett hot mot naturtypen genom att artsammansättningen förändras med ökad temperatur.- En allt för kraftig röjning av buskar och träd (särskilt blommande och bärande) samt skötsel som avlägsnar småbiotoper och kantzoner missgynnar organismer som är beroende av dessa strukturer.- Dräneringar som torkar ut naturtypen.3,7 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-34953-2018 25 av 42Sida- Naturtypen är känslig för förändringar i ansluten grundvattenförekomst. Välbevarad grundvattenförekomst 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.BevarandeåtgärderBevarandeåtgärder- Fortsatt beteshävd- BränningSe också beskrivningar av bevarandeåtgärder på områdesnivå.BevarandetillståndDe fuktiga hedarna bedöms ha ett gynnsamt bevarandetillstånd. Bedömningen grundar sig på att de ingår i betesmarker där det är sökt miljöersättning för betesmark med särskilda värden eller mosaikbetesmark.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-34953-2018 26 av 42Sida4030 - Torra hedar0 ha. Arealen ej fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningTorra hedar, med dominans av ljung, är en vanligt förekommande naturtyp på Bohuskusten. Inom Stigfjordens Natura 2000-område förekommer den i mosaik med andra naturtyper på majoriteten av de inventerade öarna. Sannolikt är arealen torra hedar underskattad och kommer att öka i takt med att Stigfjorden inventeras och kunskapsläget förbättras. Öarna i Stigfjorden har traditionellt används som betesmarker och varit i stort sett helt öppna och fria från träd och buskar. Så såg det ut så sent som på 1970-talet, men sedan dess har mycket förändrats. I dagsläget betas bara en handfull av de ingående öarna och förbuskningen har tagit fart. Arealen torra hedar i gynnsamt tillstånd har därmed minskat. Trots detta finns naturtypen kvar på många platser.Generell beskrivning: Torra till friska, hävdpräglade hedar på silikatrika podsoljordar (ej sandfält) nedanför trädgränsen. Naturtypen har utvecklats genom lång beteskontinuitet, ofta i kombination med återkommande bränningar, men kan vara stadd i igenväxning. Kronträckning av träd och buskar, som inte är av igenväxningskaraktär ska vara 0-30 %. Hävdgynnade arter ska finnas. Typiska arter som återfinns inom naturtypen är bland annat blåsuga, kattfot, slåttergubbe, hirsstarr, vårstarr, pillerstarr, knägräs, ljungögontröst, vanlig ögontröst, stenmåra, stagg och ängsvädd. Karaktärsarter är ljung, blåbär, lingon, gråfibbla m.fl.BevarandemålArealen torra hedar ska vara minst 8 ha.De torra hedarna ska vara väl hävdade genom bete och/eller bränning och ingen skadlig ansamling av förna får ske. Bränning ska ske i återkommande intervaller så att det finns ljung i olika successionsstadier. Naturliga störningsprocesser i form av t.ex. tramp, saltstänk och periodisk torkstress, ska förekomma. Det ska finnas en naturlig artsammansättning där populationerna av de typiska och karaktäristiska arterna föryngrar sig och inte minskar. Krontäckning av träd och buskar som vuxit upp i det välhävdade landskapet ska understiga 30 %. Vedartad igenväxningsvegetation ska inte förekomma mer än i begränsad omfattning (det vill säga träd och buskar som kunnat etablera sig på grund av att hävden blivit för svag). Näringsstatusen ska vara naturlig. Fläckvis ska det finnas små områden med bar jord. Det ska finnas födoresurser såsom pollen- och nektarresurser för fjärilar, bin och andra insekter. Fysiska strukturer i form av hällar, bryn och småvatten ska förekomma, samt även värdefulla buskar av t.ex. bärande, blommande och snårbildande slag.Negativ påverkanNaturtypen är känslig för upphörd eller bristande hävd, igenväxning, näringstillförsel, fragmentering samt rationellt jord- och skogsbruk.- Klimatförändringarna är ett hot mot naturtypen genom att artsammansättningen förändras med ökad temperatur.- En allt för kraftig röjning av buskar och träd (särskilt blommande och bärande) samt skötsel som avlägsnar småbiotoper och kantzoner missgynnar organismer som är beroende av dessa strukturer.Observera att fler faktorer som påverkar naturtypen negativt listas i stycket ”Vad kan påverka negativt” på områdesnivå.8 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-34953-2018 27 av 42SidaBevarandeåtgärder- Beteshävd- Bränning av ljungSe också beskrivningar av bevarandeåtgärder på områdesnivå.BevarandetillståndPå Brandholmen, Bockholmen och Runsö har de torra hedarna ett gynnsamt bevarandetillstånd. Dessa marker sköts genom bete med regelbunden bränning. I övrigt är bevarandetillståndet icke-gynnsamt eftersom hävden är för svag eller saknas helt. Det gör att ljunghedarna långsamt växer igen. På de öar som betas är tillståndet bättre än på de som inte betas, men även där pågår en smygande igenväxning.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-34953-2018 28 av 42Sida6270 - Silikatgräsmarker0 ha. Arealen ej fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningSilikatgräsmarker finns på flera platser i Stigfjorden bl.a. på Köleröds holme, Runsö, Hundholmen och i anslutning till de salta strandängarna i nordost.Generell beskrivning: 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. Typiska arter är bl.a. blåsuga, slåttergubbe, darrgräs, jungfrulin, olika dyngbaggar, månhornsbagge, vårtordyvel, ängspärlemorfjäril, smultronvisslare och slåttergräsfjäril. Välbevarad grundvattenförekomst är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga bevarandevärden.BevarandemålArealen silikatgräsmarker ska vara minst 4,4 ha.Silikatgräsmarkerna ska vara väl hävdade vid vegetationsperiodens slut och ingen skadlig ansamling av förna får ske. Det ska finnas en naturlig artsammansättning där populationerna av de typiska och karaktäristiska arterna föryngrar sig och inte minskar. För naturtypen främmande arter ska inte förekomma. Krontäckning av träd och buskar som vuxit upp i det välhävdade landskapet ska understiga 30 %. Vedartad igenväxningsvegetation ska inte förekomma (det vill säga träd och buskar som kunnat etablera sig på grund av att hävden blivit för svag). Naturtypen ska ha en ostörd hydrologi och näringsstatusen i marken ska vara naturlig. Solexponerade, varma miljöer ska förekomma i gräsmarken. Det ska finnas födoresurser såsom pollen- och nektarresurser för fjärilar, bin och andra insekter. Om förutsättningarna finns ska det finnas fysiska strukturer i form av hällar, bryn och stenmurar, samt även värdefulla buskar av t.ex. bärande, blommande och snårbildande slag. Det är positivt om det finns små områden med bar jord.Negativ påverkanNaturtypen är känslig för bristande hävd, igenväxning, näringstillförsel, fragmentering, exploatering, negativ utveckling för de arter som är knutna till naturtypen och rationellt jord- och skogsbruk.- Klimatförändringarna är ett hot mot naturtypen genom att artsammansättningen förändras med ökad temperatur.- 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 eller återupptaget bete- Röjning och bränning (vid behov).4,4 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-34953-2018 29 av 42SidaSe också beskrivningar av bevarandeåtgärder på områdesnivå.BevarandetillståndFör majoriteten av silikatgräsmarkerna i Stigfjorden bedöms bevarandetillståndet som icke-gynnsamt. Flera av dem står utan hävd och även bland några av dem som hävdas pågår en smygande igenväxning.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-34953-2018 30 av 42Sida6410 - Fuktängar1,1 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningFuktängar finns i några små områden på Köleröd holme och Bockholmarna. För naturtypen typiska arter som förekommer frekvent i dessa områden är hirsstarr, darrgräs och knägräs. Samtliga fuktängar ingår i områden som betas.Generell beskrivning: Hävdpräglade fuktängar med blåtåtel eller starr nedanför trädgränsen. Naturtypen har utvecklats genom lång hävdkontinuitet, och är beroende av att hävdas genom slåtter eller bete. Krontäckning av träd och buskar, som inte är av igenväxningskaraktär är låg. Hävdgynnade arter ska finnas. Fuktängar är en vanlig naturtyp i hela Sverige. Ofta är de örtrika och då är de viktiga för många insekter, inte minst fjärilar och bin. De har också mycket stor betydelse för fågellivet. Typiska kärlväxter är bland annat ängsvädd, blodrot och darrgräs. Bland fåglarna är tofsvipa, storspov och enkelbeckasin typiska arter.BevarandemålArealen fuktängar ska vara minst 1,1 ha.Fuktängarna ska vara väl hävdade vid vegetationsperiodens slut och ingen skadlig ansamling av förna får ske. Det ska finnas en naturlig artsammansättning där populationerna av de typiska arterna bibehålls eller ökar. Krontäckning av träd och buskar som vuxit upp i det välhävdade landskapet ska understiga 30 %. Vedartad igenväxningsvegetation ska inte förekomma (det vill säga träd och buskar som kunnat etablera sig på grund av att hävden blivit för svag). Såväl näringsstatusen som hydrologin ska vara naturlig.Negativ påverkanNaturtypen är känslig för utebliven eller förändrad hävd, näringstillförsel, ändrade hydrologiska förhållanden, minskad areal samt exploatering i eller i anslutning till området. Naturtypen är också känslig för minskning av populationerna hos de typiska arterna.- Klimatförändringarna är ett hot mot naturtypen genom att artsammansättningen förändras med ökad temperatur.- En allt för kraftig röjning av buskar och träd (särskilt blommande och bärande) samt skötsel som avlägsnar småbiotoper och kantzoner missgynnar organismer som är beroende av dessa strukturer.- Dräneringar som torkar ut naturtypen.- Naturtypen är känslig för förändringar i ansluten grundvattenförekomst. Välbevarad grundvattenförekomst 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.- Bränning (om behov finns).Se också beskrivningar av bevarandeåtgärder på områdesnivå.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-34953-2018 31 av 42SidaBevarandetillståndSamtliga fuktängar bedöms ha ett gynnsamt bevarandetillstånd. Bedömningen grundar sig påatt de ingår i betesmarker där det är sökt miljöersättning för betesmark med särskilda värdeneller mosaikbetesmark.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-34953-2018 32 av 42Sida8230 - Hällmarkstorräng0,4 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningHällmarkstorräng är en vanligt förekommande naturtyp på Bohuskusten. Inom Stigfjordens Natura 2000-område förekommer den i mosaik med andra naturtyper på majoriteten av de inventerade öarna. Sannolikt är arealen hällmarkstorräng kraftigt underskattad och kommer att öka i takt med att Stigfjorden inventeras och kunskapsläget förbättras. Öarna i Stigfjorden har traditionellt används som betesmarker och varit i stort sett helt öppna och fria från träd och buskar. Så såg det ut så sent som på 1970-talet, men sedan dess har mycket förändrats. I dagsläget betas bara en handfull av de ingående öarna och förbuskningen har tagit fart. Arealen hällmarkstorräng i gynnsamt tillstånd har därmed minskat. Trots detta finns naturtypen kvar på många platser, igenväxningstakten är långsam och på en del områden kan troligtvis det väderutsatta läget räcka för att upprätthålla gynnsam status.Naturtypen karaktäriseras generellt av 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 (<30 graders lutning) och består oftast av näringsfattiga graniter och gnejser. Naturtypen förekommer i huvudsak i områden med någon typ av störning. Bete men även naturliga processer som vindar, vågor och torka motverkar förnaansamlingen och bidrar till att upprätthålla naturtypen. Hällmarkstorrängarna är vanligtvis öppna, men kan ha en krontäckning upp till 30 %. På själva hällytorna växer endast olika arter av skorp- och bladlavar samt torktåliga mossor. Kärlväxter är i huvudsak begränsade till att växa i skrevor och ytor med grus eller tunt jordtäcke. I Stigfjorden märks arter som tuschlav, styvmorsviol, vårbrodd, vårspärgel, bergsyra, bergglim, grusbräcka, vitknavel och olika fetknoppar.BevarandemålArealen hällmarkstorräng ska vara minst 12 ha.Arealuppgiften grundar sig på inventeringar i norra Stigfjorden och Kälkeröns naturreservat. Det finns hällmarkstorräng även i andra delar av Natura 2000-området. I dagsläget är dock kunskapen om det för dålig för att det ska vara möjligt att kunna uppge en korrekt areal. Naturtypen ska uppnå ett gynnsamt bevarandetillstånd, vilket innebär att den pågående igenväxningen och minskningen av naturtypens utbredning måste upphöra. På en del platser sköts detta naturligt genom väder och vind, men på de flesta platser kvävs aktiv skötsel i form av bete och/eller röjningar och naturvårdsbränning. Även naturliga störningsprocesser såsom tramp, saltvattenstänk och periodvis torkstress ska påverka området. Det ska finnas en naturlig artsammansättning där populationerna av de typiska arterna bibehålls eller ökar. Träd och buskar ska finnas i sparsam mängd eller saknas helt. Vedartad igenväxningsvegetation ska inte förekomma (det vill säga träd och buskar som kunnat etablera sig på grund av att hävden blivit för svag). Området ska ha en ostörd hydrologi och naturlig näringsstatus. Hällar med blottat berg ska finnas.Negativ påverkanNaturtypen är känslig för upphörd eller bristande hävd, spridning av gödsel, luftföroreningar och klimatförändringar.- Ingen eller för svag hävd kan leda till förnaansamling och igenväxning. Detta påverkar både 12 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-34953-2018 33 av 42Sidafloran och fågellivet negativt.Observera att fler faktorer som påverkar naturtypen negativt listas i stycket ”Vad kan påverka negativt” på områdesnivå.Bevarandeåtgärder- Skötselåtgärder som håller hällmarkstorrängarna öppna. Skötseln kan ske genom bete och/eller manuella skötselinsatser i form av röjning och naturvårdsbränning.Se också beskrivningar av bevarandeåtgärder på områdesnivå.BevarandetillståndBrandholmen är väl betad och där är bevarandetillståndet för hällmarkstorrängarna gynnsamt. I övrigt är det icke-gynnsamt eftersom hävden är för svag eller saknas helt. Det gör att hällmarstorrängarna långsamt växer igen. På de öar som betas är tillståndet bättre än på de som inte betas, men även där pågår en smygande igenväxning.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-34953-2018 34 av 42SidaA038 - Sångsvan, Cygnus cygnusArtens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.BeskrivningStigfjorden är ett betydande rast- och övervintringsområde för sångsvan. Under flyttningsperioden kan stora mängder svanar samlas i området.Tidigare var sångsvanen sällsynt och häckade på ödsliga platser i inre Norrland. Under andra hälften av 1900-talet expanderade den kraftigt och häckar nu över hela landet. Sångsvan häckar vid grunda, vegetationsrika vatten där det finns god tillgång på undervattensväxter. Arten kräver relativt ostörda områden med lämplig och god tillgång på grön växtlighet under sin flyttning och övervintring. Arten övervintrar i södra Sverige, Danmark och Nordsjöländerna. Även finska och ryska fåglar passerar Sverige på sin väg mot övervintringsområdena.BevarandemålBevarandemålet är att bibehålla Stigfjordens naturmiljö så att den tillgodoser sångsvanens behov av övervintringsplats, föda och skydd.Negativ påverkanIngen hotbild finns för närvarande. Arten har ökat explosionsartat och det har antagligen aldrig funnits så många sångsvanar i Sverige.BevarandeåtgärderI dagsläget är inga specifika bevarandeåtgärder för sångsvanen nödvändiga.BevarandetillståndSångsvanen har ett gynnsamt bevarandetillstånd i Sverige. Arten klassas som som livskraftig (LC) i Artdadabankens rödlista från 2015. I Sverige har populationen ökat med 800-1200% under de senaste 30 åren. Förutsättningarna för sångsvanen att rasta och övervintra i Stigfjorden är år 2018 goda och därför bedöms bevarandetillståndet i området som gynnsamt.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-34953-2018 35 av 42SidaA075 - Havsörn, Haliaeetus albicillaArtens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.BeskrivningStigfjorden inklusive Kalvöfjorden är ett av de viktigaste områdena för havsörn i Bohuslän. 
Havsörnar uppehåller sig i området året om. Stigfjorden är ett betydelsefullt övervintringsområde för havsörn, framförallt för yngre individer. Tidigare har vintermatning av havsörn skett i området.Havsörn häckar längs Östersjökusten samt vid sötvatten i Syd- och Mellansverige. Den finns även i anslutning till vatten i inre Norrland. Arten är beroende av grova träd för placering av sina stora risbon. Ungfåglarna rör sig över betydande områden under de första levnadsåren, men förhållandevis få lämnar landet. De könsmogna, etablerade örnarna är i huvudsak stannfåglar. Yngre fåglar liksom många av häckfåglarna i Norrland flyttar under vintern till södra och mellersta Sverige, Danmark och norra Tyskland.I Sverige har havsörnen varit nära utrotning två gånger under 1900-talet: i början av seklet på grund av intensiv förföljelse, och under 1960- och 70-talet i huvudsak på grund av miljögifter. Arten försvann helt som häckfågel vid Västkusten i början av 1900-talet. Genom förbud mot användningen av metylkvicksilver, DDT och PCB under 1960- och 70-talet och genom intensiva skydds- och stödåtgärder kunde minskningen stoppas. Det tog flera år innan en återhämtning märktes. Nu är arten på frammarsch och gamla häckningsområden återkoloniseras. Spridningen sker från bestånden på ostkusten och västerut. Den har ännu inte nått Bohuslän, men mycket pekar på att den kommer etablera sig här inom en snar framtid.Stödutfodring under vintern hade en avgörande betydelse för att rädda beståndet när det var akut hotat. Idag behövs ingen vintermatning för att bevara stammen på nationell nivå, men en fortsatt förhöjd överlevnad genom utfodring medför att arten mycket snabbare kan återkolonisera områden som den tidigare försvunnit ifrån. Vid åtlarna sker också avläsningar av ringar vilket ger värdefull information för förvaltningen av bestånden. Den utfodring som fortfarande sker i landet bedrivs i huvudsak ideellt.BevarandemålBevarandemålet är att bibehålla Stigfjordens naturmiljö så att den tillgodoser havsörnens behov av övervintringsplats och födosöksområde.Se även bevarandemål på områdesnivå.Negativ påverkanDe största hoten mot havsörnen är förknippade med deras häcknings områden. Det kan handla om att häckningsplatser förstörs genom exploatering (t.ex. skogsbruk, fritidsbebyggelse, vindkraftverk) eller att det blir en ökad störning (t.ex. på grund av nya skogsbilvägar och andra vägar, fler fritidsbåtar, ökat friluftsliv). Ett högst tänkbart framtida hot är bristen på lämpliga boträd.Hot som även är aktuella vid Stigfjorden är:- Vindkraft. Kusträckor som är viktiga övervintringsområden bör inte tas i anspråk för lokalisering av vindkraftparker eftersom det kan innebära en stor risk för förhöjd dödlighet genom kollisioner.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-34953-2018 36 av 42SidaBevarandeåtgärderI dagsläget finns inga behov av specifika bevarandeåtgärder för havsörn i Stigfjordenområdet.BevarandetillståndHavsörnen har inte ett gynnsamt bevarandetillstånd i Sverige. Arten klassas som nära hotad(NT) i Artdatabankens rödlista från 2015. Förutsättningarna för havsörnen att födosöka ochövervintra i Stigfjorden anses år 2018 vara goda, baserat på att arten regelbundet observeras iområdet (Artportalen, år 2008–2018). Bevarandetillståndet i området bedöms därför somgynnsamt.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-34953-2018 37 av 42SidaA140 - Ljungpipare, Pluvialis apricariaArtens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.BeskrivningLjungpiparen uppträder regelbundet inom Natura 2000-området vid vår- och höststräck. Den rastar och födosöker framförallt i vikarna i Kalvöfjorden och Svanviks kile. Arten förekommer i större delen av landet. Den häckar huvudsakligen i fyra olika miljöer; på fjällhedar, trädlösa myrar i norr, trädlösa högmossar i söder och Ölands alvar. Den svenska populationen verkar stabil i norra delen av landet, men har minskat i söder. Gemensamt för de olika populationerna är kraven på stora öppna områden, med låg och gärna något gles växtlighet. De häckande fåglarna utnyttjar gärna närliggande åkrar under födosöket. I övervintringsområdet uppehåller sig ljungpiparen på öppna jordbruksområden. Ljungpiparen övervintrar huvudsakligen i västra och sydvästra Europa. Vårsträcket pågår april-maj och höststräcket juli-november.BevarandemålBevarandemålet är att bibehålla Stigfjordens naturmiljö så att den tillgodoser ljungpiparens behov av rastplats under vår- och höstflyttningen samt av föda och skydd.Negativ påverkanArten kan påverkas negativt av förändringar och störningar i häckningsområdena såsom markavvattning, igenväxning, fragmentering och predation på ägg och ungar.Hot som även är aktuella vid Stigfjorden är:- Upphörd hävd och igenväxning av strandängar och andra öppna miljöer.Bevarandeåtgärder- Fortsatt hävd av strandängar, hedar och andra betesmarker.- Fortsatt brukande av strandnära åkermarker så att de hålls öppna. Förändringar i brukandet t.ex. igenplantering med gran eller odling av energiskog kan påverka ljungpipare och andra fåglar negativt.BevarandetillståndLjungpiparen har ett gynnsamt bevarandetillstånd i Sverige. Arten klassas som livskraftig (LC) i Artdatabankens rödlista från 2015. Förutsättningarna för ljungpiparen att rasta i Stigfjorden anses år 2018 vara mestadels goda, baserat på att arten regelbundet observeras i området (Artportalen, år 2008–2018). Därför bedöms bevarandetillståndet i området som mestadels gynnsamt. Det finns risk att bevarandetillståndet försämras om de strandnära öppna naturtyperna inte hävdas i tillräcklig omfattning.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-34953-2018 38 av 42SidaA151 - Brushane, Philomachus pugnaxArtens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.BeskrivningBrushanen uppträder regelbundet inom Natura 2000-området vid vår- och höststräck. Denrastar och födosöker framförallt i vikarna mellan Ängholmen och Härholmen.Brushanen häckar företrädesvis på starrmyrar och längs sjöstränder i barrskogs- ochfjällregionerna från norra Dalarna och norrut. Mycket sällsynt häckar den dessutom numera påöppna fuktiga gräs- och starrängar i nordöstra Skåne, på Öland och Gotland. Förr häckadearten i Bohusläns våtslåtterängar, men sedan ängsbruket upphört har brushanen försvunnit somhäckfågel här. Brushanen är beroende av tillgång på välhävdade strandängar med orördhydrologi och är därför känslig för förändringar som innebär att dessa miljöer försvinner.Brushanen är en flyttfågel som generellt utnyttjar öppna områden med grunt vatten och sandigaeller gyttjiga bottnar som rastställen, men även översvämmade åker- eller betesmarker besöks.Det skandinaviska beståndet av brushanar övervintrar främst i Afrika söder om Sahara. Torka iövervintringsområdena kan eventuellt påverka beståndet negativt.BevarandemålBevarandemålet är att bibehålla Stigfjordens naturmiljö så att den tillgodoser brushanensbehov av rastplats under vår- och höstflyttningen samt av föda och skydd.Negativ påverkanDe största hoten mot Brushanen är förknippade med dess häckningsområden ochövervintringsområden. Det handlar om igenväxning och fragmentering av häckningsområdensamt om miljögifter, jakt och torka i övervintringsområdena. Dränering och ödeläggelse avviktiga våtmarksområden längs flyttningslederna är ett annat hot.Hot som även är aktuella vid Stigfjorden är:- Upphörd hävd och igenväxning av strandängar och andra öppna miljöer.Bevarandeåtgärder- Fortsatt hävd av strandängar och glasörtstränder.- Fortsatt brukande av strandnära åkermarker så att de hålls öppna. Förändringar i brukandett.ex. igenplantering med gran eller odling av energiskog kan påverka brushanar och andrafåglar negativt.BevarandetillståndBrushanen har inte gynnsamt bevarandetillstånd i Sverige. Arten klassas som sårbar (VU) iArtdatabankens rödlista från 2015. Förutsättningarna för brushanen att rasta i Stigfjorden ansesår 2018 vara mestadels goda, baserat på att arten regelbundet observeras i området(Artportalen, år 2008–2018). Därför bedöms bevarandetillståndet i området som mestadelsgynnsamt. Det finns risk att bevarandetillståndet försämras om de strandnära öppnanaturtyperna inte hävdas i tillräcklig omfattning.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-34953-2018 39 av 42SidaA166 - Grönbena, Tringa glareolaArtens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.BeskrivningGrönbenan uppträder regelbundet inom Natura 2000-området vid vår- och höststräck. Denrastar och födosöker framförallt i vikarna mellan Ängholmen och Härholmen.Grönbenan häckar i stora delar av landet, men största delen av populationen finns i norr.Lämpliga häckningsmiljöer utgörs av sanka stränder längs sjöar och vattendrag samt påfuktiga/våta gräs- eller starrbevuxna myrar. Arten kräver tillgång på öppet vatten och dyigastränder. Grönbenan är en flyttfågel. Den anländer till häckningsplatserna i maj ochhöststräcket pågår juni-september. Under flyttningen påträffas grönbenan både längs kustensamt vid olika inlandsvåtmarker av öppen karaktär. Arten övervintrar främst i tropiska Afrika.BevarandemålBevarandemålet är att bibehålla Stigfjordens naturmiljö så att den tillgodoser grönbenansbehov av rastplats under vår- och höstflyttningen samt av föda och skydd.Negativ påverkanArten kan påverkas negativt av förändringar och störningar i häckningsområdena såsommarkavvattning, igenväxning, fragmentering och predation på ägg och ungar.Hot som även är aktuella vid Stigfjorden är:- Upphörd hävd och igenväxning av strandängar och andra öppna miljöer.Bevarandeåtgärder- Fortsatt hävd av strandängar och glasörtstränder.- Fortsatt brukande av strandnära åkermarker så att de hålls öppna. Förändringar i brukandett.ex. igenplantering med gran eller odling av energiskog kan påverka grönbenor och andrafåglar negativt.BevarandetillståndGrönbenan har ett gynnsamt bevarandetillstånd i Sverige. Arten klassas som livskraftig (LC) iArtdatabankens rödlista från 2015. Förutsättningarna för grönbenan att rasta i Stigfjordenanses år 2018 vara mestadels goda, baserat på att arten regelbundet observeras i området(Artportalen, år 2008–2018). Därför bedöms bevarandetillståndet i området som mestadelsgynnsamt. Det finns risk att bevarandetillståndet försämras om de strandnära öppnanaturtyperna inte hävdas i tillräcklig omfattning.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-34953-2018 40 av 42SidaA193 - Fisktärna, Sterna hirundoArtens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.BeskrivningFisktärnan häckar i kolonier på mer eller mindre öppna kobbar, uddar och skär. Arten ärberoende av tillgång på fiskrika grunda vattenområden för näringsfångst samt ostördahäckningsplatser. För att större kolonier ska kunna etableras krävs rovdjursfria områden.Under häckningen födosöker arten inom ett område på cirka 1-5 kvadratkilometer. Fisktärnanlever av småfisk, blötdjur och insekter.Fisktärnorna som häckar på Bohuskusten anländer till området i slutet av april och början avmaj. Själva häckningen på skären börjar som tidigast i början av maj-juni och kan pågå in iaugusti. Därefter lämnar fisktärnorna området i augusti och september för att påbörjaflyttningen mot vinterkvarteren i västra och södra Afrika. Fisktärnorna kan häcka i artrenakolonier eller tillsammans med silvertärna och andra måsfåglar. En viktig faktor för valet avhäckningsmiljö tycks vara graden av öppenhet på lokalen. Fisktärnorna föredrar öppna miljöermed fri utsikt från själva boplatserna. Förekomsten av öppet grussubstrat är gynnsamt för arten.Häckande fisktärnor förekommer i Stigfjorden. Antalet inrapporterade observationer iArtportalen är dock få.BevarandemålDet ska förekomma kolonier av häckande fisktärna i området. Här ska finnas lämpligahäckningsmiljöer i form av öppna skär och tillgång på öppet grussubstrat där störning frånmänniskor saknas under häckningsperioden (maj-augusti). Vattenkvaliten ska vara god med ettbra siktdjup och det ska finnas god tillgång på bytesfisk. Predation från mink ska inteförekomma.Negativ påverkanFisktärna är känslig för mänsklig störning under häckningsperioden (maj-augusti), igenväxningav öppna skär samt predation av ägg och ungar (t.ex. av mink).- Lokalt kan störningar från båttrafik och friluftsliv påverka arten negativt.- Ohävd och igenväxning kan leda till att viktiga häckningsplatser försvinner.- Lokalt kan förekomst av mink leda till att kolonier försvinner.- Spridning och ackumulering av miljögifter har negativa effekter på häckningsutfallet.- Eventuell etablering av vindkraftverk vid kända kolonier kan vara ett framtida hot.BevarandeåtgärderFörekomst av mink bör övervakas och skyddsjakt ske vid behov.BevarandetillståndUtifrån den begränsade kunskap vi har om fisktärnan i Stigfjorden är det svårt att göra enbedömning av dess bevarandetillstånd lokalt i området. Lämpliga miljöer för både häckningoch födosök bedöms finnas i området (2018). Kustfågelinventeringen visar att antalethäckande fisktärnor generellt sett är stabilt längs Bohuskusten. Nationellt bedöms fisktärnansom livskraftig (LC).
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BEVARANDEPLAN Diarienummer511-34953-2018 42 av 42SidaNaturtypsindelningen i Stigfjorden finns inte med som kart-bilaga till bevarandeplanen.Uppdaterad information om naturtypers utbredning i Stigfjorden kommer inom kort (under 2019)gå att hitta med hjälp av kart-verktyget "Skyddad natur". Det kan nås på Naturvårdsverketshemsida genom att söka på ”kartverktyget skyddad natur”. I kartverktyget söker du upp aktuelltområde och klickar på namnet för mer information. Behöver du hjälp med att få fram en karta fören specifik del av Stigfjorden, kontakta Länsstyrelsen.
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