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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 EUs fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. Syftet är att hejda 
utrotning av vilda djur och växter och att hindra att deras livsmiljöer förstörs. Alla medlemsländer ska peka 
ut områden dels för fåglar som anges i EUs 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 EUs arbete för att bevara biologisk mångfald. I 
fågeldirektivet och habitatdirektivet listas 170 naturtyper och sammanlagt cirka 900 växt- och djurarter som 
särskilt värdefulla. 90 av naturtyperna och drygt 100 av djur- och växtarterna i habitatdirektivets bilaga 1 och 
2 finns i Sverige. Därtill häckar regelbundet cirka 60 av fågeldirektivets fåglar i vårt land. 

Bevarandeplaner 

För varje Natura 2000- område ska Länsstyrelsen ta fram en beskrivning. Detta ska göras i särskilda 
bevarandeplaner eller i en skötselplan om området även är naturreservat. I planen ska det finnas en 
beskrivning av området med bevarandesyfte, bevarandemål och beskrivningar av de naturtyper och arter som 
ska bevaras och bidra till gynnsam bevarandestatus. Hot mot Natura 2000-områdets arter och naturtyper, och 
behov av bevarandeåtgärder, till exempel 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, till exempel skyddsbeslut 
för naturreservat. Föreskrifter enligt eventuella skyddsbeslut gäller parallellt med den tillståndsplikt som 
gäller inom Natura 2000. 

Tillståndsplikt och samråd 

För att inte skada naturvärden krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan 
påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det kan även gälla åtgärder utanför Natura 2000-området, om de 
kan påverka miljön i området. Detta regleras i miljöbalken (7 kap. 27-29§§). Då det kan vara svårt att avgöra 
vilka åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka naturvärden behöver man samråda med Länsstyrelsen 
före genomförandet. Vid skogsbruksåtgärder hålls samråd med Skogsstyrelsen. Mer information finns hos 
Länsstyrelsen, läs på webben eller kontakta en handläggare. 

Kartor 

Information om naturtypers utbredning och arter i ett enskilt område går att hitta med hjälp av kartverktyget 
Skyddad natur. Det kan nås på Naturvårdsverkets hemsida genom att söka på ”kartverktyget skyddad natur”. 
Det finns även möjlighet att ladda ner naturtypskartan som shape-fil. För mer information se Länsstyrelsens 
hemsida. 
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Områdets totala areal: 87,8 ha

Kommun: Karlskrona

Bevarandesyfte

Det överordnade bevarandesyftet för Natura 2000-nätverket är att bidra till bevarandet av 
biologisk mångfald genom att bibehålla eller återskapa gynnsam bevarandestatus för de 
naturtyper och arter som omfattas av EUs fågeldirektiv eller art- och habitatdirektiv. För det 
enskilda Natura 2000-området är syftet att bevara eller återställa ett gynnsamt tillstånd för de 
naturtyper eller arter som utgjort grund för utpekandet av området. Senora Svenö bidrar till att 
uppfylla miljömålen Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ett rikt odlingslandskap och 
Ett rikt växt- och djurliv.

De prioriterade bevarandevärdena är naturtyperna stora vikar och sund, enbuskmarker och 
havsstrandängar. Senora Svenö uppvisar ett för östra skärgården representativt 
skärgårdslandskap, ålderdomligt präglat genom månghundraårig hävd. Strukturerna av ett delvis 
bevarat småskaligt odlingslandskap med åkerlappar och hävdat utmarksbete av främst 
enbuskmarker och hedar, finns ännu kvar. Området har höga biologiska värden, såväl marina 
som på land.

De grunda marina miljöerna uppvisar en rik vegetation med måttlig påverkan från trådalger och 
är viktiga för rekrytering av fisk såsom gädda och abborre. Det är av särskilt stor vikt att 

Naturtyper och arter som ska bevaras i området:

Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2016-10-28

Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-21

Regeringsbeslut, historik: 

SPA: Nej, pSCI: 1997-01-01, SCI: 2004-12-01, SAC: 2011-03-01,  regeringsbeslut 
M2010/4648/Nm

Markägarförhållanden: 

Privat

Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:

1160 - Stora vikar och sund

1630 - Strandängar vid Östersjön

5130 - Enbuskmarker
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områdets förutsättningar för rekryteringen av gädda och abborre bibehålls, med tanke på att 
området angränsar till den dåligt fungerande rekryteringen av gädda och abborre på länets ostkust 
och norrut.

Beskrivning av området

Området utgörs av ön Svenö med omgivande vattenområden i Torhamns skärgård i östra 
Blekinge. Ön har en svagt markerad sprickdalstopografi vilken kännetecknas av bergsryggar som 
sträcker sig i nord-sydlig riktning. Dessa hällmarkspartier har ett buskskikt av slån-, nypon- och 
enbuskar, samt en del mindre träd som rönn, ek och vildapel. Mellan bergsryggarna ligger 
dalstråk med fuktigare mark som utgörs av friskäng eller fuktäng, dessa är i det närmaste helt 
öppna. Västra delen av ön utgörs av enbuskbevuxen gräshed med inslag av nypon och slån. Den 
marina miljön präglas av grunda vikar med mjukbotten där vegetationen är högvuxen och en 
viktig livsmiljö för många arter av såväl fisk och fågel  som kräftdjur och musslor. 
Havsmiljöförordningen omfattar allt havsvatten, och ett system för att bedöma miljöstatus är 
under utveckling. Den inledande bedömningen (2012) indikerar att god miljöstatus inte uppnås i 
Östersjön. Vattenförvaltningsförordningen omfattar kustvatten (ut till en nautisk mil utanför 
baslinjen) och den ekologiska statusen i området är bedömd som otillfredställande nordost om ön 
och som måttlig sydväst om ön på grund av övergödning och miljögifter (2013). 

Svenö utgör ett exempel på östra skärgårdens kulturlandskap av utmarkstyp. En karta över Svenö 
från 1760 visar att ön redan då utnyttjades som betesö. Häradsekonomiska kartan från början av 
1900-talet visar en helt öppen betesö med ett boställe, med tillhörande åkermark på öns västra 
udde. Spår av detta finns kvar i form av en husgrund, en brunn, samt stenmursomgärdad tidigare 
uppodlad mark. En familj bodde och livnärde sig på ön fram till mitten av 1960-talet.

Svenö är en välbesökt ö bland båtturister och har ett stort värde för friluftslivet.

Vad kan påverka negativt

Ängs- och betesmarker
- Minskat eller upphört bete/slåtter, vilket på sikt leder till igenväxning av buskar och träd och 
utarmning av den hävdgynnade floran och faunan.
- Tillskottsutfodring av betesdjuren ger indirekt näringstillförsel till marken och missgynnar den 
konkurrenssvaga floran. 

Marina miljöer
Marina miljöer hotas av övergödning orsakat av näringsläckage, såsom kväve och fosfor. Effekter 
av övergödning kan innebära minskat siktdjup, minskad djuputbredning av makroalger, algmattor, 
syrebrist och påverkad artsammansättning. Mänsklig påverkan i form av byggnation, dumpning, 
muddring, båttrafik (svall, ljud, ankring, grumling), mineral/sand/sten utvinning, utsläpp av olja 
och kemikalier kan också inverka negativt på den marina miljön. För stort uttag av fisk eller fiske 
med icke-selektiva redskap kan påverka artsammansättningen och hela ekosystemet. Även 
inkommande främmande arter kan påverka artsammansättningen. Marint avfall, inklusive dess 
nedbrytningsprodukter, kan förorsaka skada på ekosystemet. Ökad mängd koldioxid i atmosfären 
och ökad temperatur orsakar försurning av havet. Detta är ett hot mot marina organismer, främst de 
med skelett av kalk, som kräftdjur och blötdjur.

Bevarandeåtgärder

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§§).
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Skydd för området
-Området är avsatt som naturreservat med namnet Svenö sedan 1975, med en skötselplan från
1986 och skyddas enligt 7 kap 4-6 och 30 §§ miljöbalken. I reservatsföreskrifterna regleras
naturvårdsförvaltningen, allmänhetens rättigheter och skyldigheter samt markägarens och
nyttjanderättshavarens förfoganderätt över området och vad denne behöver tåla för intrång.
Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Blekinge län.
- Områdets marina vatten skyddas enligt vattendirektivet och havsmiljödirektivet.
Miljökvalitetsnormer för vatten fastställs med stöd av 5 kap miljöbalken, enligt
vattenförvaltningsförordningen och Havs- och vattenmyndighetens författningssamling, HVMFS
2013:19 samt HVMFS 2012:18. Normerna ställer krav på vattnets kvalitet. De marina miljöerna
är även skyddade genom Sveriges åtaganden inom HELCOM, Baltic Sea Action Plan,
aktionsplan för Östersjön.

Uppföljning av naturtyper och arter

Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs. Uppföljningen ska ske 
enligt de manualer för skyddade områden som har tagits fram av Naturvårdsverket. Mätbara mål, 
så kallade målindikatorer, ska registreras i databasen SkötselDOS. Dessa målindikatorer följs 
sedan upp. Målsättningen är att kunna se om de bevarandemål som satts upp i bevarandeplaner 
och skötselplaner uppfylls, att skötseln fungerar och att Natura 2000 - naturtyperna och arterna 
har gynnsamt tillstånd.
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Bilagor

Bilaga 1. Områdeskarta.
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