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Enligt sändlista 
 

Förslag till nya Natura 2000-områden för sjöfåglar 
 

Länsstyrelsens förslag 
Länsstyrelsen i Uppsala län har för avsikt att föreslå Naturvårdsverket att 
tre Natura 2000-områden utvidgas samt att ett nytt Natura 2000-område 
utpekas enligt Fågeldirektivet (SPA) för sjöfågel (se redovisningen, 
kartorna på sista sidorna). Utvidgning föreslås för Natura 2000-området 
Ledskär och Gårdskärskusten föreslås utpekas som nytt Natura 2000-
område. Länsstyrelsen föreslår också en sammanslagning och utvidgning 
av Natura 2000-områdena Björns skärgård och Bleckan, Söderören samt 
Västerbådan Lågagrundet och Hållet, Blåbådan. 
 
Länsstyrelsen vill ha synpunkter på förslaget från alla berörda. Det gäller 
såväl privatpersoner, markägare, organisationer och företag, som 
kommuner och myndigheter. Synpunkter kan lämnas på e-post till 
Länsstyrelsen: 

uppsala@lansstyrelsen.se 

Senast 8 augusti 2022 vill vi ha era synpunkter. 

Ange ärendets diarienummer, 511-4691-21 för att underlätta hanteringen 
 
Även om inget yttrande inkommer kan ärendet komma att avslutas. 
 
Synpunkter inkomna under yttrandetiden kommer att sammanställas och 
tillföras slutredovisningen till Naturvårdsverket. 
 
Bakgrund till länsstyrelsernas uppdrag 
Länsstyrelserna fick i juni 2021 i uppdrag från regeringen att granska 20 
marina områden som organisationen BirdLife pekat ut som särskilt 
viktiga för fåglar (så kallade IBA-områden = Important Bird and 
Biodiversity Areas). Länsstyrelserna ska bedöma om dessa områden har 
sådana värden för fåglar att de bör pekas ut som SPA enligt 
fågeldirektivet. Bakgrunden till regeringsuppdraget är kritik från EU-
kommisionen gällande att Sverige inte har pekat ut tillräckligt mycket 
marina SPA-områden. Vid kommissionens granskning har en jämförelse 
gjorts mellan det svenska utpekandet av SPA-områden och de marina 
områden som BirdLife angett som betydelsefulla för fåglar. 
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Länsstyrelsernas förslag ska redovisas till Naturvårdsverket i augusti 
2022. 

Det är endast områden som inte har tillräckliga värden för fågellivet 
som får uteslutas.  

För Uppsala län handlar det om två kustområden som är IBA-områden: 

• Yttre Lövstabukten-Björns skärgård

• Ledskär-Karlholmsviken

Utöver dessa områden har Länsstyrelserna fått möjlighet att granska de 
marina IBA områden som inte ingår i uppdraget, men som har områden 
som är viktiga för fågellivet. I Uppsala län har ett sådant IBA-område 
identifierats: 

• Gräsö östra skärgård

Sammanställning av kunskap har skett  
Vi har sammanställt kunskapsunderlaget från flertalet 
häckfågelinventeringar och inventeringar av rastande och ruggande 
fåglar, inventering av övervintrande fåglar från flygplan samt data från 
artportalen. Sammanställningen har använts för att göra en samlad 
bedömning av kustområdenas betydelse för fågellivet. Länsstyrelsens 
sammanställning visar att stora delar av de IBA-områden som har pekats 
ut av BirdLife i Uppsala län är betydelsefulla områden för prioriterade 
rastande och häckande sjöfågelarter. Det innebär att de bör pekas ut som 
Natura 2000-områden enligt fågeldirektivet. Större delen av de områden 
som föreslås är marina områden eller häckningsöar. Större delen av 
fastlandsområden som ligger inom IBA-områden föreslår vi inte ska 
pekas ut som Natura 2000-områden då de inte bedöms ha tillräckligt 
höga värden för fågellivet. 

Generell information 
Generell information om Natura 2000 finns på Naturvårdsverkets 
webbplats, www.naturvardsverket.se, under 
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-
Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Naturvard/Skydd-av-natur/Natura-2000/. 
Kartor och kortfattad information om skyddade områden kan nås på 
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ 
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Kontakt 
Välkommen att kontakta oss för frågor på telefon 010-223 30 00 (växel) 
eller via e-post omradesskydd.uppsala@lansstyrelsen.se. 

Synpunkter på remissen skickas till uppsala@lansstyrelsen.se 

Bilagor 
Bilaga 1 Redovisning av förslag till nya SPA-områden i Uppsala län 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

Sändlista 

Myndigheter 
Energimyndigheten, registrator@energimyndigheten.se 
Fortifikationsverket, bo.larsson2@fortifikationsverket.se  
Försvarsmakten, exp-hkv@mil.se 
Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se 
Jordbruksverket, jordbruksverket@jordbruksverket.se 
Kustbevakningen, registrator@kustbevakningen.se 
Riksantikvarieämbetet, registrator@raa.se 
Svenska kraftnät, registrator@svk.se 
Sjöfartsverket, sjofartsverket@sjofartsverket.se 
Skogsstyrelsen, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 
Sveriges Geologiska Undersökningar SGU, sgu@sgu.se 
Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se 
Transportstyrelsen, kontakt@transportstyrelsen.se 

Fastighetsägare – enligt separat sändlista 

Kommuner och regioner 
Tierps kommun, medborgarservice@tierp.se 
Älvkarleby kommun, kommun@alvkarleby.se 
Östhammar kommun, osthammardirekt@osthammar.se 
Region Uppsala, region.uppsala@regionuppsala.se 

Övriga 
Jägareförbundet Uppsala län, lars.bjork@jagareforbundet.se 
Jägarnas Riksförbund Uppsala län, jrf@jagarnasriksforbund.se 
Naturskyddsföreningen Uppsala län, grona.mk@gmail.com 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Naturskyddsföreningen i Tierp, inger.lindgren.tierp@gmail.com 
Naturskyddsföreningen Älvkarleby, linderheim@gmail.com 
SOF-BirdLife, info@birdlife.se 
Upplands Ornitologiska Förening, info.uof@gmail.com 
Upplandsstiftelsen, info@upplandsstiftelsen.se 
Östhammars Naturskyddsförening, jivander.h.uppsala@gmail.com 
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