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Rapportering av länsstyrelsernas uppdrag att föreslå nya Natura
2000- områden och kvalitetssäkra befintliga

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att föreslå Naturvårdsverket att följande områden ska
ingå i Natura 2000 nätverket:
Brona, Skövde kommun,
Gökstorpskärren, Skövde kommun,
Koljön, Orust kommun
Länsstyrelsen beslutar att föreslå Naturvårdsverket att följande Naturaområden utvidgas:
Falköping,Krokstorp, Falköpings kommun
Svartedalen och Svartedalens naturskogar, Lilla Edets kommun
Tiveden, Karlsborgs kommun
Koster- Väderöfjorden, Strömstads kommun.
Områdenas avgränsning framgår av bilaga 3.
Bakgrund
Enligt det regeringsuppdrag som länsstyrelserna fick 2014 ska länsstyrelserna bland annat ge förslag till nya Natura 2000- områden, förslag till utvidgningar av befintliga Natura 2000-områden samt förslag till justeringar i Natura 2000-databasen. Enligt reviderad tidsplan ska redovisningen ske till
Naturvårdsverket den 27 april 2015.
Länsstyrelsen har den 27 mars skickat in förslag till mindre justeringar och
rättade uppgifter för befintliga Natura 2000-områden.
I uppdraget ingår att särskilt peka ut områden med naturtyperna rissandhed
och grässandhed. Det föreslagna området Brona innehåller naturtypen grässandhed. De områden som nu föreslås presenteras i bilaga 1. Vid förankringen med kommuner och markägare har inga invändningar inkommit. I
Falköping Krokstorp är ledningsägaren positiv under förutsättning att förslaget inte innebär några inskränkningar i deras möjligheter att underhålla
ledning och ledningsgata under normal drift alt driftstörning.
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I detta ärende har länsöverdirektör Lisbeth Schultze beslutat. Naturvårdshandläggare Maria Johansson har varit föredragande. I handläggningen har
också naturvårdsdirektör Sven Swedberg och Funktionschef för Ärendefunktionen Samhällsbyggnadsenheten Karin Slättberg deltagit.

Lisbeth Schultze
Maria Johansson
Detta beslut har signerats digitalt. Därför saknas underskrifter.

Bilagor
1. Beskrivning av områdena
2. Kartor som visar förelagen till utökningar
3. Beslutskartor med nya gränsen
4. Blankett 13 A
5. Blankett 14 A
6. Blankett 14 B
7. Motiveringstabellen
8. Tjänsteanteckningar
9. Shape-filer med yttergränser.
10. Export från Natura 2000- databasen
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Bilaga 1 Beskrivning av förslagen på nya och utökade Natura
2000- områden
Förslag på nya områden
Brona, Skövde kommun
Området Brona ligger norr om Kärnsjukhuset, i nära anslutning till
Naturreservatet Rånna-Ryd och Natura 2000-områdena Ryds ängar och
Skåningstorpskärret. Norra delen har under lång tid skötts genom slåtter av
Naturskyddsföreningen och är en artrik äng på sandig mark. Där finns
många sällsynta arter varav flera rödlistade arter. Ängen utgör en del av en
större grässandhed som sträcker sig söderut. Naturvärdena i gräsmarken är
känsliga för igenväxning och hela området bör hävdas genom årlig slåtter
eller bete. För att upprätthålla blottade sandytor kan viss markstörning vara
positiv. Hela området har idag höga till mycket höga naturvärden. Området
ingår i Skövde kommuns naturvårdsprogram.
Det ursprungliga förslaget på yttergräns har justerats efter synpunkter från
Skövde kommun. Länsstyrelsen avser att ha en fortsatt dialog med
kommunen om de naturvärden som ligger utanför nu föreslaget område.
Gökstorpskärren, Skövde kommun
Gökstorpskärren ligger norr om Sjogerstads kyrka och utgörs av två
sluttande rikkärr på totalt 0,8 hektar. Det stora Gökstorpskärret är skyddat
som biotopskydd av Skogsstyrelsen. Rikkärren har artrik kärlväxt- och
mossflora. Otandad grynsnäcka och kalkkärrgrynsnäcka, som är Natura
2000- arter, finns.
Skövde kommun som är markägare tillstyrker förslaget.
Koljön, Orust kommun
Koljön ligger söder om Flatön-Ängön mitt i fjorden med öns namn, Koljö
fjord. Naturvärdena är höga både ovan och under vattnet. Två tredjedelar av
det föreslagna området ingår i Koljöns naturreservat som bildades 1974.
Förslag på skötselplan jämte skötselplanekarta finns för området men
omfattar endast skötsel av landområdet.
Koljön utgör krönet på en submarin ås, där mäktiga glaciala gruslager
(isälvssediment) avsatts kring en urbergskärna av gnejs. De mjukt välvda
landformerna och den relativt ringa höjden över vattnet präglar öns
topografi. Berget går i dagen bara på mindre ytor. Större delen av öns areal
upptas av äldre tallskog som helt dominerar landskapsbilden. Sådana
kusttallskogar är sällsynta i denna del av Sverige. Runt ön är
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strandmiljöerna också av högt naturvärde då inslaget av skal (från musslor
mm) i grusavlagringarna är högt.
Runt Koljön och västerut mot Flatön utbreder sid grunda marina habitat. I
huvudsak utgörs vattenområden av naturtyperna:
1167 – stora grunda vikar och sund med dominans av ålgräs samt
1140 – ler och sandbottnar som blottas vid lågvatten.
De marina miljöerna i området har översiktligt inventerats sommaren 2014.
Ålgräsutbredningen har satellitbildanalyserats 2008, 2013 och 2014
(analysen för senaste året är inte riktigt färdig ännu).
Det dominerade hotet mot marina kustmiljöer är alltjämt övergödning och
bestående ekologisk konsekvens av tidigare överfiske i innerfjordarna. Även
om trenden visar på minskande näring i Bohusläns kustvatten kommer det ta lång
tid innan åthämtningen syns. Naturtyperna är också känsliga för fysisk störning
som exploatering i vattenområdet (t ex muddring, nya eller utbyggda bryggor,
omfattande ankring mm ).
Området ägs av Västkuststiftelsen. Inga invändningar mot förslaget har inkommit.

Utökningar av befintliga Natura 2000 områden
Falköping Krokstorp, Falköpings kommun
Den föreslagna utökningen består av ett rikkärr som är 0,3 ha stort. Området
ägs av Skövde kommun. Det ligger i en kraftledningsgata ca 200m SO om
befintliga Natura 2000-området Falköping Krokstorp. Här är bl.a.
orkidéerna brudsporre och honungsblomster funna. Naturvärdena i
gräsmarken är känsliga för igenväxning. Kärret har hållits någorlunda öppet
genom de röjningar som görs för att säkra ledningsgatan. Under 2014 har
dock ett restaureringsarbete utförts för att få bort ytterligare
igenväxningsvegetation. Årlig slåtter skulle gynna naturvärdena i fältskiktet.
En utvidgning av det befintliga Natura 2000-området med nytt delområde
under kraftledningsgatan skulle vara en positiv förstärkning av
rikkärrsvärdena i Krokstorp. Markägaren Falköpings kommun är positiva
till förslaget. Ledningsägaren, Falbygdens Energi AB, är positiv under
förutsättning att förslaget inte innebär några inskränkningar i deras
möjligheter att underhålla ledning och ledningsgata under normal drift alt
driftstörning.
Svartedalen och Svartedalens naturskogar, Lilla Edets kommun
I Svartedalen finns idag ett större Natura 2000-område som kallas
Svartedalen och som är utpekat enligt fågeldirektivet. Det finns också ett
mindre område som är utpekat enligt art- och habitatdirektivet. Det området
kallas Svartedalens naturskogar. Den föreslagna utvidgningen gäller både
Svartedalen och Svartedalens naturskogar. Området är skyddad som
naturreservat sedan 1999. Skogsbruksåtgärder är reglerade i
naturreservatsbeslutet. Detta förslag innebär att all skog där skogsbruk inte
får ske kommer att ingå i Natura 2000-nätverket. Den föreslagna
utvidgningen har likartade naturvärden som resten av området. Det består av
sjö, myr och barrskogar. Natura 2000-naturtyperna västlig taiga (9010),
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Skogsbevuxen myr (91D0) och högmossar (7110) finns. Orre, som är en
Natura 2000- art, har en spelplats här.
Den aktuella utökningen är privatägd. Markägaren är positiv till utökningen
av Natura-området.
Tiveden, Karlsborgs kommun
Det finns ett förslag om utökning av Tivedens nationalpark och beslut om
detta tas av Regeringen under 2016. Länsstyrelserna har fått i uppdrag av
Naturvårdsverket att föreslå att nationalparkens utvidgning ska ingå i Natura
2000. Den föreslagna utvidgningen är av likartad karaktär som övriga
området. Naturtyperna myrsjöar (3160), Öppna mossar och kärr (7140),
västlig taiga (9010) och skogsbevuxen myr (91D0) finns. I utökningen finns
också en spelplats för tjäder. Tjäder är en Natura 2000- art. Utvidgningen
ägs av staten.
Koster- Väderöfjorden, Strömstads kommun
Utökningen ligger inom Kosterhavets nationalpark, strax söder om Trossö
och väster om Havstensund (se bilaga 2). I och med att större delen av
nationalparken redan ingår i Natura 2000- området bör området
kompletteras med denna del. Utökningen består av hav och enstaka mindre
öar, och är av likartad karaktär som resten av området. Utvidgningen ägs av
staten.
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