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1 Uppdraget från regeringen 
Regeringen beslutade 2021-06-03 att ge länsstyrelserna i uppdrag att bedöma 
marina IBA-områden och vid behov lämna förslag på nya SPA-områden enligt EU:s 
fågeldirektiv (M2021/01160). 

1.1 Bakgrund till länsstyrelsernas uppdrag 
Fågeldirektivet är en del av EU:s naturvårdslagstiftning. Direktivets syfte är att bidra 
till bevarandet av vilda fåglar inom EU. Medlemsländerna ska peka ut de viktigaste 
områdena för fåglar som särskilda skyddsområden (Special Protection Areas, SPA). 
Genom utpekandet blir områdena en del i EU:s Natura 2000-nätverk av skyddade 
områden. SPA-områden ska pekas ut både för ett antal särskilt angivna fågelarter och 
för miljöer som är särskilt viktiga för flyttfåglar när de häckar, flyttar, övervintrar 
eller rastar. 
 
Länsstyrelserna fick i juni 2021 i uppdrag från regeringen att bedöma 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 fastställas som 
SPA-område enligt fågeldirektivet. Bakgrunden till regeringsuppdraget är att EU-
kommissionen menar att Sverige har brister i Natura 2000-nätverket och har inlett 
ett överträdelseärende mot Sverige. Kommissionen har krävt att Sverige pekar ut 
samtliga IBA-områden som SPA-område, om det inte finns faktaunderlag som 
motiverar varför detta inte ska ske. 
 
Länsstyrelsernas förslag ska redovisas till Naturvårdsverket i oktober 2022. 
Naturvårdsverket kommer att granska förslagen, och lämna dem vidare till 
regeringen som sedan tar beslut om vilka områden som Sverige pekar ut som SPA-
områden till Natura 2000-nätverket. 
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Länsstyrelsernas bedömning av om IBA-områdena även bör pekas ut som SPA-
områden ska vara grundade på vetenskaplig information om fågelförekomster och 
arternas ekologiska behov. Förslagen kan behöva omfatta både vatten- och 
landområden, till exempel stränder eller häckningsplatser i kustområdet som 
fåglarna använder under sin livscykel. Länsstyrelserna behöver också motivera varför 
eventuella delar av BirdLife:s områden inte bedöms inneha sådana värden att de 
behöver pekas ut som SPA-områden. Den motiveringen ska också bygga på 
vetenskapliga grunder. 

1.2 Syfte 
Det överordnade bevarandesyftet för Natura 2000-nätverket är att bidra till 
bevarandet av biologisk mångfald genom att bibehålla eller återskapa gynnsam 
bevarandestatus för de arter som omfattas av EU:s fågeldirektiv. För det enskilda 
Natura 2000-området är syftet att bevara eller återställa ett gynnsamt tillstånd för de 
arter som utgjort grund för utpekandet av området. De föreslagna Natura 2000-
områdena bidrar till att uppfylla miljömålen Hav i balans och levande kust och skärgård, 
samt Ett rikt växt- och djurliv. 

2 Marina IBA- och SPA-områden i Skåne län 

2.1 IBA-områden 
I Skåne finns sammanlagt 9 IBA-områden varav 7 är marina. EU-kommissionen har 
identifierat behov av översyn för följande tre IBA-områden: 
 

 Lommabukten (SE060) 
 Nordöstra Skånes skärgårdskust (SE058) 
 Ystad-Hörte (SE071) 

 
Vidare har Länsstyrelsen i Skåne efter samråd med Naturvårdsverket gjort en 
översyn av IBA-området Lundåkrabukten (SE059) samt undersökt möjligheten att 
utvidga SPA-området Nordvästra Skånes havsområde till att även omfatta Havet vid 
Södra Bjärekusten. 
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IBA-område IBA-yta omfattad av SPA 
Lommabukten 11,6% 
Lundåkrabukten 100% 
Nordöstra Skånes skärgårdskust 3,7% 
Ystad-Hörte 0% 

Tabell 1. Andel i procent av IBA-områden som omfattas av Natura 2000. Nordvästra Skånes 
havsområde är inte inkluderat i tabellen. 
 

 
Figur 1. Samtliga IBA-områden i Skåne 2022. 

2.2 Nuvarande SPA-områden 
Inom eller i direkt anslutning till IBA-området Lommabukten finns i dagsläget två 
SPA-områden: 
 

 Lommaområdet (SE0430173) 
 Löddeåns mynning (SE0430091) 

 
Inom eller i direkt anslutning till IBA-området Nordöstra Skånes skärgårdskust finns i 
dagsläget två SPA-områden: 
 

 Gruarna (SE0420126) 
 Tosteberga-Ängholmarna (SE0420127) 
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Inom IBA-området Lundåkrabukten finns i dagsläget ett SPA-område: 
 

 Lundåkrabukten (SE0430138) 
 
IBA-området Ystad-Hörte ligger varken inom eller gränsar till något SPA-område. 
 
Havet vid södra Bjärekusten ligger i dagsläget i direkt anslutning till två SPA-
områden: 
 

 Hallands Väderö (SE0420002) 
 Nordvästra Skånes havsområde (SE0420360) 

3 Faktaunderlag 
Faktaunderlaget som har använts för att bedöma IBA-områdenas värden och 
utpekande av nya SPA-områden inom Natura 2000-nätverket har bestått av: 
 

 Publicerade vetenskapliga rapporter och artiklar. Se referenslista. 
 Böckerna ”Fåglarna i Sverige – antal och förekomst” och ”Sveriges Fåglar 

2021” utgivna av Sveriges Ornitologiska Förening / BirdLife Sverige 
 Resultat från flyg- och landbaserade inventeringar av övervintrande sjöfåglar 

i Skåne. Inventeringarna har genomförts mellan 2016 och 2022 i Lunds 
universitets regi. Data finns lagrat hos Länsstyrelsen i Skåne och hos Lunds 
universitet (Svensk fågeltaxering). 

 Lunds universitet har även sammanfattat relevant information från 
landbaserad sektorsinventering (Svensk sjöfågelinventering, nationell 
miljöövervakningen Naturvårdsverket) och nationell övervakning av 
häckande kustfågel (kustfågelrutor också finansierat av Naturvårdsverket). 

 Kontakt med lokala ornitologiska föreningar. 
 Observationer av fåglar inrapporterade av allmänheten till Artportalen, 

Artdatabanken, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Information från 
Artportalen har använts för vissa fågelarter som ett komplement till de 
standardiserade inventeringarna. 

 Nationella och internationella rödlistor, det vill säga listor över hotade 
fågelarter (Artdatabanken 2020, BirdLife International 2022a). 

 Resultat från inventeringar och modelleringar av marina habitat (t.ex. 
Wijkmark et al 2016) samt analyser av djupdata från sjökort. 

4 Slutsatser och förslag till beslut 
Länsstyrelsen i Skåne förslår att: 
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1. Ett SPA-område bildas i Lommabukten, från Spillepengen i söder till 
Salvikens norra strand i norr. Området omfattar hela kuststräckan och 
utvalda strandmarker samt havet ut till cirka 12 meters djup med gränser 
enligt karta. Två befintliga SPA-områden upphävs. IBA-området ingår i det 
föreslagna SPA-området. Se under rubrik 5 ”Beskrivning av SPA-område 
Lommabukten och Salviken” för avgränsningar och motiveringar. 
Namn på det föreslagna området: Lommabukten och Salviken. 

 
 

2. Ett SPA-område bildas i Hanöbukten, från Ravlunda skjutfält i söder till 
Valjeviken i norr. Området omfattar hela kuststräckan och utvalda 
strandmarker samt havet ut till länsgränsen mot Blekinge med gränser enligt 
karta. Två befintliga SPA-områden upphävs. IBA-området ingår i det 
föreslagna SPA-området, men det föreslagna området sträcker sig längre 
söderut för att omfatta hela området med de högsta tätheterna av 
övervintrande alfågel. Se under rubrik 6 ”Beskrivning av SPA-område 
Nordöstra Skånes skärgårdskust” för avgränsningar och motiveringar. 
Namn: Nordöstra Skånes skärgårdskust. 

 
3. Inget utpekade av SPA-område i Ystad-Hörte. Endast knipa och småskrake 

förekommer i antal som överstiger 1% av den uppskattade övervintrande 
populationen i landet, medan alfågel som utgjorde grund för utpekandet idag 
endast förekommer i låga antal. 
 

4. En utvidgning av SPA-området Lundåkrabukten som omfattar 
grundområdena Valagrundet, Skabbarevet och Stengrund strax nord-
nordväst om det befintliga SPA-området och IBA-området. I den föreslagna 
utvidgningen ingår även havsområdet söder om Landskrona. IBA-området 
ingår i det mer omfattande föreslagna SPA-området. Se under rubrik 7 
”Beskrivning av SPA-område Lundåkrabukten för avgränsningar och 
motiveringar. 

 
5. En utvidgning av SPA-området Nordvästra Skånes havsområde som omfattar 

Havet vid södra Bjärekusten. Området omfattar inte något IBA-område, 
men gränsar till Nordvästra Skånes havsområde i norr, öst och syd och har 
liknande fågelvärden som det befintliga SPA-området. Se under rubrik 8 
”Beskrivning av SPA-område Nordvästra Skånes havsområde för 
avgränsningar och motiveringar. 

 
IBA-området Ystad-Hörte motiverar inget utpekande som SPA-område då området 
saknar tillräckliga värden. I samråd med Naturvårdsverket kommer området därför 
inte att avhandlas vidare. Att området ligger kvar som IBA-område beror på 
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förekomsten av knipa, men området omfattar med nuvarande utsträckning inte de 
viktigaste födosöksområdena för arten.  
 
Gränserna för de föreslagna SPA-områdena har arbetats fram utifrån resultat från 
inventeringar av vattenområdena, sjömarkerna/strandängarna och öarna. 
Återkommande standardiserade inventeringar av områdena har genomförts sedan 
flera år, i några fall sedan flera decennier, och är av mycket god kvalitet. 
 
Ytterligare och mer detaljerade bedömningar av de utpekade IBA-områdena samt 
motiveringar till, och metoder för, utpekandet av de olika SPA-områdena följer i 
avsnitt 5. 

5.1 Beskrivning av SPA-område Lommabukten och Salviken 
 
Det föreslagna området omfattar Lommabukten och Salviken och sträcker sig från 
Spillepengen i söder till Salvikens norra strand i norr. Lommabukten utgörs av 
grunda havsbottnar med ett maximalt djup på omkring 20 meter. Botten består 
främst av sand med inslag av ålgräsängar och stenbottnar. På de allra grundaste 
bottnarna innan ålgräset tar vid växer andra kärlväxter som bortsnate, skruvnating 
och hårnating. Området utgörs främst av naturtypen 11101 – sublittorala sandbankar 
och närmast kusten finns 1140 – blottade sand- och lerbottnar. 1171 – biogena rev 
med musselbankar finns sparsamt i området, huvudsakligen i de södra delarna.  
 

 
1 Enligt EU-beslut har varje naturtyp en fyrsiffrig kod som används inom Natura 2000-nätverket. Läs mer på 
Natura 2000 i Sverige, Naturvårdsverket, https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/skyddad-
natur/natura-2000-i-sverige 
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Figur 2. Avgränsning för det föreslagna SPA-området Lommabukten och Salviken. 
 
Lommabukten och Salviken är ett mycket viktigt rastnings- och 
övervintringsområde för sjöfåglar. De grunda bottnarna utgör viktiga 
födosöksmiljöer för flera arter. Under vintrarna är de talrikaste sjöfågelarterna i 
Salviken gräsand, knölsvan, knipa, bläsand och sothöna som huvudsakligen 
uppehåller sig på grunda strandnära områden. Lommabukten och Salviken är också 
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ett viktigt område för uppväxande ejder som troligen har fötts på den danska ön 
Saltholm. Under häckningstid ses stora antal gravand, vitkindad gås och grågås. 
Salvikens, vid lågvatten blottlagda grunda delar och tillhörande revlar, används 
regelbundet av rastande vadare under höstarna, från juli till långt in på senhösten. 
Salviken och Löddesnäs nyttjas tillsammans med omgivande åkermarker av 
tiotusentals vitkindade gäss.  
 
Stränderna längs norra Lommabukten är i huvudsakligen bebyggda med undantag för 
delen närmast Lomma, vilket upptas av badstränder. Området är grunt och ut till 
några hundra meter är vattendjupet endast några dm till en meter. Botten är mjuk 
med rik andel av lera. Dessa grunda områden har en en rik vegetation av Ruppia och 
olika Potamogeton. De grunda områdena har också en rik fauna med mycket täta 
bestånd av bl.a Hydrobia, olika kräftdjur och havsbortsmaskar som Nereis diversicolor, 
vilka alla utgör en god födokälla för dykänderna. Längre ut återfinns ett bälte med 
ren sand, vilket varierar i bredd. Utanför detta bälte vidtar stora bestånd av ålgräs, 
vilket sträcker sig långt ut i havet. 
 
I södra delen av Lomma, gränsande till badplatsen återfinns två dammar, vilka 
utgrävts i samband med lertäkt för tegelproduktion. Den ena dammen saknar i 
princip tätare strandvegetation, medan den mindre dammen har rika bestånd av 
bladvass. Dammarna utgör en viktig viloplats för dykänder, främst vigg och bergand. 
 
Salviken är grund (några få dm) i ett område som sträcker sig några hundra meter 
mot havssidan där några sandbankar återfinns. Utanför sandbankarna ökar 
vattendjupet långsamt, men det är inte djupare än ca 3 m. Här tar också vidsträckta 
ålgräsängar vid liksom i Lommabukten. Vid moränuddarna återfinns rik vegetation 
av alger och olika smådjur, bl.a. med rika bestånd av blåmussla på blocken. 
På strandängarna vid Salviken och Löddeåns mynning häckar flertalet vadarfågelarter 
även om antalet häckande arter och individer har minskat under senare år. På de 
strandängar som har tagits med i förslaget finns skonor som översvämmas med 
saltvatten vid högvatten. De blöta och hävdade strandängarna är häckningsmiljö för 
arter som rödbena och större strandpipare. 
 
Det föreslagna området motsvarar i stort dagens IBA-område. Längst i söder 
omfattar IBA-området delar av industrihamnen i Malmö. Till följd av utfyllnad och 
utbyggnad av de grunda bottnarna i hamnen motiverar denna del idag inte ett 
utpekande som SPA-område. Sydgränsen för det föreslagna området följer istället 
Spillepengens norra strandlinje. Hamninloppen i Lomma, Vikhög och vid 
Barsebäcksverket har ritats bort i förslaget liksom nyligen bebyggd mark i Lomma 
och åkermark vid Vikhög. Vid Löddeåns mynning och i Salviken följer förslaget 
befintliga SPA-gränser. Norr om Lomma följer förslaget gränserna för 
Kustdammarnas naturreservat. Utsjövattnet är av betydelse för övervintrande 
sjöfågel och simänder. De befintliga SPA-områdena Lommaområdet (SE0430173) 
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och Löddeåns mynning (SE0430091) föreslås införlivas i det föreslagna Natura 
2000-området Lommabukten och Salviken. 

5.1.1 Motivering och avgränsning 
Lommabukten och Salviken bör pekas ut till Natura 2000, enligt fågeldirektivet, för 
att bevara: 
 

(a) sjömarker/strandängar med ett stort antal häckande vadarfåglar, simänder 
och gäss. 

(b) havsområden med stora antal övervintrande och rastande sjöfåglar, däribland 
ejder, knipa, vigg, bergand samt stor- och småskrake. 

5.1.2 Utpekade arter 
Fågeldirektivets bilaga 1 

 Fisktärna 
 Silvertärna 
 Skräntärna 
 Skärfläcka 
 Småtärna 
 Vitkindad gås 

 
Övriga arter som utgjort grund för utpekandet 

 Alfågel 
 Bergand 
 Bläsand 
 Brun kärrhök 
 Ejder 
 Gravand 
 Grågås 
 Gråtrut 
 Havstrut 
 Knipa 
 Knölsvan 
 Rödbena 
 Sjöorre 
 Skrattmås 
 Småskrake 
 Snatterand 
 Sothöna 
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 Storskarv 
 Storskrake 
 Strandskata 
 Större strandpipare 
 Vigg 

5.1.3 Bevarandevärden och prioritering 
 

I Lommabukten och Salviken är de prioriterade bevarandevärdena knutna till de 
grunda sandbottnarna med ålgräsängar och sandrevlar som utgör viktiga födosöks-, 
rast- och övervintringsområden för sjöfågel samt strandängar med viktiga 
häckningsmiljöer för vadarfåglar och simänder. 
 
I utsjöområdet utgör ejder, knipa, vigg, bergand, småskrake och storskrake 
prioriterade bevarandevärden. På strandängarna utgörs de prioriterade 
bevarandevärdena av häckande skärfläcka, fisktärna, silvertärna, rödbena och större 
strandpipare. 

5.2 Beskrivning av SPA-område Nordöstra Skånes skärgårdskust 
Det föreslagna området omfattar den skånska delen av Hanöbukten från Ravlunda 
skjutfält i söder till Valjeviken i norr och gränsar i öster till länsgränsen mot 
Blekinge. Området präglas av en hög naturlighet och höga naturvärden. En stor del 
av området omfattar naturtyperna 1110 – sublittorala sandbankar och 1170 – rev. 
Större delen den sistnämnda naturtypen består av underkategorin biogena rev med 
musselbankar (1171) medan andra delar utgörs av rev med dominans av 
makroalgsvegetation (1178). Stora naturvärden finns i områdets revmiljöer som 
förutom täta blåmusselbestånd omfattar rödalgssamhällen. De grunda 
musselområdena utgör viktiga rast- och födosöksområden för dykänder som ejder 
och alfågel, arter vars bestånd har minskat kraftigt de senaste decennierna och är 
nationellt rödlistade (starkt hotad respektive nära hotad). Hanöbukten är Skånes 
viktigaste område för alfågel och utgör en mycket viktig övervintringslokal för arten 
i landet (se figur 4). Området har även stor betydelse för andra sjöfåglar, däribland 
smålom, svärta och sjöorre som i likhet med alfågel uppträder i antal som vida 
överstiger en procent av den i Sverige övervintrande populationen. 
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Figur 3. Avgränsning för det föreslagna SPA-området Nordöstra Skånes skärgårdskust. Se mer 
detaljerad kartutsnitt i bilaga 1. 
 
I norra delen av området ingår Skånes enda skärgård där öar och skär huvudsakligen 
utgörs av naturtypen 1620 – skär i Östersjön. I denna del finner man också inslag av 
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1160 – stora vikar och sund. Området omfattar även kustnära landdelar som 
huvudsakligen utgörs av 1630 – strandängar vid Östersjön. 
 
Utsjövattnet med grunda musselbankar är av mycket stor betydelse för 
övervintrande änder i det föreslagna området. Särskilt höga tätheter av alfågel, svärta 
och sjöorre har noterats i de södra delarna av Kiviksbredan, vilket är söder om det 
aktuella IBA-området.  
 

 
Figur 4. Karta som visar tätheter av alfågel i Hanöbukten mellan 2016 och 2022 baserat på 
flyginventeringar. Röda områden indikerar höga tätheter. Befintligt IBA-område är markerad med 
svart heldragen linje. 
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Det föreslagna områdets öar och skär omfattas av dagens IBA-område och utgör 
viktiga häckningsmiljöer för flera kustfåglar, bl.a. knölsvan, vitkindad gås, ejder, 
gråtrut, skärfläcka, rödbena och fisktärna. Liknande förutsättningar och 
artsammansättning finns i de landdelar som har tagits med i förslaget: kuststräckan 
från Västra Hammaren till Käringören, kusten från Landön till Vannebergaholmen 
samt Inviken, strandängarna på Tosteberga udde, uddarna Knekten och Ålahaken, 
strandängarna vid Takholmsviken, strandängarna vid Nymölla, kustområdet vid 
Långholmarna och Trulsavik. Vidare finns här häckande arter som gravand, 
snatterand, större strandpipare, skrattmås och småtärna. 

5.2.1 Motivering och avgränsning 
Nordöstra Skånes skärgårdskust bör pekas ut till Natura 2000, enligt fågeldirektivet, 
för att bevara: 
 

(a) ett utsjöområde med i ett nationellt perspektiv stort antal övervintrande 
alfågel, svärta och sjöorre. Förekomsten av övervintrande alfågel är även stor 
ur ett internationellt perspektiv. 

(b) sjömarker/strandängar med ett stort antal häckande strandängsfåglar, 
däribland vadarfåglar, änder och tärnor. 
(c) regionalt viktiga öar och skär för häckning av ejder, skärfläcka, måsar, trutar, 
tärnor och gäss. 

 
Avgränsningen i utsjöområdet utgår ifrån årsvariation i tätheten av övervintrande 
alfågel och i viss mån svärta och sjöorre. Förslaget följer till stor del kustlinjen, men 
särskilt viktiga områden för berörda fågelarter på land har tagits med. Den 
föreslagna gränsen följer i dessa fall antingen befintliga gränser för Natura 2000 eller 
naturreservat, lämpliga naturtyper (huvudsakligen 1630 – strandängar vid 
Östersjön) eller i vissa fall urskiljbara element såsom stenmurar. Strukturer som 
bedömts som viktiga för utpekade fågelarter på strandängarna, såsom skonor och 
andra småvatten, har tagits med i gränsförslaget. De inre hamnarna i Edenryd och 
Bodarna har ritats bort från förslaget. De befintliga SPA-områdena Gruarna 
(SE0420126) och Tosteberga-Ängholmarna (SE0420127) föreslås införlivas i det 
föreslagna Natura 2000-området Nordöstra Skånes skärgårdskust. 

5.2.2 Utpekade arter 
Fågeldirektivets bilaga 1 

 Fisktärna 
 Silvertärna 
 Småtärna 
 Skärfläcka 
 Storlom 
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 Svarthakedopping 
 Vitkindad gås 

 
Övriga arter som utgjort grund för utpekandet 

 Alfågel 
 Ejder 
 Gravand 
 Grågås 
 Gråtrut 
 Havstrut 
 Knipa 
 Knölsvan 
 Kricka 
 Roskarl 
 Rödbena 
 Sjöorre 
 Skrattmås 
 Småskrake 
 Snatterand 
 Sothöna 
 Storskarv 
 Storskrake 
 Strandskata 
 Större strandpipare 
 Svärta 
 Tordmule 
 Vigg 

 
För närmare information om föreslagna arter av fåglar hänvisas till Artdatabankens 
Artfakta2 samt Naturvårdsverkets vägledningar3. 

5.2.3 Bevarandevärden och prioritering 
I Nordöstra Skånes skärgårdskust är de prioriterade bevarandevärdena knutna till 
utsjöområdets rev med blåmusselbäddar och övervintrande fågel samt häckande 
fågel på områdets skär, små öar och strandängar.  

 
2 Artfakta från SLU Artdatabanken, https://artfakta.se/ 
3 Natura 2000 i Sverige, Naturvårdsverket, https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-
stod/skyddad-natur/natura-2000-i-sverige 
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I utsjöområdet utgör alfågel, ejder, sjöorre och svärta prioriterade bevarandevärden. 
På skären, de små öarna samt strandängarna utgörs de prioriterade 
bevarandevärdena av häckande ejder, fisktärna, silvertärna, småtärna, rödbena, 
skärfläcka, större strandpipare och tordmule.  

5.3 Beskrivning av SPA-område Lundåkrabukten 
Det föreslagna SPA-området Lundåkrabukten omfattar ett område från Barsebäck i 
söder till Landskrona i norr samt Valagrundet, Skabbarevet och Stengrund i 
nordväst. De högsta värdena för övervintrande sjöfågel finns i norra Lundåkrabukten 
varför en större del av havsområdet i denna del har tagits med i förslaget. En stor del 
av området utgörs av naturtyperna 1110 – sublittorala sandbankar och 1170 – rev av 
undertypen 1171 – biogena rev. Längs med kusten finns 1140 – blottade sand- och 
lerbottnar. 
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Figur 5. Avgränsning för det föreslagna SPA-området Lundåkrabukten. 
Lundåkrabukten utgör en vidsträckt och grund bukt mellan Barsebäck och 
Landskrona. Den södra delen av bukten kännetecknas av vidsträckta sandbankar 
relativt nära strandlinjen och skilda från densamma av grunda laguner. De grunda 
områdena vid sandbankarna har en vegetation av Potamogeton-arter och Ruppia, 
medan ålgräsängar tar vid på djupare sandbottnar utanför sandbankarna.  
 
Norra Lundåkrabukten skiljer sig främst från den södra delen av Lundåkrabukten på 
avsaknaden av de vidsträckta strandnära sandbankarna Den norra delen av 
Lundåkrabukten mot Landskrona kännetecknas av mycket vidsträckta områden med 
grunt vatten. I den norra delen av Lundåkrabukten återfinns också ganska rikligt 
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med block i det grunda vattnet. Vegetationen är för övrigt densamma som i den 
södra delen av bukten. Kring Skabbarevet och Valagrundet finns större ålgräsängar. I 
den nordligaste delen av Lundåkrabukten har betydande delar av grundområdena 
fyllts ut till industrimark. Mot väster gränsar bukten mot Landskronas 
industriområden. Kring Saxåns mynning finns större sammanhängande 
strandängsområden. 
 
Inventeringar som har genomförts i Lundåkrabukten sedan 1960- och 1970-talet 
visar att höga eller mycket höga antal av sjöfågelarter uppehåller sig i 
Lundåkrabukten och då särskilt i de norra delarna av området, däribland 
Valagrundet och Skabbarevet. I januari uppmäts regelbundet antal som visar att 
området är av nationell betydelse för sex olika sjöfågelarter: skäggdopping, 
knölsvan, bläsand, gräsand, knipa och sothöna. Området utgör det näst viktigaste 
sjöfågelområdet i Öresund under januari då mätningarna har gjorts.  
 
Höga antal vattenfåglar rastar i området även under september månad men inte i lika 
stor numerär som i januari. Bukten är också ett viktigt uppväxtområde för ejder som 
troligen har sina boplatser på den danska ön Saltholm. Flest fåglar, både under 
januari och september, noteras i norra delen av Lundåkrabukten och då ofta vid 
Skabbarevet. Antalet övervintrande fåglar i norra Lundåkrabukten har ökat kraftigt 
under 2000-talet. Lundåkrabukten utgör idag det näst viktigaste 
höstrastningsområdet i Öresund med ett genomsnitt på 33 000 rastande simfåglar i 
det kustnära havsområdet. Stora mängder bläsänder, knölsvan och sothöns 
uppehåller sig vid grundområdena och ålgräsängarna kring Valagrundet och 
Skabbarevet. Valagrundet nyttjas främst vid lägre vattenstånd. 
 
På land följer förslaget huvudsakligen gränserna för det befintliga SPA-området 
förutom vid Järavallen där strandängarna i naturreservatet har inkluderats. På dessa 
strandängar häckar bl.a. gravand, skärfläcka och tärnor. 
 
Det föreslagna SPA-området Lundåkrabukten är mer omfattande än dagens IBA-
område. Området föreslås utökas jämfört med IBA-området och befintligt SPA-
område för att även inkludera de viktigaste rast- och övervintringsområdena kring 
Skabbarevet och Valagrundet. 

5.3.1 Motivering och avgränsning 
 
Natura 2000-området Lundåkrabukten, utpekat enligt fågeldirektivet, bör utvidgas 
för att bevara: 
 

(a) ett havsområde med ett mycket stort antal övervintrande och rastande 
sjöfåglar, däribland skäggdopping, bläsand och knipa. Områdets betydelse 
som rast- och övervintringslokal har ökat successivt sedan 1980-talet och 
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utgör idag ett nationellt viktigt område för sex sjöfågelarter och det näst 
viktigaste höstrastnings- och övervintringsområdet i Öresund. 

(b) viktiga uppväxtmiljöer för ejder. 
 
Området som föreslås för utvidgning utgör den viktigaste delen i Lundåkrabukten 
för rastande och övervintrande fåglar. Avgränsningen följer i havet gränserna för det 
överklagade naturreservatet Lundåkrabukten. På land föreslås en utvidgning som 
omfattar strandängarna i Järavallens naturreservat. Hela det befintliga SPA-området 
Lundåkrabukten (SE0430138) omfattas.  

5.3.2 Utpekade arter 
Fågeldirektivets bilaga 1 

 Fisktärna 
 Kentsk tärna 
 Silvertärna 
 Småtärna 
 Skärfläcka 
 Vitkindad gås 

 
Övriga arter som utgjort grund för utpekandet 

 Bläsand 
 Ejder 
 Gravand 
 Grågås 
 Gråtrut 
 Havstrut 
 Knipa 
 Knölsvan 
 Kricka 
 Rödbena 
 Skrattmås 
 Skäggdopping 
 Sothöna 
 Stjärtand 
 Storskarv 
 Strandskata 
 Större strandpipare 
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5.3.3 Bevarandevärden och prioritering 
 
I Lundåkrabukten är de prioriterade bevarandevärdena knutna till de grunda 
havsområdena med ålgräsängar som utgör viktiga födosöksmiljöer och Öresunds 
näst viktigaste område för rastande och övervintrande fåglar samt strandängarna med 
häckningsmiljöer för bl.a. vadarfåglar och tärnor. 
 
I havsområdet utgör bläsand, ejder, knipa och skäggdopping prioriterade 
bevarandevärden. På strandängarna utgörs de prioriterade bevarandevärdena av 
häckande gravand, fisktärna, silvertärna, småtärna, kentsk tärna, rödbena, skärfläcka 
och större strandpipare.  

5.4 Beskrivning av SPA-område Nordvästra Skånes havsområde 
Det befintliga SPA-området Nordvästra Skånes havsområde föreslås utvidgas till att 
även omfatta havet vid södra Bjärekusten. Denna utvidgning omfattar ett område 
från Lervik i syd till Torekov i norr. I havet gränsar utvidgningsområdet både i norr, 
väst och söder till det befintliga SPA-området Nordvästra Skånes havsområde. En 
stor del av området utgörs av naturtyperna 1110 – sublittorala sandbankar och 1170 
– rev. De landdelar som har tagits med i förslaget utgörs främst av 1330 – salta 
strandängar. 
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Figur 6. Karta över det område som föreslås för utvidgning av Natura 2000-området Nordvästra 
Skånes havsområde. 
 
Området som föreslås för utvidgning sträcker sig från kusten ut till cirka 20 meters 
djup. Området ligger i övergångszonen mellan Nordsjön och Östersjön vilket i stor 
grad påverkar områdets hydrografiska karaktär. Havsbottnen karaktäriseras av en 
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flackt sluttande botten med omväxlande mjuk- och hårdbottensubstrat ned till cirka 
tio meters djup vilket skapar en varierad marin miljö medan områden djupare än tio 
meter utgörs av en mer likartad mjukbotten. De olika biotoperna erbjuder goda 
livsmiljöer för många växt- och djursamhällen. I området finns också musselbankar 
som utgör viktiga födosöksmiljöer för sjöfågel. 
 
Havet vid södra Bjärekusten har värden som motsvarar de i övriga delar av 
Skälderviken som idag omfattas av SPA-området. I området övervintrar främst 
bläsand, ejder, gräsand, knipa, knölsvan, kricka, smålom, småskrake och storskarv. 
Den enda arten som förekommer i kvantiteter överstigande 1% av den i Sverige 
övervintrande populationen är bläsand. Området är också lika viktigt för rastande 
och övervintrande smålom som det befintliga SPA-området. På strandängar längs 
kusten häckar bl.a. knölsvan, gravand, större strandpipare och rödbena. På de två 
öarna Gryteskären i södra delen av området häckar även ejder, gråtrut, havstrut, 
småskrake och tobisgrissla. Gryteskären utgör en av få häckningslokaler i Skåne för 
tobisgrissla. 
 
Det föreslagna området omfattas inte av något IBA-område i dagsläget. Här finns 
dock fågelvärden som motsvarar omgivande SPA-områden vilket kan motivera en 
utvidgning. 

5.4.1 Motivering och avgränsning 
 
SPA-området Nordvästra Skånes havsområde bör utvidgas till att även omfatta Havet 
vid södra Bjärekusten för att bevara: 

(a) ett havsområde med ett stort antal övervintrande och rastande sjöfåglar som 
uppvisar värden motsvarande det befintliga SPA-området. 

(b) sjömarker/strandängar med ett stort antal häckande strandängsfåglar, 
däribland vadarfåglar, änder och tärnor. 

(c) öar och skär med betydelse för häckande sjöfågel, däribland ejder, gråtrut, 
havstrut och tobisgrissla.  

 
Det område som föreslås för utvidgning gränsar till befintliga SPA-områden 
Nordvästra Skånes havsområde (SE0420360) och Hallands Väderö (SE0420002). På 
land följer det föreslagna området gränserna för naturreservatet Södra Bjärekusten 
men en del tomtmark och bebyggd mark har exkluderats. 

5.4.2 Utpekade arter 
Fågeldirektivets bilaga 1 

 Kentsk tärna 
 Silvertärna 
 Smålom 
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 Småtärna 
 Vitkindad gås 

 
Övriga arter som utgjort grund för utpekandet 

 Bläsand 
 Ejder 
 Gravand 
 Grågås 
 Gråtrut 
 Havstrut 
 Knölsvan 
 Kricka 
 Rödbena 
 Skrattmås 
 Sothöna 
 Storskarv 
 Strandskata 
 Större strandpipare 
 Tobisgrissla 

5.4.3 Bevarandevärden och prioritering 
I det område som föreslås ingå vid en utvidgning av SPA-området Nordvästra Skånes 
havsområde är de prioriterade bevarandevärdena knutna till födosöks-, rast- och 
övervintringsmiljöer i utsjövattnet samt häckningsmiljöer på Gryteskären och på 
strandängarna. 
 
I havsområdet utgör bläsand, ejder, knipa och smålom prioriterade 
bevarandevärden. På skären och strandängarna utgörs de prioriterade 
bevarandevärdena av häckande ejder, tobisgrissla, rödbena och större strandpipare. 

6 Tillståndsprövning i Natura 2000-områden 
Bestämmelserna om påverkan på Natura 2000 finns i 7 kapitlet 28 a – 29 §§ 
miljöbalken (MB). Tillståndskravet i 28 a § innebär att det är förbjudet att utan 
tillstånd "bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan 
påverka miljön" i Natura 2000-områden. 
 
Tillståndskravet blir aktuellt när en verksamhet eller åtgärd kan påverka miljön i ett 
Natura 2000-område på ett betydande sätt. Det vidare begreppet "miljön" 
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inbegriper inte bara naturtyper och arter upptagna för området. En allmän 
riskbedömning görs av verksamhetsutövaren och försiktighetsprincipen gäller. 

7 Hotbild – vad kan påverka ett område negativt? 
Naturtyperna sublittorala sandbankar (1110), blottade sand- och lerbottnar (1140) 
och rev (1170) med blåmusselbäddar hotas generellt av fysisk påverkan från till 
exempel trålning, muddring, dumpning, utvinning av sand och sten. Ökad 
sedimentation och ändringar i vattentemperatur och pH kan påverka vissa arter både 
på sandbottnarna och i reven negativt. Dessa naturtyper hotas även av övergödning, 
drivande algmattor, svall från fartygstrafik, utsläpp av olja och kemikalier, byggande 
av olika konstruktioner samt kabel- och rörledningar. Övergödning och exploatering 
i strandmiljön påverkar även ålgräsängarna negativt. Grunda vikar och sund (1160) 
påverkas negativt av exploatering genom bryggor och vattenverksamheter, 
muddringar och dumpningar av muddermassor, intensiv båttrafik samt övergödning 
och läckage från omgivande jordbruksmarker. Häckningsmiljöer på skär i Östersjön 
(1620) kan påverkas av störning av exempelvis båttrafik och friluftsliv. Igenväxning 
med träd och buskar eller högväxande örter är negativt för flera arter. Lämplig hävd 
med rätt djurslag och antal vid rätt tidpunkt är nödvändigt. Samma hot gäller för 
salta strandängar (1330) och strandängar vid Östersjön (1630). 
 
Påverkan på utpekade fåglar i området kan vara direkt eller indirekt genom 
störningar och känslighet hos deras livsmiljöer. Markhäckande fågelarter, som t.ex. 
ejder, skärfläcka och småtärna, är mycket känsliga för olika former av störningar 
under häckningsperioden och kan vid angrepp av mink, havsörn och trut samt vid 
störning från friluftsliv överge boplatserna. Om arterna får vara i fred återkommer 
de ofta till samma häckningsplats år efter år. Även flera efterföljande generationer 
kan välja samma häckningsplats. Övervintrande alfågel, svärta och sjörre hotas 
framför allt av risk för oljeutsläpp från fartyg, bifångster i nät samt 
undanträngningseffekter vid vindkraftverk vid etablering till havs. Dessa arter är 
särskilt känsliga för störningar från oktober till mars. 

8 Förslag till åtgärder för begränsning av störningar och 
påverkan 
Kustnära vatten utgör värdefulla miljöer som är särskilt produktiva och därmed 
viktiga för havet som ekosystem. Nedan listas exempel på åtgärder som kan behövas: 

 Minska påverkan av båttrafik och nätfiske i område med övervintrande fågel 
under tiden oktober till mars. 

 Reglering av fiskemetoder i områden med blåmusselbäddar. 
 Undvika/anpassa exploatering i vegetationsrika miljöer som kan vara 

lämpliga lek- och rekryteringsområden för fisk. 
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 Undvika/anpassa exploatering i områden med blåmusselbäddar och 
ålgräsängar. 

 Minska påverkan av båtliv genom hastighetsbegränsningar och 
rekommenderade ankringsplatser under fåglars häckningstid. 

 Störningar i form av båt- och sjöfartstrafik, byggande och konstruktioner i 
vatten bör undvikas och minimeras under tiden då dessa fåglar uppehåller sig 
på övervintrings- och rastområden, oktober till mars. 

 Särskilt hänsynstagande under lekperioder för fisk och häckningsperioder för 
fågel. 

 Restaureringsåtgärder, såsom utplantering av undervattensvegetation t.ex. 
ålgräs, strand- och bottenstädning från marint skräp och spökgarn. 

 Generella åtgärder för miljögifter och övergödning i Östersjön och Öresund, 
såsom minska jordbrukets utsläpp av näringsämnen, begränsa farliga ämnen, 
införa avancerad rening på de största avloppsreningsverken och främja 
hållbart fiske (försiktighetsprincipen). 

 
Påverkan och nödvändiga åtgärder kommer att preciseras ytterligare efter 
regeringsbeslut när en bevarandeplan tas fram för området. Efter att EU har godkänt 
utpekandet har Länsstyrelsen 6 år på sig att ta fram en bevarandeplan. 
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Bilaga 1. Detaljkartor för föreslaget SPA-område Nordöstra 
Skånes skärgårdskust 
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