
1 
 

 

 

Norrköping 2022-08-06 
 

                           
                           Till 

                           ostergotland@lansstyrelsen.se 

 

 

 

Yttrande över länsstyrelsen i Östergötlands förslag  
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Bakgrund 
EU-kommissionen har påtalat att Sverige har brister i Natura-2000 nätverket enligt fågeldirektivet. 

Regeringen har därför gett kustlänsstyrelserna i uppgift att föreslå nya SPA-områden (Special 

Protected Areas) inom områden som av Bird Life har utpekats som IBA-områden (Importand Bird 

and Biodiversity Area). IBA-områden har identifierats som globalt viktiga för att bevara 

fågelpopulationer utifrån internationellt uppställda kriterier. Länsstyrelsen i Östergötlands förslag 

gäller dels i ett område som delas med Södermanlands län, Bråviken – Hävringe och dels ett 

område benämnt ”Östergötlands skärgård”. 

 

  
 

Karta över området Bråviken-Hävringe. Områden med svart begränsningslinje föreslår 

länsstyrelsen ska bli nya SPA-områden, Natura 2000-områden för fåglar. IBA-område enligt Bird 

Life är inom lila begränsningslinje. 
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Karta över området Östergötlands skärgård. Områden med svart begränsningslinje föreslår 

länsstyrelsen ska bli nya SPA-områden, Natura 2000-områden för fåglar. IBA-område enligt Bird 

Life är inom lila begränsningslinje. 

 

Länsstyrelsen har funnit att följande fåglar behöver speciellt skyddas: vigg, ejder, svärta, sjöorre, 

alfågel, skärsnäppa, gråtrut, havstrut, skräntärna, fisk- och silvertärna, tobisgrissla, tordmule och 

sillgrissla. Det är hela livsmiljöerna för fåglarna som ska skyddas. Förutom häckningsområden även 

rast- och födosöksområden. 

 

Naturskyddsföreningens synpunkter 
Vi stödjer länsstyrelsens förslag på nya SPA-områden. Det är välkommet att fåglarnas hela 

livsmiljöer skyddas. 

Vi anser dock att områden som har uteslutits bör ingå i de nya SPA-områdena. Till exempel mellan 

Gränsö, Hästö, Arkö och fastlandet. Området är känt för att hysa ejder, en del ungar har vi sett. 

Ejder häckar till och med på Badholmarna i Arkösund. Vigg häckar och övervintrar mellan Arkö 

och fastlandet. Tärnor, fiskmås, grå- och havstrut finns i området. Alfågel syns frekvent. 

 

Vi anser också att det är viktigt att området kring Bergön ska ingå i det nya SPA-området 7. Kring 

Bergön rastar och födosäker alfågelflockar. Ejdern har varit talrik öster och söder om Bergön. 
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Information om Naturskyddsföreningen:  www.norrkoping.naturskyddsforeningen.se 
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