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Förord 
 
Denna After LIFE Conservation Plan har utarbetats i samband 
med att projektet LIFE-BaltCoast (LIFE05 NAT/D/000152), 
’’Rehabilitation of the Baltic Coastal Lagoon Habitat Complex’’ 
avslutas. Planen anger hur den verksamhet som initierats inom 
projektet kommer att utvecklas efter att LIFE fondens finansiering 
upphört samt hur den långsiktiga förvaltningen av Högby hamns 
Natura 2000 område kommer att säkerställas. Planen ger 
information om vilka åtgärder som behöver genomföras, när, av 
vem och med vilken finansiering. 
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       Foton: Fiskeläge; Bete i Lilla hamnen och Unga fågelskådare 

1. Områdesbeskrivning 
 

Sjömarkerna i Högby hamns Natura 2000-område (87 ha) består av öppna och välhävdade 
betesmarker. De innehåller flera olika typer av gräsmarker. I de låglänta delarna i den innersta delen 
av Högby hamn finns bårder av mycket fina strandängar av Östersjötyp. Dessa översvämmas med 
jämna mellanrum av havsvatten. I denna zon påträffas typiska salttåliga växter som kustarun, 
saltnarv, gulkämpar och havssälting.  
Den utstickande udden Själgrundsudd ingår i en hel serie med ryggar i nordvästlig-sydostlig riktning, 
som ger kusten dess flikiga karaktär. Vid Själgrundsudd ändrar vegetationen karaktär. Här finner man 
torra gräsmarker, bevuxna med enbuskar. Markerna längs Själgrundsudd är artrika och har ett stort 
inslag av örter. Typiska växter är brudbröd, solvända, backklöver och fältsippa.  
Lilla hamnen, innanför Själgrundet, är en liten kustlagun som stora delar av året håller vatten. Den 
däms upp av en låg strandvall i öster. Lagunen avvattnas både söderut via en liten bäck som är något 
fördjupade. Det tidigare utloppet åt öster har under senare år lags igen vid Östersjöns vinterstormar, 
med under tidig vår rensats för att snabbare torka upp betesmarkerna. I lagunen växer ruggar med 
havssäv. Längs kanterna finns smala zoner med mycket välbetade strandängar. Rödsvingel och 
smultronklöver växer här rikligt och ovanligare arter som honungsblomster och ormtunga 
förekommer. På flera ställen finns ”skonor” med en särskilt salttålig vegetation. Saltnarv är vanligt 
förekommande i dessa små sänkor i strandängen. 
Lilla hamnen var den sista kända naturliga lokalen för grönfläckig padda på Öland. Populationen 
minskade från 1800-talet mitt, då den var ett av de vanligaste groddjuren på Öland, till att sedan 
slutet av 1990-talet anses vara utdöd från ön.  
Markerna inom Högby hamn Natura 2000-område har ett mycket rikt fågelliv. Det tillhör ur 
fågelsynpunkt de allra främsta sjömarkerna på norra Öland och är sedan 1977 fågelskyddsområde 
med beträdnadsförbud från 1 april till 31 juli. De låglänta markerna runt Lilla hamnen och det 
intilliggande kärret Gjuskärr är tuviga och utgör bra häckningsplats för vadare. De vadarfåglar som är 
målarter för LIFE-projektet; sydlig kärrsnäppa, brushane och skärfläcka, är eller har varit häckfåglar i 
området. Särskilt kärrsnäppan och brushane har minskat kraftigt i hela södra Östersjöområdet, så 
även vid Högby hamn. Idag företräds vadarna här främst av rödbena, tofsvipa, skärfläcka och större 
strandpipare. Området är rikt på änder och gravänder dominerar, men här finns även skedand, 
snatterand och årta. Även måsfåglar och tärnor är talrika, särskilt skrattmås och silvertärna, men 
även småtärna och skräntärna ses. 

2. Aktiviteter inom LIFE BaltCoast 

Målet för naturvårdsprojektet LIFE–BaltCoast som pågått under åren 2005-2012 var att 
bevara landskapets karaktär och den biologiska mångfalden i låglänta kustavsnitt runt 
Östersjön, i synnerhet strandängar, kustlaguner och sanddyner. I det gränsöverskridande 

projektet deltog mer än 20 partners, såväl offentliga som privata, från Danmark, Estland, Litauen, 
Tyskland och Sverige. Projektet leddes av Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein i Tyskland. I 
projektet skulle Falsterbo och Vellinge ängar samt Ölands ”sjömarker” fungera som referenslokaler. 
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Projektet startade med att en skötselplan, för de tre områdena som ingår i LIFE-projektet, togs fram 
av en internationell expertgrupp. För att gynna projektets målarter föreslogs åtgärder. 
 
Tabell 1: Åtgärder som föreslogs i skötselplanen till skydd för habitat och målarter inom Högby hamns 
Natura 2000-område, samt vad som genomfördes inom projektet. 
 

Föreslagen åtgärd Genomförd – Vad? 

Något ökat hävd av lågvassarna i lagunen, 
ev. en kombination av slåtter och bete för 
att förbättra livsmiljön för vadare. 

Slåtter – med röjsåg – prövades 2010 med gott 
resultat i Lilla hamnens södra kant. För tillfället 
finns inget intresse från brukarna för fortsatt 
slåtter, vilket vore önskvärt och genomförbart 
under torrår. 

Ta bort enbuskar och träd på ryggen mellan 
strandängar kring Högby hamn och lagunen, 
Lilla hamnen, för att öka den öppna ytan 
lämplig som häckningsplats för vadare. 

Ej genomfört. Diskussion har förts med 
brukarna, men många markägare vill ha kvar de 
”vackra” buskarna och oxel. Inga krav på mer 
röjning i nuvarande åtagandeplan för 
miljöersättning. 

Blockera utloppen i öster och söder för att 
skapa en högre vattenyta under vår och 
försommar 

Lilla hamnen och Gjuskärrs vattennivå har 
reglerats genom att östra utloppet stängts 
(2011) och södra utloppet dämts (2010) till en 
nivå + 30 cm över normalvattenstånd i 
Östersjön. 

Skapa introduktions- och lekvatten för 
grönfläckig padda 

5 svackor har fördjupats för att hålla vatten 
under vår och försommar inom Natura 2000- 
området; två sensommaren 2010 och tre 2012. 

 
Området är en samfälld mark, tillhörande Högby och Sandby, med ca 70 markägare. Många 
informationsmöten hölls och det tog flera år innan markägare, länsstyrelsen och projektgruppen var 
överens om vad som var möjligt inom projektet. Därefter kunde tillstånd för vattenverksamhet sökas, 
vilket beviljades. Under somrarna 2010 och 2011 var det alltför blött för att genomföra grävarbeten i 
de känsliga strandnära betesmarkerna och inte förrän sommaren 2012 kunde fördjupningen av 
vattensamlingar slutföras.  
 
Inom projektet har hydrologin reglerats i lagunen. Under vintern 
och vid högvatten översvämmas området. Vid en viss nivå stannar 
utflödet upp eftersom utloppet i öster sedan vintern 2010-2011 
inte ska öppnas upp som tidigare, när det dämts av havets sand. I 
vattendraget söderut har ett överfallsdämme byggts, 2010. Fem 
mindre vattensamlingar i de betade gräsmarkerna kring lagunen 
har fördjupats för att hålla vatten under en längre persiod under 
vår och försommar och därmed vara lämpliga introduktions-
dammar för grönfläckig padda. Förhoppningen om att vadarfågel 
som sydlig kärrsnäppa och brushane ska hitta tillbaka är stor.  
 
Dämningen 2012 i Gjuskärrs östra kant, mot vattenflödet som 
rinner förbi och vidare ut i Lilla hamnen och Östersjön, gör att 
denna våtmark slipper översvämmas av näringsrikt vatten under 
sommarhalvåret. Även tillförseln av tång/alger från Östersjön 
minskar sedan utlopp åt öster stängts. Medvetenheten kring värdet av att vattnet som rinner ut i 
sjömarkerna är rent innan det når lagun och strandängar har ökat. Till detta har dels information 
inom projektet bidragit, dels den rådgivning som skett inom landsbygdsprogrammets Greppa 
Näringen. Sommarstugeområden och campingplatser i omgivningen har kommunalt avlopp sedan 
mitten av 1990-talet. Lantbruken i tillrinningsområdet har fått rådgivning och åtminstone ett av de 
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1150 Laguner  

Laguner består av helt eller delvis nyligen avsnörda 
havsvikar som är skilda av havet genom 
sandbankar, hällar eller liknande. Lagunerna kan 
ha varierande salthalt och vattenvolym, beroende på 
avdunstning samt tillfälliga översvämningar av 
havsvatten. Laguner är viktiga lek- och 
uppväxtmiljöer för många fiskarter och groddjur 
samt viktiga för bland annat vadare och andfåglar. 

större lantbruken har förändrat sitt brukande för att minska närsaltläckaget från åkermarken. 
Borgholms kommun tar löpande vattenprover både uppströms och nerströms Lilla hamnen.  

3. Aktuell bevaringsstatus och hot 

3.1 Habitat/Naturtyper 
För att nå en gynnsam bevaradestatus i Högby hamns 
lagun krävs enligt bevarandeplanen bl.a. en god 
vattenkvalitet i lagunen med en naturlig och långsam 
vattenomsättning som ger en varierande vattenmängd 
och salthalt.  
 
Åtgärderna inom projektet har bidragit till detta på så sätt 
att hydrologin förändrats till det bättre. 
Vattengenomströmningen är idag långsammare, samtidigt 
som de naturliga fluktuationerna i vattenmängd och 
salthalt, p.g.a. Östersjöns vattennivå, stormar, nederbörd och torka, finns kvar. Förutsättningarna för 
en förbättrad vattenkvalite är goda. Flera åtgärder har skett parallellt med projektet och kunskapen 
och viljan till förbättring har ökat under tidsperioden både bland kringboende, brukare, kommun och 
allmänhet. 
 

Ytterligare Natura 2000-habitat inom Högby hamns Natura 2000-område är Havsstrandängar av 
Östersjötyp (1630), Kalkgräsmarker (6210) och Artrika stagg-gräsmarker (6230). Dessa är alla tre 
beroende av hävd. Markerna i Högby hamn har en lång tradition som betesmark. Idag betar 
nötkreatur från tre djurbesättningar i Högby-Sandby samfällda betesmarker inkl. lagunen. Projektets 
dämningar har medfört att havsstrandängarna kring lagunen blivit fuktigare under vår och 
försommar vilket är mycket positivt för vadarfågel och groddjur. De marker som tagits i anspråk för 
att fördjupa och förstora befintliga svackor som tidvis hållit vatten har valts ut med omsorg. Inga ytor 
med ovanliga eller karakteristiska arter som t.ex. honungsblomster, kärrknipprot, smultronklöver 
eller ormtunga har kommit i fråga.  
 
Tabell 2: SWOT analys för Högby hamns Natura 2000 områdes naturtyper (Habitat) 

  Hjälper – ökar möjligheten att uppnå mål Skadar – minskar möjligheten att uppnå mål 
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Styrkor Svagheter 

Naturligt komplex av naturtyper/habitat med 
vidsträckta öppna och välbetade gräsmarker 
inkl. havsstrandängar, lagun och skonor  

Naturlig process med pålagring av alger i lågområden 
och lagun vid översvämning av östersjövatten. 

Området är direkt påverkat av Östersjön och 
store delar översvämmas årligen 

Näringsrikt vatten når området via tillrinnande 
vattendrag.  

Området är inte direkt berört av intensivt 
landbruk, industri eller bebyggelse. 

 

Fågelskyddsområde med beträdnadsförbud 
under häckningstid och groddjurslek 
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Möjligheter Hot 

Markägare och brukares har förståelse för de 
naturliga vattenfluktuationerna i sjömarker och 
lagun  

Miljöersättningarna är kortsiktiga (5 år) och ej 
utformade för att gynna stränder och våtmarker (utan 
foderproduktion) 

Flera aktiva jordbruk i närområdet säkrar 
långsiktig beteshävd 

Lagun, småvatten och strandkant berättigar inte till 
miljöersättning.  Upphörd hävd riskeras därmed. 

Kommunen har återkommande uppföljning av 
vattenkvaliteten 

Osäkerheten kring framtida lantbruksersättningar och 
förändras 2014 

Gårdsstöd och miljöersättningar utgår för 
hävden av gräsmarkerna i området 

Igenväxning och exploatering av kringliggande marker. 
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Strandskata (Illustration Peter Nilsson) 

3.2 Arter 
De åtgärder som genomförts inom LIFE-projektet medför att miljön för fågelliv och groddjur har 
förbättrats avsevärt. Det är mer vatten i lagunen långt fram på sommaren och gräsmarkerna i 
omgivningen är betydligt fuktigare. 
 

Då resultatet efter tre strandängsinventeringar 
(1988, 1998 och 2008) redovisades bedömdes 
Sandby - Högby sjömarker (område nr 76 i 
inventeringen) vara ett av de bättre områdena på 
norra Öland både avseende art- och 
individrikedom(Fågelfaunan på Ölands sjömarker – 
inventeringar 1988-2008, Länsstyrelsen 2009). År 
2008 dokumenterades 23 häckande strand- och 
sjöfågelarter, och ett samman-lagt index över 
häckande par beräknades till 264. Dessa siffror kan 
jämföras med de 28 arter och 504 par som 
beräknades vid motsvarande inventering år 2011. 
Fem vadararter har en positiv utveckling, varav en 

fördubbling av antalet häckande strandskator mellan 2008 och 2011 får anses särskilt uppseende-
väckande.  
Felkällor i inventeringen finns naturligtvis, bl.a. har metoden ändrats 2011, då inventeraren gjorde en 
längre rutt (tätare mellan transekterna), det är inte heller samma inventerare mellan åren, vilket 
också kan påverka beräkningen av häckande par. Den stora ökningen bland häckande fågel visar dock 
på en positiv utveckling 2011, jämfört med tidigare år.  
 
Troligen är det flera faktorer som tillsammans bidragit till den positiva utvecklingen för strand- och 
sjöfågel. Att vattennivån i sjömarkens enda lagun (Lilla hamnen) höjts under vår och sommar och 
därmed också en ökad areal fuktiga gräsmarker, är med all säkerhet en faktor. Att räven försvann 
som predator från Öland 2007-08 kan vara en annan. Den 14 juni 2012 sågs födosökande brushane-
honor i lagunens strandkant, dessutom kom en grupp om fem brushane-hannar flygande och gick ner 
på en liten välbetad kulle i lagunens kant. Någon häckning kunde dock inte bekräftas vid senare 
besök. Enligt inventeringen är den senaste bekräftade häckningen av brushane i Sandby - Högby 
sjömarker, ett par år 1998. Brushanen är en av de vadararter som minskat kraftigast i sjömarkerna på 
Öland, och utvecklingen är likadan på Gotland. 

 
Lilla hamnen var den sista kända naturliga lokalen för grönfläckig padda på Öland. År 1994 
dokumentarades här den sista spelande hannen och den ansågs i början av 2000-talet vara ”lokalt 
utdöd” från Öland. I oktober 2012 sattes för första gången 200 små grönfläckiga paddor ut i Sandby - 
Högby sjömarker. Dessa kom från Nordens Ark som fött upp dem från ägg hämtade i Skåne. 
Utsättningen fick stor uppmärksamhet. Detta var något som man i trakten väntat på sedan 
diskussionerna startade 2008. Årsungarna (100 st) sattes ut i fiskeläget och de 1-åriga paddorna (100 
st) sattes ut vid högen av sand och stenblock som lämnats kvar vid en grävd vattensamling söder om 
lagunen (Lilla hamnen) Förskole- och skolbarn följde arbetet och Ölands folkhögskola spelade in en 
dokumentärfilm ” Elis och de grönfläckiga paddorna”. Kommande år ska hela Elis skolklass arbeta 
med temat ”Paddor”.  

 

Foton: Paddor från Nordens Ark sattes ut intill Karin och Bosses sjöbod i Sandby.  
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Tabell 3: Index över antal par per inventeringsår inom lokal ID 76 i fågelinventering Högby sjömark, 
186,9 ha. Observera att Högby hamns Natura 2000 område endast är en del av denna sjömark. (grönt 
= positiv utveckling, rött = negativ utveckling och gult är målarter inom projektet) 

 

Svenskt namn Vetenskapligt namn 1988 1998 2008 2011 

Knölsvan Cygnus olor 2 1 6 6 

Grågås Anser anser 3 2 34 58 

Kanadagås Branta canadensis 0 0 0 0 

Vitkindad gås Branta leucopsis 0 0 0 5 

Gravand Tadorna tadorna 9 17 57 54 

Bläsand Anas penelope 0 3 0 0 

Snatterand Anas streprea 0 1 1 8 

Kricka Anas crecca 4 3 1 2 

Gräsand Anas platyrhynchos 4 4 26 29 

Årta Anas querquedula 0 2 0 3 

Skedand Anas clypeata 9 6 6 3 

Brunand Aythya ferina 0 2 0 0 

Vigg Aythya fuligula 5 1 2 6 

Ejder Somateria mollissima 15 17 12 13 

Svärta Melanitta fusca 50 5 0 6 

Knipa Bucephala clangula 1 0 2 0 

Småskrake Mergus serrrator 3 5 1 2 

Storskrake Mergus merganser 0 0 6 14 

Smådopping Tachybaptus ruficollis 0 0 1 0 

Svarthakedopping Podiceps nigricollis 1 0 0 0 

Sothöna Fulica atra 5 0 3 0 

Strandskata Heamatopus ostralegus 13 12 9 18 

Skärfläcka Recurvirostra avocetta 4 10 2 26 

Större strandpipare Charadrius hiaticula 10 9 18 21 

Tofsvipa Vanellus vanellus 8 18 43 54 

Kärrsnäppa Calidris alpina schinzii 1 0 0 0 

Brushane Philomachus pugnax 8 1 0 0 

Enkelbeckasin Gallinago gallinago 0 0 2 1 

Storspov Numenius arquata 0 2 0 0 

Rödbena Tringa totanus 11 15 16 33 

Roskarl Arenaria interpres 5 0 0 0 

Skrattmås Larus ridibundus 50 19 0 83 

Fiskmås Larus canus 8 5 10 32 

Gråtrut Larus argentatus 2 1 0 3 

Havstrut Larus marinus 2 0 0 4 

Småtärna Sterna albifrons 2 1 2 4 

Silvertärna Sterna paradisaea 17 6 4 14 

Fisktärna Sterna hirundo 0 0 0 1 

Kentsk tärna Sterna sandvicensis 1 0 0 1 

Antal arter 
 

28 26 23 28 

Antal par 
 

253 168 264 504 
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Tabell 4: SWOT analys för Högby hamns Natura 2000 områdes arter 
 

  Hjälper – ökar möjligheten att uppnå mål Skadar – minskar möjligheten att uppnå mål 
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Styrkor Svagheter 

Naturligt komplex av naturtyper/habitat med 
Mosaik av vidsträckta öppna och väl betade 
gräsmarker och småvatten/våtmarker ger god 
livsmiljö för en mängd arter  

Glest busk- och trädbevuxet område mellan lagun och 
havsstrandängar i söder. 

Sista kända naturliga lokalen för grönfläckig 
padda på Öland. 

Igenväxning sker/har skett av vissa angränsande 
områden. 

Ur fågelsynpunkt en av de allra främsta 
sjömarkerna på norra Öland. 

Lågvassar omger delar av lagunen och är vissa år svagt 
betade. 
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Möjligheter Hot 

Intresserade brukare, markägare och en 
intresserad allmänhet 

Miljöersättningarna är kortsiktiga (5 år) och ej 
utformade för att gynna sjömarkernas biologiska 
mångfald 

Fågelskyddsområde med beträdnadsförbud 
under häckningsperiod 

Osäkerheten kring framtida lantbruksersättningar. 
Miljöersättningarna förändras 2014. Ersättning för 
hävden är en förutsättning för fortsatt hävd. 

  

    

 

4. Rekommendationer för framtida skötsel 

För att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus, och/eller att förbättra den ytterligare, krävs i 
första hand en fortsatt beteshävd. Det förutsätter aktiva och intresserade lantbrukare som ser värdet 
av den traditionella hävd som funnits i området i århundraden – kanske årtusenden. Idag utgår 
miljöersättning för beteshävd av gräsmarkerna, dock inte för lagunen, småvattnen eller strandkanten 
utmed Östersjön. En återkommande slåtter vore önskvärt för lågvassarna i lagunen som växt till med 
ökad näringstillgång och lägre vattenstånd under vår och försommar. För slåtterhävd finns idag inget 
intresse, eftersom ersättning för slåtter kräver årlig slåtter, vilket inte är aktuellt eftersom betet är 
den huvudsakliga hävden. Ett naturvårdsavtal som ersätter för slåtter vid de tillfällen sådan utförs 
(lågvatten/torrår), kanske skulle vara ett alternativ. Ett sådant avtal kan tecknas mellan brukare och 
länsstyrelsens Naturvårdsenhet (förvaltningsanslaget) men får inte ersätta sådant arbete som täcks 
av Landsbygdsprogrammets ersättningar, t.ex. miljöersättningarna. 
 
Om vattenregimen i området behålls på den nivå som uppnåtts under LIFE-projektet och 
beteshävden fortsätter som tidigare är det fullt möjligt att återfå häckande sydlig kärrsnäppa och 
brushane i området. Antalet häckande par av dessa arter på Öland och i övriga projektområden kring 
södra Östersjön, har minska under många år. Om/när trenden vänder finns i Högby hamn, tack vare 
åtgärderna inom LIFE, en bra livsmiljö för sydlig kärrsnäppa, brushane och andra vadarfåglar. 
 
För att på sikt återfå en livskraftig population av grönfläckig padda i Högby hamn krävs fortsatta 
utsättningar och uppföljning av livsmiljö och populationens utveckling. Medel för det fortsatta 
arbetet söks från olika håll och länsstyrelsen kommer om möjligt att bidra med resurser från 
Åtgärdsprogram för hotade arter och/eller från förvaltningsanslaget. Öland kommer att prioriteras 
för fortsatta insatser, som utsättning av ägg och småpaddor, under de närmaste åren. Ett samarbete 
har utvecklats mellan Länsstyrelsen och Nordens Ark (djurpark och uppfödningsanläggning) under 
LIFE-projektet. Ett nätverk av personer i södra Sverige som arbetar med grönfläckig padda bildades 
under LIFE-projektet. Gruppen kommer att fortsätta träffas och samarbeta kring frågor som 
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uppfödning, utsättning, överlevnad, Chytrid etc. Fortsatta kontakter med LIFE-projektets experter på 
groddjur kommer också att hållas.  
 
Lagunen, Lilla hamnen har under de senaste årtiondena, fått en botten bestående av organiska 
sediment. Detta beror med stor säkerhet på närsalttillförsel och därmed ökad tillväxt. Under LIFE-
projektet söktes tillstånd för vattenverksamhet, bl.a. innehållande möjligheten att schakta bort delar 
av de organiska sedimenten. P.g.a. de blöta somrarna, dämningen som skett och de stora 
kostnaderna, var detta inte möjligt att genomföra inom projektet. Tillstånd finns ännu några år. 
Markägarna har visat stort intresse för denna åtgärd och om de eller kommunen vill åta sig arbete är 
det möjligt att utföra åtgärden under en riktigt torr sommar de närmaste åren. Kanske är Lokala 
Vattenvårdsmedel (LOVA) möjliga att söka för åtgärden. 
 
En bättre vattenkvalitet i tillflödet till lagunen skulle ge en förbättrad bevarandestatus för naturtyper 
och arter. Kommun, lantbrukare och kringboende har idag förståelse för detta. Att åtgärder 
uppströms Natura 2000 området är önskvärda finns det också kunskap om. Stora förhoppningar på 
fortsatt rådgivning till lantbrukare från Länsstyrelsen och Greppa Näring-projektet samt på Borgholm 
kommuns ”våtmarksarbete” finns, vilket kan bidra till minskad närsaltbelastning.  
 

5. Behålla nuvarande bevarandestatus 

Övervakningen av gräsmarker som strandängar vid Östersjön (1630 Havsstrandängar av Östersjötyp), 
kalkgräsmarker (6210 Kalkgräsmarker nedanför trädgränsen inkl. 6211 Viktiga orkidélokaler) och 
Stagg-gräsmarker (6230 Artrika staggräsmarker nedanför barrskogsgränsen) sker enlighet den 
manual för uppföljning av betes- och slåttermarker i skyddade områden som Naturvårdsverket 
fastställt. Manualen tar främst upp uppföljning av målindikatorer på områdesnivå, d.v.s. för 
naturtypen i det enskilda området. De målindikatorer för gräsmarker som generellt sett är mest 
relevanta att följa upp är areal naturtyp, krontäckning av träd i respektive naturtyp och förekomsten 
av typiska arter kärlväxter i naturtyperna. I andra hand följs vegetationshöjd, samt buskskikt. 
Länsstyrelsen ansvarar för områdesvis uppföljning av målindikatorer. Jordbruksverket följer upp vissa 
strukturer i områden som får miljöstöd.  
 
Laguner (1150) övervakas enligt manualer för uppföljning i marina miljöer, även den fastställd av 
Naturvårdsverket. De småvatten som skapats inom LIFE-projektet kommer att följas upp genom att 
avtal tecknas med boende i området. Länsstyrelsen får därmed årligen en rapport över läget gällande 
t.ex. igenväxning och uttorkning. 
 
Grönfläckig padda kommer att följas årligen åtminstone under den tid som Åtgärdsprogrammet för 
arten är giltigt, 2016. Metoder enligt den Metodrapport som tagits fram inom LIFE-projekt kommer 
att användas. Förhoppningen är att arten ska följas fram tills dess det finns en livskraftig population.  
Ett riktmärke kan vara att om utsättning sker tre år i rad så bör uppföljningen pågå i åtta år för att 
resultat ska kunna utläsas. 
Vad gäller vadare och andra strand- och sjöfåglar så har länsstyrelsen ett miljöövervakningsprojekt.  
Inventering sker årligen av sjömarker på Öland, enligt ett rullande schema som innebär att alla 
område återinventeras vart femte eller sjätte år. Ett samarbete sker mellan uppföljningen inom 
skyddade områden och den mer övergripande miljöövervakningen. 
Borgholms kommun genomför årligen vattenprovtagning i inlopp och utlopp från lagunen, Lilla 
hamnen. Provresultaten lämnas till Länsstyrelsen. 
 
All övervakning/uppföljning enligt ovan analyseras och åtgärdsförslag kommer naturvårdsförvaltarna 
till del. Länsstyrelsen ansvarar för skötsel av merparten av länets skyddade områden, inkl. Natura 
2000-områden. Ett årligt förvaltningsanslag finns som prioriteras mellan områden och åtgärdsbehov. 
Dessa medel kan användas för att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus. Djurhållarna söker 
själva miljöersättning för sina betesmarker, även i skyddade områden, men dubbelfinansiering är inte 
möjlig. Eventuella villkor för hävden kan ställas i besluten om miljöersättning och i detta skede förs 
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en dialog med reservatsförvaltaren som kan påverka vilka krav som ställs på djurhållaren, bl.a. 
gällande betesperiod, betesdjur och vegetationsstruktur. De områden som beviljas ersättning finns 
lagrade i GIS-skikt, även de tillgängliga för Länsstyrelsens reservatsförvaltare.  
 
Tabell 5. Återkommande aktiviteter inom Högby hamn Natura 2000 område 

Återkommande aktiviteter  

Aktivitet När? Ansvarig Finansiering 

Vad sker om åtgärd ej 
genomförs, eller om kvalitén ej 
är tillräcklig? 

Beteshävd årligen Djurhållare Djurhållare, LBP 
Utebliven ersättning,  
Rådgivning LBP  

Röjning/ 
avverkning av 

träd, sly, buskar 
vid behov Djurhållare Djurhållare, LBP 

Utebliven ersättning,  
Rådgivning LBP  

Kontroll av 
lagunens och 

vatten-
samlingarnas 

vattennivå och 
vattenkvalité 

årligen  

Länsstyrelsen 
och/eller den 

som Lst anlitar; 
Borgholms 
kommun 

Länsstyrelsen, 
Borgholms 
kommun 

Utan kunskap om utloppen, 
dämningarna, uttorkning, 
igenväxning, översvämning, 
vattenkvalitet etc. kan inte åtgärder 
utföras för att skydda hotade arter 
och miljöer 

Uppföljning 
vadare/fågel 

återkommande 
var femte år 

Länsstyrelsen, 
Miljöövervakning 

Länsstyrelsen 

Utan analys av resultaten i 
förhållande till tidigare år och 
trenden i stort på Öland och i 
Östersjöområdet vet vi inte om 
vidtagna åtgärder är de rätta, eller 
om nya/fler åtgärder krävs 

Utsättning av 
grönfläckig 

padda 

årligen                                    
2012-2016 

Länsstyrelsen 
och Nordens Ark 

Länsstyrelsen 
och Nordens Ark 

Utan fortsatt utsättning kommer 
troligen inte någon livskraftig 
population att uppnås på Öland. 

Uppföljning 
grönfläckig 

padda och dess 
livsmiljö 

årligen                                                
2013-2017 

Länsstyrelsen, 
avtal tecknas 
med någon i 
trakten för 

uppföljning enl. 
utarbetad 
metodik.  

Länsstyrelsen, 
ÅGP- och/eller 
Förvaltnings-

anslag 

Utan uppföljning saknas kunskap 
om artens etablering och möjlighet 
att föröka sig och sprida sig på 
Öland. 

Uppföljning av 
habitat/naturtyp 

Enligt 
uppföljningsplan 

– kan variera 
mellan 

naturtyper 

Länsstyrelsens 
Naturvårds-
förvaltning 

Länsstyrelsen, 
Förvaltnings-

anslag 

Om areal eller kvalitet gällande 
Natura 2000-naturtyper minskar 
ska orsaken analyseras och 
åtgärder vidtas. 

Predatorkontroll Vid behov 
Länsstyrelsen, 

Markägare 

Länsstyrelsens 
Naturvårds-
förvaltning 

Risken för en ökning av predation 
på ägg och ungar är överhängande 
utan jakt på predatorer. 

Kontakt mellan 
myndigheter, 
markägare/ 

brukare, ideella 
organisationer 
och allmänhet 

Årligen 
Gemensamt 

ansvar  
Deltagarna 

Om inte olika intressegrupper 
samverkar blir det svårt att nå 
målet för biologisk mångfald i 
området. 

Underhåll av led, 
skyltar etc 

Vid behov 
Länsstyrelsen 
(upphandlad 

tjänst) 

Förvaltnings-
anslag 

Besökare kan skadas, ledas fel eller 
missa viktig information om 
störningskänsliga arter och 
områden. 
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I tabell 5 listas önskvärda åtgärder. Den årliga medelstilldelningen varierar och kan komma att 
innebära omprioriteringar mellan åtgärderna i länets skyddade områden. Denna plan blir ett viktigt 
underlag vid denna prioritering. 

6. Förbättrad bevarandestatus 

De naturtyper inom Högby hamns Natura 2000 område där ytterligare åtgärder är önskvärt för att 
förbättra bevarandestatusen är; 
 
Lagunen (1150)  – här vore det önskvärt med en bra vattenkvalitet, särskilt på det tillrinnande 
vattnet. När så är fallet kan det bli aktuellt att ta bort åtminstone delar av de organiska sediment som 
pålagrats bottnen under de senaste decennierna, eventuellt kan Lokala Vattenvårdsmedel (LOVA) 
finansiera detta. Dessa organiska sediment och den vegetation som finns i och kring lagunen binder 
delar av de närsalter som förs till lagunen via tillflödet från norr. Det innebär att lagunen fungerar 
som en närsaltfälla, vilket bidrar till att vattnet som når Östersjön har renats något. Denna teori 
styrks av de vattenprover som kommunen tagit. Målsättningen på lång sikt är att vattnet är ”rent” 
redan då det når lagunen och strandängarna. Här har kommunen, lantbrukare och boende i 
omgivningen ett stort ansvar som de informeras om, bl.a. genom denna After LIFE-plan. 
 
Havsstrandängarna utmed Östersjön (1630) är väl hävdade. De skulle dock bli än mer intressanta 
som häckfågellokal om de bands samman tydligare. Idag skiljs strandängarna i söder kring viken 
Högbyhamn från gräsmarkerna kring lagunen och stranden i norr av en låg höjdrygg glest bevuxen av 
en och oxel. Om detta område öppnades upp helt skulle den sammanhängande arealen lämplig för 
bl.a. vadare öka. För att få detta till stånd behövs kunskapsspridning, rådgivning och helst ekonomisk 
ersättning. Rådgivare och beslutsfattare gällande kommande miljöersättningar för området kan 
informera om detta och t.o.m. villkora röjningar. Ansvaret för denna åtgärd ligger huvudsakligen på 
markägare/brukare, eftersom markerna är privata. 
 

7. English summary 
A management plan for the three project sites on Öland was prepared 2006-2008 and came to 
contain comments and recommendations for restoration of hydrology and management of the 
coastal meadow and lagoon habitats including preparation for re-introduction of the locally extinct 
Green toad Bufo viridis and optimal management for the declining and vulnerable meadow birds 
Baltic dunlin Calidris alpina schinzii, ruff Philomachus pugnax and black-tailed godwit Limosa limosa. 
Now, after LIFE we can identify which additional measures are necessary or desirable. This After LIFE 
plan will be useful as basis for future plans and actions in the site. 
 
The After LIFE Conservation plan contains following information; actions which are necessary to 
achieve viable populations of the threatened species that where aims of the project; In which time 
frame the actions could be implemented; Who will implement the actions and financial source of the 
actions.  
 
Actions mentioned in Table 4 are;  

 Grazing and/or mowing 

 Changing maintenance 

 Clearing of bushes; Felling of trees 
 Restoring ponds and wet grasslands 
 Controlling lagoon water level 
 Controlling temporary water bodies 
 Controlling water quality 
 Monitoring habitats 

 Reintroducing Green toad 
 Monitoring Green toad 
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 Monitoring Wader birds 
 Establishing predator control programs 
 Maintaining trails, observation towers, signs, picnic areas, etc. 
 Organizing meetings between agencies, landowners, farmers, NGOs and researchers 

 

8. Karta 
Karta över åtgärder utförda inom LIFE-BaltCoast 
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I rapporten redovisas kort hur Högby hamns Natura 2000 område 
har utvecklats under de år projekt LIFE-BaltCoast (LIFE05 
NAT/D/000152), ’’Rehabilitation of the Baltic Coastal Lagoon 
Habitat Complex’’ pågått. Sandby - Högby sjömarker som ingår i 
Natura 2000-området ansågs redan tidigare vara ett av de art- och 
individrikaste områdena avseende strand- och sjöfågelarter på 
norra Öland. Mellan åren 2008 och 2011 hade fem vadararter en 
positiv utveckling. Att livsmiljön för vadare skulle förbättras var ett 
av projektets mål. Miljön anses nu vara så god även för den 
grönfläckiga paddan att arten år 2012 åter introducerades i 
området. 
 
En After LIFE Conservation Plan har utarbetats för varje Natura 
2000 område som ingått i projektet. Planen anger hur den 
verksamhet som initierats inom projektet ska utvecklas efter att 
LIFE fondens finansiering upphört samt hur den långsiktiga 
förvaltningen av Högby hamns Natura 2000 område ska 
säkerställas. Planen ger information om vilka åtgärder som 
behöver genomföras, när, av vem och med vilken finansiering. 

 
 
 
 
 


