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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 berört 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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1. Områdesbeskrivning 
Natura 2000-området sydöstra Ölands Sjömarker är beläget längs en 28 kilometer lång strandremsa 
mellan Södra Sandby i norr och Gräsgård i söder. Dess sjömarker och sjöängar har en unik kontinuitet 
av hävd. Få andra platser i Europa har så stora och sammanhängande arealer av kontinuerligt 
hävdade sjömarker som här. I årtusenden har de nyttjats som betesmark eller slåtteräng, vilket 
tydligt avspeglas i både flora och fauna.  
 
Den svagt sluttande topografin ger upphov till en zonerad vegetation. Ytterst mot havet ligger 
vattenstranden som oftast är dränkt av havet. Längre inåt land tar landstranden vid som 
karakteriseras av salttåliga växter. Ovanför högvattennivån ligger de strandnära områdena. Även här 
kan vegetationen påverkas av havsvattnet genom stänk och stormvågor. På en del håll finns 
strandvallar mellan sjömarken och havet. Högre upp i sjömarkerna kan strandvallar från tidigare 
strandlinjer ses. Dessa bidrar till variationen av torra och fuktiga marker. Små laguner i olika 
successionsstadier finns. De flesta är helt avsnörda från havet och idag igenvuxna – kärr och 
fuktängar. Tunnare jordar med alvarvegetation finns också som inslag i sjömarkerna. Här växer 
strandväxter och alvarväxter sida vid sida. I vissa sjömarker förekommer vegetationsfattiga 
fördjupningar, s.k. skonor. De bildas genom en kombination av erosion, betesdjurens tramp och 
tångsjok som kväver den underliggande vegetationen. Miljön blir genom vattenavdunstningen med 
tiden mycket salt. Endast mycket salttåliga växter som glasört och saltnarv kan överleva i skonorna.  
 
Sjömarkerna har en utomordentligt stor betydelse som rastlokal för fåglar och under hösten kommer 
stora mängder vadare och gäss från den ryska tundran. Sjömarkerna är även viktiga områden för 
häckande sjöfåglar och vadare. Häckfåglar är främst vadare såsom sydlig kärrsnäppa, skärfläcka och 
rödbena, men även arter som brushane, småtärna, kentsk tärna och gravand.  
 
Ett fågelskyddsområde finns inom området, Stora Ören, vilket bildades 1972 och har tillträdesförbud 
1 april-15 juli. Sydöstra Ölands sjömarker blev RAMSAR-område (våtmarkskonventionen) 1974 och 
ingår i sin helhet i världsarvsområdet. Området ingår också i nationellt bevarandeprogram för 
odlingslandskapet samt är regionalt bevarandeområde för jordbrukslandskapet. Dessutom är 
markerna av riksintresse för kulturmiljö, naturvård och friluftsliv. 
 

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. 
 
Projektet startade med att en ”Management plan” (skötselplan) för de tre Natura 2000 områdena 
Sydöstra Ölands sjömarker, Ottenby och Högby hamn togs fram. En internationell expertgrupp 
konstaterade två viktiga företeelser som försämrar livsmiljön bl.a. för projektets målarter sydlig 
kärrsnäppa, brushane och grönfläckig padda. 

1. Områden med goda förutsättningar för häckande sydlig kärrsnäppa och brushane var 
fragmenterade. Väl betade fuktiga strandängar med ”öppen” kustlinje (bete ner till 
vattenlinjen) låg insprängda mellan torrare övervuxna områden. 

2. Äldre diken, rensade bäckfåror och djupa körspår igenom gräsmarkerna var vanligt 
förekommande. Dess dränerande effekt försämrar livsmiljön bl.a. för projektets målarter 
sydlig kärrsnäppa, brushane och grönfläckig padda. 
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Tabell 1: Åtgärder till skydd för målarterna i sydöstra Ölands sjömarker som föreslogs i skötselplanen 
och som genomfördes inom projektet. 
 

Föreslagen åtgärd Genomförd - Plats Genomförd – Antal/yta 

Skapa reintroduktionsdammar för 
grönfläckig padda. 

Torngård, Hulterstad, 
Slagerstad, Stenåsa, Lilla 
Brunneby 

Restaurering av ca 9.100 m2 
naturliga svackor i strandängar 
och sjömarker. 
 

Restaurera eller skapa ”naturlig” 
hydrologi i strandängarna, genom att 
blockera/lägga igen diken och/eller 
skapa dämmen i viktiga vattendrag. 

Lilla Brunneby, Torngård Diken blockerades på sex 
platser i Torngård sjömarker, 
vilket påverkar minst 2 365 
meter dike. 
Diken blockerades i Stenåsa 
vilket påverkar minst 1 100 
meter dike och skapar minst 1 
ha temporär vattenyta under 
våren. 

Sköta/hävda de strandnära delarna av 
sjömarkerna optimalt bl.a. genom att 
låta betesdjuren beta ner till vattnet. 

Torngård, Hulterstad, 
Slagerstad, Lilla 
Brunneby, Mellby 

I Torngård, Hulterstad och Lilla 
Brunneby betas markerna ner 
till strandlinjen. En dialog 
fördes med markägarna om 
värdet av att detta fortsätter. 
I Mellby startade en dialog 
med markägare om värdet av 
pågående slåtter och möjlig-
heten att denna utökas. 

Förstora vattenhålor så att vattenytan 
blir större med grunda, flacka 
stränder. 

Torngård, Hulterstad, 
Slagerstad, Lilla 
Brunneby 

Fyra vattenhålor har åtgärdats 
och 700 m2, kaveldun grävdes 
bort i Görans dämme, 
Hulterstad.  

 

3. Aktuell bevaringsstatus och hot 

3.1 Habitat/Naturtyper 
De naturtyper som förekommer i Natura 2000-området redovisas i tabellerna nedan. I projektet LIFE-
BaltCoast berördes endast de som förekommer i det öppna landområdet. Sjömarkerna och 
sjöängarna har en unik kontinuitet av hävd, vilket är en förutsättning för de flesta landhabitat i 
området.  
 
Tabell 2: Natura 2000 habitat inom sydöstra Ölands sjömarker 
 
Natura 2000 habitat Areal 

1110 Sublittorala sandbankar   5040 ha 
1140 Ler- och sandbottnar som blottas vid 

lågvatten   
99 ha 

1210 Annuell vegetation på driftvallar   10 ha 
1220 Perenn vegetation på sten och grusvallar   0,3 ha 
1310 Ler- och sandsediment med glasört och 

andra annueller   
10 ha 

 
1630 *Havsstrandängar av Östersjötyp   153 ha 
2120 Kustnära vandrande sanddyner med 1,1 ha 
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sandrör (vita dyner)   
2130 *Kustnära permanenta sanddyner med 

örtvegetation (grå dyner)**   
1,3 ha 

6110 *Basiska berghällar   11,2 ha 
6210 Kalkgräsmarker (*viktiga orkidélokaler)   773,5 ha 
6280 *Nordiskt alvar   195 ha 
6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr   471 ha 
6510 Slåtterängar i låglandet   35,9 ha 
7230 Rikkärr 6,0 ha 

 

SWOT-analys  
 
Tabell 3: SWOT-analys för SO Ölands sjömarkers naturtyper (Habitat) 
 

  Hjälper – ökar möjligheten att uppnå mål Skadar – minskar möjligheten att uppnå mål 
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Styrka Svaghet 

Naturligt komplex av naturtyper/habitat 
med vidsträckta, öppna och kustnära 
betesmarker och slåtterängar. 

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

Området är direkt påverkat av Östersjön och 
översvämmas delvis årligen. 

Näringsrikt vatten når sjömarker och kustvatten via 
tillrinnande vattendrag, diken och kanaler.  

Området är endast marginellt berört av 
intensivt åkerbruk, industri eller bebyggelse. 
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Möjlighet Hot 

Skyddsformer som Ramsar, Natura 2000, 
delvis Naturreservat, delvis Fågelskydd samt 
Världsarv säkrar ett långsiktigt skydd. 

Upphörd beteshävd, alternativt för lågt eller för 
hårt betestryck  
 

Många aktiva, lantbruksfastigheter med 
djurhållning säkrar fortsatt hävd. 

Upphörd slåtter, alternativt slåtter vid fel tidpunkt 
eller med felaktiga redskap/maskiner 

Gårdsstöd och miljöersättningar utgår för 
hävden av gräsmarkerna i området. 

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

 Minskad ersättning för hävden är ett hot särskilt 
för fortsatt slåtter.  

 
 Klimatförändring med havsnivåhöjning 

3.2 Arter 
Resultatet efter tre strandängsinventeringar (1988, 1998 och 2008) finns redovisat i rapporten 
Fågelfaunan på Ölands sjömarker – inventeringar 1988-2008. Här ingår Natura 2000-området 
sydöstra Ölands sjömarker (område nr 6-21 i inventeringen) och ett värdefullt underlag finns att 
tillgå. Mellan år 1988 och 2008 hade en kraftig tillbakagång både av antalet arter och häckande par 
noterats. År 1988 häckade 12 vadararter och ett sammanlagt index över häckande vadarpar 
beräknades till 2767. Tjugo år senare, år 2008, häckade 11 vadararter och ett sammanlagt index över 
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häckande vadarpar beräknades till 1385. Endast en art, storspov, hade en positiv utveckling mellan 
dessa år. Ljungpiparen tycktes ha försvunnit som häckfågel i sjömarkerna. De vadararter som minskat 
kraftigast är brushane (93 %), roskarl (91 %) och strandskata (84 %). Förutom brushane var sydlig 
kärrsnäppa, rödspov och skärfläcka målarter i LIFE-projektet. De har alla minskat kraftigt i antal under 
de tjugo åren; sydlig kärrsnäppa 64 %, rödspov 59 % och skärfläcka 57 %. Antalet häckande vadarpar 
inom Natura 2000-området har minskat med 20 % åren 1988 till 1998 och med 50 % åren 1988 till 
2008. Naturligt måste beaktas att dessa beräkningar endast bygger på tre års inventeringar, men 
även områdesvisa inventeringar under mellanåren visar en negativ trend. 
 
Tabell 4: Index över antal vadarpar per år enligt strandängsinventeringen, inom område 32, Sydöstra 
Ölands sjömarker (grönt = positiv utveckling, rött = negativ utveckling) 
 

Svenskt namn Vetenskapligt namn Antalet vadarpar Kommentar 

    1988 1998 2008   

Strandskata Heamatopus ostralegus 752 445 124 Kraftig minskning, 84 %  
Skärfläcka Recurvirostra avocetta 134 149 58 Kraftig minskning, 57 % 
Större strandpipare Charadrius hiaticula 110 129 108   
Ljungpipare Pluvialis apricaria 57 45 0 Försvunnit som häckfågel ? 
Tofsvipa Vanellus vanellus 594 488 476 Minskning, 20 % 
Kärrsnäppa Calidris alpina schinzii 59 60 21 Kraftig minskning, 64 % 
Brushane Philomachus pugnax 149 86 10 Kraftig minskning, 93 % 
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 140 74 77 Kraftig minskning, 48 % 
Rödspov Limosa limosa 68 54 28 Kraftig minskning, 59 % 
Storspov Numenius arquata 103 117 131 Ökat, 27 % 
Rödbena Tringa totanus 390 405 219 Minskning, 44 % 

Roskarl Arenaria interpres 45 22 4 Kraftig minskning, 91 % 

  
Summa antal par: 2601 2074 1256 

  

 
Endast Mellby och Frösslunda sjömarker hade en positiv utveckling mellan 1988 och 2008. I 
Frösslunda ökade antalet par från det mycket låga antalet 20 till 45. Det är fortfarande en låg siffra 
och ökningen skedde av arterna större strandpipare, tofsvipa, enkelbeckasin och rödbena. Mellby 
sjömark hade en ökning av antalet häckande vadarpar från 81 år 1988 till 99 år 2008. Skärfläcka, 
tofsvipa och rödspov stod för den huvudsakliga ökningen här. Under mellanåren var antalet betydligt 
högre, främst på grund av en kraftig variation i antalet skärfläckor. Som minst häckade 10 par (2007) 
och som mest 118 par skärfläckor (2006). Ytterligare en sjömark kan nämnas med endast liten 
flrändring mellan åren – Slagerstad. Här är minskningen endast 5 %, från 74 till 70 par. Viktigt att 
observera är att även här var mellanåren betydligt bättre exempelvis häckade, år 2004, 149 par 
vadare.  

Siffrorna från tre år ger inte några upplysningar om förändringens exakta storlek, men en stor och 

mycket oroande trend är tydlig. Troligen är det flera faktorer som tillsammans bidrar till den negativa 

utvecklingen för vadarfågel i de öländska sjömarkerna.  
 

Foto: Blockering av dike september 2011, översvämmad fuktäng april 2012, Lilla Brunneby  
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                                   Illustration: Peter 

Nilsson 

Brushane 
Brushanen (rödlisteklassning: sårbar, VU) är en av 
de vadararter som minskat kraftigast i 
sjömarkerna på Öland, och utvecklingen är 
likadan på Gotland. Artens kärnområde har varit 
sydöstra Ölands sjömarker, främst från Ottenby i 
söder till Södra Kvinneby. Det är också här den 
kraftigaste nedgången noterats. Den kraftigaste 
minskningen ses på Schäferiängarna (Ottenby), 
där arten minskat från 53 par 1988 till ett par 
2008, men utvecklingen är lika illa i sydöstra Ölands sjömarker. På sydöstra Ölands sjömarker var 
indexet över antalet häckade brushanepar 146 par, år 1988. Det hade minskat till 86 år 1998 och till 
10 par år 2008; det motsvarar en minskning på 93 % på tjugo år. 
 
De översvämmade gräsmarker som skapades genom blockering av ett litet dike har gynnat 
brushanen. Häckning har observerats 2012 och 2013 i de marker som står under vatten under våren 
och är betydligt blötare än omgivningen långt fram på sommaren. 

Sydlig kärrsnäppa  
Det svenska beståndet av sydlig kärrsnäppa 
(rödlisteklassning: akut hotad, CR) består av ett antal relativt 
små och isolerade förekomster som är under snabb 
minskning och beräknades år 2009 till maximalt 105 par. 
Fördelningen mellan landskapen är: 18 par i Skåne, 70 par på 
Öland, 8 par på Gotland (2006), 6-7 par i Halland samt 2-4 
par i Uppland. Något enstaka par kan dessutom finnas på 
några inlandslokaler. Arten är starkt hemortstrogen. Dessa 
förhållanden gör att populationen riskerar att utsättas för 
negativa effekter av genetisk drift och inavel. Kärrsnäppan 
har minskat tydligt sedan 1988 på Öland, likaså på Gotland. 
År 1988 häckade arten på mer än hälften av sjömarkerna på 
Öland, vilket kan jämföras med 27 % av markerna år 2008.  
På sydöstra Ölands sjömarker var indexet över antalet 
häckade sydliga kärrsnäppor 59 par, år 1988. År 1998 fanns 
det ännu 60 par men år 2008 noterades vid inventeringen 
endast 21 par; det motsvarar 65 % minskning på tio år. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Index över antal och trend för sydlig kärrsnäppe-häckningar i de öländska sjömarkerna. 
 

Illustration: Peter Nilsson 
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Den sydliga kärrsnäppan ställer stora krav på sin häckningsbiotop. Den vill ha hävdade, våta och 
öppna gräsmarker där vegetationen inte blir högre än 10-20 cm. Låga tuvor är nödvändiga för att 
skyla boet, vilket ofta läggs i fjolårsgräs. Förutom grässvålens utseende krävs lämpliga 
födosöksplatser. Strandzonen är av störst betydelse för kärrsnäppornas födosök. Det är därför 
mycket viktigt att markerna ända fram till strandkanten betas och att strandremsan inte hägnas bort. 
Årlig variation i födotillgång, ofta relaterat till havsnivåvariation, har inverkan på häckningsresultatet. 
Födan för de vuxna fåglarna utgörs av bl.a. havsborstmaskar, små kräftdjur och mollusker som de 
inte kommer åt vid högvatten. Ungarna äter fram tills de blir flygga mest vuxna insekter som de hittar 
i det låga gräset. 
 

Skärfläcka  

Skärfläckan (rödlisteklassning Livskraftig, 
LC) är spridd längs hela den öländska 
kusten och förekommer med allt från stora 
kolonier till solitära par. Arten är känd för 
att var nyckfull när det gäller 
häckningslokal och stora kolonier kan 
försvinna för att i stället dyka upp i något 
annat område nästa år. Den största kolonin 
som noterats under samtliga 
strandängsinventeringar återfanns i Mellby 
sjömarker 2006 och var på 118 par. 
 
Tillsammans med tofsvipa och större strandpipare är skärfläckan en av de vadare som ökar tydligt i 
populationsstorlek; från 1988 till 2008 är ökningen 44 %. Detta gäller för hela Öland, medan inom 
sydöstra Ölands sjömarker året 2008 var ett dåligt skärfläckeår. Liksom hos tofsvipan avviker 
inventeringsresultatet från Gotland där arten i stället haft en kraftigt neråtgående trend.  
 

Rödspov  
Rödspoven (rödlisteklassningen Sårbar, VU) för en allt mer tynande tillvaro på sjömarkerna. Antalet 
områden med rödspov på Öland har halverats sedan 1988. På Gotland rapporteras en ännu 
kraftigare minskning. Tidigare var den mer spridd och 1988 noterades två par vid Hallnäs sjömarker i 
norr och ett par vid Eckelsudde – Bjärby på Ölands sydvästsida. Numera återfinns de få kvarvarande 
paren i huvudsak i sydost mellan Ottenby och Lilla Brunneby. Den största minskningen återfinns vid 
Seby från elva par 1988 till ett par 2008 och vid Triberga med nio par 1988 och tre par 2008. Ett 
område har en kraftig ökning, Mellby, från noll par 1988 till sex par 2008. 
 

 
               Illustration: Peter Nilsson 

 
Figur 2: Index över antal och trend för 
rödspovhäckningar i de öländska sjömarkerna 
Fågelfaunan på Öland – inventeringar 1988 – 2008, 
Länsstyrelsen 2009) 
 

Illustration: Peter Nilsson 
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Ölands Ornitologiska Förening (ÖOF) bedriver 2012-2015 ett LONA-projekt med syftet att följa 
rödspovens häckningsframgång. Fågelskådarna bidrar med att kartlägga rödspovens förekomst på 
Öland. Det handlar dels om att räkna rödspovar, men även om att utveckla en metod för att följa 
rödspovbeståndets utveckling på Öland. Under det första året, 2012, bedömdes att i 
storleksordningen 40 par häckade och att hälften av dem fick ungar. En klar majoritet av rödspovarna 
fann man mellan Segerstad i söder och Lilla Brunneby i norr. Vid inventeringen 2013 (Ottvall, 2013) 
var antalet rödspovar på Öland minst 111 och antalet par 53. Antalet varnande par var högt, minst 46 
par, vilket är en mycket hög andel av det totala antalet häckande par. Ett försök till skattning gav 
drygt 50 flygfärdiga ungar. 
Förutsättningarna för rödspoven var exceptionellt goda under 2013 med något mer nederbörd än 
normalt och relativt höga temperaturer under maj och juni. Det fanns gott om våtmarker vilket 
gynnar överlevnaden för rödspovarnas ungar. Predatorkontrollen som pågått i sydöstra Ölands 
sjömarker sedan 2008, se nedan, har också bidragit till att förbättre livsmiljön för vadare. De positiva 
siffrorna 2012 och 2013 är kanske ett trendbrott för rödspoven på Öland. 
 

Landskapsförändringar 

Den viktigaste faktorn för vadarfåglarnas utveckling är landskapsförändringar på häckningslokaler, 

rastplatser samt på övervintringsområdena. Under 1900-talet skedde stora förändringar i 

häckningsområdena, bl.a. exploatering och utdikning och ett försämrat betestryck med igenväxning 

som följd.  

Under senare år har beteshävden ökat och den högre vegetationen som t.ex. brushane och rödspov 

kräver har minskat i areal. Ägg och ungar är därför mer oskyddade för predation på ägg och ungar.  

Högre vegetation ger förutom skydd också mer insekter för födosökande vuxna vadare och ungar. 

Den hårdare hävden erbjuder de kraftigt ökande populationer av grågås och vitkindad gås 

(huvudsakligen rastande) lämpligt bete. Gässen bidrar till att beta ned redan välhävdade strandängar 

till nivåer som minskar arealen häckningsbiotoper för vadare. 

Glädjande är att sjömarkernas vadare har haft en god häckningsframgång under perioden 2007–2011 

och rödspoven även 2012-13 (se ovan). Detta visar de studier som skett under perioden inom ett 

predatorkontrollprojekt, se nedan. 

Under denna period har flera för vadare positiva faktorer samspelat, bl.a. rävskabb, 

predationsprojektet, LIFE-BaltCoast samt ett ökat fokus på vadare, t.ex. har åtgärdsprogram (ÅGP) 

för sydlig kärrsnäppa fastställts av Naturvårdsverket (2010) och ett åtgärdsprogram för vadare 

omfattande bl.a. brushane, rödspov och svartbent strandpipare är under utarbetande. 
 
De åtgärder som genomförts inom LIFE-projektet medför att miljön för fågelliv och groddjur har 
förbättrats. Det är mer vatten i svackor, vätar och smala lagunlika bildningar innanför strandvallen 
inom flera byars sjömarker, långt fram på sommaren och gräsmarkerna i och kring dem är betydligt 
fuktigare. De byar som berörts av faktiska åtgärder i markerna, inom LIFE-projektet, är Lilla 
Brunneby, Stenåsa, Slagerstad, Hulterstad och Torngård. Markägare och brukare i övriga byar med 
sjömarker på Öland har erbjudits möjlighet att delta vid fältvandringar och seminarier. Kunskapen 
och förståelsen för vadarfåglar och den grönfläckiga paddans miljökrav har ökat. 

 

Predation 

Antalet predatorer har ökat på Öland. Arter som grävling, mård, mink och korp var mycket ovanliga 

eller saknades helt för 100 år sedan. Räven framstår som den viktigaste enskilda predatorarten på 

vadarfåglar, men kråkfåglar (främst kråka), måsfåglar (främst fiskmås och skrattmås), tornfalk, 

grävling, mink och smågnagare har också dokumenterats som predatorer under ägg- och ungstadiet. 

Rävskabb bröt ut vintern 2006/07 på Öland, vilket har påverkat häckningsframgången åren efter 

2007. När räven försvann gynnades andra predatorer (t.ex. grävling och mård). Som ett resultat av en 
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gemensam önskan att förbättra situationen för vadarna på Ölands sjömarker bildades 2007 en 

referensgrupp med markägare och representanter från LRF:s kommungrupp i Mörbylånga, 

Länsstyrelsen i Kalmar län, Mörbylånga jaktvårdskrets, Ölands Ornitologiska Förening samt Ölands 

Naturskyddsförening. Ett första steg i samarbetet inom referensgruppen blev att initiera ett försök 

med att förbättra vadarnas häckning genom intensifierad jakt på predatorer av vadarnas ägg och 

ungar. Undersökningens fokus låg på att utvärdera jakten på predatorer, med ett undantag - 

elstängsling på en lokal. Richard Ottvall, forskare vid Lunds universitet, fick uppdraget att utvärdera 

försökets utfall i första hand genom att studera kläckningsframgång hos vadare i samtliga fyra 

studieområden. Länsstyrelsen i Kalmar län har medfinansierat projektet. Jakten bedrevs genom 

omfattande ideella arbetsinsatser av markägare och jägare med koordinering av Mörbylånga 

jaktvårdskrets. Rapporten ”Häckningsframgång hos vadare på Ölands sjömarker - Utvärdering av ett 

försök med predatorkontroll” redovisar resultaten från perioden 2007–2011.  
 
De viktigaste resultaten och lärdomarna under predationsprojektet som sammanfattas i rapporten; 

 Sjömarkernas vadare har haft en god häckningsframgång under perioden 2007–2011.  

 Rävskabben är sannolikt en viktig förklaring till ovanstående, men är inte bevisat att vara det. 

 Statistiska analyser av insamlade bodata kunde inte påvisa någon effekt av den riktade jakten 
på predatorer på vadarnas kläckningsframgång. Försöksuppställningen begränsar till viss del 
möjligheterna att påvisa effekter av jakten och det är oklart hur den utökade jakten har 
påverkat kläckningsframgången. Däremot har det tveklöst under perioden med utökad jakt 
på predatorer varit högre häckningsframgång hos vadarna jämfört med åren innan jakt, men 
detta gäller också för referensområdet Ottenby och inte enbart jaktområden. 

 Kråkbeståndet kan beskattas effektivt när den utförs i anslutning till häckningssäsongen och 
jakten bedöms ha minskat kråkpredationen på vadarnas ägg och ungar. 

 Grävlingen har varit den viktigaste predatorn på äggstadiet och nya jaktmetoder behöver 
utvecklas för att beskatta denna predator mer effektivt. Ett försök att anordna en fältkurs 
med grythundar på södra Öland i september 2011 resulterade i sex skjutna grävlingar. Detta 
kan vara en metod av flera att decimera grävlingsbeståndet. 

 Elstängsel stängde ute grävling och visade sig ha positiva effekter på kläckningsframgång en 
säsong, men säsong två kompenserade andra predatorer för grävlingens frånvaro. 

 Predationen var klart högre tidigt (slutet av april) under vadarnas häckningssäsong. 

 Försöket med en referensgrupp som tillsammans arbetat mot ett uppsatt mål har fungerat 
väl. 

 Projektet har lett till att olika intressegrupper har närmat sig varandra. 
 
Referensgruppen var 2011 enig om att en fortsättning på vadarprojektet vore önskvärd. Mörbylånga 
jaktvårdskrets har via Mörbylånga kommun beviljats ett LONA-projekt för att fortsätta 
predatorkontrollen t.o.m. 2013. Tillstånd för utökad jakt finns t.o.m. 2014. Ett Åtgärdsprogram för 
vadare är under utarbetande. I detta kommer att framgå om och hur eventuell fortsatt 
predatorkontroll ska se ut. 
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SWOT-analys  
 
Tabell 5: SWOT-analys för Sydöstra Ölands sjömarkers arter 

  Hjälper – ökar möjligheten att uppnå mål Skadar – minskar möjligheten att uppnå mål 
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Styrka Svaghet 

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

Bevarandeplanen för Natura 2000 området är 
mycket övergripande. Detaljerade skötselplaner 
saknas för stora områden (finns endast för 
naturreservatet Gammelsby sjömark).  

Lämpliga livsmiljöer; 
Ur fågelsynpunkt en av de största, 
sammanhängande, öppna och välhävdade 
sjömarkerna i Sverige, med häckande par av 
sydlig kärrsnäppa, brushane och skärfläcka. 

Pålagring av alger i lågområden och i laguner vid 
översvämning av östersjövatten. 

 En mängd dikningsföretag leder vattnet rakt igenom 
sjömarkerna ut i Östersjön. 
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h
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Möjlighet Hot 

Intresserade brukar, markägare, ideella 
naturvårdare, jägare m.fl. 
 

Upphörd eller felaktig hävd  
 

Möjlighet till skötselvillkor och 
rekommendationer i miljöersättningens 
åtagandeplaner, t.ex. gällande sent 
betespåsläpp, röjning och avverkning av träd. 

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

Åtgärdsprogram för sydlig kärrsnäppa, 
vadare, grönfläckig padda m.fl. arter 

Ökning av antalet predatorer både för vadarfågel 
och groddjur 

Samsyn, samverkan, samarbete Uttorkning av vattensamlingar tidigt under 
sommaren 

Predatorkontroll, återskapande av våtmarker 
m.fl. konkreta åtgärder 

Dålig vattenkvalitet i småvatten, laguner och 
vattendrag 

 Inavel (kärrsnäppa, grönfläckig padda) 

  Klimatförändring med havsnivåhöjning 

 

3.3 Rekommendationer för framtida skötsel 
För att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus, och/eller att förbättra den ytterligare, krävs i 
första hand en fortsatt hävd. Det förutsätter aktiva och intresserada lantbrukare som ser värdet av 
den traditionella hävd som funnits i området i århundraden – kanske årtusenden. Idag utgår 
miljöersättning för hävd av gräsmarkerna, dock inte för laguner, småvatten eller strandkant utmed 
Östersjön om de inte är bevuxna av hävdad och fodervärd vegetation.  
 
För att på sikt återfå livskraftiga populationer av hotade vadararter och grönfläckig padda på Öland 
krävs en mängd åtgärder. Åtgärder för att behålla vattnet i markerna en längre tid under vår och 
försommar krävs. Det handlar om blockering av diken och kanaler, återskapande av våtmarker m.m. 
Hävden och därmed fältskiktets utseende behöver diskuteras och förändras i vissa områden. Olika 
vadararter har olika krav, vilka måste tillgodoses. För att återfå en livskraftig population av 
grönfläckig padda krävs fortsatta utsättningar och uppföljning av livsmiljö även inom sydöstra Ölands 
sjömarker. Under tiden som de idag hotade arterna har vikande och låga populationer kan det vara 
nödvändigt med fortsatt predatorkontroll och åtgärder för att minska konkurrensen med t.ex. gäss 
och deras hårda bete samt vanlig padda. 
 
En bättre vattenkvalitet i tillflöden till sjömarker och Östersjöns kust skulle ge en förbättrad 
bevarandestatus för naturtyper och arter i många miljöer.  
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Att aktivt arbeta för att förbättra livsmiljöerna i sjömarkerna krävs av alla berörda parter. Möten, 
helst i fält, för att diskutera problem och dess lösningar, där markägare/brukare, myndigheter, 
forskare, ideella organisationer och övriga intressenter deltar behövs. 
 
De åtgärdsförslag som framhölls i LIFE-experternas Managementplan (se sid 3) är fortsatt aktuella 
och kommer att vara ett underlag vid fortsatt skötsel och inför kommande revidering av skötsel- och 
bevarandeplaner. Årligen kommer årgärdslistor att sammanställas och prioriteringar att ske. Bilaga 1 
är åtgärdslistan som är aktuell för 2013. 
 

3.4 Behålla nuvarande bevarandestatus  
Övervakningen av gräsmarker som strandängar vid Östersjön (1630 Havsstrandängar av Östersjötyp), 
kalkgräsmarker (6210 Kalkgräsmarker inkl. 6211 viktiga orkidélokaler) m.fl. sker enligt 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 de fastställda av 
Naturvårdsverket. De småvatten och fuktängar som skapats inom LIFE-projektet kommer att följas 
upp av Länsstyrelsen. Ansvaret ligger främst på Länsstyrelsens reservatsförvaltare, men även 
rådgivning och kontroll av miljöersättningar och andra ersättningar inom odlingslandskapet bidrar till 
att följa utvecklingen.  
 
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 
en dialog med naturvårdsförvaltaren 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 naturvårdsförvaltare.  
 
 
Tabell 6. Återkommande aktiviteter inom Natura 2000-området Sydöstra Ölands sjömarker  

Återkommande aktiviteter  

Aktivitet När? Ansvarig Finansiering 

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

Betes- och eller 
slåtterhävd 

årligen Djurhållare 
Djurhållare, 

LBP 
Utebliven ersättning, Rådgivning 
från lantbruk,  

Ändrad 
hävd/skötsel  

Vid behov 
Djurhållare, 

Länsstyrelsen 
LBP, 

Länsstyrelsen 

Utan ”rätt” skötsel på värdefulla 
vadarlokaler kommer inte 
livskraftiga populationer att nås 

Hägnad ut i 
Östersjön  

Vid behov Djurhållare 
Djurhållare, 

LBP, 
Länsstyrelsen 

Om stranden hägnas bort kan inte 
betesdjuren beta ner till 
strandlinjen, vilket är nödvändigt 
för många vadarfåglar 

Underhålls-
röjning 

vid behov Djurhållare 
Djurhållare, 

LBP 
Utebliven ersättning, Rådgivning 
från lantbruk 
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Avverkning av 
träd  

vid behov 
Djurhållare, 
markägare, 

Länsstyrelsen 

Djurhållare, 
LBP, 

Förvaltnings-
anslag 

Predationen från bl.a. kråkfågel 
ökar om träd som utsikts- och 
häckningsplats förekommer  

Återskapande av 
småvatten och 

våta gräsmarker 
årligen 

Markägare, 
Länsstyrelsen, 

m.fl. 

Djurhållare, 
LBP, 

Förvaltnings-
anslag 

Utan ökade arealer fuktiga och 
våta marker kommer inte 
livskraftiga populationer av de 
hotade arterna att uppnås. 

Kontroll av 
vatten-

samlingarna 
årligen  

Länsstyrelsen 
och/eller den som 

Länsstyrelsen 
anlitar 

Länsstyrelsen 

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

Uppföljning av 
habitat/naturtyp 

Enligt 
uppföljningsplan 

– kan variera 
mellan 

naturtyper 

Länsstyrelsens 
Naturvårds-
förvaltning 

Länsstyrelsen, 
Förvaltnings-

anslag 

Utan kunskap om areal och 
kvalitet gällande Natura 2000-
naturtyper kan inte relevanta 
åtgärder vidtas för att förhindra en 
negativ utveckling. 

Utsättning och 
uppföljning av 

grönfläckig 
padda 

Årligen, minst 
t.o.m. 2015 

ÅGP-koordinator  ÅGP 
Utan fortsatt utsättning kommer 
troligen inte någon livskraftig 
population att uppnås på Öland 

Uppföljning 
vadare/fågel 

 
årligen 

Länsstyrelsen, 
Miljöövervakning, 

ÖOF 

Länsstyrelsen, 
LONA 

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 

Predator-
kontroll 

årligen 
Markägare, 
Mörbylånga 

jaktvårdskretsar 

Markägare, 
Jägare, LONA 

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

Uppföljning av 
kläckningsfram-
gång hos vadare 

Årligen (så länge 
åtgärder för att 
gynna arterna 

utförs) 

Länsstyrelsen 
Förvaltnings-
anslag, ÅGP 

Ingen kunskap om effekten av 
genomförda åtgärder utan 
uppföljning. 

Upprätta gås- 
förvaltnings-

planer enl. ÅGP 
för Vadare 

 

Senast 2015 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen, 

LBP 

Gässen betar ner grässvålen så 
hårt att vadarfåglarna väljer bort 
dessa marker eller misslyckas med 
häckningen. 

Översyn och 
underhåll av 

leder, fågeltorn, 
skyltar etc 

Årlig översyn, 
underhåll vid 

behov 

Länsstyrelsens 
Naturvårds-
förvaltare 

Förvaltnings-
anslag 

Besökare kan skadas, ledas fel eller 
missa viktig information om 
störningskänsliga arter och 
områden 

Minska 
störningen 

genom att leda 
och hänvisa 

besökare  

Vid behov 
Länsstyrelsen, 

kommun 
Länsstyrelsen, 

LBP, LONA 
Störning av djurlivet ökar med ökat 
antal besökare i markerna 

Möten mellan 
myndigheter, 
markägare, 

brukare, ideella 
organisationer 
och forskare 

Årligen 
Gemensamt 

ansvar  
Deltagarna 

Om inte olika intressegrupper 
samverkar blir det svårt att nå 
målet för biologisk mångfald i 
odlingslandskapet 
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3.5  Förbättrad bevarandestatus 
Ytterligare åtgärder är önskvärda för att förbättra bevarandestatusen för hotade vadare och 
groddjur. Inom LIFE-projektet har ett ökat fokus lagts på prioriterade habitat som laguner och 
havsstrandängar vid Östersjön. Det vore önskvärt med en kontroll och uppföljning av vattenkvalitet, 
särskilt på tillrinnande vatten. Målsättningen på lång sikt är att vattnet är ”rent” redan då det når 
sjömarkerna. Länsstyrelsen och Mörbylånga kommun har ett särskilt ansvar för kontroll och 
uppföljning av vattenkvalitet. De åtgärder som krävs för att uppnå målsättningen har myndigheterna 
men även markägarna och djurhållare ett stort ansvar för. 
 
I samarbete med markägare, brukare, ornitologer m.fl. kommer sjömarkerna i sydöstra Ölands 
sjömarker  att inventeras främst utifrån vadarfåglarnas miljökrav. Åtgärderna som föreslagits i LIFE-
BaltCoasts ”management plan” kommer att genomföras på många håll. Medel söks för nya projekt, 
men under tiden kommer Naturvårdsförvaltningen och Åtgärdsprogram verksamheten att finansiera 
arbetet. Pågående LONA-projekt är värdefulla och kommer att utvärderas. Fortsatta ideella initiativ 
emotses gärna. 
 
Havsstrandängarna utmed Östersjön (1630) och övriga naturtyper beroende av hävd är till stor del 
betade. En mindre areal är slåttermark. Åtgärder krävs dock för att åter göra dem till än rikare 
häckfågelmarker, vilket främst sker genom anpassad skötsel, mer vatten i markerna och 
predatorkontroll (åtminstone så länge vadarpopulationerna är små). De åtgärdsförslag som framhölls 
i LIFE-experternas Managementplan är fortsatt aktuella. 
 
Rådgivare och beslutsfattare gällande kommande miljöersättningar för området kan ge råd och 
t.o.m. villkora åtgärder som krävs för att gynna exempelvis vadarfågel. Ansvaret för genomförandet 
av villkorade åtgärder ligger huvudsakligen på lantbrukaren. Kunskapen om de hotade arternas krav 
på miljön behöver spridas inte bara till lantbrukare utan även till markägare, myndigheternas 
tjänstemän och allmänheten. 
 
Ett samarbete med Linnéuniversitetet har startat och förhoppningen finns om mer vetenskaplig 
uppföljning, projekt och examensarbeten. 
 

4. 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 meadows 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 

 Fencing into the Baltic Sea 
 Clearing of bushes 
 Felling of trees 
 Restoring ponds and wet grasslands 
 Controlling shallow and temporary water bodies 
 Monitoring of habitats 
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 Reintroducing and monitoring of Green toad 
 Monitoring Wader birds 
 Establishing predator control programs 
 Establishing goose management plans 
 Maintaining trails, observation towers, signs, picnic areas, etc. 
 Organizing meetings between agencies, landowners, farmers, NGOs and researchers 

 
 

5. Bilagor  

Kartor över resultat och förslag till ytterligare åtgärder. 

 



_̂̂
_̂_
_̂_̂_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

± 1:1
0 0

00

LIF
E0

5/0
/00

01
52

Re
ha

bil
ita

tio
n o

f th
e 

Ba
ltic

 C
oa

sta
l L

ag
oo

n
Ha

bit
at 

Co
mp

lex

Sy
dö

str
a Ö

lan
ds

 Sj
öm

ark
er

St
en

ås
a s

oc
ke

n
    

  

Fly
gb

ild
 frå

n 2
01

1

Le
ge

nd LIF
E S

em
ina

r fi
eld

 tri
p_

3 O
ct 

20
12

_̂
C0

4_
Blo

ck
ing

s i
n d

its
he

s
C0

5_
De

ep
en

ed
 de

pre
ss

ion
s

C0
5_

Wa
ter

ho
le 

wit
h f

lat
en

ed
 ed

ge
s



±
1:5

 00
0

Le
ge

nd Na
tur

a 2
00

0
C0

5_
De

ep
en

ed
 de

pre
ss

ion
s

C0
6_

32
_R

em
ow

ed
 un

wa
nte

d v
eg

eta
tio

n

LIF
E0

5/0
/00

01
52

Re
ha

bil
ita

tio
n o

f th
e

Ba
ltic

 C
oa

sta
l L

ag
oo

n
Ha

bit
at 

Co
mp

lex

32
. S

yd
ös

tra
 Ö

lan
ds

 sj
öm

ark
er,

    
  H

ult
ers

tad



±
1:5

 00
0

LIF
E0

5/0
/00

01
52

Re
ha

bil
ita

tio
n o

f th
e

Ba
ltic

 C
oa

sta
l L

ag
oo

n
Ha

bit
at 

Co
mp

lex

32
. S

yd
ös

tra
 Ö

lan
ds

 sj
öm

ark
er,

    
  S

eb
y -

 To
rn

gå
rd

Le
ge

nd Na
tur

a 2
00

0
_̂

C0
4_

32
_B

loc
ke

d d
itc

he
s

C0
5_

32
_D

ee
pe

ne
d d

ep
res

sio
ns

! (
C0

5_
32

_P
lac

es
 fo

r s
oil

#*
E0

5_
32

_In
for

ma
tio

n s
ign



17 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
I rapporten beskrivs kort kustlagunlandskapet utmed sydöstra 
Öland, dess naturtyper och artrikedom. Inom Natura 2000 område 
har åtgärder skett under de år projekt LIFE-BaltCoast (LIFE05 
NAT/D/000152), ’’Rehabilitation of the Baltic Coastal Lagoon 
Habitat Complex’’ pågått.  
 
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 Natura 2000 området, Sydöstra Ölands 
Sjömarkers, ska säkerställas. Planen ger information om vilka 
åtgärder som behöver genomföras, när, av vem och med vilken 
finansiering. 
 


