Bevarandeplan för Natura 2000-området
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Natura 2000
Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Utpekande av Natura
2000- områden bygger på krav som finns i EUs fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. Syftet är att
hejda utrotning av vilda djur och växter och att hindra att deras livsmiljöer förstörs. Alla
medlemsländer ska peka ut områden dels för fåglar som anges i EUs fågeldirektiv, dels för naturtyper
och arter som anges i art- och habitatdirektivet. Genom utpekandet åtar sig länderna att de utpekade
värdena i områdena ska bevaras långsiktigt. Natura 2000-nätverket är en av hörnstenarna i EUs arbete
för att bevara biologisk mångfald. I fågeldirektivet och habitatdirektivet listas 170 naturtyper och
sammanlagt cirka 900 växt- och djurarter som särskilt värdefulla. 90 av naturtyperna och drygt 100 av
djur- och växtarterna i habitatdirektivets bilaga 1 och 2 finns i Sverige. Därtill häckar regelbundet
cirka 60 av fågeldirektivets fåglar i vårt land.
Bevarandeplaner
För varje Natura 2000- område ska Länsstyrelsen ta fram en beskrivning. Detta ska göras i särskilda
bevarandeplaner eller i en skötselplan om området även är naturreservat. I planen ska det finnas en
beskrivning av området med bevarandesyfte, bevarandemål och beskrivningar av de naturtyper och
arter som ska bevaras och bidra till gynnsam bevarandestatus. Hot mot Natura 2000-områdets arter
och naturtyper, och behov av bevarandeåtgärder, t ex skydd eller skötsel, ska beskrivas. Informationen
ska underlätta förvaltningen av området och tillståndsprövningar enligt miljöbalken.
Bevarandeplanen ska fastställas av Länsstyrelsen, som även är ytterst ansvarig för att målsättningen
med området uppfylls. Bevarandeplanen ska revideras när ny kunskap tillkommer eller när
förutsättningar för området ändras. Bevarandeplanen är inte ett juridiskt bindande dokument. För
formell reglering av skydd eller skötsel kan andra beslut behövas, t ex skyddsbeslut för naturreservat.
Föreskrifter enligt eventuella skyddsbeslut gäller parallellt med den tillståndsplikt som gäller inom
Natura 2000.
Tillståndsplikt och samråd
För att inte skada naturvärden krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt
kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det kan även gälla åtgärder utanför Natura 2000området, om de kan påverka miljön i området. Detta regleras i miljöbalken (7 kap. 27-29§§). Då det
kan vara svårt att avgöra vilka åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka naturvärden behöver
man samråda med Länsstyrelsen före genomförandet. Vid skogsbruksåtgärder hålls samråd med
Skogsstyrelsen. Mer information finns hos Länsstyrelsen, läs på webben eller kontakta en
handläggare.
Kartor
Information om naturtypers utbredning och arter i ett enskilt område går att hitta med hjälp av
kartverktyget Skyddad natur. Det kan nås på Naturvårdsverkets hemsida genom att söka på

”kartverktyget skyddad natur”. I kartverktyget söker du upp aktuellt område och klickar på namnet för
mer information (se bilaga för användarhandledning).
Det finns även möjlighet att ladda ner naturtypskartan som shp-fil. Det görs på Miljödataportalen.

För mer information om Natura 2000:
Länsstyrelsens hemsida: www.lansstyrelsen.se/sodermanland eller telefon 010-22 340 00
Naturvårdsverkets hemsida: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
Miljödataportalen: http://mdp.vic-metria.nu/miljodataportalen/
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Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0220166 Bråtön
Kommun: Strängnäs
Områdets totala areal: 36,8 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen:
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2019-01-30
Markägarförhållanden:
Privat
Regeringsbeslut, historik:
SPA: Nej, pSCI: 1998-01-01, SCI: 2005-01-01, SAC: 2011-03-01, regeringsbeslut
M2010/4648/Nm
Naturtyper och arter som ska bevaras i området:
Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:
7140 - Öppna mossar och kärr
9010 - Taiga
9020 - Nordlig ädellövskog
Bevarandesyfte
Det överordnade bevarandesyftet för Natura 2000-nätverket är att bidra till bevarandet av
biologisk mångfald genom att bibehålla eller återskapa gynnsam bevarandestatus för de
naturtyper och arter som omfattas av EU:s fågeldirektiv eller art- och habitatdirektiv. För det
enskilda Natura 2000-området är det överordnade syftet att bevara eller återställa ett gynnsamt
tillstånd för de naturtyper eller arter som utgjort grund för utpekandet av området.
Prioriterade bevarandevärden: Syftet med Natura 2000-området Bråtön är att bevara lövskogen
och granskogen med den artrika och unika floran.
Motivering: Bråtön framstår, genom sin unika flora av ekologiskt högt specialiserade lundgräs
och andra för länet sällsynta växter, som en av länets främsta växtlokaler.
Prioriterade åtgärder: Att vårda och bevara de artrika skogsmiljöerna. Det sker främst genom att
gran röjs regelbundet i lövskogsmiljöerna, särskilt värdefulla naturvårdsträd friställs och att
väsentliga delar av taigan lämnas för fri utveckling. Det är också prioriterat att förhindra
igenväxning av den öppna våtmarken.
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Beskrivning av området
Bråtön är belägen mellan sjöarna Eklången och Träskaten i Strängnäs kommun. Terrängen på ön
är kraftigt kuperad med en central bergsklack omgiven av moränsluttningar. Bråtön domineras i
väster och söder av ädellövskog med mycket lind, i övriga delar av barrskog eller blandskog.
Buskskiktet är rikt utvecklat och består främst av try, hassel och sly av lövträd. Bråtön framstår,
genom sin unika flora av ekologiskt högt specialiserade lundgräs och andra för länet sällsynta
växter, som en av länets främsta växtlokaler. Vanliga arter i fältskiktet är t.ex. vitsippa, blåsippa,
vårärt, myskmadra och underviol. Öns södra sida har gynnsamma klimatiska betingelser, med
varma mullrika jordar uppvärmda av sol och av den värme som magasineras av de ytliga
moränblocken, vilket delvis förklarar den extremt rika lundflora som breder ut sig under träden
här.
Berggrunden inom området utgörs av gnejsgranit. Berg går i dagen centralt på ön i två parallella
stråk. I övrigt är berggrunden täckt av en relativ blockig morän. Ön gränsar i söder till öppet
vatten, i övrigt omges den av vassbevuxna kärrmarker, som utgör rester av gamla strandängar.
Utanför Natura 2000-gränsen i nordost ligger ett boningshus. Från detta leder en stig åt sydost.
Bråtön består till mycket stor del av lövskog där asp och lind bildar större eller mindre bestånd.
Enstaka äldre ekar bildar solitärer i bergskanter, eken är också ett konstant inslag i
buskvegetationen i de högre bergiga delarna.
Vanliga trädslag är förutom ek, asp och lind, även ask, lönn, björk och klibbal. Strax söder om
det lilla berget finns ett litet planterat bokbestånd. Trädbeståndet är förhållandevis ungt, men
genom de goda markförhållandena är tillväxten hos träden mycket hög. Exempelvis finns grova
stammar av asp, björk och gran överallt, till och med i områden som tidigare utsatts för
avverkningar.
Naturvårdande insatser i form av granröjning och veteranisering har genomförts under 2018 i
ädellövskogen i den västra delen av Natura 2000-området.
Vad kan påverka negativt
Se under rubriken "negativ påverkan" i beskrivningen av respektive naturtyp.
Bevarandeåtgärder
Förutom vad som i övrigt gäller enligt miljöbalken och annan miljölagstiftning krävs tillstånd för
att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett
Natura 2000-område. Tillstånd krävs inte för verksamheter och åtgärder som direkt hänger
samman med eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av det berörda området (7 kap 28
a § miljöbalken).
Skydd: Området är skyddat som Bråtöns naturreservat sedan 1997 (domänreservat sedan 1961).
Bråtön med omgivningar är även ett område av riksintresse för naturvården – Eklången-BråtönTräskaten.
Skötsel: Att vårda och bevara de artrika skogsmiljöerna. Det sker främst genom att gran röjs
regelbundet i lövskogsmiljöerna, särskilt värdefulla naturvårdsträd friställs och att väsentliga
delar av taigan lämnas för fri utveckling.
Uppföljning av naturtyper och arter
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs. Uppföljningen ska ske
enligt de manualer för skyddade områden som har tagits fram av Naturvårdsverket. Mätbara mål,
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så kallade målindikatorer, ska registreras i databasen SkötselDOS. Dessa målindikatorer följs
sedan upp. Målsättningen är att kunna se om de bevarandemål som satts upp i bevarandeplaner
och skötselplaner uppfylls, att skötseln fungerar och att Natura 2000-naturtyperna och arterna har
gynnsamt tillstånd.
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punkterna i dagsläget inte innebär något hot mot naturtypen i området.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt bevarandetillstånd.
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• Nya sjukdomar och skadeorganismer som redan är införda eller riskerar att bli ett problem
om de införs.
Området är skyddat som naturreservat, vilket torde säkerställa att några av de ovan angivna
punkterna i dagsläget inte innebär något hot mot naturtypen i området.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt bevarandetillstånd.
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Dokumentation
Exempel på arter i området (inom parentes noteras för naturtypen/-erna typiska arter, TA):
Kärlväxter:
Blåsippa (TA)
Gulsippa
Korallrot
Lungört (TA)
Långsvingel
Myskmadra (TA)
Näsrot
Skogssvingel (TA)
Storgröe (TA)
Storrams (TA)
Strävlosta (TA)
Svart trolldruva (TA)
Tandrot (TA)
Underviol (TA)
Vippärt
Vitsippa
Vårärt (TA)
Vätteros (TA)
Mossor:
Aspfjädermossa (TA)
Fällmossa (TA)
Grov baronmossa (TA)
Hjälmfrullania
Kalkthujamossa
Krusig ulota
Platt fjädermossa (TA)
Råttsvansmossa
Trubbfjädermossa (TA)
Lavar:
Blomskäggslav
Lunglav (TA)
Svampar:
Barkticka (TA)
Blek fingersvamp
Ekticka (TA)
Stor aspticka (TA)
Svartöra (TA)
Ullticka (TA)
Veckticka (TA)
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Referenser
Länsstyrelsen i Södermanlands län, 1991. Sörmlands Natur. Naturvårdsprogram. ID-nr: 86-86.
Riksintresse för naturvården, ID-nummer: NRO 04 025.
Rydberg H., Bråtön – översikt av naturvärden och förslag till skötselstrategi, opublicerad 1999.
Rydberg, Wanntorp, Sörmlands flora, Botaniska sällskapet i Stockholm, 2001.
Länkar
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar
https://historiskakartor.lantmateriet.se
https://www.artportalen.se
http://artfakta.artdatabanken.se
https://www.artdatabanken.se/var-verksamhet/rodlistning
Inventeringar
Ädellövskogsinventering 13 sept. 1986, Bråtön 1,1 S1A.
VMI-Södermanland, Länsstyrelsen, opublicerad (inventerad 1991 - 92).
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Karttjänst Skyddad natur
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
För att få en bild av var i respektive Natura 2000-område naturtyperna finns kan Naturvårdsverkets
karttjänst Skyddad natur användas.
Välj ”Detaljerad sökning”

Välj alternativ Kod (Natura 2000) skriv in SE0220
Välj Region och sök fram Södermanlands län
Sök, det ska bli 197 träffar. När man klickar på ett av namnen i listan kommer man dit i kartan.

För att se Naturtyper för områdena i kartan gå in på fliken ”Kartskikt”.
Avmarkera allt i Naturvårdsregistret. Det är endast Naturtypskarteringar > Natura naturtypskartan
(NNK) > Naturtyper (ytor) som ska vara markerade. Klicka sedan i kartan på den naturtyp du vill veta
mer om så kommer en informationsruta upp i fönstret.

