Bedömning av Drömgårdens
påverkan på Natura 2000område Ytteräng, Muskö
Stockholms skärgård
- underlag till MKB för
detaljplan

Bedömning av Drömgårdens påverkan på Natura 2000-området Ytteräng, Muskö

Innehåll
1. Sammanfattning

2

2. Inledning

4

Uppdraget

4

Planerad verksamhet

4

Natura 2000 område

4

Översiktsplan

4

3. Ytteräng Natura 2000-område SE0110155

6

Beskrivning av naturtyper inom Ytteräng och bevarandestatus

7

Växt- och djurliv

9

4. Naturvärden i programområdet

11

5. Risk för påverkan

13

Slitage på gräsmarker

13

Besök under olika årstider

13

Nedskräpning och förstörelse

13

Närhetseffekter från bebyggelse

13

6. Förslag på åtgärder

14

Råd till åtgärder i eller i anslutning till Ytteräng Natura 2000-område

14

Råd till fortsatt planering av Drömgården

14

7. Samlad bedömning

15

Bedömning av konsekvenser för Natura 2000-området Ytteräng

15

Övriga naturvärden

15

8. Källor

16

Uppdragsorganisation
Beställare:
Kontaktperson:

Haninge kommun
Johanna Andersson

Konsult:
Calluna AB
MKB-författare: Elisabeth Östlund Fält och Anna Sandström, Calluna AB
Kvalitetsgranskare: Maria Thorell
Kontakt för denna rapport: Anna Sandström, anna.sandstrom@calluna.se eller 0708-373536
Handling färdigställd: 30 januari 2014
Calluna intern projektkod: MHT0065 Muskö, Natura 2000 bedömning 2013

1

Bedömning av Drömgårdens påverkan på Natura 2000-området Ytteräng, Muskö

1. Sammanfattning
På Arbottna herrgårds gamla marker, på Muskö i södra Stockholms skärgård, finns planer på att
bygga Drömgården; ett ekologiskt produktions - och besökscentrum med konferensverksamhet,
fritidsbebyggelse samt permanentbostäder. Sammanlagt handlar det om ca 400 hus och
lägenheter samt ett konferenscenter med möjlighet att ta emot tusentals besökare. Planområdet
gränsar till Natura 2000 området Ytteräng. Ett område som har dokumenterat höga naturvärden
av riksintresse och flera rödlistade arter knutna till betesmarker och skärgårdsnatur. Projektet
har en hög hållbarhetsambition där målet för naturen är att Arbottnas naturvärden ska vårdas
och utvecklas.
Ytteräng betas, och arterna och naturtyperna i området gynnas av betesdjurens tramp, och av
slåtter, men de missgynnas exempelvis om betestrycket blir för högt. Området besöks idag av
boende, sommargäster samt turister. Haninge kommun bedömer att Arbottna med kringliggande
områden är av värde för friluftslivet och Naturvårdsverket har på senare år gjort frågan om
naturturism aktuell. Med genomförd plan för Drömgården förväntas besökarna till Ytteräng att
öka kraftigt då området blir mer lättillgängligt. I detta tidiga skede finns inte data på hur många
eller när på året, eller var.
Syftet med detta underlag är att övergripande bedöma om naturtyperna samt arterna i Ytterängs
Natura 2000-område klarar av den påverkan som kan uppstå vid ett ökat besökstryck från
verksamheten som planeras i projektet Drömgården. Finns det risk för att gynnsam
bevarandestatus för arter och naturtyper försämras med ökat besökstryck? Identifierad påverkan
kan delas in i 1) slitage (bete i kombination med tramp från besökare), 2) besök under olika
årstider (störning på fågelhäckning under vår och sommar, tramp från besökare under vintern)
samt 3) nedskräpning och förstörelse (i form av att växter grävs upp eller plockas).
Callunas bedömning är att naturtyperna och de typiska arterna i området inte missgynnas på ett
betydande sätt av ett ökat normalt slitage från vandrande och besökande människor förutsatt att
bete kan upprätthållas, att besökare kanaliseras och känsliga områden vid behov kan stängas av.
Den allra viktigaste faktorn för naturtypernas bevarande och utveckling är att området betas i
tillräcklig omfattning. Uteblivet bete, igenväxning och gödsling är de allra största hoten. I vissa
fall kan slitage från besökare till och med ge en viss förutsättning för arter gynnade av öppen
mark. Det är inte lämpligt att förlägga evenemang, t.ex. marknader eller stora campingar, som
ger extremt slitage i Natura 2000-området eller alldeles intill på Drömgårdens programområde.
Det kan ge betydande effekter på grässvålen både genom slitage, näringstillförsel och uteblivet
bete.
Natura 2000-området är inte utpekat som värdefullt för fågellivet i bevarandeplanen men det
kan finnas värdefulla häckningsmiljöer med t.ex. äldre träd och små strandängar. De rödlistade
arterna mindre hackspett, drillsnäppa och göktyta har t.ex. rapporterats från området. Besök
under olika årstider och i områden som normalt inte besöks under sommaren kan ge
konsekvenser för fågellivet då störning från friluftsliv kan innebära försämrad eller utebliven
häckning. Idag är kunskapen låg om fågellivet i området och inget tyder på att det är en kritisk
fråga för exploateringen. Däremot kan inte konsekvenser utvärderas och med ett förväntat ökat
besökstryck bör fågellivet inventeras i planeringsskedet för att se vilka typer av åtgärder som
skulle kunna vara aktuella för att undvika störning på fågellivet.
Ökat antal besökare får inte äventyra möjligheten till bete och skötsel av området. Med snitsling
av gångvägar och väl utplacerade stättor genom stängsel kan man styra besökare till mindre
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känsliga delar av området. Tydlig information om områdets värden och hänsyn som behöver tas
av besökare minskar risken för nedskräpning och förstörelse. Möjligheter att slänga sopor vid
entréer till Ytteräng bör övervägas.
Det finns viss risk att spridningsförutsättningarna försämras mellan Natura 2000-området och
närliggande naturmiljöer genom bebyggelse eller att bete kan försvåras. Detta ser inte ut att vara
något problem i nuvarande förslag.
Det finns också risk för att naturmiljöerna nära programområdet påverkas negativt t.ex. genom
kompostupplag av de boendes aktiviteter. Denna risk bör minimeras genom en buffertzon till
närmaste hus.
Callunas bedömning är att verksamheten som planeras för Drömgården tydligt ger möjligheter
att uppnå projektets mål om att vårda och utveckla Arbottnas natur men det är viktigt med
varsam planering av skötseln och anläggningens utformning för att möjliggöra uppfyllnad av
målen bl.a. bör de naturvärden som finns på Arbottna ses i en helhet med Ytteräng.
Det är därför viktigt att man i fortsatt planering av verksamheten på Drömgården visar vilken
hänsyn som tas och vilka åtgärder som görs för att stärka möjligheten att uppnå gynnsam
bevarandstatus i Ytterängs Natura 2000-område. Detta bör beskrivas i plan-MKB och visas
planbeskrivningar och detaljplaner. Det skulle då kunna medföra att en utveckling av
verksamheten på Drömgården t.o.m. kan gynna utvecklingen av naturmiljöerna om man tar
hänsyn och genomför åtgärder. Detta är i linje med att verksamhet som sker utanför ett Natura
2000-område också ska bedömas hur den kan påverka ett Natura 2000-område.
Ytteräng Natura 2000-områdes betydelse för fågellivet behöver undersökas som underlag för
hur stigar och eventuella friluftsanläggningar ska anläggas. Med tanke på Maren och att äldre
lövträd växer inom Drömgården programområde och att det finns strandängar och äldre träd
inom Natura 2000-området Ytteräng bör man se över vilka delar som bör fredas från stigar och
friluftsliv för att säkra fortsatt rikt fågelliv i området.
Förekomsten av rikt fågelliv inom programområdet och med ett Natura 2000-område dikt an
medför att samråd kan vara att rekommendera med länsstyrelsen för att inhämta deras syn på
hur anläggningen bör utformas så att besökstrycket inte kan medföra misstanke om betydande
miljöpåverkan på Natura 2000-området eller att förbud enligt artskyddsförordningen gällande
fåglar uppstår.
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2. Inledning
Uppdraget
Calluna har fått i uppdrag av Haninge kommun att göra en bedömning om verksamheten genom
projektet Drömgården vid Arbottna Muskö kan ge betydande påverkan på bevarandestatus i
Ytteräng Natura 2000-område och kan kräva tillstånd. I uppdraget har också ingått att föreslå
hänsyn som kan tas i planeringen för att minimera risken för negativ påverkan på naturvärden i
Ytteräng.
Arbetet har genomförts som en skrivbordsstudie. Bevarandeplanen för Natura 2000-området,
planprogram och naturvärdesinventeringen av programområdet har varit grunden för arbetet.
Därefter har olika underlag studerats, b.la. utdrag av rödlistande arter ur artportalen, rapporter
från Naturvårdsverket, länsstyrelsen och kommunen.

Planerad verksamhet
I Arbottna, på Muskö i Haninge kommun, finns det planer på att bygga ett ekologiskt
produktions- och besökscentrum med konferensverksamhet, fritidsbebyggelse samt
permanentbostäder; Drömgården, se karta 1. På Muskö finns det idag ca 240 åretruntbostäder
samt 1100 säsongsbostäder. Verksamheten i Arbottna ska bedrivas året runt och man planerar
för att kunna ta emot ett stort antal besökare till området vid konferensanläggningen, i samband
med marknader och fester. Byggnaderna och bostadshusen ska vara fördelade i mindre byar.
Planområdet gränsar till ett Natura 2000 område; Ytteräng. Ytteräng besöks idag av
kringboende på Muskö. Området finns även med som ett potentiellt turistmål på hemsidan för
Haninge kommuns turistbyrå. Med genomförd plan för Arbottna väntas antalet besökare till
Ytteräng att öka.

Natura 2000 område
Ytteräng (SE0110155) är skyddat enligt EU:s art- och habitatdirektiv och 7 kap MB. Nätverket
av Natura 2000-områden syftar till att bevara biologisk mångfald inom EU. Målet är att skydda
och bibehålla en gynnsam bevarandestatus för de naturtyper och arter som är listade i art- och
habitatdirektivet. För varje område finns en bevarandeplan som beskriver vad som är skyddat.
Arter som finns upptagna i bilaga 2 till EG:s habitatdirektiv respektive bilaga 1 till EG:s
fågeldirektiv kan också skyddas av Natura 2000-områden. I Natura 2000-område Ytteräng har
inga sådana arter pekats ut i bevarandeplanen.
Ytteräng ingår även i ett större område som är av riksintresse för naturvård enligt 3 kap MB;
Arbottna (NRO01053) samt i ett riksintresseområde för kust och skärgård.

Översiktsplan
Haninge kommun beskriver i sin översiktsplan (Haninge kommun 2002), att odlingslandskapet
kring Arbottna är av stort värde för kultur - och naturvården och att området även i
fortsättningen bör hållas öppet genom bete och odling. Kommunen menar även att området är
av betydelse för ett utökat friluftsliv.
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Karta 1. Planområdet Drömgården med Natura 2000 området Ytteräng (Drömgården, 2013). Den gröna
linjen runt Ytteräng visar Natura 2000-områdets landmiljöer. För exakt avgränsning med vattenmiljöer se
karta 2.
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3. Ytteräng Natura 2000-område SE0110155
Natura 2000-område Ytteräng ligger på den sydöstra delen av Muskö, i ett skärgårdslandskap
som brukats under mycket lång tid. Naturen utgörs av en stor varierad hagmark längs stranden,
med anknytning till den tidigare herrgården Arbottna, se karta 1. Här finns en värdefull mosaik
av mer eller mindre öppen och kuperad hagmark. Området är artrikt med många och ovanliga
fjärilar, kärlväxter och ängssvampar. Markerna har lång beteskontinuitet, sannolikt med en äldre
historia som slåtteräng. De senaste åren har betestrycket varit lågt och bete även uteblivit.
Naturtypen är en mosaik av olika betesmarker; havsstrandäng, öppen hage och trädklädd
hagmark. Den öppna hagmarken dominerar. Många små och stora hällar ger ett kuperat intryck.
Mindre skogspartier, alkärr, fuktstråk och sedan länge permanent betesvall ingår i hagen.
(Länsstyrelsen i Stockholm 2007)
Trädskiktet i hagmarken domineras av martallar, björk, asp, ask och stora enar. Buskskiktet
utgörs av slån och nypon och i fältskiktet växer t. ex. solvända, fältgentiana, blåsuga, kattfot,
stagg, knägräs och orkidén Adam och Eva. Bland fjärilarna märks Thunbergs fältmätare,
bastardpärlemorfjäril, glimfältmätare, allmän metallvingesvärmare, bredbrämad
bastardsvärmare och liten bastardsvärmare. Havsstrandängarna är belägna i små bukter mellan
hällar, holmar och skogspartier. På strandängarna växer ormtunga, smultronklöver, kustarun,
dvärgarun och norskstarr. På strandängarna häckar rödbena. Hagens små fuktängspartier utgör
inte Natura 2000 habitat, men är delvis fin, näringsfattig hagmark med relativt artrik flora. Lite
näringsrikare tuvtåtelängar är dock vanligast. Även de är dock relativt artrika. Hagen har under
början av 1990-talet restaurerats med omfattande avverkning av träd och buskar. I flygbild från
slutet av 1940-talet syns dock att trädskiktet haft betydligt mindre utbredning än idag och varit
glest även i de nu täta dungarna. Under kriget gjordes omfattande avverkningar av brännved i
många hagmarker av denna typ. Kanske är de äldre flygbilderna inte representativa för
trädskiktets utbredning och täthet i området under första halvan av 1900-talet. I vissa delar av
området finns betydande återväxt av sly efter 1990-talets restaureringsavverkningar.
(Länsstyrelsen i Stockholm 2007)
Fyra naturtyper och dess typiska arter är utpekade för Ytteräng Natura 2000-område i
bevarandeplanen, se tabell 1 samt beskrivningar av naturtyperna. Det övergripande målet är att
utpekade naturtyper och övriga arter skall uppnå en gynnsam bevarandestatus. I en
kvalitetssäkring av naturtyper och gränser inom Natura 2000- områden 2010 och 2011 har en
uppdaterad naturtypskarta tagits fram, se karta 2, den överensstämmer inte helt med
bevarandeplanen men beskriver de prioriterade naturtypernas utbredning.
Tabell 1. Ytterängs utpekade naturtyper enligt EU:s art- och habitatdirektiv (Länsstyrelsen 2007).
* Prioriterad naturtyp - bevarandet bedöms ha hög prioritet inom EU.
Nr

Naturtyp

Areal (ha)

Andel (%)

1630

*Havsstrandängar av Östersjötyp

5

2,8

6270

*Artrika torra - friska låglandsgräsmarker

19,3

28

8230

Pionjärvegetation på silikatrika bergytor (ej rapporterad till
regeringen/ kommissionen)

2,4

3,5

9070

Trädklädda betesmarker (ej rapporterad till regeringen/
kommissionen)

7,4

10,7

6

Utvecklingsområde mot 1630
Ref: ©Lantmäteriet, 2011. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB
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Karta 2. Naturtypskarta och gränser för Natura 2000-området Ytteräng. Naturtyp 1630 och 6270 är
prioriterade naturtyper för bevarande inom EU (Länsstyrelsen 2011).

Beskrivning av naturtyper inom Ytteräng och bevarandestatus
Havsstrandängar av Östersjötyp (1630)

Havsstrandängarna i området breder ut sig som smala remsor vid vikarna längs med havsbandet
(vita områden i karta 2). De ligger ofta i anslutning till skog. Ängarna består framför allt av
gjyttjeleror med högt organiskt innehåll. Arter som norskstarr, blåsklöver, ormtunga och arunarter har hittats. Området har tidigare hävdats, men har under senare delen av 1900 - talet börjat
7
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växa igen. Naturtypen gynnas av en förlängd betesperiod på hösten. Naturtypen kan vara
känsliga för överbete samt påverkas negativt av vinterbete.
I norr finns ett större ohävdat område som beskrivs som utvecklingsområde. Övriga strandängar
i god till tämligen god hävd, men med rotuppslag av alsly
• Naturtypen har inte gynnsam bevarandestatus.
(Länsstyrelsen i Stockholms län 2007, Naturvårdsverket 2011).
Artrika torra - friska låglandsgräsmarker (6270)

Denna vegetationstyp dominerar Ytterängsområdet (orangea områden i karta 2). Störst
sammanhängande områden finns på kullarna, centralt belägna i området. Områdena består av
smala brynmiljöer, som idag till stor del är täckta med buskar. Närstående träddungar beskuggar.
Vegetationstypen är ofta örtrik, vilket gör den värdefull för många insekter, som fjärilar och bin.
Arter som hittats är fältgentiana, ängsskallra, backnejlika, vårfingerört, solvända, jungfrulin,
kattfot, Adam och Eva och blåsuga. Naturtypen kan vara känsliga för överbete samt påverkas
negativt av vinterbete. På tämligen kort sikt innebär igenväxning att leda till förlorad gynnsam
status. Röjningsinsatser och ökad betesbeläggning krävs för att behålla statusen.
• Naturtypen bedömdes 2007 ha gynnsam bevarandestatus.(Länsstyrelsen i Stockholms län
2007).
Pionjärvegetation på silikatrika bergytor (8230)

Denna vegetationstyp finns på de flacka, små höjderna (lila områden i karta 2). Jordtäcket är
tunt med lågvuxen, gles vegetation. Här har arter som tjärblomster, mandelblom, styvmorsviol
och gul fetknopp hittats. Naturtypen gynnas av måttlig störning av tramp samt påverkas negativt
av vinterbete. Nuvarande brister i avbetning och trampstörning kommer dock sannolikt inom
några år att leda till förlorad gynnsam status
• Naturtypen bedömdes ha gynnsam bevarandestatus 2007.
(Länsstyrelsen i Stockholms län 2007).
Tr ä d k l ä d d a b e t e s m a r k e r ( 9 0 7 0 )

Träddungarna inom området är troligtvis ett resultat av igenväxning. Vid mitten av förra seklet
fanns dock säkert redan ett par av dungarna med tall. Trädskiktet var dock glesare. Trädklädda
betesmarker med grova, solbelysta träd är av värde för flera olika organismer och även
markfloran är ofta artrik. Naturtypen påverkas negativt av vinterbete.
• Naturtypen bedömdes inte ha gynnsam bevarandestatus 2007 och redovisas inte som naturtyp
i den uppdaterade naturtypskartan 2011. Skogsområdens bedömdes vara alltför igenväxta och
skuggiga.(Länsstyrelsen Stockholms län 2007 och 2011).
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Växt- och djurliv
Nedan redovisas de arter som påträffats i Natura 2000-området Ytteräng. I tabell två redovisas
hotkategori och känslighet. I karta 3 kan man se ungefärliga fyndplatser.
Fåglar

I området Arbottna redovisas flera både rödlistade och fridlysta fågelarter som exempelvis
rödbena, nattskärra, sånglärka, rosenfink, svarthakedopping (Artdatabanken 2013, Länsstyrelsen
Stockholms län 2007, Haninge kommun 2002). De flesta arterna är noterade vid sjön Maren
öster om Arbottna mangårder och i odlingslandskapet kring Arbottna herrgård. I Ytteräng natura
2000-område finns de rödlistade arterna mindre hackspett och göktyta (NT)noterade.
Insekter

Ytteräng har en mycket rik fjärilsfauna med ett antal hänsynskrävande arter, som exempelvis
apollofjäril, mindre bastardsvärmare, glimfältmätare, bastardpärlemofjäril och bredbrämad
bastardsvärmare (Artdatabanken 2013, Länsstyrelsen Stockholms län 2007). Arterna är knutna
till betesmarker och brynmiljöer och är starkt beroende av fortsatt bete och att markerna inte
växer igen.
Kärlväxter och svampar

Här har tidigare rapporterats om en artrik flora av växter och svampar, med både rödlistade och
fridlysta arter; adam och eva, gullviva, mandelblom, scharlakanvaxskivling och fältgentiana
(Artdatabanken 2013, Länsstyrelsen Stockholms län 2007.). Kärlväxtfloran och svampfloran är
mycket rik och typisk för de naturtyper som skyddas inom Natura 2000-området och arterna är
starkt beroende av fortsatt hävd och att markerna inte växer igen med buskar och träd.
Tabell 2. Rödlistade arter funna i Ytterängsområdet mellan år 2000 - 2013, vilken hotkategori arten tillhör
och vad som påverkar dem negativt (Artportalen 2013).
Art

Rödlistad*

Känslighet

apollofjäril

(NT) Nära hotad

Igenväxning, slåtter under högsommaren.

mindre bastardsvärmare

(NT) Nära hotad

Igenväxning, tidig slåtter eller för högt betestryck.

sexfläckig bastardsvärmare

(NT) Nära hotad

Övergödning, igenväxning, högt betestryck, tidig
slåtter.

göktyta

(NT) Nära hotad

Igenväxning av betesmarker, avverkning av äldre och
döda träd.

mindre hackspett

(NT) Nära hotad

Avverkning av äldre träd, murkna träd och grenar.

svärdkrissla

(VU) Sårbar

Förbuskning och bete.

hedpärlemorfjäril

(NT) Nära hotad

Igenväxning, övergödning och hårt eller regelbundet
betestryck.

allmän metallvingesvärmare

(NT) Nära hotad

Igenväxning, övergödning och för högt betestryck.

* Kategorierna är indelade enligt följande hierarki; (RE) Nationellt utdöd, (CR) Akut hotad, (EN) Starkt
hotade, (VU) Sårbar och (NT) Nära hotad.
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Karta 3. Kartan redovisar de rödlistade arter som finns i och kring området Ytteräng. Tabellen
listar de arter som har noterats mellan år 2000 - 2013.
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4. Naturvärden i programområdet
En naturinventering och naturvärdesbedömning av planområdet gjordes 2012 (Ekologigruppen
2012). Rekommendationer från denna har arbetats in i programförslaget.
Området angränsas av större barrdominerade skogsområden, förutom i öster där området
angränsar till hav. Landskapet är öppet med ett stort inslag av åkerholmar. Åkerholmarna bär
tydliga spår av tidigare hävd. Många av holmarna har fortfarande en öppen karaktär, medan
andra är beväxta med mer eller mindre täta ädellövbestånd. De högsta naturvärdena är knutna
till naturbetesmarker och ädellövträd i kulturlandskapet, se karta 4. Ytteräng i den östra delen av
området är mosaikartat med omväxlande torrbackar, fuktängar, strandängar och skogsklädda
kullar. För övrigt återfinns naturbeten spritt i undersökningsområdet som mindre områden.
Ädellövskogarna utgörs till stor del av hassellundar med inslag av ädellövträd som ask, lönn
och ek. I hassellundarna växer även triviala lövträd som asp, björk och klibbal. I den södra delen
av undersökningsområdet återfinns mindre rester av tidigare skogsbeten i barrblandskog.
(Ekologigruppen 2012).
Det är Callunas bedömning att Ytterängs natur och den inom Arbottna ingår en viktig helhet då
naturtyper inom Ytteräng återfinns inom Arbottna och en spridning och genetiskt utbyte är
möjlig för arter knutna till Natura 2000-naturtyper.
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Ytteräng
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Karta 4. Naturvärdesinventering av Arbottna och Ytteräng. (Ekologigruppen 2012).
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5. Risk för påverkan
Natura 2000-område Ytteräng är ett känt strövområde både för boende på Muskö samt för
turister och sommargäster. Nedan följer en rubrikindelning efter eventuell påverkan som kan
uppstå.

Slitage på gräsmarker
Ytterängsområdet är idag påverkat av igenväxning eftersom området har för litet betestryck. De
arter som finns i området gynnas och är beroende av störningar som boskapstramp, bete och
slåtter. Besökares slitage kan liknas vid det som boskap gör.
Havsstrandängarna och gräsmarkerna är känsliga för bland annat överbete. Om det blir för stort
slitage på stora ytor kan det ge en negativ påverkan, t.ex. vid stora arrangemang eller
anläggningar eller för kraftigt bete. Slitage från spontant friluftsliv sker längs stigar och bedöms
vara av liten negativ betydelse även om antalet besökare skulle öka i jämförelse med idag.

Besök under olika årstider
Ytteräng går att besöka året runt och naturvärdena i området är känsliga för olika typer av
påverkan under olika delar av året.
Naturtyperna i området kan påverkas negativt av vinterbete. Då Drömgårdens verksamhet
planeras att löpa året runt, skulle ett ökat besökstryck från allmänheten under vintern eventuellt
kunna jämföras med vinterbete och ge en viss negativ påverkan på naturtyperna i området.
Vår och sommar är den tid på året då flest besökare kan tänkas röra sig i Ytterängsområdet både
för att ströva samt för att ta sig till vattnet för bad. I området häckar bl a rödbena. Studier har
gjorts där man tittat på hur fåglar påverkas av friluftsliv (Naturvårdsverket 2004.). Man har
kunnat påvisa att arter av exempelvis vadare påverkas negativt då friluftslivet koncentreras till
strandområden. Ofta räcker det med att besökare rör sig på 100-200 m avstånd från stranden för
att fåglar ska lyfta. Man har även noterat att antalet fåglar som häckar i gräsmark nära
friluftsstigar även är färre. Dock påverkas fåglarna inte lika mycket, jämfört med då besökare
rör sig fritt utanför markerade stigar.

Nedskräpning och förstörelse
Ett ökat antal besökare ökar även risken för nedskräpning samt förstörelse, i form av att
känsliga arter plockas eller grävs upp.

Närhetseffekter från bebyggelse
Närheten till bebyggelseområde kan innebära att närliggande marker används till
kompostupplag och kan bidra med gödselpåverkan på naturtyper känsliga för gödsling och
därmed försämra bevarandestatus. I den kartplan som finns vid upprättandet av denna
samrådshandling är en mindre del av bebyggelsen planerad nära gränsen till Natura 2000området och därmed finns det risker för att denna effekt kan uppstå.
• Det bör finnas en buffertzon mellan bebyggelse och Natura 2000-området för att minimera
risk för närhetseffekter.
• Bebyggelse kan försämra spridningen för arter mellan Ytteräng och naturmiljöer inom
programområdet. I planen ser det ut som om hänsyn tagits för att bevara de värden som finns
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knutna till de naturvärdesklassade naturmiljöerna och inga uppenbara spridningshinder kan
ses. Detta behöver bevakas i fortsatt planläggning.
• Bebyggelse i närheten av hävdberoende naturmiljöer kan innebära att bete försvåras. Då det är
en nyckelfaktor för att säkerställa att naturvärden bibehålls och utvecklas bör detta bevakas i
fortsatt planläggning.

6. Förslag på åtgärder
Naturvårdsverket har under de senaste åren lyft frågan om naturturism. Skyddade områden bör
göras tillgängliga för friluftslivet där det är lämpligt och anpassningar för att värna känsliga
områden bör undersökas.

Råd till åtgärder i eller i anslutning till Ytteräng Natura 2000-område
Fågelinventering

Det bör göras en fågelinventering i området som underlag för planering av friluftslivets
anläggningar, t.ex. stigar, och information.
Stigar och snitsling – styrning av besökare

Genom att snitsla stigar och anlägga spångar och stättor över stängsel kan man rikta besökare
till de delar av området som är minst känsliga för slitage. En del arter skulle troligtvis gynnas av
störningar från friluftslivet. För att denna störning ska bli måttlig kan man använda sig av flera
stigar i området, som man vid behov kan stänga av. De delar av området där slitage från
besökare inte längre har en positiv effekt på floran får därmed ‘vila’.
Vintertid kan det vara av värde att hänvisa friluftslivet till anvisade stigar och spångar, för att
minimera slitaget på markerna. Under vår och sommar är det av särskilt värde för fågellivet att
stigarna förläggs så att inte häckning störs.
Nedskräpning och förstörelse

För att minska risken för nedskräpning och förstörelse är det viktigt att det inom området finns
information, som exempelvis skyltar för besökare att ta del av. Man bör även se om det finns
behov av att anordna soptunnor vid entréer till Ytteräng p.g.a. fler besökare från närområdet.

Råd till fortsatt planering av Drömgården
Det bör finnas en buffertzon från Natura 2000-området till närmaste bebyggelse för att
minimera risken för påverkan i Natura 2000-området från närboendes aktiviteter.
Inga anläggningar eller aktiviteter (t.ex. marknad eller camping) som kan samla mycket
människor inom eller i direkt anslutning till Ytteräng bör ingå i planeringen av Drömgården.
Man bör säkra att spridningshinder inte uppstår mellan naturmiljöer i Ytteräng till Arbottnas
naturmiljöer i planeringen.
Man bör också säkra att hävden och skötseln av Ytteräng inte försvåras p.g.a. Drömgårdens
utveckling.
Man bör upprätta en skötselplan för naturmiljöer i Arbottna, gärna även ta med Ytteräng i en
sådan skötselplan. Den kan utgöra ett verktyg för att säkerställa att de höga
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hållbarhetsambitionerna också träffar rätt avseende ekologin i landskapet, dess förekommande
arter och naturtyper.
Förekomsten av rikt fågelliv inom programområdet och med ett Natura 2000-område dikt an
medför att samråd kan vara att rekommendera med länsstyrelsen för att inhämta deras syn på
hur anläggningen bör utformas så att besökstrycket inte kan medföra misstanke om betydande
påverkan på Natura 2000-området eller att förbud enligt artskyddsförordningen gällande fåglar
uppstår.

7. Samlad bedömning
Bedömning av konsekvenser för Natura 2000-området Ytteräng
Föreslagen verksamhet i Drömgården innebär sannolikt att besökstrycket kommer att öka
påtagligt i Natura 2000-området Ytteräng och att besöken kommer att ske i större omfattning
under olika tider på året än tidigare. Naturtyperna och de typiska arterna knutna till naturtyperna
i Natura 2000-området är framförallt känsliga för att hävden upphör, att igenväxning fortgår och
att området gödslas.
Ökat besökstryck kan innebära ökat slitage på naturtyper som avses att bevaras. Styrning av
besökare bör göras för att säkra att de mest känsliga områdena inte påverkas negativt.
Bedömningen är att påverkan av slitage inte blir så stor på bevarandestatus för naturtyperna om
åtgärder genomförs.
Det finns viss risk att spridningsförutsättningarna försämras mellan Natura 2000-området och
närliggande naturmiljöer genom kraftig bebyggelse eller att bete kan försvåras. Detta ser inte ut
att vara något problem i nuvarande förslag.
Det finns också risk för att naturmiljöerna nära programområdet påverkas negativt t.ex. genom
kompostupplag av de boendes aktiviteter. Denna risk bör minimeras genom en buffertzon till
närmaste hus.
Det är viktigt att man i fortsatt planering av verksamheten på Drömgården visar vilken hänsyn
som tas och vilka åtgärder som görs för att minimera påverkan på naturvärden i Ytterängs
natura 2000-område. Detta bör beskrivas i MKB, och visas planbeskrivningar och detaljplaner.
En utveckling av verksamheten på Drömgården kan t.o.m. gynna utvecklingen av
naturmiljöerna om man tar hänsyn och genomför åtgärder i fortsatt planering.

Övriga naturvärden
Natura 2000-området Ytterängs betydelse för fågellivet behöver undersökas som underlag för
hur stigar och eventuella friluftsanläggningar ska anläggas. Med tanke på Maren och att äldre
lövträd växer inom Drömgården programområde och att det finns strandängar och äldre träd
inom Ytteräng bör man se över vilka områden som bör fredas från stigar och friluftsliv för att
säkra fortsatt rikt fågelliv i området.
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