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Ändringshistoria 

 

Arbetsplan för N2000-området Dannskären inom projektet 
Life Coast Benefit LIFE12 NAT/SE/000131 
 

Objektskod och namn : SE0230139, Dannskären 

Åtgärder : Action C5; Minkbekämpning 

Kommun: Valdemarsvik 

Regional genomförare: Martin Larsson 

Fastighetsbeteckning/Markägare: Stora Ålö S:7/Göran Ferm, Staffan Evald Andersson, 
Eva Birgitta Andersson, Olof Ekerling, Carl Ekerling 
 
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland 
 

Bilagor 

1. karta över projektets åtgärder enligt ansökan 

Om Projektet Life Coast Benefit 

Projektet Life Coast Benefit kommer att genomföra olika åtgärder i 45 olika N2000-områden 
utmed kusten i Södermanland, Östergötland och Kalmar. Störst andel av åtgärderna riktas mot 
restaurering av igenväxande marker i skärgårdens gamla odlingslandskap. Skärgårdens arkipelag 
av öar, holmar, kobbar och skär har brukats långliga tider vilket bevarat livsmiljöer för en speciell 
fauna och flora. Idag har villkoren för ett småskaligt brukande försämrats vilket, tillsammans med 
skärgårdens speciella logistikförhållanden, gör det extra angeläget att satsa på åtgärder för att 
bevara och förstärka de natur- och kulturvärden som är knutna hit. 
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Beskrivning av objektet 

Dannskären utgörs av en ögrupp med ett mindre antal skär och små öar i det yttersta havsbandet. 
Skären är i princip helt fria från högre vegetation och utgör betydelsefulla häckningsplatser för 
flera fågelarter. 

Planerade åtgärder:   

I projekt LIFE Coast Benefit är en av ambitionerna att utveckla ett samarbete med 
lokalbefolkningen för att bygga en organisation och börja använda en metodik för att 
systematiskt jobba med bekämpning av mink i skärgårdsområdet. Genom att på flera sätt 
bekämpa minkpopulationen och dess möjligheter till spridning ska förhoppningsvis artens 
negativa påverkan på fågelpopulationerna och de mest känsliga häckningsplatserna begränsas. 
I objektet Dannskären är ambitionen att besök för att jaga mink och samverkan kring detta ska 
komma igång. 
 
Action C5  

• Beskrivning och motivering: Målet var att Dannskären skulle besökas regelbundet under 
projektåren för att jaga av med hund och vapen så ingen mink finns när fåglarna anländer 
på våren. Möjligheter att även använda fällor skulle övervägas. 

• Projektåtgärden minkbekämpning blev försenad i inledningen av projektet. När man 
sedan kom igång prioriterades ett större skärgårdsområde i Sankt Anna först för att hitta 
lämpliga former för arbetet. 

• Under tiden har Dannskären besökts vid ett flertal tillfällen inom annan verksamhet för 
att följa upp fågelhäckningarna mm. Vid dessa besök på ögruppen har inga observationer 
gjorts som tyder på att det förekommer mink som ställer till problem. Samtidigt har det 
varit många andra insatser i projektet som konkurrerat om den tid som personalen haft 
till förfogande. 

• Behovet av de planerade åtgärderna har med anledning av ovanstående nedprioriterats på 
Dannskären och inga insatser har genomförts i projektet. Länsstyrelsen kommer att 
fortsätta följa upp fågelpopulationerna på ögruppen och skulle det finnas indikationer om 
att mink ställer till med problem där har man nu mer erfarenhet av hur man kan jobba 
med detta hot inom ordinarie verksamhet. 

 

Tabell 1 Sammanställning över förändringar gentemot ansökan 

Action Åtgärd Planerad 

omfattning i 

ansökan 

Genomförd 

omfattning 

Differens 

C5  Minkbekämpning Enstaka 

insatser för 

att försäkra 

oss om att 

ingen mink 

finns samt 

nätverkande 

för att 

bygga 

organisation 

0 

 

Åtgärden har 

strukits 
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Bilaga 1 

Karta över Natura 2000-området.  

Inga åtgärder kommer att genomföras. 

 

 


