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.
I bevarandeplanen redovisas gränser, naturtyper och arter enligt bästa tillgängliga kunskap, vilket för
detta område skiljer sig något från vad som är beslutat av regeringen. Länsstyrelsen har för avsikt att
föreslå dessa ändringar till regeringen när tillfälle ges. Vid förvaltning och tillståndsprövning utgår
man ifrån i verkligheten förekommande naturtyper, varför det är nödvändigt att bevarandeplanen
redovisar dessa, även om de inte har hunnit beslutas av regeringen.
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
SE0220021 Sjösakärren
Kommun: Nyköping
Områdets totala areal: 23,2 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen:
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2017-12-19
Markägarförhållanden: Privat
Regeringsbeslut, historik:
SPA: Nej, pSCI: 1995-12-01, 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:
1630 - Strandängar vid Östersjön
3160 - Myrsjöar
7230 - Rikkärr
9010 - Taiga
9080 - Lövsumpskog
1013 - Kalkkärrsgrynsnäcka, Vertigo geyeri
1014 - Smalgrynsnäcka, Vertigo angustior
1903 - Gulyxne, Liparis loeselii
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 EUs 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: I Sjösakärren utgörs de prioriterade bevarandevärdena främst
av rikkärren och de arter som är knutna till dessa till exempel gulyxne, kalkkärrsgrynsnäcka
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och smalgrynsnäcka. Andra viktiga bevarandevärden är arter och miljöer knutna till strandängar
vid Östersjön, fuktängar, taiga och lövsumskogar.
Motivering: Rikkärren i området är mycket artrika och här finns ett ovanligt stort antal arter av
orkidéer och andra arter som är knutna till öppna rikkärr.
Prioriterade åtgärder: Rikkärren ska, för att den stora artrikedomen i området ska bibehållas,
hållas öppna genom bete, slåtter och vid behov röjning av igenväxningsvegetation.
Beskrivning av området
Naturreservatet Sjösakärren är beläget vid Östersjökusten nära riksväg 219 mellan Nyköping och
Trosa. Närmare bestämt mellan Sjösafjärden och den rullstensås som löper från trakten av Horn
norrut förbi torpet Sandstugan. Åsen ingår i det stråk av israndbildningar som följer kusten över
Örstig - Horn - Hånömogen och vidare mot nordost. Åsens västra sida är täckt av svallgrus och
svallsand med inlagring av skalgrus och relativt stor mängd kalkstensblock vilket gör det ytliga
grundvatten som filtrerar genom åssluttningen och rinner upp som källor vid åsfoten kalkhaltigt.
Källvattnet översilar den svaga sluttningen mot Sjösafjärden där det har givit upphov till två
olika kärrpartier av rikkärrskaraktär, nämligen Sandstugukärret i norr och kärrmarkerna kring
den dystrofa Igelsjön längre söderut. Blandskog omgärdar kärren men i väster utbreder sig en
alsumpskog och närmast Sjösafjärden en hävdad strandäng. De öppna rikkärren är mycket artrika
och här finns bland annat majviva, gräsull och inte minst ett stort antal arter av orkidéer.
Vad kan påverka negativt
Se under 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: Natura 2000-området Sjösakärren utgör den inre delen av naturreservatet Sjösakärren
som delats in i en yttre och inre del. I den yttre delen får skogsbruk bedrivas med hänsyn till
naturvärdena i den inre delen. Det finns miljöstöd och betesavtal med arrendator för delar av
området som ska betas.
Skötsel: Området sköts enligt naturreservatets skötselplan. Området ingår också i LIFE-projektet
LIFE Skärgård inom vilket bland annat ett område i nära anslutning till Igelsjön som ska skötas
med slåtter har restaurerats.
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,
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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Bevarandetillstånd
Gynnsamt bevarandetillstånd i Sandstugukärret. I Stäkkärret är området på väg mot gynnsamt
bevarandetillstånd efter restaureringsinsatser.
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Dokumentation
Exempel på arter i området:
Kärlväxter
Knottblomster, Microstylis monophyllos
Gulyxne, Liparis loeselii
Honungsblomster, Herminium monorchis
Flugblomster, Ophrys insectifera
Höstspira, Pedicularis palustris ssp. Opsiantha
Kärrknipprot, Epipactis palustris
Majviva, Primula farinose
Sumpnycklar, Dactylorhiza traunsteineri
Ängsgentiana, Gentianella amrella
Gräsull, Eriophorum latifolium
Jungfru Marie nycklar, Dactylorhiza maculata
Nästrot, Neottia nidus-avis
Ormbär, Paris quadrfolia
Kärrbräken, Thelypteris palustris
Lundelm, Elymus caninus
Blåsippa, Hepatica nobilis
Tvåblad, Listera ovata
Svampar
Sumpäggsvamp, Bovista paludosa
Mollusker
Kalkkärrgrynsnäcka, Vertigo geyeri
Smalgrynsnäcka, Vertigo angustior
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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.

