Bevarandeplan för Natura 2000-området

Floda-Kyrksjön
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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
SE0220305 Floda-Kyrksjön
Kommun: Katrineholm
Områdets totala areal: 136,8 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen:
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2019-01-30
Markägarförhållanden:
Privat
Regeringsbeslut, historik:
SPA: 2000-07-01, regeringsbeslut M2000/1680/Na, pSCI: 2000-07-01, 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:
3150 - Naturligt näringsrika sjöar
A007 - Svarthakedopping, Podiceps auritus
A021 - Rördrom, Botaurus stellaris
A038 - Sångsvan, Cygnus cygnus
A081 - Brun kärrhök, Circus aeruginosus
A119 - Småfläckig sumphöna, Porzana porzana
A127 - Trana, Grus grus
A166 - Grönbena, Tringa glareola
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:
Natura 2000-områdets prioriterade bevarandevärden är den naturligt näringsrika sjön Kyrksjön
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samt de utpekade arter som listats ovan.
Motivering:
Den näringsrika slättsjön Floda-Kyrksjön har ett rikt växt- och djurliv och höga ornitologiska
värden för både rastande och häckande fåglar.
Prioriterade åtgärder:
Åtgärd mot övergödning. Årligt bete eller slåtter samt röjning av igenväxningsvegetation.
Beskrivning av området
Floda-Kyrksjöns Natura 2000-område ligger i ett slättlandskap cirka 12 km nordöst om
Katrineholm, i kanten av Himlingeåsens naturreservat och Natura 2000-område. Kyrksjön
avvattnas åt sydväst av vattendraget Ramstaån (Flodaån) och ingår i samma vattensystem som
sjön Floden som också är ett Natura-2000 område. Delavrinningsområdet (Utloppet av Kyrksjön,
655199-153276) omfattar drygt 18 km² och ingår i Nyköpingsåns huvudavrinningsområde.
Skogsmark utgör största delen av Kyrksjöns delavrinningsområde (65 %) följt av jordbruk (16
%). Marktyperna hed- och övrig mark samt myr- och våtmark står för vardera drygt fem procent
medan tätort och hårdgjorda ytor sammantaget upptar mindre än en procent. Jordbruk svarar
enligt SMHI för mer än hälften av den externa fosforbelastningen till Kyrksjön, och skogsmark
svarar för ytterligare cirka en tredjedel. Även enskilda avlopp uppges stå för en betydande
fosforpåverkan.
Kyrksjön har en yta av cirka 1,4 km2 och ett medeldjup av cirka 1 meter. Sjön sänktes kring
mitten av 1800-talet och det är känt att rensningar genomförts även i senare tid, mellan 19781990. Breda och täta vassbälten omgärdar Kyrksjöns stränder och den ö som ligger i sjöns norra
del. Flytbladsvegetation täcker stora delar av den igenväxande vattenytan. Jämförelser med
ekonomiska kartan från 1950-talet visar att sjöns vattenspegel minskat tydligt. På 50-talskartan
syns även en blå bård som bildats i vasskanten tack vare betesdrift. Häradskartan från början av
1900-talet visar att slåtter då bedrevs i sjöns strandzoner. En del av denna mark betas idag. Ön
som numera karakteriseras av barrskog nyttjades i mitten av 1700-talet som slåttermark.
Kyrksjön har tilldelats högsta klass i våtmarksinventeringen och klass 3 (högt naturvärde) i länets
naturvårdsprogram. Sjön är betydelsefull för både rastande och häckande fågel.
Längs sjöns östra strand sträcker sig isälvsavlagringen Himlingeåsen som utgör naturreservat och
Natura 2000-område. Jordarten som dominerar området är lera, men det finns även partier med
organiska jordar vid de södra delarna av sjön.
I Kyrksjöns närområde finns kulturhistoriska lämningar i form av gravfält, bebyggelselämningar
och stensättningar och området är av riksintresse för kulturmiljövården.
Vad kan påverka negativt
Se under rubriken "negativ påverkan" under respektive naturtyp och art.
Bevarandeåtgärder
Enligt 7 kap 28§ MB krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett
betydande sätt kan påverka miljön eller störa utpekade arter i ett naturområde som har förtecknats
enligt 27§ Miljöbalken, dvs ett Natura 2000-område. Tillstånd krävs inte för verksamheter och
åtgärder som direkt hänger samman med eller är nödvändiga för skötsel och förvaltning av
området.
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Skydd:
EU:s ramdirektiv för vatten utgör grund för skydd av vatten. Direktivet har införlivats i svensk
lagstiftning genom förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Syftet
med lagstiftningen är bl.a. att ställa krav på icke försämring av ytvatten med avseende på både
ekologisk och kemisk status.
Strandskydd gäller enligt 7 kap. 13-18 §§ Miljöbalken. Kyrksjön omfattas 100 meter
strandskydd.
Uppluckring av delar av det massiva vassbältet för att skapa blå bård, öppningar och
vegetationsöar till förmån för svarthakedopping med flera fågelarter.
Skötsel:
Åtgärder mot övergödning, främst riktade mot jordbruk. Åtgärder som preliminärt föreslås inom
vattenförvaltningen är exempelvis anpassade skyddszoner, kalkfilterdiken, våtmarker för
näringsretention och minskat fosforläckage vid spridning av stallgödsel. Därtill föreslås åtgärd
av enskilda avlopp till normal skyddsnivå.
Hänsyn, skyddsåtgärder och restriktivitet vid åtgärder eller verksamhet inom sjöns
avrinningsområde som riskerar att medföra ökad belastning av näringsämnen, miljöstörande
ämnen och/eller partikulärt material (grumling).
Vid åtgärder som utförs i anslutning till sjön eller tillrinnande vattendrag ska en skyddszon
finnas mot vattnet. Denna skyddszon får i varje enskilt fall anpassas efter åtgärden samt hur den
kan tänkas påverka sjön. Rensning av diken i anslutning till sjön ska i möjligaste mån undvikas.
Om rensning ändå genomförs ska skyddsåtgärder genomföras för att minimera tillförseln av
sediment till sjön.
Årligt bete eller slåtter, samt röjning av igenväxningsvegetation vid strandängar.
Åtgärd för att återskapa naturliga vattenstånd och vattenståndsvariationer.
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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• Muddring, grävning, utfyllning eller annan åtgärd som kan medföra att bottenförhållanden
påverkas negativt och ge ett ökat näringsläckage.
• Upplag av schakt- och muddermassor i strandnära områden eller i vassar innebär ökad
näringstillförsel under lång tid.
• Jordbruk som orsakar läckage av näringsämnen och/eller bekämpningsmedel till sjön.
• Intensiv växtodling i strandzonen ökar risken för erosion samt läckage av växtnäring och
bekämpningsmedel. Rensning av diken kan orsaka grumling och näringsläckage.
• Djurhållning som orsakar betydande läckage av näringsämnen till sjön.
• Upphörd hävd och/eller skogsplantering på omkringliggande betesmarker ökar
igenväxningstakten i strandzonen.
• Skogsbruk inklusive avverkning, markavvattning och skyddsdikning kan leda till ökad
belastning av humusämnen, partiklar och förändrad hydrologi.
• Utsläpp av föroreningar från punktkälla, t.ex. avlopp, industri, täkt eller annan verksamhet.
• Anläggning, underhåll och nyttjande av vägar/järnvägar och skogsbilvägar kan orsaka
grumling och utsläpp av näringsämnen samt miljöstörande ämnen i diken och vattendrag
uppströms. Broar och vägtrummor över in- och utflöden kan orsaka vandringshinder.
• Anläggning av regleringskonstruktioner som utgör vandringshinder.
• Exploatering av strandområdet är negativt för möjligheten att upprätthålla naturliga
strandmiljöer och riskerar att öka framtida efterfrågan om översvämningsskydd.
• Utsättning av för området främmande arter eller fiskstammar kan ändra
konkurrensförhållanden, sprida smitta och/eller orsaka genetisk kontaminering.
• Fiske som är ensidigt mot vissa arter eller som är för hårt i förhållande till sjöns naturliga
produktionsförmåga ändrar konkurrensförhållandena och kan påverka artsammansättningen.
Bevarandetillstånd
Ej gynnsamt bevarandetillstånd. Bedömningen är osäker eftersom klassningar av ekologisk
status är osäkra och ofullständiga. Med nuvarande kunskapsläge bedöms Kyrksjön vara
eutrofierad. Sänkning och rensningar har bidragit till att sjön är igenväxande.
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Bevarandetillstånd
Okänt bevarandetillstånd. En hane ropar i snitt vartannat år. Kunskap om häckning saknas.
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Dokumentation
Exempel på arter som har noterats i området (inom parentes anges eventuell rödlistekategori,
samt i förekommande fall TA, avseende för naturtypen typiska arter):
Fåglar
Blå kärrhök, Circus cyaneus (NT)
Brunand, Aythya ferina (VU, TA)
Enkelbeckasin, Gallinago gallinago
Gråhäger, Ardea cinerea
Lärkfalk, Falco subbuteo
Ormvråk, Buteo buteo
Rördrom, Botaurus stellaris (NT)
Skrattmås, Chroicocephalus ridibundus (TA)
Storspov, Numenius arquata (NT)
Sångsvan, Cygnus cygnus
Sädgås, Anser fabalis (NT)
Trastsångare, Acrocephalus arundinaceus (NT, TA)
Tofsvipa, Vanellus vanellus
Kärlväxter
Andmat, Lemna minor
Dyblad, Hydrocharis morsus-ranae (TA)
Gul näckros, Nuphar lutea
Gäddnate, Potamogeton natans
Hornsärv, Ceratophyllum demersum (TA)
Korsandmat, Lemna trisulca (TA)
Trubbnate, Potamogeton obtusifolius (TA)
Vattenpilört, Persicaria amphibia (TA)
Pilblad, Sagittaria sagittifolia (NT)
Gles igelknopp, Sparganium emersum
Stor igelknopp, Sparganium erectum
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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.

Karttjänst VISS Vattenkartan – avrinningsområden
https://viss.lansstyrelsen.se/Maps.aspx
I denna karttjänst går det bl.a. att se utbredningen av avrinningsområden.

1) Öppna Vattenkartan:

2) Zooma in till önskat område i kartan och
kryssa i lagren under ”Avrinningsområden”
som finns längst ner under ”Vattenförekomster
och övrigt vatten”:

