Bevarandeplan för Natura 2000-området

Näsnaren

Omslagsfoto: Per Folkesson

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
SE0220306 Näsnaren
Kommun: Katrineholm
Områdets totala areal: 678,6 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen:
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2019-01-30
Markägarförhållanden:
Privat, Katrineholms kommun
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
A068 - Salskrake, Mergus albellus
A081 - Brun kärrhök, Circus aeruginosus
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: Natura 2000-områdets prioriterade bevarandevärden är den
naturligt näringsrika sjön Näsnaren samt de utpekade arter som listats ovan.
Motivering: Näsnaren är en av Södermanlands artrikaste fågelsjöar.
Prioriterade åtgärder: Åtgärd mot övergödning, riktade mot externa och eventuellt även interna
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källor. Åtgärd mot belastning av miljöstörande ämnen via dagvatten.
Beskrivning av området
Näsnarens Natura 2000-område omfattar sjöarna Näsnaren och Lilla Näsnaren vilka förbinds
med varandra genom en cirka 300 meter lång å. De båda grunda och näringsrika sjöarna är
belägna strax norr om Katrineholms tätort i Nyköpingsåns avrinningsområde. Sjöarnas
avrinningsområde (Utloppet av Näsnaren, 654419-151935) omfattar drygt 40 km2 varv skog står
för största delen (46 %), följt av jordbruk (18 %) samt tätort och hårdgjorda ytor (13 %).
Jordbruk svarar enligt SMHI för nära hälften av den externa fosforbelastningen till Näsnaren, och
även urbana källor och skogsmark svarar för en betydande fosforpåverkan, cirka en femtedel
vardera. Ytterligare en näringskälla som bedöms vara betydande är enskilda avlopp. Näsnaren var
från slutet av 1800-talet in till mitten av 50-talet recipient för orenat avloppsvatten från
Katrineholms stad. Den långvarigt förhöjda näringsbelastningen innebär sannolikt att det sker en
betydande fosforpåverkan även från sjöns sediment (intern fosforbelastning). Dagvatten från den
närliggande tätorten tillförs sjön via två diken, de så kallade Lasstorpsdiket och Mejeridiket,
något som medför belastning av miljöstörande ämnen, exempelvis PFAS och oljeförorening.
Miljöövervakningsdata visar att Näsnaren är kraftigt övergödningspåverkad, något som sannolikt
gäller även Lilla Näsnaren. Eutrofieringen är en bidragande faktor till att de båda sjöarna växt
igen, en process som påskyndats till följd av sjösänkning i mitten av 1800-talet varvid Lilla
Näsnaren avsnördes från övriga sjön. Näsnarens vattennivå regleras av ett dämme i utloppsån,
cirka 100 meter uppströms vägen vid Sjöholms gård.
Den cirka 4 km2 stora Näsnaren har ett maxdjup av 2,7 meter och avvattnas åt väster till
Kolsnaren via Sjöholmsån. Sjön kantas av vassbälten, från någon meter till flera hundra meter
breda, som bryts upp av betade strandängar vid Vännervass, Sjöholm och Katrineholms gård.
Utanför vassarna tar en tät vattenvegetation vid och endast de centrala delarna av sjön är körbara
med motorbåt. Den omgivande terrängen är omväxlande och något kuperad med barrskog,
sumpskog, mossar och hagmarker. Fågeltorn finns i väster vid Sjöholm och i söder vid
Katrineholms gård. I sjöns norra del ligger sex lövskogsklädda öar samt några kala klippblock.
Lilla Näsnaren omfattar cirka 0,4 km2 och har ett maxdjup av cirka 1,5 meter. Sjön avvattnas åt
sydväst till Näsnaren. Strandområdena runt Lilla Näsnaren utgörs av våtmarker och täta vassar
omgärdar den helt vegetationstäckta vattenytan. Ett mindre fågeltorn finns strax öster om
utloppsån.
Näsnaren är en av Sörmlands artrikaste fågelsjöar och nära 200 arter har observerats i området.
Omkring 90 av arterna kan betraktas som häckfåglar. Bland dessa märks kolonier av skrattmås,
knölsvan, grågås, brun kärrhök, fiskgjuse, lärkfalk, kattuggla, mindre hackspett och en lång rad
simänder, exempelvis skedand och snatterand. En skarvkoloni är sedan en tid etablerad i sjön.
Även havsörn kan observeras här. För fågelskådare är Näsnaren mest känd som en utmärkt
rastlokal, särskilt under höststräcken. Stora flockar med hundratals brunänder, vigg och även
storskrake är då inte ovanligt. Även häger och knölsvan kan uppträda i stora antal. Årligen ses
här också flera marina arter som salskrake, bergand, alfågel och sjöorre. Bland områdets
tillfälliga gäster kan nämnas amerikansk kopparand, småfläckig sumphöna, mindre sumphöna,
dvärgbeckasin, svarttärna, tretåig mås och sommargylling. Vintertid uppträder varfågel vid sjön.
Vad kan påverka negativt
• Motorbåtstrafik kan allvarligt störa sjöns fågelliv.
• Påverkan av orenat dagvatten från Katrineholms stad, intilliggande industriområde och andra
hårdgjorda ytor som medför belastning av gödande och/eller miljöstörande ämnen.
• Rensning av diken i tillrinningsområdet kan orsaka grumling och ökad belastning av
miljöstörande ämnen och näring.
• Belastning av ammonium i samband med högt pH och hög vattentemperatur (sommartid)
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riskerar att medföra akuttoxiska effekter för fisk.
• Jordbruk i tillrinningsområdet som orsakar läckage av näringsämnen och/eller
bekämpningsmedel till sjön.
• Skogsbruk i tillrinningsområdet, inklusive avverkning, markavvattning och skyddsdikning kan
leda till ökad belastning av humusämnen, partiklar och förändrad hydrologi.
• Utsläpp av föroreningar från punktkälla, exempelvis avlopp, industri, täkt eller annan
verksamhet.
• Anläggning, underhåll och nyttjande av vägar/järnvägar och skogsbilvägar kan orsaka
grumling och belastning av näringsämnen samt miljöstörande ämnen i diken och vattendrag
uppströms. Broar och vägtrummor över in- och utflöden kan orsaka vandringshinder.
• Reglering av sjöns vattennivå som resulterar i sänkning och/eller minskad vattenståndsamplitud.
• Anläggning av regleringskonstruktioner som utgör vandringshinder.
• Vattenförbindelsen mellan Lilla Näsnaren och Näsnaren riskerar att växa igen vilket
kan medföra ökad igenväxningstakt i Lilla Näsnaren.
• Minskning av arealen naturliga strandmiljöer. Exempelvis kan exploatering av strandområden
störa sjöns rika fågelliv.
• Upphörd hävd och/eller skogsplantering på omkringliggande betesmarker som medför ökad
igenväxningstakt i strandzonen.
• Vattenuttag och avledning av vatten från sjöns tillrinningsområde.
• Utsättning av för området främmande arter eller fiskstammar kan ändra
konkurrensförhållanden, sprida smitta och/eller orsaka genetisk kontaminering.
• Ensidigt fiske, i synnerhet riktat mot rovfisk, eller för hårt fisketryck kan medföra en minskad
fiskpopulation.
• Exploatering av strandområdet är negativt för möjligheten att upprätthålla naturliga
strandmiljöer och riskerar att öka framtida efterfrågan om översvämningsskydd.
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:
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. Näsnaren omfattas av 100 meter
strandskydd.
Skötsel:
Åtgärder i syfte att minska den externa fosforbelastningen från främst jordbruk och urbana källor.
Eventuellt krävs även åtgärder riktade mot interna källor, det vill säga mot fosforfrisättning från
Näsnarens sediment. Sådana eventuella åtgärder måste planeras med hänsyn till sjöns värdefulla
vattenvegetation och fågelliv. 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
respektive hög skyddsnivå.
Näsnaren ingår i ett projekt under LIFE IP Rich Waters. I projektet utvecklas verktyg för
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identifiering av interngödning. Näsnaren kommer att provtas och övervakas inom projektet.
Förhoppningsvis leder projektet till konkreta åtgärder för sjön.
Åtgärd mot belastning av miljöstörande ämnen via dagvatten.
Utsläppsreduktion av miljögifter.
Rensning av diken i anslutning till sjöarna ska i möjligaste mån undvikas. Om rensning ändå
genomförs ska skyddsåtgärder genomföras för att minimera tillförseln av sediment, näring och
miljöstörande ämnen till sjöarna.
Vid åtgärder som utförs i anslutning till sjöarna 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 sjöarna.
Hänsyn, skyddsåtgärder och restriktivitet vid åtgärder eller verksamheter inom sjöarnas
tillrinningsområde som riskerar att medföra ökad belastning av näringsämnen, miljöstörande
ämnen och/eller partikulärt material (grumling).
Upphörd eller minskad reglering av Näsnarens vattenstånd för att så långt som möjligt återskapa
naturliga nivåer och fluktuationer. Villkor för sjöns reglering bör fastställas i vattendom.
För att gynnsamt tillstånd ska uppnås och upprätthållas behöver onaturliga vandringshinder i
anslutande vattensystem åtgärdas så att fisk och andra organismer kan vandra fritt.
Uppluckring av delar av det massiva vassbältet för att skapa blå bård, öppningar och
vegetationsöar till förmån för svarthakedopping med flera fågelarter.
Årligt bete eller slåtter, samt röjning av igenväxningsvegetation vid strandängar.
Riktad inventering i syfte att bedöma förekomst/status för habitatarter med okänt
bevarandetillstånd.
Bevara sammanhängande storvassar som utgör betydelsefulla biotoper för rördrom, brun kärrhök
med flera fågelarter.
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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taxa) men individrik (8800 ind/m2) fauna dominerad av föroreningståliga arter i grupperna
tvåvingar (Diptera) och fåborstmaskar (Oligochaeta). Fynd gjordes av stor kamgälsnäcka, en
art som kan betraktas som nationellt ovanlig, men är tämligen allmänt förekommande i
regionen.
Näsnarens miljökvalitet undersöks inom ramarna för regional miljöövervakning (RMÖ) och
sjöundersökningsprogrammet VER, Södermanlands län (verifieringsövervakning).
Programmen omfattar växtplankton, makrofyter (vattenvegetation), vattenkemi och miljögifter
i vatten och sediment.
Vattenförvaltningens senaste klassning av vattenförekomsten Näsnaren (EU_CD 654403151922) är otillfredsställande ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Styrande för
bedömning till otillfredsställande status var status avseende växtplankton som förekommer i
höga biomassor och hög andel cyanobakterier (2008, 2010). Stöd för bedömning till sämre än
god status ges av att näringsämnen indikerar dålig status (kraftigt förhöjda totalfosforhalter, ca
280 µg/l, 2009-2017). Makrofyter (vattenvegetation) indikerar måttlig status, på gränsen mot
otillfredsställande status. Denna kvalitetsfaktor bedöms dock generellt inte tillförlitlig vid
utfallet måttlig status.
Näsnaren är välbuffrad med pH-värden högre än 7 och bedöms ha hög status avseende
försurning. Sommartid har extremt höga pH-värden (max 10,3) noterats i sjön, sannolikt i
samband med kraftig algblomning. Vid två av dessa tillfällen (2009, 2010) beräknas
ammoniakhalterna (22-59 µg/l) ha legat på en nivå som kan väntas vara akuttoxisk för fisk.
Halterna överstiger miljökvalitetsnormen för maximalt tillåten koncentration (6,8 µg/l).
Påverkan till följd av reglering uppges av Vattenmyndigheten vara låg och Näsnaren bedöms
ha hög status avseende hydrologisk regim. Sjöns hydrologiska regim påverkas dock av
reglerbart dämme i utloppsån, samt av att en förhållandevis hög andel urban mark i
tillrinningsområdet bidrar till onaturlig flödesregim med ökad flödesamplitud. Sjöns
morfologiska tillstånd bedöms motsvara god status baserat på en sammanvägning av hög status
avseende närområde (4 % aktivt brukad mark och/eller anlagda ytor) och måttlig status
avseende svämplanets strukturer och funktion (svämplanet utgörs till 18 % av aktivt brukad
mark och/eller anlagda ytor). I sjöar utgörs svämplanen av områden längs strandlinjen som
bildas genom regelbundna översvämningar vid höga vattenstånd. Längsgående konnektivitet
bedöms måttlig till följd av att definitiva vandringshinder förekommer i anslutande vattendrag.
Uppgifter saknas om sidledes konnektivitet.
Näsnaren uppnår ej god kemisk status vad gäller antracen och TBT (sediment) samt PFOS
(fisk). Därtill bedöms sjön inte uppnå god status avseende kvicksilver och polybromerade
difenyletrar (PBDE) då dessa ämnen generellt överskrider gränsvärdena i Sverige.
Lilla Näsnaren (NW654440-152245) är inte utpekad som vattenförekomst och tillhör den
vattenkategori som inom vattenförvaltningen kallas övrigt vatten. Uppgifter om ekologisk och
kemisk status för Lilla Näsnaren saknas i VISS.
Bevarandemål
Naturligt näringsrika sjöar ska präglas av opåverkad hydrologi med naturliga
vattenståndsvariationer och fria vandringsvägar i anslutande vattensystem. Vattenkvaliteten ska
vara god och artsammansättningen naturlig utan negativ inverkan av främmande arter eller
fiskstammar. God eller hög ekologisk status enligt vattenförvaltningen ska uppnås eller
upprätthållas. Omgivande mark ska hävdas genom bete eller slåtter för att bibehålla eller uppnå
en variation av livsmiljöer och arter i övergångszonen mellan land och vatten samt förhindra
igenväxning. För naturtypen typiska arter - exempelvis trubbnate, vattenaloe och kransslinga -
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ska finnas representerade. Arealen naturligt näringsrik sjö ska vara minst 661 hektar vid
medelvattenstånd.
Bevarandetillstånd
Ej gynnsamt bevarandetillstånd. Näsnaren är kraftigt eutrofierad och bedöms ha dålig
ekologisk status avseende näringsämnen. Näsnaren belastas av otillräckligt renat dagvatten och
uppnår ej god kemisk status till följd av förhöjda halter av flera prioriterade ämnen.

BEVARANDEPLAN

Diarienummer

511-163-2019

Sida
12 av 14

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
Brunand, Aythya ferina (VU, TA)
Brun kärrhök, Circus aeruginosus
Gråhakedopping, Podiceps grisegena (TA)
Havsörn, Haliaeetus albicilla (NT)
Rördrom, Botaurus stellaris (NT)
Salskrake, Mergellus albellus
Skedand, Anas clypeata (TA)
Skrattmås, Larus ridibundus(TA)
Skräntärna, Hydroprogne caspia (NT)
Skäggdopping, Podiceps cristatus (TA)
Smådopping, Tachybaptus ruficollis (TA)
Sothöna, Fulica atra (TA)
Spillkråka, Dryocopus martius (NT)
Svarttärna, Chlidonias niger (VU, TA)
Svarthakedopping, Podiceps auritus
Trastsångare, Acrocephalus arundinaceus (NT, TA)
Kärlväxter
Andmat, Lemna minor
Axslinga, Myriophyllum spicatum (TA)
Dyblad, Hydrocharis morsus-ranae (TA)
Gräsnate, Potamogeton gramineus
Gul näckros, Nuphar lutea
Gäddnate, Potamogeton natans
Hornsärv, Ceratophyllum demersum (TA)
Hästsvans, Hippuris vulgaris
Jättebalsamin, Impatiens glandulifera
Korsandmat, Lemna trisulca (TA)
Kransslinga, Myriophyllum verticillatum (TA)
Missne, Calla palustris
Rostnate, Potamogeton alpinus
Stor andmat, Spirodela polyrhiza (TA)
Trubbnate, Potamogeton obtusifolius (TA)
Uddnate, Potamogeton friesii (NT, TA)
Vattenaloe, Stratiotes aloides (TA)
Vattenblink, Hottonia palustris
Vattenpest, Elodea canadensis
Vattenpilört, Persicaria amphibia (TA)
Vit näckros, Nymphaea alba
Mossor
Vattenstjärna, Ricciocarpos natans (TA)
Kransalger
Glans/mattslinke, Nitella flexilis/opaca
Skörsträfse, Chara globularis
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Fiskar
Abborre, Perca fluviatilis
Björkna, Blicca bjoerkna
Braxen, Abramis brama
Gädda, Esox lucius (TA)
Mört, Rutilus rutilus
Sutare, Tinca tinca
Ål, Anguilla anguilla (CR)
Ryggradslösa djur
Fjädermyggor, Chironomus plumosus
Fåborstmaskar, Oligochaeta
Musselkräftor, Ostracoda
Stor kamgälsnäcka, Valvata piscinalis
Svidknott, Ceratopogonidae
Tofsmyggor, Chaoborus flavicans
Tvåögd broskigel, Helobdella stagnalis
Vattenkvalster, Hydracarina
Ärtmusslor, Pisidium
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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”:

