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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
SE0220009 Stora Bötet
Kommun: Nyköping
Områdets totala areal: 421,8 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen:
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2019-01-30
Markägarförhållanden:
Sveaskog samt 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:
3160 - Myrsjöar
7110 - Högmossar
7140 - Öppna mossar och kärr
9010 - Taiga
91D0 - Skogsbevuxen myr
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: I området finns bland annat excentriska högmossar, skogsbevuxen
myr och taiga. Det finns också ett rikt fågel- och insektsliv.
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Motivering: Stora delar av området utgörs av excentriska högmossar vilket i ett europeiskt
perspektiv är en ovanlig och skyddsvärd naturtyp som på de flesta andra håll i Europa har
exploaterats. Området är ett av de största myrkomplexen i länet och är skyddat genom två
naturreservat, Stora Bötets Domänreservat och Pilthyttedammans Domänreservat.
Prioriterade åtgärder: Naturreservatetens skötselplan bör revideras för att överensstämma med de
naturtyper och arter som finns i området och hur de bör skötas för att långsiktigt uppnå
bevarandemålen.
Beskrivning av området
Stora Bötet ligger 10 km sydväst om Nyköping. Våtmarken utgör ett av de största
myrmarkskomplexen i Södermanlands län. Mossen är i stort sett omgiven av kuperad skogsmark.
Stora Bötet är ett myrkomplex med excentriska högmossar. Med det menas att torvbildningen i
myren varit av sådan omfattning att mossen höjt sig över sin omgivning och att de högst belägna
mossepartierna inte ligger i mossarnas centrala delar. Hela området ligger i stort sett på 45-55 m
över havet, men Bötesberget höjer sig närmare 40 m över myrytan och där går också
huvudvattendelaren. Det östliga avrinningsområdet, som omfattar största delen av mossen,
avrinner mot Kilaån i nordost. Det västra området kan delas ytterligare i ett nordligt respektive
sydligt delavrinningsområde. Båda avrinner mot Näveån i sydväst.
Stora Bötets myrområde är utsträckt till formen, ca fem gånger så långt som brett. Mosseplanen
är delvist glest bevuxna med tall och delvis öppna. De avgränsas av mellanliggande stråk av
fattigkärr. Där mossen är öppen domineras växtligheten av ljung, kråkris, tranbär och
rostvitmossa. De glest tallbevuxna mossarna domineras av skvattram och odon. Mossarna är i de
högst belägna delarna, indelade i bågformade tuv- och höljeformationer. Dessa formationer är
typiska för excentriska mossar. De mellanliggande kärren är av fattigkärrstyp. Natura 2000området omfattar i dagsläget inte riktigt hela myren, utan ett kärrstråk längs den norra gränsen
ligger utanför Natura 2000-områdets yttergräns. I östra delen finns tre tjärnar som regleras,
Gälkhyttedammen, Överdammen och Pilthyttedammen. Tjärnarna är till större delen grunda och
omges ofta av vitmossegungflyn. Längs stränderna finns vassar av bladvass och säv. Myrens
västra del är delvis störd av dikning, vilket resulterat i en kraftigt påskyndad igenväxning i denna
del.
Stora Bötet är en mycket intressant fågellokal och fågellivet på myren förtjänar därför särskilt att
omnämnas. På myren spelar orrar och under våren är området en viktig rastlokal för tranor på
väg norrut. Andra fåglar på myren är enkelbeckasin, tofsvipa och ängspiplärka. Vid dammarna i
nordöst häckar kricka, knipa, trana och drillsnäppa. Ännu finns ingen sammanställning av
fågellivet i Stora Bötet, men förutsättningarna för t.ex. spillkråka, fiskgjuse, lärkfalk och
pärluggla är mycket goda. Andra arter som eventuellt kan finnas i området är tjäder och storlom.
Troligtvis hyser Stora Bötet så höga ornitologiska värden att det kan komma i fråga som särskilt
skyddsområde för fåglar (SPA-område).
Det rika fågellivet lockar till sig en stor mängd besökare. Genom området slingrar sig
Sörmlandsleden vilket också har betydelse för friluftsintresserade.
Ute på mossen finns såväl mindre som större barrskogsklädda myrholmar. De skogliga
naturvärdena i området är ännu dåligt kända, men på Bötesbergets västsluttning har två sällsynta,
vedlevande insektsarter hittats. Den ena är behårad tallbock, den andra är barrpraktbagge
(rödlistad som nära hotad). Området hyser också ett intressant fjärilsliv med flera
anmärkningsvärda fynd av flyn och dagfjärilar.
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Vad kan påverka negativt
Generellt gäller att fåglar under häckningstid är störningskänsliga och skygga vid sina boplatser.
Friluftslivet och skogliga avverkningar i och i anslutning till området kan under denna tid utgöra
ett hot mot fågellivet. Avtappning av vatten från sjöarna under vår- och sommarmånaderna utgör
också ett hot mot fågellivet i Stora Bötet. När fågellivet kartlagts bättre, bör bevarandeplanen
kompletteras med information om eventuella hot mot fågellivet i området. Övriga hot anges
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: Området är skyddat genom två naturreservat - Stora Bötets Domänreservat och
Pilthyttedammans Domänreservat, men Natura 2000-området omfattar i dagsläget inte riktigt
hela myren. Ett kärrstråk längs den norra gränsen ligger utanför Natura 2000-områdets
yttergräns. Kärrstråket utgör en naturlig del av Stora Bötets myrmarksområde. Observera att
åtgärder som utförs i den här delen av myren direkt påverkar Natura 2000-områdets
bevarandetillstånd. Det är inte nödvändigt att införliva kärrstråket i Natura 2000-området så
länge inte någon del av Stora Bötets våtmarksområde hotas av åtgärder som utförs (eller redan
har utförts, t.ex. dikning) i denna del. Om markanvändningen i eller runt om kärrstråket är sådan
att våtmarken påverkas negativt, måste dock även denna lilla del av Stora Bötet skyddas genom
någon form av områdesskydd.
Skötsel: Områdets sköts i enlighet med skötselplanen för de båda naturreservaten. Skötselplanen
bör dock revideras för att överensstämma med bevarandemålen för naturtyperna i området. Det
är särskilt viktigt för de skogsklädda delarna som enligt skötselplan i huvudsak ska lämnas för fri
utveckling
För naturtypen ”myrsjöar” gäller att undersöka underhålls- och restaureringsbehov i och vid
dammanläggningarna. En översyn av vattenregleringen är också viktig liksom att analysera
vattenkvalitén. Inventering av sjöarna i Stora Bötets Natura 2000-område bör också göras för att
avgöra om de även fortsättningsvis bör vara klassade som ”3160 – myrsjöar” och om de har
gynnsamt bevarandetillstånd eller ej.
För naturtypen ”högmossar” och ”öppna mossar och kärr” ska en restaureringsplan upprättas för
igenvuxna delar. Vidare gäller att en tillräckligt bred trädklädd skyddszon (generellt minst en
trädlängd bred, men bredare kantzon kan behövas t.ex. vid utströmningsområden, områden med
äldre träd, lövträd etc.) lämnas vid avverkningar i anslutning till myren. Skyddszonen har flera
uppgifter. Dels skyddar den mossen från uttorkande vindar. Därför är det särskilt viktigt med
skyddszon i den del av mossen som ligger i den förhärskande vindriktningen. Dels hindrar
skyddszonen att jord och avverkningsrester sköljs ned i myren vid kraftiga regn. Om marken
sluttar ned mot myren är skyddszonen därför extra viktig. Vidare hör gamla och döda träd ihop
med myrmarken. De gamla träden är en förutsättning för att många arter även fortsättningsvis
ska kunna leva kvar i området. Därför ska det finnas gamla och döda träd i och i anslutning till
myrmarken. Skyddszonen har även en viktig ekologisk roll – exempelvis ger den
spridningsmöjligheter och livsutrymme för många arter, samtidigt som den ger en vinddämpande
skyddszon runt mossen, vilket gynnar områdets många skyddsvärda fjärilar.
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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 2000naturtyperna och arterna har gynnsamt tillstånd.
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försurade) tillflöden och sjöar påverkar förutsättningarna för de arter som är anpassade till
naturligt sura förhållanden.
• Infrastrukturanläggningar kan orsaka grumling och utsläpp av miljöfarliga ämnen i diken
och vattendrag uppströms. Broar och vägtrummor som korsar in- och utflöden kan orsaka
vandringshinder.
Området är skyddat som naturreservat, vilket torde säkerställa att några av de ovan angivna
punkterna i dagsläget inte innebär något hot mot naturtypen i området.
Bevarandeåtgärder
Inventering behövs för att avgöra om bevarandetillståndet är gynnsamt eller ej, samt om
naturtypsklassningen stämmer.
Bevarandetillstånd
Oklart bevarandetillstånd. Möjligen är bevarandetillståndet gynnsamt men sjöarna regleras
vilket kan ha negativa effekter.
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Den större delen av myren har dock klarat sig bra från igenväxning, vilket troligtvis beror på
att vattenståndet under somrarna hålls högt genom reglering av dammarna/sjöarna i östra delen
av området.
Bevarandemål
Högmossar ska vara näringsfattiga, ha en ostörd hydrologi, bevarat laggkärr och ett tydligt
välvt mosseplan med pågående torvbildning. Trädskiktets täckningsgrad ska bibehållas eller
minska, fältskiktet ska vara naturligt lågvuxet och bottenskiktets inslag av vitmossa ska
bibehållas eller öka. Det ska finnas en diversitet av strukturer inom naturtypen vilket skapar
goda förutsättningar för biologisk mångfald knuten till kärlväxter, mossor och fåglar.
Strukturerna är t.ex. tuvor, strängar, höljor och gölar. Det ska finnas ett gott inslag av typiska
arter, som t.ex. rundsileshår och dystarr. För naturtypen typiska fågelarter, som t.ex. blå
kärrhök och gulärla, ska förekomma i området. Arealen högmossar ska vara minst 169,5 ha.
Negativ påverkan
• Befintliga och tidigare genomförda ingrepp i form av dikning och andra markavvattnande
åtgärder liksom dämning påverkar naturtypens hydrologi och hydrokemi, vilket kan ge
konsekvenser på vegetation och torvbildning samt torvnedbrytning. Även
markavvattningsföretag och dämning i närliggande våtmarks- eller fastmarksmiljöer kan
påverka naturtypen. Effekterna kan vara uttorkning, ökad igenväxning och erosion.
• Torvbrytning är ett hot som riskerar att öka i takt med efterfrågan på torv som energikälla och
jordförbättringsmedel.
• Anläggning av skogsbilvägar över eller i närheten av naturtypen kan förutom påverkan på den
fysiska miljön påverka hydrologin och/eller hydrokemin i ett område.
• Skogsbruk i närområdet; avverkning av fastmarksholmar och buffertzoner förändrar
hydrologi, lokalklimat och struktur i övergångszonen mellan myren och fast mark. Avverkning
av närliggande fastmarksskog kan också orsaka läckage av näringsämnen ut på myren.
• Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen i naturtypen ger drastiska
förändringar på vegetationens artsammansättning. Motsvarande spridning av kemiska
substanser i naturtypens närhet kan också skada naturtypen genom luftburen deposition eller
genom transport med tillrinnande vatten.
• Ökad våtdeposition av kväve gör att naturtypens vegetationssammansättning förändras med
resultat att antalet vitmossor minskar, och andelen gräs, buskar och träd ökar.
• Samhällsbyggande med nya kommunikationsleder, anläggningar etc. kan direkt eller indirekt
förstöra eller orsaka skada på naturtypen.
Området är skyddat som naturreservat, vilket torde säkerställa att några av de ovan angivna
punkterna i dagsläget inte innebär något hot mot naturtypen i området.
Bevarandetillstånd
Ej gynnsamt. Den västligaste delen är dikningspåverkad och växer igen. Tillståndet i det norra
kärrstråket, utanför N2000-området, är okänt.
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men kan också påverka hela naturmiljön. Så har till exempel vissa kväveföreningar den
effekten att de är skadliga för svampar och lavar, samtidigt som de kan vara gödande och ge
förändringar i vegetationen. Andra skadliga ämnen är svavel- och metallföreningar.
• Brist på dynamik. Arterna förekommer ofta bara i några få stadier i skogens utveckling. Om
de dynamiska krafterna inte får verka kan det i landskapet uppstår brist på något av dessa
stadier, med följd att de ingående arternas habitat försvinner. Detta gäller särskilt brand som
verkar över stora ytor, men andra viktiga dynamiska krafter är översvämning, vind och angrepp
av insekter och svamp.
• Systempåverkande arter, till exempel klövvilt som i betydande delar av Norrland har
påverkat förekomst av asp, rönn, sälg negativt Andra hot är invasiva främmande arter som har
potential att skada den naturliga floran och faunan.
Området är skyddat som naturreservat, vilket torde säkerställa att några av de ovan angivna
punkterna i dagsläget inte innebär något hot mot naturtypen i området.
Bevarandetillstånd
Okänt bevarandetillstånd. Kunskapen om skogens naturvärden saknas i stor utsträckning.
Störning i form av brand eller liknande ökar chanserna till gynnsamt bevarandetillstånd.
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Bilagor
Exempel på arter i Stora Bötets Natura 2000-området.

Exempel på arter funna i Stora Bötets Natura 2000-området (för naturtypen/-erna
typiska arter i fet stil):
Kärlväxter:
Andromeda polifolia, rosling
Calluna vulgaris, ljung
Carex lasiocarpa, trådstarr
Carex limosa, dystarr
Carex rostrata, flaskstarr
Drosera rotundifolia, rundsileshår
Empetreum nigrum, kråkbär
Eriophorum angustifolium, ängsull
Eriophorum vaginatum, tuvull
Equisetum fluviatile, sjöfräken
Ledum palustre, skvattram
Menyanthes trifoliata, vattenklöver
Molinia caerulea, blåtåtel
Nymphaea alba, vit näckros
Phragmites australis, bladvass
Potamogeton natans, gäddnate
Scheuchzeria palustris, kallgräs
Vaccinium myrtillus, blåbär
Vaccinium oxycoccus, tranbär
Vaccinium uliginosum, odon
Utricularia intermedia, dybläddra
Mossor:
Sphagnum:
S. cuspidatum, flytvitmossa
S. fallax, uddvitmossa
S. fuscum, rostvitmossa
S. papillosum, sotvitmossa
S. pulchrum, drågvitmossa
S. rubellum, rubinvitmossa,
S. subsecundum, krokvitmossa
Fåglar:
Actitis hypoleucos, drillsnäppa
Aegithalos caudatus, stjärtmes
Anas krecka, kricka
Anthus pratensis, ängspiplärka
Bucephala clangula, knipa
Gallinago gallinago, enkelbeckasin
Glaucidium passerinum, sparvuggla
Grus grus, trana
Lyrurus tetrix tetrix, orre
Vanellus vanellus, tofsvipa
Skalbaggar:
Dicerca moesta, barrpraktbagge

Monochamus galloprovincialis, kronbock
(behårad tallbock)
Klokrypare:
Dinocherius panzeri, fågelboklokrypare
Spindeldjur:
Alopecosa pulverulenta, (vargspindel)
Amaurobius fenestralis, (mörkrumsspindel)
Araneus diadematus, korsspindel
Arianiella curcubitina, gurkspindel
Drapetisca socialis, svensk stamspindel
Clubiona compta, (säckspindel)
Clubiona subsultans, gulbrun säckspindel
Cyclosa conica, (hjulspindel)
Heliophanus dubius, (hoppspindel)
Larinioides umbratica, (hjulspindel)
Linyphia triangularis, stor mattvävarspindel
Nuctenea silvicultrix, (hjulspindel)
Philodromus collinus, (snabblöpare)
Segestria senoculata, (sexögonspindel)
Theridion mystaceum, (klotspindel)
Trochosa terricola, (vargspindel)
Xerolycosa nemoralis, (vargspindel)
Xysticus audax, (krabbspindel)
Flyn:
Acronicta (syn.Apatele) Tridens,
treuddsaftonfly
Cucullia gnaphalii, gullriskapuschongfl
Hydraecia lucens, högmossestamfly
Paradiarsia glareosa, vitgrått jordfly
Dagfjärilar:
Clossiana freija, Frejas pärlemorfjäril
Oeneiis jutta Tallgräsfjäril (gråbrun
gräsfjäril)
Proclossiana eunomia, svartringlad
pärlemorfjäril
Spinnare:
Orgya gonostigma, gulfläckig
fjädertofsspinnare
Mätare:
Thera serraria, finsk fältmätare
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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”:

