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.
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
SE0220087 Söderfjärden
Kommun: Eskilstuna
Områdets totala areal: 209,2 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen:
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2019-01-30
Markägarförhållanden:
Privat
Regeringsbeslut, historik:
SPA: 1996-12-01, regeringsbeslut M96/4019/4, pSCI: 1998-01-01, 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
6270 - Silikatgräsmarker
6410 - Fuktängar
A021 - Rördrom, Botaurus stellaris
A038 - Sångsvan, Cygnus cygnus
A045 - Vitkindad gås, Branta leucopsis
A068 - Salskrake, Mergus albellus
A081 - Brun kärrhök, Circus aeruginosus
A082 - Blå kärrhök, Circus cyaneus
A094 - Fiskgjuse, Pandion haliaetus
A127 - Trana, Grus grus
A193 - Fisktärna, Sterna hirundo
A272 - Blåhake, Luscinia svecica
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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 med angränsande silikatgräsmarker och fuktängar samt de utpekade
arter som listats ovan.
Motivering: Området utgör ett för Mälaren representativt strandlandskap med rik fågelfauna och
hävdpräglad flora samt en geologiskt intressant rullstensås.
Prioriterade åtgärder: Fortsatt hävd i form av bete samt röjning av igenväxningsvegetation.
Söderfjärdens Natura 2000-område är även skyddat som naturreservat och prioriterade åtgärder
finns beskrivna i skötselplanen för reservatet. Merparten av de hävdberoende naturtyperna
omfattas även av en åtagandeplan med villkor för miljöstöd.
Beskrivning av området
Natura 2000-området Söderfjärden är beläget i Mälarviken Sörfjärden. Inloppet till fjärden
utgörs av ett cirka 20 meter brett sund och är trösklat i flera steg med ett minsta djup kring 2
meter. Viken är grund (maxdjup ca 10 m) och näringsrik. Natura 2000-området är beläget vid
vikens västra strand kring ön Koholmen och karakteriseras av vidsträckta strandängar och
vassar. Landskapet väster om Natura 2000-området är övervägande flackt och domineras av
jordbruksmarker som nyttjas som golfbana.
Fastlandsdelen av Natura 2000-området utgörs i södra delen av en ås av isälvsavlagringar
bestående av sand och stenblock. I västra delen finns ett område med grus. Vid de låglänta
strandängarna på fastlandet och Koholmen dominerar lerjordar. De två kullarna som betas i norr
på fastlandssidan utgör en förlängning av åsen och har hög blockhalt. De mer höglänta delarna
av Koholmen och de kringliggande mindre öarna Koholmsskär, Lillholmen och Storholmen
består av normalblockig morän och nordöstra delen av Storholmen samt Fingerborgen utgörs av
berg.
Sörfjärdens vidsträckta vassbälten är en av landets viktigaste häckningslokaler för rördrom. I
våtmarksmiljön finns också andra arter som är beroende av täta vassbälten, exempelvis brun
kärrhök, sumphöns, doppingar, trastsångare och skäggmes. Art- och individrikedomen i vassar,
grunda bottnar och på strandängar är ovanligt stor såväl under häckningstid som under
flyttningen. De flesta andarter och vadare som finns i Södermanland kan observeras i området.
Tofsvipa, trana, grågås och gulärla är några av de rast- och häckningsfåglar som finns på
strandängarna. Sörfjärdens fågelfauna är välinventerad med bland annat kontinuerliga studier av
rördrommens och kärrhökens populationsutveckling sedan 1940-talet. En sammanställning av
fågelobservationer i Sörfjärden mellan år 1940 och 2005 visar att sammanlagt 229 arter har
observerats någon gång under denna period och att 114 av dessa häckar regelbundet i Sörfjärden.
År 2015 konstaterades 115 häckande fågelarter vid fjärden.
Landområdena i Natura 2000-området hör till Strands gård. Enligt historiskt kartmaterial från år
1716 användes Koholmen som betesmark och fastlandsdelen utgjordes av hage med småtall och
gran. En ägomätning från 1863 visar att området vid den tiden bestod av betesmark och äng.
Grusåsen betecknades som ”skogsmark backe”. De strandängar som idag ligger på fastlandet
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ingick i samma hägnad som grusåsen. Koholmen nyttjades för slåtter och efterbete. Enligt
häradskartan var markanvändningen densamma år 1901 som år 1863. Ängsbruket pågick
fortfarande på Koholmen i början av 1900-talet.
Idag hävdas stora delar av området som betesmark med undantag av västra delen av grusåsen
där skogsbruk bedrivs. På Koholmen och småöarna norr om Koholmen har vissa skogliga
åtgärder utförts. Koholmen är idag en betesmark. Till Natura 2000-området angränsande marker
utgörs i väster av en golfbana, i norr av betade strandängar och i söder av ett obetat åsparti.
Betesmarkerna i Natura 2000-området består dels av torra naturbetesmarker med en rik
hävdgynnad flora främst på Koholmen men även på holmarna i norr och på åsen, samt av öppna
strandbeten med fuktiga starrmarker med intressanta miljöer för flera fågelarter och för insekter.
På de torra naturbetesmarkerna är floran artrik, framför allt på Koholmen, och här växer bland
annat backsippa. låsbräken, kattfot, brudbröd, gullviva, darrgräs och backtimjan. Även
buskskiktet är artrikt med gamla hagtornsbuskar, getapel, slån, en, sälg och nypon.
Sörfjärden är med sitt natursköna och biologiskt intressanta läge ett populärt utflyktsmål med
höga rekreativa värden.
Vad kan påverka negativt
Se under rubriken ”negativ påverkan” i beskrivningen av 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.
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.
Natura 2000-området Söderfjärden är skyddat som naturreservat.
Natura 2000-området Söderfjärden ingår i Asköviken-Sörfjärdens Ramsarområde, vilket innebär
att det inom våtmarkskonventionen utpekats som internationellt betydelsefullt. Konventionen
syftar till att bevara våtmarker och vattenmiljöer och nyttja dem på ett hållbart sätt.
Strandskydd gäller enligt 7 kap. 13-18 §§ Miljöbalken. Söderfjärden omfattas av 300 meter
strandskydd.
Fartbegränsning för båtar på fjärden är 12 knop.
I vassområdet gäller tillträdesförbud under fåglarnas häckningstid, 1 april-15 juni.
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Skötsel:
Fortsatt hävd i form av bete samt röjning av igenväxningsvegetation såsom träd och buskar. En
blå bård upprätthålls mellan strandbetesmark och vassar.
Betydelsefulla rast- och häckningslokaler bör ses över regelbundet och anpassas efter eventuella
förändringar i hur de nyttjas av habitatarter med icke-gynnsam eller okänt bevarandetillstånd,
exempelvis brun kärrhök och rördrom.
Åtgärder i syfte att minska fosforbelastningen till Söderfjärden från främst jordbruk i fjärdens
tillrinningsområde. Åtgärder som preliminärt föreslås inom vattenförvaltningen är exempelvis
anpassade skyddszoner, strukturkalkning, anläggning av fosfordamm och minskat fosforläckage
vid spridning av stallgödsel. Därtill föreslås åtgärd av enskilda avlopp till normal skyddsnivå.
Bedömningsunderlaget är bristfälligt vad gäller naturtyperna naturligt näringsrika sjöar samt
fuktängar. Inventeringar är i hög grad önskvärda för att ge kunskap om förekommande typiska
arter.
Bedömningsunderlaget är bristfälligt för sju av de tio habitatarterna. Riktade inventeringar krävs
för bedömning av bevarandetillstånd (för de arter som kan tänkas häcka inom Söderfjärdens
Natura 2000-område).

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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Negativ påverkan
Söderfjärdens Natura 2000-område är skyddat som naturreservat, men eftersom bara en del av
Sörfjärden ingår är påverkan från omkringliggande vatten och landskap stor. Exempel på
negativ påverkan:
• Jordbruk som orsakar läckage av näringsämnen och/eller bekämpningsmedel till fjärden.
• Drift av golfbana kan orsaka läckage av näringsämnen och/eller bekämpningsmedel till
fjärden.
• Djurhållning som orsakar betydande läckage av näringsämnen till fjärden.
• Rensning av diken kan orsaka grumling och belastning av näringsämnen och/eller
bekämpningsmedel.
• Skogsbruk i tillrinningsområdet; avverkning, körning, markavvattning och skyddsdikning
ökar avrinningen och därmed risken för erosion och läckage av bl.a. humusämnen och
partiklar. Ökad andel barrträd i närområdet ändrar markkemi och förändrar landskapsbilden.
• Störning av fågellivet under häckningssäsong.
• Reglering av sjöns vattennivå. Detta resulterar i sänkta eller höjda, och oftast utjämnade,
vattenståndsamplituder vilket kan leda till ökad igenväxning och andra
”eutrofieringssymptom”, försumpning eller erosion i strandlinjen. Mindre
vattenståndsvariationer påverkar vattenvegetationens zonering och kan leda till att grunda
bottnar och strandområden förlorar i biologisk produktivitet och mångfald. Det kan också leda
till sänkta vattennivåer med temperaturökning och syrgasbrist som följd.
• Utsättning av för området främmande arter eller fiskstammar kan ändra
konkurrensförhållanden, sprida smitta och/eller orsaka genetisk kontaminering.
• Upphörd hävd och/eller skogsplantering på anslutande betesmarker ökar igenväxningstakten i
strandzonen.
• Fiske som är ensidigt mot vissa arter eller som är för hårt i förhållande till fjärdens naturliga
produktionsförmåga ändrar konkurrensförhållandena och kan påverka artsammansättningen.
• Exploatering av strandområdet är negativt för möjligheten att upprätthålla naturliga
strandmiljöer och riskerar att öka framtida efterfrågan om översvämningsskydd.
• Infrastrukturanläggningar kan orsaka grumling och utsläpp av miljöfarliga ämnen i diken och
vattendrag och försämra fjärdens vattenkvalitet.
• Utsläpp av föroreningar från punktkälla, t ex avlopp, industri, täkt eller annan verksamhet
riskerar att försämra fjärdens vattenkvalitet.
Bevarandetillstånd
Okänt bevarandetillstånd. Kunskapen om typiska arter är bristfällig. Sörfjärden är eutrofierad
men senare års vattenkemiska undersökningar indikerar ett förbättrat tillstånd.

BEVARANDEPLAN

Diarienummer

511-172-2019

Bevarandetillstånd
Gynnsamt. Många typiska arter finns representerade.
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gammal vass. Arealen vass eller annan lämplig vegetation (kaveldun, videsnår, säv) bör ej
understiga cirka 1 ha/par.
Rördrommen är upptagen i Fågeldirektivet, Bernkonventionens bilaga II, Bonnkonventionens
bilaga II och AEWA. Rördrommen tillhör Statens vilt (33 § jaktförordningen (1987:905)).
Exemplar som omhändertas eller påträffas döda eller dödas tillfaller Staten.
Bevarandetillstånd
Gynnsam bevarandetillstånd. I snitt ropar en hane per år vid Söderfjärden.
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Bevara och vid behov frihugga träd som kan fungera som lämpliga bodträd för fiskgjuse.
Säkerställa att det även långsiktigt finns tillgång till boträd genom att t.ex. frihugga yngre tallar
som på så sätt får möjlighet att utveckla vida kronor och kraftiga stammar, gärna på uddar och
i hällmarksområden.
Fiskgjuse är upptagen i Fågeldirektivet, Bernkonventionens bilaga II, Bonnkonventionens
bilaga II och CITES bilaga A. Fiskgjuse tillhör Statens vilt (33 § jaktförordningen (1987:905)).
Exemplar som omhändertas eller påträffas döda eller dödas tillfaller Staten.
Bevarandetillstånd
Okänt bevarandetillstånd.
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Dokumentation
Exempel på arter som har noterats i området (inom parentes noteras eventuell rödlistekategori,
samt i förekommande fall TA, avseende för naturtypen/-erna typiska arter):
Fåglar:
Brunand, Aythya ferina (VU, TA)
Brun kärrhök, Circus aeruginosus
Enkelbeckasin Enkelbeckasin, (TA)
Fiskgjuse, Pandion haliaetus
Fisktärna, Sterna hirundo
Gråtrut, Larus argentatus (VU)
Gulärla, Motacilla flava, (TA)
Rördrom, Botaurus stellaris (NT)
Rörsångare, Acrocephalus scirpaceus
Skedand, Anas clypeata (TA)
Skrattmås, Larus ridibundus (TA)
Skäggdopping, Podiceps cristatus (TA)
Sothöna, Fulica atra (TA)
Sävsparv, Emberiza schoeniclus (VU)
Tofsvipa, Vanellus vanellus (TA)
Trastsångare, Acrocephalus arundinaceus (NT, TA)
Kärlväxter:
Backglim, Silene nutans
Backsmultron, Fragaria viridis
Backtimjan, Thymus serpyllum
Bandnate, Potamogeton compressus (VU, TA)
Bredkaveldun, Typha latifolia
Brudbröd, Filipendula vulgaris
Fransmaskros, Taraxacum marginatum
Gullviva, Primula veris (TA)
Gul näckros, Nuphar lutea
Gäddnate, Potamogeton natans
Hornsärv, Ceratophyllum demersum (TA)
Igelknoppar, Sparganium sp.
Kantig fetknopp, Sedum sexangulare
Knölsmörblomma, Ranunculus bulbosus (TA)
Liten blåklocka, Campanula rotundifolia (TA
Korsslamkrypa, Elatine hydropiper
Nålsäv, Eleocharis acicularis
Rödkämpar, Plantago media (TA)
Slokstarr Carex pseudocyperus
Småfingerört, Potentilla verna
Spädmaskros, Taraxacum laetum
Sprängört, Cicuta virosa
Stor blåklocka, Campanula persicifolia (TA)
Svalting, Alisma plantago-aquatica
Svartkämpar, Plantago lanceolata (TA)
Tiggarranunkel, Ranunculus sceleratus
Vanlig Backsippa, Pulsatilla vulgaris subsp. Vulgaris (VU, TA)
Vattenaloe, Stratiotes aloides (TA)
Vattenmärke, Sium latifolium
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Vattenpilört, Persicaria amphibia (TA)
Vattenskräppa, Rumex hydrolapathum
Fisk:
Asp, Leuciscus aspius (NT)
Ryggradslösa djur:
Brun mosaikslända, Aeshna grandis
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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”:

