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
SE0220175 Södra Kärrlången
Kommun: Strängnäs
Områdets totala areal: 101,4 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: 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
7140 - Öppna mossar och kärr
91D0 - Skogsbevuxen myr
1042 - Citronfläckad kärrtrollslända, Leucorrhinia pectoralis
1833 - Sjönajas, Najas flexilis
A007 - Svarthakedopping, Podiceps auritus
A038 - Sångsvan, Cygnus cygnus
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 Södra Kärrlången med omgivande våtmarker samt de utpekade arter
som listats ovan.
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Motivering: Södra Kärrlången är en värdefull grund skogssjö med unik flora och rikt fågelliv.
Prioriterade åtgärder: Återställd hydrologi för områdets våtmarker. Röjning av
igenväxningsvegetation på mossar.
Beskrivning av området
Södra Kärrlångens Natura 2000-område omfattar förutom själva sjön med omgivande vassar
även en kilometerlång våtmark i söder (Stormossen) och delar av kärrmarkerna kring sjön. Södra
Kärrlången ligger cirka 5 km nordväst om Mariefred på en höjd 26 meter över havet, och ingår i
ett mindre vattensystem som via Histaån avvattnas till Mälaren. Sjöns avrinningsområde
(Utloppet av Södra Kärrlången, 657519-157666) omfattar 4,9 km2 och domineras av skog (76
%). Övriga arealer utgörs av sjö (13 %), myr (6 %) och jordbruksmark (4 %). Skogsmark svarar
enligt SMHI för huvuddelen av den externa fosforbelastningen till Södra Kärrlången (ca 60 %),
och även jordbruksmark svarar för en betydande fosforpåverkan (ca 30 %).
Södra Kärrlångens närområde utgörs av våtmarker och gungflyn omger vattnet. Breda vassbälten
förekommer utmed stora delar av stränderna och i den södra delen finns en vassdominerad
”våtmarksö”. I väster växer alsumpskog. Mindre partier med fasta stränder med
hällmarkstallskog finns i öster och norr. I söder ansluter en sprickdalsmyr som omfattar olika
myrtyper, så som kärr, öppen mosse och sumpskog. Skogskärret som sträcker sig mellan Södra
Kärrlången och den numera nästan helt igenväxta Norra Kärrlången utgörs till största delen av
ett vackert homogent glasbjörkskärr. Omgivande skogsmark har på många håll avverkats.
Berggrunden kring sjön består av granit. Dominerande jordarter är morän och kärrtorv. I sydväst
når ett mindre lerområde fram till sjön.
Sjön sänktes närmare 3 meter på 1890-talet varvid vattenytan minskade drastiskt och den
ursprungliga sjön, kallad Kärrlången, separerades i två mindre sjöar. I början av 1980-talet
genomförde länsstyrelsen en förrättning som innebar att ytterligare sänkning av vattennivån
skulle förhindras. År 1994 slöts avtal om reservatsbildning, men Södra Kärrlången är ännu ej
skyddad som naturreservat.
Södra Kärrlången är sedan länge känd för ett rikt fågelliv och beskrevs på 1950-talet av Gunnar
Brusewitz. Därtill har sjön en unik undervattensflora som omfattar de sällsynta vattenväxterna
sjönajas och styvnate, båda rödlistade som starkt hotade. I länets naturvårdsplan har området
tilldelats högsta klassningen, likaså i den nationella våtmarksinventeringen. De båda
Kärrlångensjöarna med omgivningar är sedan år 2000 utpekade riksintresseområden för
naturvården.
Markerna vid sjöns östra sida nyttjas tämligen frekvent av det rörliga friluftslivet och här finns
skidspår, vandringsleder och rastplatser iordningställda.
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
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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.
Strandskydd gäller enligt 7 kap. 13-18 §§ Miljöbalken. Södra Kärrlången omfattas av 100 meter
strandskydd.
Området är föreslaget som naturreservat
Skötsel:
Åtgärd för att åtminstone delvis återställa den sänkta sjöns vattennivå bör utredas med hänsyn till
sjöns unika flora.
Återställa mossarnas hydrologi, eventuellt genom igenläggning av diken. Röjning för att hindra
fortsatt igenväxning.
Åtgärd för att skapa fria vandringsvägar i anslutande vattendrag.
Inventeringar bör utföras för att möjliggöra bedömning av bevarandetillståndet för naturtyperna
skogbevuxen myr och öppna mossar och kärr.
Kunskapen är bristfällig vad gäller förekomst av citronfläckad trollslända samt häckning av
svarthakedopping. Riktade inventeringar av arterna krävs för säker bedömning av
bevarandetillstånd.
Omfattande avverkning i områdets omgivning bör undvikas eftersom det påverkar hydrologin
och lokalklimatet i området. Död ved som torrträd, vindfällen, lågor, grenar, kvistar och
stubbrester lämnas kvar.
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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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 ekologisk status enligt vattenförvaltningen ska uppnås eller upprätthållas.
För naturtypen typiska arter ska finnas representerade. Arealen naturligt näringsrik sjö ska vara
minst 44,4 hektar vid medelvattenstånd.
Negativ påverkan
• Reglering av sjöns vattennivå eller annan förändring av hydrologin som resulterar i sänkning
och/eller minskad vattenståndsamplitud.
• Skogsbruk inklusive avverkning, markavvattning och skyddsdikning kan leda till ökad
belastning av näring, humusämnen, partiklar och leda till förändrad hydrologi.
• Ökad andel barrträd i närområdet ändrar markkemin och därmed vattenkvalitet.
• Dikning eller andra åtgärder som kan förändra hydrologin i området.
• Rensning av diken kan orsaka grumling och ökad näringsbelastning.
• Jordbruk som orsakar läckage av näringsämnen och/eller bekämpningsmedel till sjön.
• Anläggning av regleringskonstruktioner som utgör vandringshinder.
• Fiske som är ensidigt mot vissa arter eller som är för hårt i förhållande till sjöns naturliga
produktionsförmåga.
• Utsättning av för området främmande arter eller fiskstammar kan ändra
konkurrensförhållanden, sprida smitta och/eller orsaka genetisk kontaminering.
Bevarandeåtgärder
Eventuellt kan en del vassröjning behöva utföras, t.ex. i form av ”blå bård” eller öppningar i
vassen.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt. Typiska arter finns väl representerade och vattenkvaliteten tycks tämligen god.
Södra Kärrlången är påverkad genom sänkning och en höjning av sjöns vattenstånd vore
sannolikt positivt för dess bevarandetillstånd.
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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/-erna typiska arter):
Fåglar:
Brun kärrhök, Circus aeruginosus
Enkelbeckasin, Gallinago gallinago
Gråtrut, Larus argentatus (VU)
Gulsparv, Emberiza citrinella (VU)
Orre, Lyrurus tetrix (TA)
Rödrom, Botaurus stellaris (NT)
Skrattmås, Chroicocephalus ridibundus (TA)
Silltrut, Muscicapa striata (NT)
Spillkråka, Dryocopus martius, (NT, TA)
Sångsvan, Cygnus cygnus
Sävsparv, Emberiza schoeniclus (VU)
Trana, Grus grus
Kärlväxter:
Andmat, Lemna minor
Bredkaveldun, Typha latifolia
Dvärgigelknopp, Sparganium natans
Dyblad, Hydrocharis morsus-ranae (TA)
Flugblomster, Ophrys insectifera
Gles igelknopp, Sparganium emersum
Gropnate, Potamogeton berchtoldii
Gul näckros, Nuphar lutea
Gäddnate, Potamogeton natans
Hårmöja, Ranunculus confervoides
Knoppslinga, Myriophyllum sibiricum
Krusnate, Potamogeton crispus
Kråkklöver, Comarum palustre
Långnate, Potamogeton praelongus
Missne, Calla palustris
Sjönajas, Najas flexilis (EN)
Stor andmat, Spirodela polyrhiza (TA)
Styvnate, Potamogeton rutilus (EN)
Trubbnate, Potamogeton obtusifolius (TA)
Vattenbläddra, Utricularia vulgaris
Vit näckros, Nymphaea alba
Ålnate, Potamogeton perfoliatus
Mossor:
Vattenstjärna, Ricciocarpos natans (TA)
Kransalger:
Glans/mattslinke, Nitella flexilis/opaca
Papillsträfse, Chara virgata
Fiskar:
Gädda, Esox lucius (TA)
Mört, Rutilus rutilus
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Ruda, Carassius carassius
Sutare, Tinca tinca
Ryggradslösa djur:
Allmän sävslända, Sialis lutaria
Blåbandad jungfruslända, Calopteryx splendens
Bred trollslända, Libellula depressa
Brun mosaikslända, Aeshna grandis
Fyrfläckad trollslända, Libellula quadrimaculata
Fyrögd broskigel, Hemiclepsis marginata
Gul dammslända, Cloeon dipterum
Guldtrollslända, Cordulia aenea
Linsskivsnäcka, Hippeutis complanatus
Ljus lyrflickslända, Coenagrion puella
Metalltrollslända, Somatochlora metallica
Slamdagsländor, Caenis spp.
Stavlik vattenskorpion, Ranatra linearis
Sötvattengråsugga, Asellus aquaticus

Referenser
ArtDatabanken 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015.
Arfakta. http://artfakta.artdatabanken.se. 2018-11.
Artportalen. Rapportsystem för växter, djur och svampar. https://www.artportalen.se/ Uttag 201809-17.
Clemedson, C.- J. 1973. Najas flexilis funnen i Södermanland, Sv. Bot. Tidskr.1967:
303-307.
Haglund J.- E. 1984. Inventering av sjöar i Södermanlands län ur naturvårdssynpunkt.
Eriksson, Å. 1994. Makrofossilanalys av förekomst och populationsdynamik hos Najas flexilis i
Sörmland. Stockholms universitet, Botaniska institutionen, Växtekologi 1994:2.
Johansson, G. 2018. Uppföljning genom fältverifiering av status, populationsstorlek och
förekomst av sjönajas (Najas flexilis) i Sverige 2017. Rapport från Hydrophyta Ekologikonsult.
Lantmäteriet. Vattenförrättningar nr 75 (1891). Arkivakt.
Länsstyrelsen i Södermanlands län. Reservathandlingar, underlag, avtal mm (1980-96) samlat i
pärm (ref Staffan Karlsson).
Länsstyrelsen i Södermanlands län. 1983. Våtmarksinventeringen (VMI), 1983, id 10H5F01.
Länsstyrelsen i Södermanlands län. 1991. Sörmlands Natur, naturvårdsprogram.
Länsstyrelsen i Södermanlands län. 2006. Bevarandeplan för Natura 2000-område Södra
Kärrlången (SE0220175) Strängnäs kommun, Södermanlands län. Dnr: 511-10958-2004.

BEVARANDEPLAN

Diarienummer

511-173-2019

Sida
15 av 15

Länsstyrelsen i Södermanlands län. 2011. Inventering av makrofyter i Södermanlands län
2005-2010. Rapport 2011:10, ISSN: 1400 – 0792.
Naturvårdsverket. 2006. Åtgärdsprogram för bevarande av sjönajas (Najas flexilis). Rapport
5631.
Naturvårdsverket. 2011. Vägledning för svenska arter och naturtyper inom Natura 2000. https://
www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Skyddad-natur/Natura-2000/
Miljödata MVM, Sveriges Lantbruksuniversitet. En webbtjänst med mark, vatten och
miljödata. http://miljodata.slu.se/mvm/ Uttag 2018-09-18.
Riksintresse registerblad NRO 04027 2000
Rydberg, H. & Wanntorp H. E. 2001. Sörmlands flora, Botaniska sällskapet i Stockholm.
Sveriges Lantbruksuniversitet. Databasen för provfiske i sjöar – NORS.
https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/databaser/databas-for-sjoprovfiske-nors/
Södermanlands ornitologiska förening. Sammanställning av observationer vid S.
och Norra Kärrlången 1938- 2003.
Vatteninformationssystem Sverige. 2018. Vattenförekomst Södra Kärrlången, EU_CD:
SE657573-157633. Hämtad 2018-09-12.
Övriga källor:
Gustav Johansson, Hydrophyta Ekologikonsult, angående observationer av sjönajas år 2018.
Bilagor

SE0220175

±

Länsstyrelsen Södermanland © Lantmäteriet Geodatasamverkan

Natura 2000-område Södra Kärrlången

LM Metria

Skala 1:12 500

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”:

