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Arbetsplan för N2000-området Marsviken-Marsäng 
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Objektskod och namn: SE0220115, Marsviken-Marsäng 

Åtgärder:  

 A4 Arbetsplan för objektet 

 A7 Upphandlingar 

 C1 Restaurering av gräsmarker 

 E2 Informationsstavlor 

Kommun: Nyköping 

Mittkoordianter: xxx 

Regional genomförare: Anna Ingvarson och Hans Sandberg, länsstyrelsen i Södermanlands 
län 
 
Fastighetsbeteckning/Markägare/brukare: Lars Söderberg. 
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Om Projektet Life Coast Benefit 

Projektet Life Coast Benefit kommer att genomföra olika åtgärder i 45 olika N2000-områden 

utmed kusten i Södermanland, Östergötland och Kalmar. Störst andel av åtgärderna riktas mot 

restaurering av igenväxande marker i skärgårdens gamla odlingslandskap. Skärgårdens 

arkipelag av öar, holmar, kobbar och skär har brukats långliga tider vilket bevarat livsmiljöer 

för en speciell fauna och flora. Idag har villkoren för ett småskaligt brukande försämrats 

vilket, tillsammans med skärgårdens speciella logistikförhållanden, gör det extra angeläget att 

satsa på åtgärder för att bevara och förstärka de natur- och kulturvärden som är knutna hit. 

Beskrivning av objektet 

På Marsvikens norra sida ligger ett hagmarksområde som domineras av öppna och mycket 

flacka gräsmarker. Längst i söder reser sig tre bergkullar med sluttningar av morän. Mellan 

kullarna går stråk av finsediment, vilka utgör betade strandängar. Strandängarna och de 

utanför liggande grunda vattnen är viktiga rastplatser för fåglar och under sträckperioderna 

vår och höst finns bl.a. mycket änder och vadare. Över Marsäng går också ett rovfågelstråk. 

De öppna markerna är också viktiga jaktmarker för de arter som vistas här. Under en höstdag i 

skiftet sep-okt är det inte ovanligt att man kan se ca 100 ormvråkar/fjällvråkar och 50-tal 

sparvhökar. Blå- och brun kärrhök sträcker förbi dagligen på hösten. 

En mängd våtmarksfåglar uppehåller sig inom objektet. Häckande arter är rödbena, mindra 

strandpipare (årsviss), gulärla, ängspiplärka, enkelbeckasin, buskskvätta, stenskvätta, 

törnsskata.  

I de marker som restaurerats säsongen 2014/15 har mängden rastande och sannolikt även 

häckande enkelbeckasin ökat markant. Även dvärgbeckasin och rödstrupig piplärka ses 

frekvent under sep/okt.  

Floran i området är rik på arter, särskilt intressant på strandängarna och på de sydvända 

moränsluttningarna där många torrbacksväxter förekommer. Även på berg och berghällar 

finns en rik örtflora med ljuskrävande arter som gynnas av att näring i form av spillning 

tillförs via kreaturen. 

Syfte & mål  

Det övergripande syftet med Natura 2000-området är att upprätthålla en gynnsam 

bevarandestatus för de i området utpekade naturtyperna och arterna så att området bidrar till 

den biologiska mångfalden i landskapet och länet.  

 

 



  
 
 

Planerade åtgärder:   

 
Karta 1. Karta över projektets planerade åtgärder enligt ansökan 

 

Action A4  Arbetsplan för objektet 

Genomförs 

Arbetsplan är klar. 

 

Beskrivning och motivering 

För varje område inom LIFE Coast Benefit-projektet tas en arbetsplan fram för att tidsätta, 

kvalitetssäkra och beskriva åtgärderna som ska genomföras inom projektet. 

 

Action A7   Upphandlingar 

Genomförs:  

Markägaren/arrendatorn Lars Söderberg har anlitats. För viss lieslåtter har entreprenör anlitas 

(med stöd av ramavtal 114-6653-2014). 

 

Beskrivning och motivering:  

Brukaren/arrendatorn utför merparten av åtgärderna eftersom han är kompetent och har 

lämpliga maskiner för ändamålet. Det är även han som har betesdjuren. Länsstyrelsen har 

ramavtal med Monika Gustafsson. 

 

Action C1   Restaurering av gräsmarker 

 



  
 
 

Genomförs:  

Samtliga åtgärder enligt ansökan är klara, med undantag av skylt. 

 

Beskrivning och motivering: Under 2015 och 2015 har samtliga åtgärder genomförts. Mycket 

p.g.a. att väderleksförhållande var utmärkta sommaren 2014 med torra förhållanden och 

extremt lågt vattenstånd i Östersjön. Lars Söderberg har skaffat fler djur för att kunna hävda 

markerna som har restaurerats. Kompletterande betesputsning kan bli aktuellt i slutet av 

projektperioden. 

 

Action E2    Informationstavlor 

Genomförs: Skylt har ännu ej satts upp. 

 

Beskrivning och motivering:  

Skylt kommer att färdigställas. 

 

Tabell 1 Sammanställning över förändringar gentemot ansökan 

Action Åtgärder Planerad 

omfattning 
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