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Ändringshistoria 

 

 

Arbetsplan för N2000-området Sjösakärren SE0220021 inom 
projektet Life Coast Benefit LIFE12 NAT/SE/000131 
 

 
Objektskod och namn : SE0220021, Sjösakärren 

Åtgärder :  

 A4 Arbetsplan för objektet 

 A7 Upphandlingar 

 C1 Restaurering av gräsmarker 

Kommun: Nyköping 

Mittkoordianter: xxx 

Regional genomförare: Anna Ingvarsson och Hans Sandberg, länsstyrelsen i 

Södermanlands län. 

Fastighetsbeteckning/Markägare: Valsta 3:1/Johan Löwen 

Bilagor 

1. karta över projektets åtgärder enligt ansökan  

2. karta över projektets åtgärder som genomförs  
 

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 
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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 

Naturreservatet Sjösakärren är beläget vid Östersjökusten nära riksväg 219 mellan Nyköping 

och Trosa mellan Sjösafjärden och den rullstensås som löper från trakten av Horn norrut förbi 

torpet Sandstugan. Åsen ingår i det stråk av israndbildningar som följer kusten över Örstig - 

Horn - Hånömogen och vidare mot nordost. Åsens västra sida är täckt av svallgrus och 

svallsand med inlagring av skalgrus och relativt stor mängd kalkstensblock vilket gör det 

ytliga grundvatten som filtrerar genom åssluttningen och rinner upp som källor vid åsfoten 

kalkhaltigt. Källvattnet översilar den svaga sluttningen mot Sjösafjärden där det har givit 

upphov till två olika kärrpartier av rikkärrskaraktär, nämligen Sandstugukärret i norr och 

kärrmarkerna kring den dystrofa Igelsjön längre söderut. Blandskog omgärdar kärren men i 

väster utbreder sig en alsumpskog och närmast Sjösafjärden en hävdad strandäng. 

Syfte & mål  

Det övergripande syftet med åtgärden är att återställa/upprätthålla en gynnsam 

bevarandestatus för den i området utpekade naturtypen och de typiska arterna så att området 

bidrar till den biologiska mångfalden i landskapet och i länet. För Sjösakärret innebär det 

främst att bevara ett rikkärr- och strandängsområde med artrik och särpräglad flora (omkring 

tio orkidéarter, näbbstarr, tätört, majviva m.fl.) insekter och blötdjur (t.ex. den rödlistade 

landsnäckan kalkkärrgrynsnäcka) och att genom skötsel (röjning och ev. bete) utveckla 

områdets naturvärden.  
 



  
 
 

 

Planerade åtgärder:   

 
Karta 1. Karta över projektets 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 

Länsstyrelsen avser att avropa entreprenör från den ramavtalsupphandling som gjorts (114-

6653-2014). Farmartjänst Nyköping har under 2014/15 påbörjat röjningsinsatser. De kommer 

att erbjudas fortsatt röjningsuppdrag.  

 

Beskrivning och motivering 

Entreprenör är upphandlad och utför åtgärderna eftersom de är kompetent och har lämpliga 

maskiner (röjsåg/motorsåg) för ändamålet. Farmartjänst är även kompetenta att sätta upp 

stängsel. De kommer få uppdraget att sätta upp stängsel då sträckan är kort, ca 60 meter. 

 



  
 
 

 

Action C1  Restaurering av gräsmarker 

 

Genomförs 

Åtgärden enligt ansökan är påbörjad men inte klar. Farmartjänst Nyköping har påbörjat 

(2014/15) uppdraget men fick avsluta tidigare än beräknat då markförhållandena blev svåra 

(dålig bärighet). Under vintern 2015/16 kommer arbetet att fortsätta. Stängsel kommer sättas 

upp utmed Östersjön i slutet av projekttiden. 

 

Beskrivning och motivering Ung tall, gran och klibbal röjs för att öppna upp kärrområdet 

närmst den öppna vattenspegeln. Söder och norr om vattenspeglen kommer tallskogen att 

glesas ut för att gynna grov tall samt senväxta träd. Stubbar ska hållas låga. Riset kommer 

brännas på plats. I slutet av projektperioden kommer uppväxande sly att röjas. Slåtter blir en 

skötselmetod som kommer att prövas under projekttiden i området närmst vattenspegeln 

(Igelsjön). Stängsel kommer att sättas upp utmed Östersjön i den betesfålla som finns inom 

Natura 2000-området. 

 

Action E2 Informationstavlor 

Genomförs 

Skylt har ännu ej satts upp. 

 

Beskrivning och motivering 

Skylt kommer att färdigställas. 
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