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Ändringshistoria 

 

 

Arbetsplan för N2000-området Västra Djupvik SE0220118 
inom projektet Life Coast Benefit LIFE12 NAT/SE/000131 
 

 
Objektskod och namn : SE0220118, Västra Djupvik.  

Åtgärder :  

 A4 Arbetsplan för objektet 

 A7 Upphandlingar 

 C1 Restaurering av gräsmarker 

Kommun: Nyköping 

Mittkoordianter: xxx 

Regional genomförare:  Mari Nilsson och Hans Sandberg, länsstyrelsen i Södermanlands 
län 
 

Fastighetsbeteckning/Markägare: Valsta 3:1/Lars Isaksson 0155-225117, 076-2524991 

Bilagor 

1. karta över projektets åtgärder enligt ansökan  

2. karta över projektets åtgärder som genomförs  

 

 Dnr (anges vid skriftväxling) 
 512-6522-2015 

Datum Version Ändrad av Ändringar 

20140215 1 Hans Sandberg Skapat dokument 

2015-11-19 2 Mari Nilsson Div redigeringar 

Objektsbeskrivningar 

Ny logga 

Syfte och mål 

Karta 

    

    

    



 

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 

Vid Västra Djupvik nära Sjösafjärden ligger ett större hagmarksområde med bergbackar och 

vidsträckta strandbetesmarker. Området betas och är i bra hävd. Kalkrika mineral i morän och 

kanske även i skalgruslager har bidragit till att skapa en rik flora med många sällsynta och 

hävdgynnade växtarter. Bergbackarna domineras av öppna hällar med mellanliggande sänkor 

bevuxna med grova tallar eller busksnår. Marken är här delvis gödslad, i vissa delar dock 

opåverkad av kväve och då artrik av främst vårblommande, ettåriga torrbacksväxter. Kring 

hällarna utbreder sig blommande backar av allehanda ängsblommor. Dessa är backar är 

ogödslade och innehåller en artrik flora. Mot havet i väster breder havsstrandängar ut sig som 

i stora delar är rika på lågväxande starrarter och örter. Centralt i området finns en slåtteräng 

som vissa år hävdas med slåtter. 

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.  

 

. Med gynnsam bevarandestatus menas i detta fall att hagens naturvärden är oförändrat höga  



 

Planerade åtgärder:   

 
Karta 1. Karta över projektets åtgärder enligt ansökan. 

 

Action A4: Arbetsplan för objektet 

 

Genomförs 

Färdigställs under 2015. Därefter kan arbetsplanen komma att justeras något efter att 

åtgärderna blivit genomförda. 

 

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:  

Entreprenör anlitas med stöd av ramavtal 114-6653-2014 (enklare tjänster) eller 512-5494-

2013 (maskintjänster avverkning/skotning). 

 

Beskrivning och motivering:  

Skrivs senare. 

 

 

 

 

 



 

Action C1: Restaurering av gräsmarker 

 

Genomförs: 

Röjning av al. Under december 2015 – mars 2016.  

Stubbfräsning. Under augusti – oktober 2016. 

 

Beskrivning och motivering 

Röjning och stubbfräsning av al invid strandängar. Natura 2000-området Västra Djupvik är ett 

sammanhållet och förhållandevis oexploaterade gräsmarker med dess höga naturvärden, 

värdefulla växt- och djurliv, samt stora värde för friluftslivet Syftet med åtgärderna är att 

restaurera hagmarker, strandängar som under 1990-talet växt igen. 

 

INFOGA KARTA EFTER ÅTGÄRD 

 

Tabell 1 Sammanställning över förändringar gentemot ansökan 

Action Planerad omfattning i 

ansökan 

Genomförd 

omfattning 

Differens 

C1- röjning av al och 

stubbfräsning 

2,4 ha   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 1. 

 

 
  


