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Arbetsplan för N2000-området Stendörren SE0220218 inom
projektet Life Coast Benefit LIFE12 NAT/SE/000131
Objektskod och namn : SE0220218, Stendörren
Åtgärder :


A4 Arbetsplan för objektet



A7 Upphandlingar



C1 Restaurering av gräsmarker



E4 Anordningar för friluftslivet

Kommun: Nyköping
Mittkoordianter: N/E 6514198/638494
Regional genomförare: Anna Ingvarson och Hans Sandberg, länsstyrelsen i Södermanlands
län
Fastighetsbeteckning/Markägare: Hånö Säteri 1:11/Naturvårdsverket
Bilagor
1. karta över projektets åtgärder enligt ansökan
2. karta över projektets åtgärder som genomförs
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sodermanland@lansstyrelsen.se
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Organisationsnr
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PlusGiro
Bankgiro
35174-2
5051-8653
www.lansstyrelsen.se/sodermanland

Internet

Faktureringsadress
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833 83 STRÖMSUND

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
Större delen av området Stendörren utgörs av barrskogar, hällmarker, småkärr, kulturmarker,
öar, kobbar, skär och grunda vattenmiljöer. Barrskogarna nordost om Aspnäset är av
naturskogskaraktär. Floran inom reservatet är tämligen ordinär för Sörmlandskusten. Vid
inventering år 1991 påträffades ca 300 kärlväxter. Inom området uppträder sjöfåglar,
framförallt i samband med vår- och höststräck. Intressanta vattenmiljöer utgörs av grunda
bottnar som fungerar som viktiga lekområden och barnkammare för fisk. Växtligheten i
grunda vikar och laguner är ovanligt artrik.
I Skogsmarkerna på fastlandet är gran, tall och vissa lövträd delvis av äldre karaktär och här
finns bevarandevärda epifytiska lavar som gammelgranlav och skriftlav. Vegetationen i
barrskogen är relativt artfattig och utgörs av en mosaik av olika naturtyper. På
tallhällmarkerna växer flera arter renlavar, skorplavar, bergglim och kruståtel. I friska och
fuktiga partier i barrskogen förekommer typiska arter som blåbär, lingon, skvattram,
skogsstjärna, linnea, knärot och spindelblomser. Här påträffas också kråkklöver, rosling,
hjortron och storsileshår. Naturliga fodermarker finns vid Aspnäset, Ekholmen och på
Griskär. Här påträffas typiska arter som jungfrulin, solvända låsbräken, gökärt, och blodrot.
På strandängarna förkommer salttåg, ormtunga, kustarun, smultronklöver, strandkrypa, gåsört
och vänderot. Trädskiktet utgörs bland annat av ask, rönn och oxel.

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.
I området Stendörren innebär det främst att bevara ett särpräglat skärgårdslandskap med både
inner- och ytterskärgård, stora vattenområdet, öar och skär, klippor, stränder av olika slag,
orörda skogar, artrika betesmarer och den övriga arrikedomen – inte minst i form av en lång
rad skyddsvärda fåglar.

Planerade åtgärder:

Karta 1. Karta över projektets åtgärder enligt ansökan.

Action A4:

Arbetsplan för objektet.

Genomförande:
Färdigställs under 2016. 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
Genomförande
I förekommande fall anlitas entreprenör med stöd av ramavtal 114-6653-2014 (enklare
tjänster) eller 512-5494-2013 (maskintjänster avverkning/skotning) samt 521-2501-2015
(ramavtal uppsättning av stängsel).
Beskrivning och motivering
Manuella enklare röjningsåtgärder görs av personal inom Stendörrens naturreservat.
Stängsling kommer avropas via det ramavtal som länsstyrelsen har för stängsling.

Action C1: Restaurering av skogsbete
Genomförande
Vintern 2016/2017 samt 2017/2018. Befintlig djurhållare inom Stendörren Jessica Rådin är
kontaktad och beta den nyrestaurerade ytan när den är stängslad och klar (våren 2018).
Beskrivning och motivering
Röjning kommer att ske av inträngande gran och igenväxning av sly så att gläntor kan
förstärkas. Området har tidigare varit mer öppet och delar av området har betats på 1950-talet.
Åtgärderna utförs för att gynna naturvärden knutna till solitära träd, främst tall men även ek.
Markfloran bedöms gynnas då kattfot har en livskraftig population i närområdet.
Action C4: Anordningar för friluftslivet
Genomförande

Beskrivning och motivering

Tabell 1 Sammanställning över förändringar gentemot ansökan
Action
Åtgärder
Planerad
Genomförd
omfattning omfattning
i ansökan
C1 Restaurering
Restaurering av
3,6 ha
50 % är hittills
av gräsmarker
skogsbete inkl.
genomfört
plockhuggning,
röjning och risplock.
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