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Arbetsplan för N2000-området Tullgarn södra SE0220034 
inom projektet Life Coast Benefit LIFE12 NAT/SE/000131 
 

 
Objektskod och namn : SE0220034, Tullgarn södra 

Åtgärder :  

• A2 Tillståndsprövningar 

• A4 Arbetsplan för objektet 

• A7 Upphandlingar 

• C1 Restaurering av gräsmarker 

• C7 Diversifiering av skogsbestånd och bekämpa invasiva arter 

Kommun: ´Trosa Kommun 
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Fastighetsbeteckning/Markägare: Statens fastighetsverk 
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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 

Tullgarnsområdet utgörs av ett omväxlande kustlandskap med i huvudsak blandbarrskog där 

dalgångar och hällmarker bildar mosaik. Längs kusten i södra delen och i dalstråken finner vi 

ett odlingslandskap med åkrar, ekhagar, strandängar, vassar och öppna betesmarker. 

Berggrunden är delvis kalkrik och hällar med kalk förekommer här och var. Särskilt på 

Furholmen i söder finner vi kalkberg och kalkhällmarker med en för Sörmland ovanligt 

intressant flora. Leran är fläckvis också kalkhaltig på sina ställen. Äldre skog, främst 

hällmarker med 200-300-åriga tallar finns främst i den norra delen av Tullgarnsområdet. 

 

De äldre barrskogspartierna är viktiga områden för ovanliga arter som har svårigheter att 

överleva i rationellt skötta produktionsskogar. Exempel på dessa är fågelarterna havsörn 

(ingen häckning 2005), nattskärra, tjäder, orre och fiskgjuse. Även typiska barrskogsarter som 

spillkråka, tofsmes och svartmes förekommer. Då dessa äldre barrskogsbestånd förekommer 

fläckvis är det ekologiska utbytet sinsemellan mycket viktigt för att de även i framtiden ska 

kunna hysa höga naturvärden. Området är starkt påverkat av vildsvin och en av landets tätare 

populationer finns här.  Ett särskilt bevarandevärde, förutom de naturtyper enligt EU:s 

habitatdirektiv som noterats, är det samlade och efter Sörmländska förhållande ovanligt stora 

samlade barrskogsområdet med sina sällsynta och typiska arter. 

 

Odlingslandskapet består av vidsträckta åkermarker med mellanliggande kullar med 

naturbetesmarker. Längs Östersjön och Norasjön uppträder strandängsbeten. För de olika 

naturbetesmarkerna med sina typiska arter är det en situation där arterna troligen vandrade in 

till dessa lämpliga miljöer för länge sedan och har lyckats hålla sig kvar just där under kanske 

flera hundra år medan landskapet förändras och fragmenteras runt om kring. Det blir allt 

mindre och färre liknande biotoper för dessa arter växter och att leva på. De vidsträckta 

åkermarkerna väster och söder om Norasjön hyser en fågelfauna som är typisk för 

åkerlandskap men också arter vars populationer gått ned de senaste åren och numera är 

uppförda på ArtDatabankens rödlista. Sånglärkan är ett sådant exempel. Tidvis förekommer 

ansamlingar av födosökande gåsflockar främst grågås i markerna runt Norasjön. Andra arter 

knutna till odlingslandskapet är törnskata och hämpling tofsvipa, enkelbeckasin och rödbena. 

De sistnämnda är mer knutna till betade strandängar. I övergångszonen mellan det öppna 

odlingslandskapet och den mer slutna skogsmarken förekommer skogsduva, bl.a. norr om 

Spårtorp. 



  
 

 

Syfte & mål  
 

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

bevarandestatus för de i området utpekade naturtyperna så att området bidrar till den 

biologiska mångfalden i landskapet och länet.  

 

Syftet med Natura 2000-området Tullgarn västra är att bevara ett skogs och 

jordbrukslandskap med höga naturvärden med hotade och ovanliga arter och ett rikt växt och 

djurliv knutet till både de öppna, halvöppna och mer slutna naturtyperna. Det finns en stor 

variation av naturtyper och småbiotoper i området vilket skapar förutsättningar för en hög 

biologisk mångfald. Här finns allt från äldre barrnaturskog, hävdade betesmarker, grunda 

havsvikar till mindre kalkklippor. Inom området pågår ett aktivt jord-och skogsbruk där man 

försöker bevara de naturvärden som finns genom olika typer av hänsyn samt passande skötsel. 

Tack vare sin storlek och med ett flertal naturtyper spridda i området med ett visst utbyte 

mellan varandra tillsammans med variationsrikedom av biotoper bör Tullgarn fungera som en 

spridningskälla i omgivande landskap för flera av de arter som förekommer inom området.  

 

Planerade åtgärder:   

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:  

Fastighetsägare är Fastighetsverket (FS) med förvaltare Anders Johansson. Övriga 

medverkande från FS är Per Linder och Fredrik Ellgren som har varit återkommande 

samtalspartners. Upphandlingar har skett med företag som satt stängsel och utfört 

stubbfräsningar. 

 

Beskrivning och motivering:  

I samband med upphandlingar har samtal förts med Fastighetsverket.  

 

Action C1  Restaurering av gräsmarker 

 

Genomförs:  

Vissa åtgärdsytor har strukits med andra tillkommit. Förklaringen till detta beror delvis på att 

det skett flera arrendebyten under projekttiden. Aktuella stängseldragningar och restaureringar 

framgår av kartorna 2-9. 

 

Beskrivning och motivering: 

 



  
 

 

Tabell 1 Sammanställning över förändringar gentemot ansökan 

Action Åtgärder Planerad 

omfattning i 

ansökan 

Genomförd 

omfattning 

Differens 

C1 Restaurering 

av gräsmarker 

Furholmen. 

Nystängsling 

Utbyte av 

stängsel 

Restaurering 

skogsbete 

Restaurering 

öppet bete 

Bete 2 

säsonger 

Restaurering 

av strandäng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,6 ha 

 

C1 Restaurering 

av gräsmark 

Furholmen. 

Havsstrandäng.  

Ca 5,5 ha, 

stängsellängd 

870 meter. 

Stämmer väl 

med ansökan. 

- 

C1. Restaurering 

av gräsmark 

Sörtrössla.     

C1. Restaurering 

av skogsbete. 

Furholmen    

C1. Stängselbyte Utmed 

Norasjön, 

Stängselbyte 

   

C1. Stängselbyte V. Banvallen, 

Nora gård, 

stängselbyte 

   

C7 Diversifiering 

av skogsbestånd 

och bekämpa 

invasiva arter 

Diversifiering 

av 

skogsbestånd 

och bekämpa 

invasiva arter 

Artinriktad 

skogsåtgärd som 

punktinsats. 

Nyplantering av 

ek. 

19,7 ha  

C7. Diversifiering 

av skogsbestånd 

och bekämpa 

invasiva arter 

Diversifiering 

av 

skogsbestånd 

och bekämpa 

invasiva arter 

Artinriktad 

skogsåtgärd som 

punktinsats. 

Uppförande av 

trästaket runt 

ekjättar. 

  

     

     

     

     

     

     



  
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



  

 

 

 

Bilaga 1. Karta över projektets åtgärder enligt ansökan. Åtgärderna vid Furholmsnäs (södra delen av området) har strukits. Istället har ytterligare 

åtgärder vid gården Furholmen, se bilaga 2 nedan. 

 
 

 

 

 



  
 

Bilaga 2. Karta över projektets åtgärder som genomförts fram till 2017. 

 
 



  
 

Bilaga 3. Norr om gården har ett skogsbete restaurerats som har en yta (grönt område) på 9,2 hektar. Området var ej med i ansökan. 

 
 

 



  
 

Bilaga 4. Uppsatta stängsel vid Furholmen (Tullgarn södra). Vid Furholmen, har 3640 meter stängsel uppsatts, jfr planerat 870 meter. 

 

 
 

 



  
 

Bilaga 5. Uppsatt stängsel vid Hasta (Tullgarn södra). Stämmer väl med ansökan.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  
 

Bilaga 6. Uppsatt stängsel väster Nora gård (Tullgarn södra), grön färg. . Enligt ansökan. 

 

 



  
 

Bilaga 6. Uppsatt stängsel Sörtrössla (Tullgarn södra), grön färg. Enligt ursprunglig ansökan. 

 

 
 

 



  
 

Bilaga 7. Planterade ekar inom Tullgarn Södra. Enligt ursprunglig ansökan. (Action C7). Inom området har ca 120 ekar planterats. 

 



  
 

.  

 
Bilderna ovan visar jätteekar som fått särstängslas från hästar som betar i en hagmark. 



  
 

 
Bilaga 8. I sydkanten av Oxhagane har 25 ekar planterats. 



  
 

 
Bilaga 9. Inom området har 15 ekar planterats. 


