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Arbetsplan för N2000-området Skärgårdsreservaten, 
delområde Lacka inom projektet Life Coast Benefit LIFE12 
NAT/SE/000131 
 

 
Objektskod och namn : SE0220129, Skärgårdsreservaten, delområde Lacka 

Åtgärder :  

• A2 Tillståndsprövningar (dispens från fågelskydd för fågelinventering och minkjakt) 

• A4 Arbetsplan för objektet 

• A7 Upphandlingar (nytt betonggolv) 

• C1 Frihuggning och förstärkning av gläntor 

Restaurering av skogsbete 

Borttagning av gammalt stängsel 

Nystängsling (elstängsel) 

Inköp av hövagn 

• C2 Restaureringshamling 

• C3 Förbättring eller nybyggnation av djurstallar (gjutning av betonggolv) 

• C5 Predationskontroll (minkfällor och minkjakt) 

 

Kommun: Trosa 

 Dnr 
 512-1553-2018 

 Kopplat till 512-5039-2014 

 

Datum Version Ändrad av Ändringar 

2015-08-06 1 

 

Mari Nilsson Skapat dokument 

Åtgärder 

Objektsbeskrivning 

2018-02-27 2 Anna Ingvarson Komplettering med 

genomförda åtgärder 

m m. 

2018-09-05 3 Anna Ingvarson Komplettering med 

genomförda åtgärder 

m m. 



  
 
 

Regional genomförare: Anna Ingvarson, Hans Sandberg och Peter Schärnell, länsstyrelsen i 
Södermanlands län. 
Fastighetsbeteckning/Markägare: Lacka 1:1/Naturvårdsverket 

 

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 

Naturreservatet Lacka ligger i Trosa kommun i den sörmländska ytterskärgården och består 

förutom av huvudön Lacka även av ett hundratal små öar och skär. På huvudön bedrivs än 

idag jordbruk med åker, slåtteräng och betesmark. Den långa jordbrukskontinuiteten på ön 

avspeglas i landskapet som genomkorsas av gamla åkrar, ängsmark och betesmark. Även spår 

av forna tiders lövtäkt går att se på gamla träd. Nyhamling har påbörjats och många unga 

lindar och hasselbuskar tuktas nu av naturvårds- och kulturmiljöskäl. Av samma anledning 

bedrivs nu också slåtter på delar av den gamla ängsmarken. Ängsrester och betesmark har i 

ganska stor utsträckning förbuskats och restaureringsinsatser behöver göras för att bevara 

viktiga kultur- och naturvärden. Betade strandängar ingår i fodermarken och förekommer vid 

vikarna mellan Västerö och den större, östra delen av Lacka. Jordbruksmarken breder ut sig 

över öns lägst belägna delar även om betesmarken ibland sträcker sig en bit upp mot 

berghällarna och till och med innefattar en del hällmark. I övrigt är ön tämligen bergig med 

Västerös högsta punkt 23 meter över havet och Lacka torn - ett utsiktstorn också högt beläget 

och med milsvid utsikt. En typisk, mer eller mindre gles, klippvegetation med tall, en och 

ljung klär hällarna. Klippor och hällar utgör också största delen av Lackas stränder. 

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. För delområdena inom Natura 2000-

området Skärgårdsreservaten innebär detta syfte främst att bevara ett särpräglat 

skärgårdslandskap med både inner- och ytterskärgård, stora vattenområden, öar och skär, 

klippor, stränder av olika slag, orörda skogar, artrika betesmarker och slåtterängar och den 

övriga artrikedomen – inte minst i form av en stor gråsälpopulation och en lång rad 

skyddsvärda fåglar.  



  
 
 

 

Planerade åtgärder:   

 

Action A2 Tillståndsprövningar 

Genomförs: Dispens från fågelskydd för fågelinventering och minkjakt söks under kvartal 1 

2016. 

 

Beskrivning och motivering: Dispens från fågelskyddet behövs både vid 

kustfågelinventeringen, som görs i början och i slutet av projektet, samt för minkjakten som 

görs kontinuerligt under projekttiden. 

 

Action A4 Arbetsplan 

Genomförs: En arbetsplan per delområde (Sävö, Ringsö, Hartsö och Lacka) slutförs kvartal 1 

2018 för området Skärgårdsreservaten. 

Beskrivning och motivering: För varje område inom LIFE Coast Benefit-projektet tas en 

arbetsplan fram för att tidssätta, kvalitetssäkra och beskriva åtgärderna som ska genomföras 

inom projektet.  

 

Action A7 Upphandlingar 

Genomförs: Upphandling av minkjakten görs första kvartalet 2016 och upphandling inför 

gjutningsarbetet av betonggolvet i Lacka ladugård görs under kvartal 4 2017. 

Beskrivning och motivering: För att kunna genomföra minkjakten och gjuta golvet i Lacka 

ladugård till bästa möjliga pris görs direktupphandlingar för att prisjämföra flera företag.  

 

Action C1 Frihuggning och förstärkning av gläntor 

Genomförs: Denna åtgärd görs under hösten 2015 i ett område norr om den stora åkermarken 

på ön. 

Beskrivning och motivering: Åtgärden innebär att gamla tallar friställs och öppna gläntor 

skapas i skogsbetet för att få in ljus till marken och på så sätt gynna markfloran och faunan 

samt att gynna de äldre tallarna. 

 

Action C1 Restaurering av skogsbete 

Genomförs: Denna åtgärd görs under hösten 2015 i ett område norr om den stora åkermarken 

på ön. 

Beskrivning och motivering: Restaureringen görs för att återskapa strukturer av skogsbete i ett 

igenvuxet område. Vid åtgärden friställs gamla tallar för att de ska bli mer solbelysta (gynnar 

trädet och flora och fauna på trädet) och öppna gläntor skapas för att få ner mer ljus till 

marken. Detta gynnar markfloran och faunan i området. 

 

Action C1 Borttagning av gammalt stängsel 

Genomförs: Denna åtgärd genomförs under våren-hösten 2017. 

Beskrivning och motivering: På Lacka består stora delar av stängslena av gammalt och inte 

längre funktionellt fårstängsel som inte fungerar och som kan utgöra en fara för djuren. 

 

 



  
 
 

Action C1 Nystängsling (elstängsel) 

Genomförs: Denna åtgärd genomförs under hösten 2017-våren 2018. 

Beskrivning och motivering: På Lacka behöver det gamla fårstängslet bytas ut mot ett mer 

funktionellt elstängsel med tre trådar. Längs med stängslet kommer det finnas ledhål och 

självstängande grindar samt en färist för att underlätta transporter mellan kajen och gården. 

 

Action C1 Inköp av hövagn, slåtterbalk, elverk och projektbåt 

Genomförs: Inköp av projektbåt sker 2014, inköp av slåtterbalk sker 2015, inköp av elverk 

sker 2016 och inköp av hövagn sker 2016. 

Beskrivning och motivering: För att kunna komma ut till öarna i projektet behövs en 

projektbåt. För att bedriva jordbruk på Lacka behövs ett nytt elverk. På Lacka bedrivs 

ängsskötsel på västra delen av ön. För att underlätta för höskörden på Lacka behövs en bra 

hövagn till traktorn för att transportera bort höet.  

 

C2 Restaureringshamling 

Genomförs: Återhamling av tidigare hamlade gamla lindar i västra delen av Lacka genomförs 

på hösten 2015. 

Beskrivning och motivering: De gamla lindarna har tidigare hamlats men börjar nu få grova 

grenar som behöver hamlas. Till återhamlingen anlitas en trädvårdskonsult. Arrendatorn på 

Lacka är med trädvårdskonsulten under arbetet för att lära sig tekniken. Det är av stor vikt att 

arrendatorn lär sig hamlingsteknik då det är han som ska göras hamlingarna löpande 

framöver. 

 

C3 Förbättring eller nybyggnation av djurstallar (gjutning av betonggolv) 

Genomförs: Åtgärden genomförs under 2017.  

Beskrivning och motivering: I ladugården på Lacka har ett gjutet golv saknats. För att 

underlätta för gödselhanteringen och renhållningen av ladugården behövdes ett golv i 

ladugården gjutas. 

 

C5 Predationskontroll (minkfällor och minkjakt) 

Genomförs: Åtgärden genomförs kontinuerligt under projektet. Jakten och fällfångsten av 

mink i Lackaområdet utförs av arrendatorn på Lacka. 

Beskrivning och motivering: Minken är ett stort hot mot häckande fåglar i 

Östersjöskärgården. Genom jakt på mink och genom att sätta ut minkfällor minskar antalet 

mink i skärgården vilket gynnar häckningar av flera fågelarter, bl a tärnor. 

 

 



  
 
 

 

Tabell 1 Sammanställning över förändringar gentemot ansökan 

Action Åtgärder Planerad 

omfattning i 

ansökan 

Genomförd 

omfattning 

Differens 

A2 Tillståndsprövningar dispens från 

fågelskydd för 

fågelinventering 

och minkjakt 

dispens från 

fågelskydd för 

fågelinventering 

och minkjakt 

- 

A4  Arbetsplan för 

objektet 

En arbetsplan per 

delområde inom 

Skärgårdsreservaten 

En arbetsplan per 

delområde inom 

Skärgårdsreservaten 

- 

A7  Upphandlingar Upphandling av 

minkjakt och 

betonggolv 

Upphandlingen av 

minkjakt gjordes 

inte utan 

direktinköp av 

tjänsten 

genomfördes 

 

C1 Frihuggning och 

förstärkning av 

gläntor 

areal areal  

C1 Restaurering av 

skogsbete 

areal areal  

C1 

 

 

Borttagning av 

gammalt stängsel 

 

meter meter  

C1 Nystängsling 

(elstängsel) 

 

meter meter  

C2 Restaureringshamling 

 

Areal och antal träd Areal och antal träd  

C3 Förbättring eller 

nybyggnation av 

djurstallar (gjutning 

av betonggolv) 

Gjutning av golv Enligt plan  

C5 Predationskontroll 

(minkfällor och 

minkjakt) 

 Antal fällor Lacka 

Antal skjutna 

minkar Lacka 

 

     

     

     

 



  
 
 

 

 
 

Karta över projektets åtgärder på Lacka. Blå linjer är nedmontering av gammalt stängsel och 

uppsättning av nytt elstängsel. Orange linje är ytor med åtgärderna restaurering av 

skogsbete, frihuggning och förstärkning av gläntor och återhamling. De gröna punkterna är 

punktåtgärder, t ex inköp av div maskiner (båt, hövagn mfl), upphandling, arbetsplan och nytt 

betonggolv. 

 


