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

 
Objektskod och namn : SE0220129, Skärgårdsreservaten, delområde Ringsö 

Åtgärder :  

• A4 Arbetsplan för objektet 

• A7 Upphandlingar (väg, mulltoalett) 

• C1 Restaurering av skogsbetesmark  

• C2 Hamling av träd 

• C4 Upprustning av väg 

• E4 Friluftsanläggning – mulltoalett 

 

Kommun: Nyköping 

Regional genomförare: Anna Ingvarson, Hans Sandberg, Peter Schärnell och Karl-Joel 
Sundholm länsstyrelsen i Södermanlands län. 
Fastighetsbeteckning/Markägare: Ringsö 1:3, Nils Kjellberg 
 

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 

Kännetecknande för Ringsö är de många nord-sydgående bergsryggar med mellanliggande 

sänkor. Bergsryggarna består av gnejsgranit, men mer lättvittrad diabas förekommer också 

vilket ger förutsättningar för en flora med krav på mindre sura förhållanden. Sänkorna täcks 

av leror. Ön är bitvis starkt kuperad. Hällmark och klippor karakteriserar stora delar av ön. 

Betesdrift har påverkat de flesta naturtyperna på ön – gläntor med hävdgynnad flora 

förekommer inte sällan i skogsmiljön. Även skogsbruket har satt sina spår – riktigt gammal 

skog är idag ovanlig men barrskog dominerar över större delen av ön. Längs stränder och i 

höjdlägen finns hällmarkstallskog av relativt hög ålder. En örtrikare typ av skog där gran är 

tongivande förekommer på flera ställen, bl a väster om Skebol, centralt på Marsholmen och 

väster om Ringsö gård. Ett naturskogsartat parti med knotiga tallar, torrakor och lågor finns 

sydost om Sandrevlarna i söder. I fuktiga sänkor i barrskogsmiljön breder frodiga alkärr ut 

sig. Alkärr förekommer även längs stränderna – t ex i nordväst vid Västervarpen. 

Jordbruksmark med mer eller mindre artrika betesmarker finns kring Ringsö gård, Olsbo, 

Kullbo, Hummelvik och Skebol. Längst i söder är stränderna sandiga och hyser en intressant 

flora. Två av Ringsös små vikar har genom naturliga processer, i olika grad, avskilts från 

Östersjön och bildat laguner. Den längst i söder belägna Sandrevlarna avsnördes från 

Östersjön för knappt hundra år sedan och utgör nu Ringsö-arkipelagens enda insjö. Men den 

hyser fortfarande både söt- och saltvattensarter. Öster om Ringsö ligger Bergö och precis som 

namnet antyder reser sig branta bergväggar längs öns sidor. Skogen är barrdominerad och till 

stora delar orörd och gammal. De högt liggande bergsytorna har en gles klippvegetation 

medan det i lägre belägna delar utbreder sig trädklädda myrar. Bergö är fågelskyddsområde. 

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 (strandskyddsdispens, bygglov) 

Genomförs: I samband med att upphandlingen för mulltoaletter genomförs kvartal 1 2018 

söks strandskyddsdispenser och i samråd med företaget som ska bygga mulltoaletterna söks 

bygglov, kvartal 2 2018. 

Beskrivning och motivering: Strandskyddsdispens söks av funktionen för naturskydd på 

Länsstyrelsen för att bygga en ny byggnad för mulltoalett på Ringsö. För att uppföra 

mulltoaletten behöver bygglov sökas från Nyköpings kommun.  

 

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: En upphandling genomförs för mulltoaletterna under kvartal 1 2018 

Beskrivning och motivering: För att kunna bygga mulltoaletterna till lägsta möjliga kostnad 

behöver en prisjämförelse göras. En annonserad direktupphandling görs. 

 

Action C1 Restaurering av skogsbetesmark 

Genomförs: Restaurering av skogsbetesmark på bitvis sandig mark i södra delen av Ringsö 

genomförs under år 2014.  

Beskrivning och motivering: Under de senaste åren har en successiv igenväxning skett i 

skogsbetesmarken. Åtgärden genomförs för att skapa luckor i skogsbetet och ljusgläntor runt 

gamla träd för att gynna markfloran och faunan samt gynna de gamla träden. 

 

Action C2 Hamling av träd 

Genomförs: Återhamling av gamla hamlade askar genomförs under hösten 2017.  

Beskrivning och motivering: För att bevara de tidigare hamlade trädens struktur, biologiska 

värden och kulturhistoriska värden behöver de tidigare hamlade träden på Ringsö hamlas. 

Hamlingen utförs av trädvårdskonsulter. 

 

Action C4 Upprustning av väg 

Genomförs: Upprustning av vägen på Ringsö genomförs under hösten 2016. 

Beskrivning och motivering: Vägen på Ringsö är i dåligt skick och är i behov av att rustas 

upp och trummor behöver läggas i för att avleda vatten. En bättre väg behövs för att kunna 

hävda odlingslandskapet på Ringsö. För att möjliggöra en upprustning av vissa vägpartier 

behövdes en mindre röjning göras av träd och sly längs med vägsträckan. 

 

Action E4 Friluftsanläggning - mulltoalett 

Genomförs: Uppförandet av mulltoaletterna sker under hösten 2018. 



  
 
 

Beskrivning och motivering: Mulltoaletten ska uppföras i södra Ringsö, intill en av besökare 

populär strand. Mulltoaletten behövs för att underlätta för öns besökare. 

 

 

 

 

 

Tabell 1 Sammanställning över förändringar gentemot ansökan 

Action Åtgärder Planerad 

omfattning i 

ansökan 

Genomförd 

omfattning 

Differens 

A2 Tillståndsprövningar    

A4  Arbetsplan för objektet    

A7 Upphandlingar    

C1 Restaurering av 

skogsbetesmark 

   

C2 Hamling av träd    

C4 Upprustning av väg 

 

   

E4 Mulltoalett 1 st   

     
 

 



  
 
 

 

 
 

 

Karta över projektets åtgärder på Ringsö. Mörkgröna linjer är upprustning av 

brukningsvägar. Ljusgrön yta i nordväst är ett område där återhamling av lindar genomförs, 

ljusgrön linje i söder är en restaurering av skogsbete. Orange punkt i söder är placering av 

mulltoaletten. 

 
 


