Nu skapar vi öppnare landskap

Här genomför Länsstyrelsen och
Nyköpings kommun, skötseloch naturvårdsåtgärder inom
Strandstuvikens naturreservat. Syftet
är att återskapa ett öppnare landskap i
skogen och i betesmarkerna. Åtgärderna
är en del av EU-projektet Life Coast
Benefit.
Under åren 2013-2019 pågår det EUfinansierade projektet Life Coast Benefit
där länsstyrelsen utför naturvårdande
åtgärder inom Natura 2000-områden längs
östersjökusten.

I Strandstuviken kommer gamla träd att
frihuggas för att återskapa skogsbeten och
skapa en ljusare lövskog. På strandängarna
kommer tuvor att tas bort för att gynna
fågellivet och markfloran.
Åtgärderna kommer att ske inom de
markerade områdena på kartan nedan.
Naturvårdsrestaureringar, som detta kallas,
är ett långsiktigt arbete vilket gör att det
kan dröja en tid innan ängsblommor
etablerat sig. På kort sikt kan vissa åtgärder
komma att påverka friluftslivet.
Vi hoppas att ni som besökare kan ha
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inom Strandstuvikens naturreservat
överseende med detta.
Åtgärderna inom Strandstuviken kommer
att öka variationen av trädslag, friställa
gamla och värdefulla ekar och öppna
upp luckor i skogen så att solens strålar
kan nå markfloran. Många arter kommer
att trivas när skogen blir mer öppen.
På strandängarna där tuvor fräses bort
kommer betet för djuren på sikt att bli
bättre. De håller i sin tur strandängen
öppen och det gynnar många fåglar,
insekter och ängsblommor.

I betesmarker och skogsbeten behövs
betande djur för att marken inte ska
växa igen. I betesmarken trivs många
ängsblommor och insekter.
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Kartan visar de områden
där åtgärder kommer att
utföras. I de röda områdena
kommer träd som till
exempel gran huggas bort
för att öppna upp mer kring
de färdefulla gamla ekarna
som finns i området. Ekarna
trivs bättre om solens
strålar når stammen. Många
arter som finns på marken
och på ekarnas stam
kommer också att trivas
bättre när det blir ljusare.
I det blå området
kommer grästuvor och vass
att fräsas bort. Detta gör att
betesdjuren betar bättre
vilket gynnar många andra
arter.

Eken har hamnat i skuggan av granar. Granarna ska huggas bort för att eken ska
bli mer solbelyst. Detta gynnar eken men också många andra arter som lever på
och i eken.

Majvivan trivs på kalkrika fuktiga
strandängar. För att den inte ska
minska i antal vid Strandtuviken är
det viktigt att marken betas.

Kontakta oss gärna om du har frågor om åtgärderna
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Hans Sandberg: 010-2234311 • hans.sandberg@lansstyrelsen.se
Anna Ingvarson: 010-2234296 • anna.ingvarson@lansstyrelsen.se
Stellan Gustavsson: 010-2234290 • stellan.gustavsson@lansstyrelsen.se
Markförvaltare Nyköpings kommun
Hans Welff: 0155-24 80 00 (vxl) hans.welff@nykoping.se

Life Coast Benefit

www.lansstyrelsen.se/sodermanland
www.nykoping.se

Mer information om EU-projektet hittar du på www.lifecoastbenefit.se

