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En vackert formad en som tycks
växa rakt upp ur stenen. Kärrtorp Flen

Försättsbladets foto: Stora arealer artrik betesmark vid Ärnesta på Selaön.

Bakgrund
Adoxa Naturvård har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Sörmland att genomföra
kärlväxtinventeringar i 30 sörmländska betesmarker. Arbetet ska utföras under åren 2016,
2018 och 2020. Den här rapporten avser 2020-års inventering av 10 betesmarker.

Metod
Kärlväxtinventeringarna har genomförts med den så kallade ”Natura 2000-metoden” vilket
innebär att 50 kvartskvadrater (0,25 m²) har inventerats i varje betesmark/naturtyp. Ytorna
har fördelats jämnt i ett rutsystem där avståndet mellan inventeringsytorna ökar med
storleken på betesmarken. Alla artnoteringar, trots tveksamheter i urvalet, har gjorts med
hjälp av ”Uppdragsportalen” och de förprogrammerade typiska arter och ohävdsarter som
har lagts in där. Uppgifterna har också redovisats digitalt via Uppdragsportalen till
Länsstyrelsen i Sörmland.

Svartkämpar tillhör de vanligaste ”typiska arterna”
i sörmländska betesmarker men var i 2020 års inventering inte längre med på den digitala artlistan och
registrerades således aldrig.

Beskrivning/hävdtillstånd – Numrering enligt Länsstyrelsens lokalförteckning (bil 1).
9. Kärrtorp - Flen

Besöksdatum 2020-06-17
Kuperad och variationsrik betesmark norr om väg 679 mellan gårdarna Bränntorp och Kärrtorp på
Stenhammars ägor i Flens kommun. Berget går i dagen på flera ställen och stora block förekommer
här och var. Enbuskar växer bitvis tätt. Viss slyröjning har gjorts men riset är kvarlämnat. Ytterligare
röjning samt uttransport av nytt och gammalt sly bör göras. Även örnbräken bör röjas. Hagen var
måttligt betad vid besöket men betesdjuren fanns inte längre kvar.

Området var vid inventeringstillfället
ostängslat i nordväst. Eltråd saknades.

10. Lilla Uttervik – Nyköping

Besöksdatum 2020-06-21
Betesmarken vid Lilla
Uttervik är kuperad,
varierad, mycket artrik och
igenväxande sedan länge. I
betesmarken som är helt
ostängslad* och obetad
växer förutom den mycket
artrika hävdgynnade floran
även en artrik och värdefull
flora med skogsarter som
skogsvicker, vippärt,
spenört, nässelklocka m fl.
*både stolpar och tråd
saknas.

Bilden är från 2010.
Det framgår av bilderna från 2010 och 2020 att igenväxningen pågått länge. Slån och nypon breder ut
sig. Det är hög tid att vidta åtgärder för att rädda områdets höga naturvärden.

14. Ärnesta – Strängnäs

Besöksdatum 2020-06-23
Betesmarken vi Ärnesta på Selaön är tämligen flack och mycket artrik. Kring de något upphöjda
partierna med berg i dagen som sträcker sig i nordväst-sydostlig riktning breder stora arealer
torrängsflora ut sig. Artrik friskäng tar vid i mellanliggande lite lägre delar. Ett par mindre fuktiga
partier finns också. Trädskiktet utgörs av huvudsakligen gamla träd – tall, vårtbjörk och gran.
Områdets enbuskar är överlag högvuxna och välformade. Åtta kor varav några kalvar betade hagen
vid fältbesöket och betestrycket var måttligt. I den södra delen växer en del aspsly och i den norra ett
stort bestånd örnbräken – här bör röjningsinsatser göras.

15. Waxäng – Strängnäs

Besöksdatum 2020-06-24

Betesmarken vid Waxäng är småkuperad och mycket blockrik. Här och var går berget i
dagen. Trädskiktet utgörs av storvuxna hagmarksträd – vidkronig ek, tall och vårtbjörk. Ett
fuktigt parti med klibbal och glasbjörk finns i den södra delen. Nöt betar marken mycket fint
men slyröjningen är eftersatt och slån, hartsros och nyponros breder ut sig till snår som snart
blir ogenomträngliga. Även örnbräken behöver röjas. Piprör förekommer frekvent men betas
effektivt ner.
Block och berg karakteriserar stora
ytor av betesmarken vid Waxäng.
Kring hällarna breder en artrik
torrängsflora ut sig.

23. Skogstorp - Gnesta

Besöksdatum: 2020-07-23

En liten och flack betesmark med spridda inslag av bergklackar. Träd- och buskskiktet är
glest och utgörs av enbuskar och vårtbjörk, tall och hagmarksgranar. Betesmarken var svagt
betad vid inventeringstillfället. Fem tjurkalvar räcker inte riktigt till. Örnbräkenbestånd
breder ut sig liksom tuvtåtel på fuktängarna i de lägst liggande avsnitten.
Den artrikaste rutan i
betesmarken vid Skogstorp.
Här noterades tio typiska
arter enligt de förprogrammerade artlistorna.
Knägräs, darrgräs, jungfrulin
och bockrot är fyra exempel.

26. Överbo – Nyköping

Besöksdatum: 2020-06-15
En småkuperad öppen betesmark invid vägen mellan länsväg 513 och gården Överbo söder
om Buskhyttan. Berget går i dagen på många ställen och torrängsfloran har stor utbredning.
Friskare delar förekommer också liksom tidigare odlade partier med stort inslag av gödningsgynnade arter. Vid ett besök mitt juni tycks fyra arter dominera de torrare delarna –
tjärblomster, vårbrodd, ängshavre och svartkämpar. Kring berghällarna märks även
individrika bestånd av luddlosta. Hagen var obetad vid besöket. Tidigare påsläpp och viss
röjning av igenväxningsvegetation rekommenderas. Några dagar senare den 21 juni betades
hagen av ett tiotal nötdjur.

27. Horn - Nyköping

Besöksdatum 2020-07-18

Liten, flack betesmark med stort inslag av gödningsgynnade arter i norr och i söder. De
centrala delarna är däremot mycket artrika och darrgräs är påfallande talrik. Vid
inventeringstillfället betades hagen mycket extensivt av tre tjurar. De artrika centrala
delarna samt en mindre yta i söder, synlig i bildens nedre del, betades i första hand. Tuvtåtel
och älggräs breder ut sig i övriga delar.

28. Baggebol – Nyköping

Besöksdatum: 2020-06-25
Närmast gården i norr är marken näringspåverkad men i övrigt är hela betesmarken
näringsurlakad och mycket artrik. Dessvärre är den igenväxande sedan många år. Stängsel
saknas. Örnbräken gran- och tallplantor och en lång rad andra ohävdsarter breder ut sig allt
mer så länge betesmarken lämnas utan hävd.

Småträd i provytorna ska anges.
Här är ett exempel från Baggetorp – en av många
tallplantor som etablerat sig i den ohävdade hagen.

29. Grytmar – Nyköping

Besöksdatum: 2020-07-17

Vackert trädklädd men ohävdad betesmark. På den
infällda bilden syns blommande stallört

En stor, flack och mycket artrik betesmark. Den är bitvis helt öppen men merparten är
trädklädd med många vackert formade hagmarksträd – gran, tall, en och vårtbjörk. Vid
inventeringstillfället var tyvärr vegetationen helt obetad och stängslet var bristfälligt på ett
par ställen. Troligen har hagen inte betats alls eller mycket extensivt de senaste 5 - 6 åren.
Tallplantor måste röjas. Blomningen var dock påtaglig och inslaget av pollinerande insekter
stort – fjärilar, blomflugor mm. Här växer rödlistade arter som klasefibbla och stora mängder
ängsskära. Stallört har två av sina få sörmländska lokaler här i hagen och blommade rikligt
vid fältbesöket.

30. Kärr - Nyköping

Besöksdatum: 2020-07-13
Betesmarken är stor och innefattar trädklädda kuperade delar med berg i dagen samt flacka
fuktängar och tidigare odlade ytor. Ett skogsklätt avsnitt centralt i betesmarken domineras
av gammal hassel. Vid inventeringstillfället var hela hagen ohävdad och arter som, grenrör,
tuvtåtel, älggräs och manshög rörflen breder ut sig i fuktiga delar. I torrare avsnitt av
betesmarken förekommer artrika stråk och fläckar men igenbuskning och örnbräken hotar
mångfalden.
I den lågt liggande fuktiga marken
frodas ohävdsarter. På bilden är det
rörflen som växer tätt och högt.

Hävdstatus – 2020
Lokal
9. Kärrtorp
10. Uttervik
14. Ärnesta
15. Waxäng
23. Skogstorp
26. Överbo
27. Horn
28. Björksund-Baggebol
29. Grytmar
30. Kärr

Utmärkt hävd

Åtgärder krävs
X

Akuta åtgärder krävs
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Bilagor:
1 Lokalförteckning

Andelen sten eller berg i
provytan ska anges. Här är ett
exempel från Skogstorp på 100
% berg trots förekomst av
mossor och lavar.

Bilaga 1.
Länsstyrelsens lokalförteckning, MÖ-inventeringar 2016 – 2020, ej Natura 2000-områden.
NAMN
Bistorp?
Åtorp
Lucktorp/Hulla - Hullboö
Nygård - Simonstorp
Sörgölet
Östra Grytsta
Lagmansö-Sund, Dalgölet
Gustafsvik, Grannäs
Kärrtorp - Flen
Uttervik
Sandvik
Risinge
Ramshammar
Ärnesta
Waxäng
Lyftinge - Stora Råstock
Berga - Lista
Sofielund
Stjärnvik
Viby 1
Skällberga
Hårsta-Kalkberget
Skogstorp
Lövsund - Uppsa kulle
Kärrboda/Närke
Överbo
Horn
Björksund-Baggebol
Grytmar
Kärr

GULT = 2016
GRÅTT = 2018
VITT = 2020

BESKRIVNING

Nr
1
2
3
4
5
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9
10
11
12
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17
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19
20
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