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Bilden är fotograferad från väster mot snäckviken i öster.
Här kring hällen växer en artrik, hävdgynnad och i viss
utsträckning kväveskyende flora.

Titelbladets bilder: Inventeringsområdet fotograferat från hällen i nordväst mot sydost. Den höga
vegetationen utgörs främst av tuvtåtel och veketåg. Småbilderna: Gulkämpar och strandkrypa –
havstrandängens hävdgynnade arter som förekommer relativt talrikt i inventeringsområdets
välbetade centrala delar. Foto: Janne Elmhag
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Sammanfattning
Inför en planerad dämning av Snäckbäcken beställde Sportfiskarna – Sveriges Sportfiske och
Fiskevårdsförbund en kärlväxtinventering av Adoxa Naturvård. Vid inventeringen noterades
inga rödlistade arter men många signalarter för välhävdade fodermarker. Dämningen av
Snäckbäcken bedöms inte påverka gräsmarkernas naturvärden negativt.
Inventeringsresultatet väckte frågor kring strandängarnas klassificering i Natura 2000systemet och ett par förändringsförslag lämnas.

Inledning/Bakgrund
Sportfiskarna driver tillsamman med Nyköpings kommun och länsstyrelsen i Södermanland
ett våtmarksprojekt i Strandstuvikens NR. Tanken med projektet är att genom uppdämning
av Snäckbäcken (en bäck eller ett dike vars vatten rinner ut i Snäckviken) skapa en tidvis
översvämmad äng med goda förutsättningar att gynna gäddlek och fågelliv. Som en del i
beslutsunderlaget för projektet behövdes en inventering av områdets kärlväxtflora.
Sportfiskarna genom Nils Ljunggren gav Adoxa Naturvård i uppdrag att genomföra en
botanisk inventering i ett 4 ha stort område (delområde 1) samt att mer översiktligt bedöma
kärlväxtvegetationen i angränsande gräsmark. Eftersom Strandstuvikens NR är ett Natura
2000-område ingick även i uppdraget att resonera kring hur dämningsprojektet kan tänkas
påverka floran i skyddsvärda Natura 2000-naturtyper.

Metod
Arbetet inleddes med en genomgång av befintligt material – historiska kartor och
artportalens kärlväxtnoteringar. Området besöktes därefter vid tre tillfällen under juni och
juli 2017 då kärlväxter eftersöktes. Artnamn enligt ”Den nya nordiska floran” Mossberg,
Stenberg 2003.

Beskrivning
Inventeringsområdet utgör en inre del av Snäckvikens strandängar i Strandstuvikens NR.
Öppen gräsmark med endast några få träd, i synnerhet längs Snäckbäcken i väster,
karakteriserar området. Floran är delvis hävdpräglad och delvis präglad av ohävdsarter. I
florans sammansättning avspeglas även markens relativt höga näringsnivåer.
Delområde 1: 6410 – ”Fuktängar med blåtåtel och starr” enligt nuvarande klassificering.
Det egentliga inventeringsområdet (delområde 1) utgörs av flack öppen gräsmark som inte
varit uppodlad. Diken avgränsar området mot intilliggande marker. Inventeringsområdet
bildar en stängslad betesfålla tillsammans med delområde 5. Vid tiden för inventeringen
betades fållan av 6 - 8 nötkreatur. Berget går i dagen genom en liten häll i nordväst. Vid
hällen växer ett par enbuskar och en vidkronig men relativt ung ek. Några tallar bildar rad
längs inventeringsområdets gräns mot nordväst.
Väsentliga delar av inventeringsområdet domineras av högvuxen tuvtåtelfuktäng med rikliga
inslag av älggräs, plattstarr, veketåg, vanlig smörblomma och i sydost även jättestarr.
Artsammansättningen signalerar höga näringsnivåer och begränsat betestryck. Välbetade
avsnitt med tät lågvuxen gräsdominerad vegetation förekommer dock mosaikartat främst i
de centrala delarna av inventeringsområdet – innanför grön linje på inventeringskartan. Här
bildar krypven mattor med inslag av t ex kärrkavle, mannagräs, kärrsälting, smågröe,
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havssälting, gulkämpar och strandkrypa. Här och var i de välbetade partierna förekommer
även agnsäv, knappsäv och hundstarr – ibland i täta bestånd. I ett litet område kring hällen
är floran hävdgynnad, i viss mån kväveskyende och närmast det bara berget frisk- och
torrängsbetonad. Pillerstarr, knägräs, bergsyra, grönknavel, darrgräs, käringtand, vårbrodd
och revfibbla är exempel på arter som växer i ett begränsat område kring hällen. Inga
rödlistade arter noterades i delområde 1 under inventeringen.

Delområde 2: 6410 – ”Fuktängar med blåtåtel och starr” enligt nuvarande klassificering.
Området är artglest och visar spår på ohävd eller mycket svag hävd under lång tid. Jättestarr
och älggräs dominerar i den tidvis översvämmade marken. Närmare delområde 6 finns
välbetad partier som domineras av gåsört. En trädrad med klibbal, hägg mm längs diket i
sydväst har avverkats och lämnat en remsa av bar jord och mycket glest fältskick efter sig. I
diket mot delområde 1 karakteriseras vegetationen av jättegröe, älggräs, vasstarr, vass,
besksöta m fl arter.

Delområde 3: 6910 – ”Öppen kultiverad gräsmark” enligt nuvarande klassificering.
Området har inte varit uppodlat och karakteriseras idag av högvuxna arter som vasstarr och
tuvtåtel men i lika hög grad av betesgynnade lågvuxna arter som krypven, kärrkavle och
mannagräs. De två sistnämnda bildar vidsträckta mattor där de växer tillsammans. Ibland
ingår även krypven och agnsäv. Krypvendominerade partier förekommer också och de tycks
tillta i den lite mindre blöta marken västerut. Till områdets hävdgynnade arter hör även
madrör som uppträder glest i den lägre vegetationen.

Delområde 4 och 5: 6910 – ”Öppen kultiverad gräsmark” enligt nuvarande klassificering.
Båda områdena har tidigare varit uppodlade vilket också avspeglas i vegetationens
sammansättning. Den karakteriseras av tuvtåtel och vanlig smörblomma som dominerar
över stora ytor. Ohävdsarter som älggräs och veketåg är också vanligt förekommande liksom
grusstarr och ängsgröe.

Delområde 6: 1630 – ”Strandängar vid Östersjön” enligt nuvarande klassificering.
Flack välbetad strandäng med rikliga inslag av hävdgynnade arter – gulkämpar, havssälting,
salttåg, strandkrypa, strandrödtoppa, kustarun m fl. Gåsflockar bidrar i stor utsträckning till
de välbetade förhållanden som råder här.

Diskussion/Slutsatser
Gällande naturtypsklassificering för delområde 4, 5 och 6 bekräftas av
inventeringsresultatet. För delområde 1, 2 och 3 bör klassificeringen diskuteras. Delområde
1 är i sin helhet klassad som 6410. Definitionen av ”fuktängar med blåtåtel eller starr” (6410
b) är ganska tillåtande och det understryks i ”Naturvårdverkets vägledning för 6410
fuktängar” att naturtypen varierar beroende på hävd och hävdintensitet. Det gör att de stora
partierna med tuvtåtelfuktäng i delområde 1 som väcker klassificeringsfrågetecken, kanske
kan klämmas in som en del av delområde 1 (6410) eftersom vissa hävdgynnade arter
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förekommer även i tuvtåtelfuktängen och eftersom de centrala delarna (grönmarkerat på
inventeringskartan) av delområdet ju är välbetade samtidigt som de hyser flera
hävdgynnade arter.
Då är förekomsten av östersjöstrandängens typiska arter och karaktärsarter i delområde 1
(gulkämpar, krypven, agnsäv, rödsvingel, havssälting, kärrsälting och strandkrypa) mer
besvärande för 6410-klassificeringen. Delområde 1 bör istället klassificeras som 1630. Det
förslaget får extra tyngd genom en formulering i Naturvårdsverkets ”Vägledning för 1630 strandängar vid Östersjön” där det står ”6410 förekommer ej vid bräckt vatten”.
Delområde 2 är artgles och domineras av arter (jättestarr och älggräs) som gör att
strandängen inte når de kvalitéer som krävs för en skyddsvärd naturtyp inom Natura 2000.
Klassificeringen 6410 bör omprövas. Strandängen har med tanke på angränsande ytor
(delområde 1, 3 och 6) goda möjligheter att utvecklas till naturtypen ”strandängar vid
Östersjön” – 1630. En förutsättning är förstås ett balanserat betestryck så att en tät grässvål
kan utvecklas.
Delområde 3 har aldrig varit uppodlat och är inte mer påverkat av höga halter närsalter än
delområde 1 och bör därför inte klassificeras som 6910 – ”Öppen kultiverad gräsmark”. Om
delområde 3 restaureras och därefter hävdas bättre med slåtter och/eller bete ligger
klassificeringen ”strandängar vid Östersjön” - 1630 närmast.
Delområde 4 och 5 bör fortsatt slås och/eller betas även om utvecklingen mot en skyddsvärd
naturtyp enligt Natura 2000-systemet ligger långt in i framtiden.
Samtliga inventerade delområden bör fortsatt skötas med hjälp av slåtter och/eller bete. De
stora sammanhängande arealerna med tuvtåtelfuktäng i delområde 1, 3, 4 och 5 kan med
fördel betesputsas vid behov - årligen. Djuren bör släppas ut så tidigt som möjligt och
åtminstone vissa år bör fler djur än idag tillåtas beta markerna.
Partier med Tuvtåtel som på strandängar ofta bildar en tuvzon ovan högvattenlinjen kan
missgynnas av den planerade dämningen av Snäckbäcken som kommer att leda till relativt
långvariga översvämningar 15 mars – 30 maj. Motsatsen bör gälla för krypven och kärrkavle
som bättre klarar översvämmade förhållanden och därför får chans att flytta fram sina
positioner efter genomförd dämning av Snäckbäcken. En förskjutning av florans
sammansättning från salttåliga arter till sötvattensarter kan också förväntas efter
genomförda åtgärder. Östersjöstrandängens växter som gulkämpar, strandkrypa och salttåg
m fl kommer sannolikt att missgynnas av det ökade inslaget av sötvatten från Snäckbäcken. I
stället är det troligt att hävdgynnade arter från insjöarnas fuktängar och våtmarker gynnas –
kärrkavle, hundstarr, sumpmåra, ältranunkel, brunven m fl. Förändringarna bör inte
betraktas som negativa och det är möjligt att 1630-vegetationen så småningom utvecklas åt
en mer typisk 6410-fuktäng.
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1 Inventeringskarta
2 Historiska kartor
3 Miljöbilder
4 Artlistor
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Bilaga 1

Inventeringskarta
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Bilaga 2

Historiska kartor

Överst: Den ekonomiska kartan från
1950-talet. Underst: Den häradsekonomiska kartan från år 1900
ungefär. Kartorna visar hur landet har
höjt sig ur havet. Större delen av
delområde 1 var vid förra sekelskiftet
våtmark eller helt täckt av vatten.
Hela delområde 5 och väsentliga delar
av delområde 4 var uppodlade vid
1900-talets början men har 50 år
senare övergått till annan öppen mark
– troligen slåtteräng eller betesmark.
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Bilaga 3

Miljöbilder
Delområde 1 – det egentliga inventeringsområdet.

Välhävdat och blött parti med krypven, kärrkavle och mannagräs i områdets centrala delar.
Buketter med veketåg syns som mörka fläckar och det något ljusare fältet i bildens bakre del
är jättestarr. I bakgrunden Snäckholmen.
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Delområde 1 – det egentliga inventeringsområdet

Fotograferat från Snäckviken mot nordväst. Välhävdat avsnitt med hävdgynnade arter –
kärrkavle, salttåg, agnsäv, gulkämpar m fl. Krypvensvippor ger ljusbrun ton i bildens
högerkant.
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Delområde 2 (i bakgrunden delområde 6 och Snäckvikens vatten)

Glest och artfattigt fältskikt karakteriserar strandängen - delområde 2. Här syns ett typiskt avsnitt
med mycket trampspår och jättestarr.
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Delområde 3

Området var helt ohävdat vid tiden för inventeringen. I förgrunden syns dock hävdgynnade arter som
mannagräs (högvuxet) tillsammans med kärrkavle (ej synlig på bilden). I övrigt märks ruggar med
ohävdsarter som vasstarr och grenrör.
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Bilaga 4
Kärlväxtinventering delområde 1
Örter
Andmat
Bergsyra
Besksöta
Bitterpilört
Blodrot
Bockrot
Bredkaveldun
Brunört
Brännässla
Fingerört
Frossört
Grusstarr
Grässtjärnblomma
Grönknavel
Gulkämpar
Gulmåra
Gulvial
Gårdsgroblad
Gåsört
Gökblomster
Hallon
Havssälting
Humleblomster
Humleblomster x Nejlikrot
Hönsarv
Höstfibbla
Jordreva
Jungfrulin
Kråkvicker
Käringtand
Kärrkavle
Kärrstistel
Kärrsälting
Läkevänderot
Majbräken
Majsmörblomma
Mannagräs
Nejlikrot
Ogräsmaskros
Ormrot

3
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
2
1

Revfibbla
Revsmörblomma
Rödklöver
Skogsklöver
Strandkrypa
Strandlysing
Strätta
Styvmorsviol
Sumpmåra
Svalting
Svartkämpar
Svinrot
Teveronika
Tiggarranunkel
Vanlig smörblomma
Vattenmåra
Vitklöver
Vitmåra
Vägtistel
Åkerfräken
Älggräs
Ängssyra
Ängsviol
Ärenpris
Örnbräken

1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
3
2
2
2
1
1
3
2
1
1
1

Träd, buskar
Tall
Gran
En
Ek
Klibbal

1
1
1
1
2

T- och K-arter 1630
T- och K-arter 6410
Frekvens
1 Fåtalig
2 Vanlig
3 Riklig/dominerande
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Tågväxter, halvgräs, gräs
Agnsäv
2
Blekstarr
2
Blåtåtel
1
Brunven
1
Darrgräs
1
Engelskt rajgräs
1
Flaskstarr
2
Fårsvingel
1
Grenrör
1
Harstarr
1
Hirsstarr
1
Hundstarr
3
Hundäxing
1
Jättegröe
2
Jättestarr
3
Knappsäv
2
Knägräs
1
Krypven
3
Kärrgröe
2
Madrör
1
Piprör
1
Pillerstarr
1
Plattstarr
3
Ryltåg
1
Rödsvingel
2
Rödven
2
Salttåg
2
Smågröe
2
Stagg
1
Timotej
2
Tuvtåtel
3
Vass
2
Vasstarr
2
Veketåg
3
Vårbrodd
1
Ängsfryle
1
Ängsgröe
1
Ängskavle
3
Ängssvingel
2

