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Frossört – en av många örter som förekommer fåtaligt i Långmarens fuktäng.

2

Titelbladets bild: Områdets största dike som löper från sydost mot nordväst och helt domineras av
jättestarr. Grenrör bildar bård intill diket. På bilden syns uteslutande den ohävdade västra delen av
inventeringsområdet.

Sammanfattning
Inför en planerad restaurering av den gamla våtmarken väster om Långmaren i Nynäs
naturreservat har en kärlväxtinventering genomförts. Vid inventeringen noterades inga
rödlistade arter och ytterst få typiska arter för natura 2000-naturtypen 6410 noterades.
Vegetationen bedömdes som trivial och tydligt påverkad av höga näringsnivåer och svag
hävd. Nuvarande klassificering enligt Natura 2000-systemet bedöms som felaktig.
Återskapandet av en våtmark i inventeringsområdet bör påverka områdets naturvärden
positivt.

Inledning/Bakgrund
Inför en planerad restaurering av den gamla våtmarken väster om Långmaren i Nynäs
naturreservat fick Adoxa Naturvård i uppdrag av naturreservatsförvaltaren Sörmlands
Naturbruk/Öknaskolan att genomföra en kärlväxtinventering. Eftersom den här delen av
Nynäs NR ingår idet europeiska nätverket av skyddad natur - Natura 2000 ingick även i
uppdraget att klassificera områdets naturtyper och resonera kring hur dämningsprojektet
kan tänkas påverka floran och naturvärdet i eventuella Natura 2000-naturtyper.

Metod
Arbetet inleddes med en genomgång av befintligt material - historiska kartor och
artportalen. Området besöktes därefter vid tre tillfällen under juni och juli 2019 då
kärlväxter eftersöktes. Artnamn enligt ”Den nya nordiska floran” Mossberg, Stenberg 2003.

Beskrivning
Inventeringsområdet utgörs av de lågt liggande gräsmarkerna väster om Museigården
Långmaren i Nynäs naturreservat. Flera diken korsar området. Några tillför vatten från de
högre belägna markerna kring gården. Medan ett par större vattenförande gravar avvattnar
området mot nordväst. En grav utgör gräns mot åkermarken i väster och den andra graven
utgör tillsammans med ett elstängsel gräns mellan den betade marken i öster och den
ohävdade i väster.
En mindre areal i norr är beskogad med ung – medelålders glasbjörk med inslag av klibbal.
Här i fältskiktet märks skogssäv, flaskstarr, jättestarr, kärrgröe, tuvtåtel och en lång rad örter
som kärrsilja, ekorrbär, bitterpilört, strandklo, strandlysing och sprödarv. De öppna
markerna däromkring domineras i varierande grad av beståndsbildande arter som skogssäv
och grenrör men tuvtåtel, revsmörblomma, kvickrot, veketåg och flaskstarr förekommer
också talrikt och kan i varierande grad dominera fältskiktet. I och kring de större gravarna
märks täta bestånd av jättestarr, flaskstarr, grenrör och i särskilt i söder även vass.
Vass är helt dominerande art i inventeringsområdets södra del – i synnerhet i den ohävdade
våtmarken väster om stängslet. Närmast åkern i väster breder en 10 meter bred bård av
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kvickrot ut sig. Den övergår i en minst lika bred bård av grenrör som sedan österut ersätts av
den mycket täta, högvuxna och helt dominerande vassen.
De nämnda beståndsbildande arterna ovan karakteriserar området men det finns gott om
andra arter representerade. Knappt 100 stycken noterades vid inventeringen. Men de flesta
av dem uppträder ganska glest. Kärrkavle, sumpfräne, dyveronika, sumpförgätmigej och den
i länet tämligen sällsynta sprödarven är exempel på det. I den ohävdade västra delen av
inventeringsområdet dominerar vass. Här och var kan enstaka individer av besksöta,
vattenmärke, sprängört och fackelblomster överleva i den täta vassen. Den skogliga
signalarten kärrbräken utgör ett undantag och lyckas bilda individrika bestånd trots tuff
konkurrens med vass.
Under inventeringen noterades enkelbeckasin som är en typisk art för naturtypen 6410
”fuktängar med blåtåtel eller starr”. Den visade sig vid samtliga tre fältbesök och häckar
troligen i området. Även den rödlistade buskskvättan (NT) noterades liksom stenskvätta.

Diskussion/Slutsatser
Naturtyper
Inventeringsområdet är ett Natura 2000-område och idag i sin helhet klassificerat som
naturtyp 6410 – ”fuktängar med blåtåtel eller starr”. Definitionen av 6410 är ganska
tillåtande och det understryks i ”Naturvårdverkets vägledning för 6410 - fuktängar” att
naturtypen varierar beroende på hävd och hävdintensitet i synnerhet på surare jordar. Trots
det är det svårt att hitta de vegetationskvalitéer i inventeringsområdet som skulle motivera
en klassificering inom Natura 2000-systemet. Vegetationen i området är visserligen tämligen
artrik men den är samtidigt väldigt artgles och några få ohävdsarter dominerar över i stort
sett hela området – vass, grenrör, jättestarr, skogssväv, tuvtåtel, veketåg, brännässla och
ytterligare några arter. De dominerande arterna indikerar dessutom, med något undantag,
höga näringsnivåer i marken. Natura 2000-systemets karaktärsarter och typiska arter för
naturtypen 6410 vilka i huvudsak är hävdgynnade och kväveskyende saknas i det närmaste
helt. Den typiska arten sumpmåra utgör enda undantaget bland kärlväxterna och
enkelbeckasin bland fåglarna. Nuvarande klassificering är därför felaktig vilket bör innebära
att det inte finns några formella hinder inom Natura 2000-regelverket för att överföra
inventeringsområdet till våtmark.
Naturtypskoden 6410 – ”fuktängar med blåtåtel eller starr”, bör ersättas med 6910 – ”öppen
kultiverad gräsmark” för all öppen mark. Den sistnämnda naturtypen har inget skyddsvärde
inom Natura 2000. Möjligen kan en annan kodning bli aktuell för det vassdominerade
området i söder som inte varit uppodlat men även det saknar skyddsvärde inom Natura
2000. Den skogsklädda delen i norr bör kodas 9900 – ”ickenatura-skog”.
Våtmark
Om planerna på att anlägga en våtmark i inventeringsområdet sätts i verket kommer det att
få positiva konsekvenser för vegetationen och den biologiska mångfalden i området. Flera av
områdets befintliga växtarter kommer att öka sin förekomst och många, för området helt
nya våtmarksarter, kommer sannolikt att etablera sig. Troligen kommer ytterst få arter att
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försvinna som ett resultat av våtmarken. Arealen friskäng minskar visserligen men det
kommer att finnas livsutrymme för friskängens arter i våtmarkens betade periferi.
En våtmark som utformas och sköts på ett bra sätt kan vara attraktiv för många organismer –
inte minst för fågellivet. Det öppna vattnet erbjuder en bra miljö för rast och födosök.
Genom ett hårt betestryck kan en blå bård bildas i kanten av den öppna vattenytan. Där kan
vadare och simänder finna skydd och kanske även häckningsplatser. Genom att anlägga öar i
det öppna vattnet ökar chansen för fågelhäckningar. Frörika vattenväxter kan fungera som
föda för många fåglar. Andra organismgrupper som lockas av grunda vattenrika miljöer är
tex groddjur, snäckor, musslor, insekter – i synnerhet sländor av olika slag.
Våtmarken har dessutom en mycket viktig funktion som reningsverk genom att fånga upp
näringsämnen som kväve och fosfor från intilliggande åkermark. Minskad näringsbelastning
innebär bättre vattenkvalitet i den närliggande Rundbosjön och i förlängningen minskad
näringsbelastning i Trobbofjärden och slutligen även i Östersjön.
Vid tiden för inventeringen sommaren 2019 betades den östra sidan medan den västra var
helt ohävdad och dominerad av några få ohävdsarter. Artrikedomen var betydligt större i
den betade delen än i den ohävdade. Det är viktigt att den planerade våtmarkens stränder
och dess närmaste omgivning betas. Under positiv inverkan av ett hårt betestryck är det
rimligt att anta att våtmarken kommer att bidra till områdets betydelse för biologisk
mångfald på ett positivt sätt.
Man kan också se anläggandet av en våtmark med vattenspegel vid Långmaren som en
restaurering av befintlig men sedan länge igenvuxen våtmark. Insatsen får därmed även ett
kulturhistoriskt värde.
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Bilaga 1

Inventeringskarta
Naturreservatets gräns
är vitmarkerad.
Inventeringsområdets
gräns är rödmarkerad.
Vassdominerat
område är inringat i
söder liksom sumpskogen
i norr.
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Bilaga 2

Historiska kartor

Den häradsekonomiska kartan från
år 1900 ungefär visar att
inventeringsområdet i norr var
beskogat med lövträd. Centrala
delar nyttjades som slåtteräng
medan den södra delen
huvudsakligen utgjordes av våtmark
och öppet vatten. I det närmaste
hela området var omgärdat av
åkermark.
Den ekonomiska kartan från 1950talet visar att trots lång tids
utdikning av området har inte mer
areal omförts till åkermark.
Sumpskogen i norr har inte förtätats
utan avverkas sannolikt med jämna
mellanrum. Fuktäng dominerar men
inget öppet vatten är markerat.
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Bilaga 3 Miljö- och artbilder

Ovan - norra delen: Stora
grenrörsbestånd i väster,
jättestarr i diket och en smal bård
med kvickrot. Nerbetade bestånd
av grenrör, kvickrot, tuvtåtel och
många fler arter karakteriserar
vegetationen på den östra sidan.
Nedan - södra delen:
Dominerande vass i väster och
avbetat grenrör, tuvtåtel m fl
arter på den östra sidan.
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Bilaga 4 Artlista
Örter
Baldersbrå
Besksöta
Bitterpilört
Bredkaveldun
Brunskära
Brunört
Brännässla
Dunört sp
Dyveronika
Ekorrbär
Fackelblomster
Fiskmålla
Frossört
Grässtjärnblomma
Gulmåra
Gårdsgroblad
Gåsört
Hampdån
Hundkex
Hönsarv
Höstfibbla
Korsört
Krusskräppa
Kråkklöver
Kärrbräken
Kärrsilja
Kärrstistel
Kärrstjärnblomma
Kärrviol
Lomme
Lånke sp
Majbräken
Majsmörblomma
Mannagräs
Ogräsmaskros
Pipdån
Revsmörblomma
Rödklöver
Röllika
Skogsbräken
Skogsnarv
Skogssallat

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

Sprängört
Sprödarv
Stor trampört
Strandklo
Strandlysing
Sumpfräne
Sumpförgätmigej
Sumpmåra
Sumpnoppa
Svinmålla
Svärdslilja
Teveronika
Tiggarranunkel
Tomtskräppa
Topplösa
Vanlig smörblomma
Vattenmåra
Vattenmärke
Vitklöver
Vitsippa
Vägmålla
Vägtistel
Åkertistel
Åkerfräken
Åkermynta
Åkerviol
Älggräs
Ältranunkel
Ängssyra

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Tågväxter, halvgräs, gräs
Flaskstarr
Grenrör
Gråstarr
Hundäxing
Jättestarr
Kvickrot
Kärrgröe
Kärrkavle
Ryltåg
Rödsvingel
Rödven
Skogssäv
Timotej
Tuvtåtel
Vass
Veketåg
vitgröe
Ängsgröe
Ängskavle
Ängssvingel

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

Träd, buskar
Glasbjörk
Gråvide
Klibbal

3
1
2

Fåglar
Enkelbeckasin
Buskskvätta (NT)
Stenskvätta

Frekvens
1 Enstaka/fåtalig
2 Vanlig
3 Riklig/dominerande
T- och K-arter 6410
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