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Så här vid årets slut vill vi dela med oss av några nyheter om arbetet med grön
infrastruktur. Länsstyrelsen är på gång med att peka ut särskilda ansvarsarter för
länet, arter som kan användas vid prioritering av naturvårdsinsatser framöver. Vi vill
även berätta att arealen betesmark med höga naturvärden ökar, vilket visar på ett
stort engagemang för vårt vackra sörmländska landskap. Vi återkommer med flera
nyheter nästa år!
Har du koll på kartunderlagen?
Alla kartunderlag om grön infrastruktur finns
samlade i länsstyrelsens publika webbkarta
(sök på ”grön infrastruktur”) Underlagen finns
även att hämta i planeringskatalogen, som
används på kommunerna.
På kartorna kan du studera vart i länet vi har
värdefulla betesmarker, skogar, skyddsvärda
träd, vattendrag osv. Med god kunskap om
naturen och landskapet kan både privata och
offentliga aktörer göra kloka prioriteringar som
gynnar den biologiska mångfalden.
Behöver du ha hjälp med att komma i gång?
Kontakta länsstyrelsen eller kolla på goda
exempel i dessa kartberättelser:
•
•

Förslaget kommer innehålla arter där länet
hyser en ovanligt stor andel av populationen, i
förhållande till länets storlek. Dessutom ingår
symbolarter för naturvården, nyckelarter som
många andra arter är beroende av samt arter
med utpräglade randpopulationer i länet. I
nästa steg kommer vi även att peka ut
ansvarsmiljöer.
Syftet är att identifiera arter och miljöer som
bör prioriteras i länet, exempelvis vid olika
naturvårdsinsatser såsom skydd och skötsel
av värdefull natur och inom arbetet med
hotade arter.
Stefan.silfverblad@lansstyrelsen.se

Till Länsstyrelsens kartberättelse om grön
infrastruktur i Södermanland
Till Nationella kartskikt med värdetrakter

Karin.ekstedt@lansstyrelsen.se

Ansvarsarter för länet
Länsstyrelsen planerar att under nästa år
skicka ut ett förslag till ansvarsarter för
Södermanlands län. Ideella föreningar,
kommuner m.fl. kommer ges möjlighet att
lämna synpunkter på förslaget.

Vårstädning i Ängbackens naturreservat.
Foto: Monika Gustafsson

Vill du veta mer om grön infrastruktur? Gå in på Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland eller kontakta
Trine Haugset, samordnare för Länsstyrelsens arbete med grön infrastruktur, trine.haugset@lansstyrelsen.se.

Grön infrastruktur i praktiken – en film om
Hjälmarens lövskogslandskap
Runt sjön Hjälmaren finns ett unikt och
värdefullt kulturlandskap, rika miljöer för
biologisk mångfald och lövskogar som kan
producera trädslag och sortiment som
efterfrågas av marknaden. Här pågår ett
samarbete över såväl läns- som
kommungränser för att tillsammans inspirera
till ett hållbart brukande med fokus på
lövskogsmiljöerna.

Resultaten rapporteras in till artportalen och
presenteras i årsvisa rapporter på
länsstyrelsens webbplats.
Underlagen som tas fram, kan användas bl.a.
inom ärendehantering på myndigheter och
kommuner, så som strandskydds- och
vattenverksamhetsärenden, samt inom arbetet
med att skydda den marina miljön via olika
skyddsformer.
Karl.svanberg@lansstyrelsen.se

LÄNK till filmen som sätter markägarens insatser i
centrum.

Arealen betesmarker ökar!
Arealen betesmark är en av flera indikatorer
som följs upp inom miljömålet ”Ett rikt
odlingslandskap”. Arealen i vårt län har varierat
ordentligt de senaste 10 åren, men ligger
sedan några år tillbaka stabilt.
I uppföljningen summeras alla olika typer av
betesmark såsom öppen och trädbärande
betesmark, skogsbete, gräsfattig mark,
mosaikbetesmark samt areal av slåtteräng.
Alla typer av betesmarker med höga
naturvärden, inklusive slåtterängar, har ökat i
areal sedan 2014.
2020 ligger den totala arealen på drygt 17
tusen hektar, inte sedan början av 2000-talet
har det legat på samma nivå. Miljömålsuppföljningen görs varje höst på regional nivå
som sedan rapporteras till Naturvårdsverket.
Malin.almquist@lansstyrelsen.se

Kartläggningen av Östersjön fortsätter
I somras inventerades marina naturvärden från
Nyköping till Oxelösund. Detta som en del av
ett flerårigt projekt med syfte att göra en
länstäckande kartläggning av länets kust där
sammanhängande områden med höga tätheter
av långskottsvegetation (vegetation som
sticker upp en del från botten) och känslig
marin växtlighet kartläggs.

Mulholkar blir bon åt skalbaggar
Länsstyrelsen kommer under vintern att sätta
upp ett tiotal mulmholkar i utvalda naturreservat. Mulmholkar fungerar som
konstgjorda hålträd, och är ett sätt att hjälpa de
många hotade arter av skalbaggar och andra
småkryp som är beroende av gamla, grova och
ihåliga träd.
Denna livsmiljö är
idag hotad i sig,
och holkarna kan
därmed både
erbjuda arterna
fler boplatser
samt bidra till
bättre spridningsmöjligheter mellan
befintliga hålträd.
Arbetet görs inom
länsstyrelsens
uppdrag om
åtgärdsprogram
för hotade arter.
Mulmholkar ett alternativ i brist på
håliga träd. Foto: Länsstyrelsen
Kajsa.mellbrand@lansstyrelsen.se

God jul och gott nytt år
önskar GI-gänget på Lst!
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