
Statligt	  bidrag	  till	  lokala	  naturvårdsprojektet	  Lokal	  och	  hållbar	  skötsel	  av	  
kulturlandskapet	  vid	  Österängen,	  En-‐och	  Tjuvholmen	  i	  Nyköpings	  kommun	  
	  
Länsstyrelsen	  har	  beviljat	  oss	  statligt	  bidrag	  med	  högst	  172	  700	  kr	  under	  4	  år.	  Vår	  egen	  
insats	  ”ersätts”	  med	  200	  kr/timme	  och	  ska	  utgöra	  50	  %	  av	  projektets	  totala	  kostnad.	  	  
	  
Minst	  följande	  resultat	  ska	  uppnås	  för	  att	  få	  rätt	  till	  hela	  bidraget:	  
	  
*	  Inledande	  inventering	  av	  området	  (ca	  27	  ha)	  genomförs	  av	  konsult	  
	  
*	  Kunskapsuppbyggnad	  genom	  studiebesök	  och	  föreläsningar	  
	  
*	  Framtagande	  av	  tre	  skötselplaner,	  en	  för	  resp	  område	  
	  
*	  Rådgivning	  av	  kommunekolog	  samt	  informationsmöten	  för	  dialog	  med	  boende	  i	  området	  
	  
*	  Tre	  utbildningar	  i	  motorsågskörkort	  och	  inköp	  av	  liten	  flistugg	  
	  
*	  Genomförande	  av	  restaureringsåtgärder	  i	  området	  i	  form	  av	  trädfällning,	  röjning	  av	  sly	  
samt	  slåtter	  
	  
*	  Uppföljning	  av	  inventering	  av	  området	  genomförs	  av	  konsult	  
	  
*	  Rådgivning	  av	  kommunekolog	  varefter	  tidplan	  och	  arbetsformer	  för	  fortsatt	  skötsel	  av	  
området	  fastställs	  
	  
	  
”Syftet	  med	  projektet	  är	  att	  gynna	  den	  biologiska	  mångfalden	  genom	  att	  återskapa	  
naturvärden	  kopplade	  till	  det	  gamla	  kulturlandskapet.	  Insatserna	  skapar	  också	  en	  mer	  
besöksvänlig	  tätortsnära	  miljö.”	  
	  
”Åtgärder	  som	  kan	  definieras	  geografiskt	  ska	  fotodokumenteras	  före	  och	  efter	  genomförd	  
åtgärd.”	  Viktigt	  att	  tänka	  på	  om	  ni	  gör	  några	  insatser	  innan	  inventeringen	  skett!	  	  
Om	  ni	  har	  funderingar	  kring	  eventuell	  röjning	  m	  m,	  	  kontakta	  respektive	  områdesansvariga	  
innan	  ni	  tar	  fram	  sågen!	  
	  
Österängen:	  	  Ulla	  Kviby	   	   tel	  070	  –	  397	  07	  21	  
Enholmen:	  	  	  	  	  Margus	  Mägi	  	  	   tel	  073	  –	  434	  36	  23	  
Tjuvholmen:	  Inger	  Ahlberg	  	   tel	  0702	  –	  699	  119	  
	  

	  
Utbetalningsplan	  enligt	  avtal	  med	  kommunen	  (som	  är	  rättsligt	  och	  juridiskt	  ansvarig	  inför	  
Länsstyrelsen	  för	  genomförande	  och	  redovisning	  av	  projektet):	  
	  
År	  2017:	   	   100	  000	  kr	   	   Efter	  slutredovisning:	  42	  700	  kr	  
År	  2018:	   	   20	  000	  kr	  
År	  2019:	   	   10	  000	  kr	  


