Bilaga till ÖP 50 Målsjön

Målsjön ett stycke unik natur nära Kristdala och Oskarshamns kommun.
Oskarshamnsbygdens Fågelklubb är en ideell förening som startades 1979. Föreningen driver olika
projekt för naturvården och fågelskydd. Ett av projekten som föreningen arbetar under lång tid ca
27 år är restaureringen av Målsjön vid Röstorp. Under 1980 talet hade betestrycket på
strandängarna minskat så strandängarna höll på att växa igen.
Målsjön tillhör Viråns vattensystem och ån passerar genom sjön Hägern. Målsjön var tidigare en
del av sjön Hägern. Målsjön dränerades 1930 i ett stort sjösänkningsföretag där Hägern, Storyttern
sänktes men dräneringen i Målsjön blev ej 100 procentig. Sjön utvecklades i stället till en vassjö
med betade sötvattenstrandängar. Intilliggande byn Röstorp har anor sedan mitten av 1500 talet och
är kulturhistoriskt väldigt intressant. Odlingslandskapet är relativt varierat med en ganska blockiga
terräng med mycket berg i dagen. Stenmurar, odlingsrösen och stentippar finns det ett stort antal av
inom vissa delar.
I länsstyrelsens bevarandeprogram för odlingslandskapet i Kalmar län är Röstorp / Målsjön klass 1,
alltså högsta klass. Det finns också en väl bevarad Ängslada som madslåttern förvarades i och den
är av typen stor brädlada. Vidare finns också i området en väl bevarad linbastu.
Varför är våtmarker värdefulla
Förr ansågs våtmarker värdelösa med mark som bara ställde till problem och som borde torrläggas.
Under de senaste decennierna har man sett vilken nytta våtmarker gör. De funktioner som
våtmarker uppfyller är bl.a.;
 Dämpning av vattenflöden.
 Fungerar som naturliga vattenmagasin.
 Refuger för fågel-, fisk, insektsarter mm.
 Upprätthåller biologiska mångfalden i landskapet.
 Utgör spridningskorridorer för många växt och djurarter.
 Avskiljer närsalter och kemiska ämnen.
 Fungerar som filter för sjöar och foder för boskap.
 Rekreation som fågelskådning, fiske mm.
 Kulturhistoriska värden
Oskarshamnsbygdens Fågelklubb har tillsammans med markägarna gjort en omfattande restaurering
av själva Målsjön. Vi har bland annat röjt buskar, fräst strandängarna och stängslat området för att
öka betestrycket.
De senaste sju åren har även vassen slagits ute i sjön med en amfibiegående maskin för att få upp
klarvattenytorna. Den senaste åtgärden med vasslåtter har medfört en ny utveckling av fågellivet i
sjön och antalet fågelarter har ökat.
Syftet med restaureringen är att återge området dess karaktär av småländsk fågelsjö med öppna
vattenytor och betade strandängar, är även ett populärt besöksmål för turister och Oskarshamnare.

Målsjön har sedan gammalt en mycket väl dokumenterad fågelfauna och kallades tidigare för "Lilla
Tåkern". Vi hyr in boskap av rasen Highland cattle och Herford för att genom bete hålla
strandängarna öppna.
Karaktärsfåglar vid Målsjön är rördrom, sångsvan, brun kärrhök, fiskgjuse, lärkfalk, havsörnen
jagar i området, trana, vattenrall, tofsvipa och vissa år kan även småfläckig sumphöna spela ute i
sjön.
Dessutom måste det årligen röjas buskar ute på strandängarna.
Målsjön är ett populärt besöksmål på vår och sommar, det brukar komma mellan 1000-1500
personer årligen.
Det finns många kommuner i bl.a. södra Sverige som insett betydelsen av våtmarker och vad de gör.
Nämnas kan för Kalmar län, Kalmar, Mönsterås och Västerviks kommuner.
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