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SKÖTSELPLAN FÖR BÄCKÄNGSMONS NATURRESERVAT

Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn bör göras senast inom 10 år för att
bedöma behovet av revidering. Skötselplanen har upprättats av Länsstyrelsen 2006. Planförfattare
har varit Maria Taberman.
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Bäckängsmons naturreservat

A. ALLMÄN BESKRIVNING
1. Administrativa data om naturreservatet
Reservatets
benämning:

Bäckängsmons naturreservat

REG-DOS nr:

2010850

Beslutsdatum:

2006-12-19

Län:

Östergötland

Kommun:

Kinda

Areal:

15,1 ha
Land: 15,1 ha
Vatten: Produktiv skog

15,1 ha
0 ha
14,7 ha

Naturtyper:
(Natura 2000 habitat)
Barrblandskog (Natura 2000-habitat 9010) 14,5 ha
Trädklädd betesmark (Natura 2000-habitat 0,6 ha
9070)
Prioriterade
bevarandevärden
Naturtyper

Barrskog

Övrigt:

Området är Natura 2000 område; kod SE0230308

Naturvårdsförvaltare:

Länsstyrelsen Östergötland

Lägesbeskrivning:

5,5 km OSO Kättilstad kyrka

Vägbeskrivning:

Från Kisa väg 134 österut mot Oppeby
och Åtvidaberg. Området ligger vid
Söderö gård, strax söder om landsvägen.
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2. Syfte, föreskrifter och skäl för beslut
(se reservatsbeslut)

3. Översiktlig beskrivning av befintliga förhållanden

3.1 Naturbeskrivning

Området är 15,1 ha och karaktäriseras av en gammal barrblandskog, som ligger i en nordvänd
brant sluttning.
Geologi
Berggrunden i området består av granit. Jordarterna domineras av morän som bitvis är blockig till
storblockig, särskilt i nordsluttningen. I söder finns en kanjonliknande nedskärning i berggrunden
i nordväst-sydostlig riktning. I de högre delarna av området går berget i dagen här och var. I de
sydöstra delarna som sluttar neråt är det gott om blockrika partier. Höjdskillnaden mellan lägsta
och högsta delarna av naturreservatet är ca 60 m, från ca 100 -160 meter.
Vegetation
Området domineras av en gammal barrblandskog med stort inslag av grova träd och död ved. I
de nedre delarna av nordsluttningen dominerar grov gran, medan tallinslaget blir allt större ju
högre upp i sluttningen man kommer. Högst upp i området dominerar tall i en tallskog som är
skött som produktionsskog, men som hyser en del äldre tallar och lite lövinslag av björk och asp
mm. Lunglav Lobaria pulmonaria och skuggorangelav Caloplaca lucifuga finns i området. På marken
dominerar mossor i nordsluttningen och blåbär- och lingonris i de övre delarna. I kanjonen i den
sydvästra delen av området växer en del mycket grova lövträd. Lövinslaget i skogen är störst i den
södra och sydöstra delen av området där skogen bitvis har en karaktär av lövbränna med
dominans av björk.
I den sydöstra delen av området väster om vägen finns en ravin, där det rinner fram en mindre
bäck. I anslutning till bäcken finns ett antal grova ekar omgivna av hasselbuskar och
igenväxningsvegetation i form av asp och björk mm. Detta område har betats i relativt sen tid,
men är numera ohävdat. På ekarna finns en värdefull lavflora med bl. a brun nållav Chaenotheca
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phaeocephala. På marken återfinns rester av en flora som påminner om att området tidigare betats. I
den västra delen av området rinner bäcken nerför några kala klippsidor vilket gör ett säreget
intryck. Också utmed vägen leder norrut växer en del äldre ekar i vägkanten.
Fauna
Det finns goda förutsättningar för en rik skalbaggsfauna i området. I övrigt torde djurlivet vara
representativt för områden av detta slag med hjort, rådjur, älg, hare och grävling mm. Ingen
noggrannare inventering av djurlivet har genomförts i området. Vid insektsinventeringar på andra
delar av Söderö har bl. a. den ovanliga skalbaggen läderbagge Osmoderma eremita hittats. Flera av de
ekar som växer i den östra delen av naturreservatet bedöms ha förutsättningar att hysa bl. a
ovanliga skalbaggar.
Kulturhistoriska förhållanden
Inga äldre kulturhistoriska lämningar är hittade i området.

3.2 Historisk och nuvarande markanvändning

.
På häradskartan från 1870-talet är området markerat som utmark utöver en mindre del
slåttermark i väster. Det gårdsnära läget innebär att området med stor sannolikhet ingått i ett
skogsbete. Dock är området bitvis svårframkomligt så boskapen har antagligen inte rört sig i alla
delar av området.
Markägaren har på eget initiativ sedan länge undantagit nordsluttningen inom området från
skogsbruk, vilket bidragit till att det har utvecklats mycket höga naturvärden här.
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3.3 Områdets bevarandevärden
3.3.1 Biologiska bevarandevärden
Död ved i stor mängd. Naturlig succession i skogsmiljö.
Representativ barrblandskog. Mossor, lavar och svampar
3.3.2 Geologiska bevarandevärden
Området ligger i ett sprickdalslandskap och domineras av morän. Området är representativt för
regionen.
3.3.3 Kulturhistoriska bevarandevärden
Inga fasta fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar är registrerade inom området.
3.3.4 Intressen för friluftslivet
Delar av området består av en orörd och gammal representativ barrblandskog med riktigt gamla
träd.

3.4 Källuppgifter

Tryckta
Natur och Kultur -Miljöer i Östergötland, Söderö nr K51, Länsstyrelsen i Östergötlands län 1983
Nyckelbiotopsinventering: nr 070680081 (nyckelbiotop), Skogsvårdsstyrelsen Östra Götaland, 1997
Geologiska kartan ser. Aa 155 Åtvidaberg
Ej tryckta
Natura 2000-databasen, område SE0230308
Hotart-databasen
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B. PLANDEL
1 Syfte med naturreservatet

Syftet med Bäckängsmons naturreservat är att i gynnsamt tillstånd bevara de värdefulla
naturmiljöerna barrnaturskog och ett lövdominerat mindre område med bl. a äldre och grova
ekar. Syftet är vidare att bevara och utveckla de växt- och djursamhällen som är karaktäristiska för
dessa miljöer. Syftet ska nås genom att barrnaturskogen får utvecklas fritt genom naturlig
succession och att den del av området där det växer grova ekar ska skötas genom aktiv hävd av
något slag, helst bete.

2 Disposition och skötsel av mark
Se under respektive skötselområde.

2.2 Skötselområden

Reservatet är indelat i 3 skötselområden; 1) Skog som lämnas för fri utveckling, 2) Hävdad mark,
3) Anordningar för friluftslivet

Av figuren framgår reservatets indelning i 3 skötselområden varav område 3 avser P-plats och
stig. Det är en barrskog med i vissa delar påtagligt inslag av lövträd (område 1) och ett område
med ett 10-tal grövre ekar (område 2). Total areal för reservatet är 15,1 ha. Ortofotot från 1997 i
bakgrunden har medgivande från Lantmäteriverket 1997; Ur GSD-Ekonomiska kartan
diarienummer 507-98-3015.
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2.2.1.Skötselområde 1
Areal: 14,5 ha
Beskrivning
Skötselområdet utgör huvuddelen av naturreservatet och består helt av mer eller mindre sluten
skogsmark.
Område 1a består av en relativt brant nordsluttning med en talldominerad barrnaturskog.
Trädens storlek är imponerande både vad gäller höjd och stamdiameter. Markskiket är mossrikt
och i området finns flera sällsynta arter av lavar. Marken är bitvis mycket blockrik och
svårframkomlig.
Område 1b består av höjdpartierna ovanför nordsluttningen. Skogen domineras också här av tall
och skogen är skött och genomgallrad. Ett litet inslag av löv finns i området. I de högst belägna
partierna är jordlagret tunt och hällmarkspartier finns.
Område 1c utgör den östra delen av naturreservatet. Hela område 1c sluttar åt öster, här är
inslaget av lövträd som störst inom skötselområde 1. I nordost återfinns en del grövre lövträd
medan de sydöstra delarna bitvis har karaktär av lövbränna med ung björkskog. Ju högre upp
man kommer i området, desto större är inslaget av tall.
Område 1d är ett mindre område som omfattar en kanjonliknande bildning med relativt branta
sluttningar på sidorna. Skogen, som består av både barr- och lövträd, i framför allt de nedre
delarna av område 1d har en imponerande höjd vilket antyder de bördiga förhållandena. I den
västra delen av området finns en grupp med grövre aspar.
Den norra kanten av skötselområdet har ingått i betesfålla tillsammans med den intilliggande
vallen under lång tid. Ett staket löper längs med nordsluttning en liten bit in i naturreservatet.
Bevarandemål och gynnsamt tillstånd
• Skötselområdet ska bibehålla samt utveckla de naturvärden som finns. Utpekade livsmiljöer
och/eller arter enligt Natura 2000; västlig taiga skall uppnå eller bibehålla en gynnsam
bevarandestatus. Alla arter som är knutna till de gamla barrträden ska fortleva på lång sikt och
helst öka i sin utbredning eller populationsstorlek.
• Rödlistade arter i synnerhet och andra arter i allmänhet, som är knutna till eller beroende av
nedan barrnaturskog, ska så långt som möjligt fortleva på lång sikt och helst öka i utbredning
eller populationsstorlek.
• De delar av området som består av yngre och/eller skött skog ska utvecklas mot en
naturskogsartad barrblandskog med stort lövinslag.
• Mängden död ved ska öka i de delar av området som är påverkade av skogsbruk i sen tid.
Åtgärder

Restaureringar

Inga restaureringar är aktuella inom skötselområde 1.

Löpande skötsel:

Ingen löpande skötsel är aktuell inom skötselområde 1. Det område som sedan tidigare ingått i
beteshägn kan fortsättningsvis göra så. Det är dock inget krav av biologiska skäl att området
betas.
2.2.2 Skötselområde 2
Areal: 0,6 ha
Beskrivning
Skötselområde 2 består av ett mindre område med ett knappt tiotal grövre ekar och är beläget i
anslutning till den väg som går genom naturreservatets västra del. Den ena delen av området, 2a,
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ligger i huvudsak i en svacka i terrängen och en bäck rinner norrut genom området. I
skötselområde 2a finns flera grova och gamla ekar. Här finns också inslag av andra lövträdslag
främst i form av igenväxningsvegetation. På marken finns bitvis en grässvål medan andra partier
är mer lundartade med en upplöst grässvål. Området har tidigare, åtminstone delvis, ingått i en
betesfålla. I den södra delen av område 2a ingår ett litet aldominerat område utmed bäcken. Det
aldominerade området avgränsas i norr av skogsväg i öst-västlig riktning.
Område 2b ligger utmed vägen i kanten av naturreservatet och här växer ca 5 något yngre ekar.
Bevarandemål och gynnsamt tillstånd
• Skötselområdet ska i första hand bibehålla samt utveckla de naturvärden som finns kopplade
till ekarna. Utpekade livsmiljöer och/eller arter enligt Natura 2000 trädklädd betesmark skall
uppnå eller bibehålla en gynnsam bevarandestatus. Alla arter som är knutna till ekarna ska
fortleva på lång sikt och helst öka i sin utbredning eller populationsstorlek.
• Rödlistade arter i synnerhet och andra arter i allmänhet, som är knutna till eller beroende av
grova och äldre ekar, ska så långt som möjligt fortleva på lång sikt och helst öka i utbredning
eller populationsstorlek
Åtgärder

Restaureringar

•

•
•

Där det finns ett för tätt träd- eller buskskikt kring ekarna skall en frihuggning göras. Detta
bör genomföras i omgångar för att minimera en chockpåverkan i området då flera arter är
känsliga för hastiga förändringar i mikroklimatet. Inga gamla träd ska huggas ned. De flesta
blommande buskar (t ex hagtorn), gamla hasselbuketter och död ved lämnas kvar.
Några yngre ädellövträd som växer upp ska sparas. Dessutom behövs åtgärder för att främja
etablering av nya lövträd i området.
Engångsåtgärd bör vara att sätta upp ett stängsel som möjliggör bete av den norra delen av
område 2a väster om vägen. Om bete av området ska ske bör det lämpligen sambetas med
den åkermark som ligger i direkt anslutning till skötselområdets norra gräns.

Löpande skötsel:
•
•
•

Helst årlig hävd, bete eller slåtter med efterbete, inom den norra delen av område 2a.
Skötselområdet kan möjligen skötas enbart genom återkommande röjningar kring de grova
ekarna.
Röjning av igenväxningsvegetation inom hela området.

2.2.3 Skötselområde 3
Beskrivning
Skötselområdet utgörs av anordningar för friluftslivet.
Åtgärder

Engång

En parkeringsplats ska anläggas i närheten av naturreservatet, se markerad plats på karta över
skötselområden.
En informationstavla med informationsskylt ska sättas upp vid p-platsen.
En vandringsslinga ska iordningställas inom naturreservatet.

Löpande skötsel:

Underhåll av parkeringsplats, informationstavla och vandringsled.
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2.3 Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder
Skötselåtgärd

När

Var

Prioritet

Frihuggning av ekar
Röjning av igenväxn. veg.
Parkering + skylt
Vandringsled
Betesdrift
Inga åtgärder

2008-2009
2008-2009
2007-2008
2007-2008
Årligen
2007-2017

Omr 2
Omr 2
Omr 3
Omr 3
Omr 2, del av
Omr 1

1
1
1
1
2
-

2.4 Jakt

Jakt är tillåten inom hela reservatet. Vid jakt får jakthund användas. Älgdragare för fällt vilt får
användas med stor försiktighet. Markskador pga körning ska undvikas. Det är förbjudet att sätta
upp nya jakttorn eller röja siktgator för jakt.

2.5 Utmärkning av reservatets gräns

Utmärkning av reservatsgränsen ska utföras av naturvårdsförvaltaren enligt svensk standard SIS
031522 och enligt Naturvårdsverkets anvisningar.

3. Tillsyn

För närvarande bedöms ingen speciell tillsynsman behövas inom reservatet. Tillsyn av reservatet
skall ombesörjas av länsstyrelsen.

4. Dokumentation och uppföljning

Skötseln av naturreservatet ska ske på ett sådant sätt att önskat resultat uppnås till lägsta möjliga
kostnad. Effekterna av utförda skötselinsatser måste därför alltid följas upp. Uppföljningen ska
sedan ligga till grund för förändringar av skötselmetoder och revidering av skötselplanen.

4.1. Dokumentation och inventeringar

Inga särskilda inventeringar planeras i dagsläget inom reservatet.

4.2. Uppföljning
4.2.1. Uppföljning av bevarandemål och gynnsamt tillstånd
Uppföljningen skall ske enligt fastställda metoder som används inom miljöövervakning nationellt
eller regionalt eller i samband med Natura 2000. Lämpliga parametrar för uppföljning i reservatet
är hur arealen av naturtyperna, och hur dess ingående strukturer och funktioner, förändras.
Målsättningen med uppföljningen är att kunna se om uppställda bevarandemål enligt
skötselplanen uppfylls och för att fastställa om gynnsam bevarandestatus för utpekade arter och
habitat enligt Natura 2000 erhålls i Naturanätverket.
4.2.2 Uppföljning av effekter av skötselåtgärder
En uppföljning av naturvärdenas utveckling ska ske i de områden där åtgärder genomförs.
Genomförandet av skötselplanens åtgärder skall följas upp så att den genomförda skötseln leder
till att bevarandemålen uppfylls på sikt.
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5. Finansiering av naturvårdsförvaltningen
5.1 Finansiering av naturvårdsförvaltningen

Alla i planen redovisade åtgärder bekostas av offentliga medel. Även andra finansiärer,
exempelvis fonder eller stiftelser, kan bli aktuella. Dessa medel skall i så fall administreras av
Länsstyrelsen. Eventuella intäkter från gagnvirke tillfaller staten.

6 Kartor

Som komplettering till kartor tidigare i dokumentet infogas här även en karta med
skötselområden med fastighetskartan som underlag.
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