Bevarandeplan för Natura 2000-området

Svanviken-Lindbacke

Omslagsfoto: Per Folkesson

Natura 2000
Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Utpekande av Natura
2000- områden bygger på krav som finns i EUs fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. Syftet är att
hejda utrotning av vilda djur och växter och att hindra att deras livsmiljöer förstörs. Alla
medlemsländer ska peka ut områden dels för fåglar som anges i EUs fågeldirektiv, dels för naturtyper
och arter som anges i art- och habitatdirektivet. Genom utpekandet åtar sig länderna att de utpekade
värdena i områdena ska bevaras långsiktigt. Natura 2000-nätverket är en av hörnstenarna i EUs arbete
för att bevara biologisk mångfald. I fågeldirektivet och habitatdirektivet listas 170 naturtyper och
sammanlagt cirka 900 växt- och djurarter som särskilt värdefulla. 90 av naturtyperna och drygt 100 av
djur- och växtarterna i habitatdirektivets bilaga 1 och 2 finns i Sverige. Därtill häckar regelbundet
cirka 60 av fågeldirektivets fåglar i vårt land.
Bevarandeplaner
För varje Natura 2000- område ska Länsstyrelsen ta fram en beskrivning. Detta ska göras i särskilda
bevarandeplaner eller i en skötselplan om området även är naturreservat. I planen ska det finnas en
beskrivning av området med bevarandesyfte, bevarandemål och beskrivningar av de naturtyper och
arter som ska bevaras och bidra till gynnsam bevarandestatus. Hot mot Natura 2000-områdets arter
och naturtyper, och behov av bevarandeåtgärder, t ex skydd eller skötsel, ska beskrivas. Informationen
ska underlätta förvaltningen av området och tillståndsprövningar enligt miljöbalken.
I bevarandeplanen redovisas gränser, naturtyper och arter enligt bästa tillgängliga kunskap, vilket för
detta område skiljer sig något från vad som är beslutat av regeringen. Länsstyrelsen har för avsikt att
föreslå dessa ändringar till regeringen när tillfälle ges. Vid förvaltning och tillståndsprövning utgår
man ifrån i verkligheten förekommande naturtyper, varför det är nödvändigt att bevarandeplanen
redovisar dessa, även om de inte har hunnit beslutas av regeringen.
Bevarandeplanen ska fastställas av Länsstyrelsen, som även är ytterst ansvarig för att målsättningen
med området uppfylls. Bevarandeplanen ska revideras när ny kunskap tillkommer eller när
förutsättningar för området ändras. Bevarandeplanen är inte ett juridiskt bindande dokument. För
formell reglering av skydd eller skötsel kan andra beslut behövas, t ex skyddsbeslut för naturreservat.
Föreskrifter enligt eventuella skyddsbeslut gäller parallellt med den tillståndsplikt som gäller inom
Natura 2000.
Tillståndsplikt och samråd
För att inte skada naturvärden krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt
kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det kan även gälla åtgärder utanför Natura 2000området, om de kan påverka miljön i området. Detta regleras i miljöbalken (7 kap. 27-29§§). Då det
kan vara svårt att avgöra vilka åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka naturvärden behöver
man samråda med Länsstyrelsen före genomförandet. Vid skogsbruksåtgärder hålls samråd med
Skogsstyrelsen. Mer information finns hos Länsstyrelsen, läs på webben eller kontakta en
handläggare.

Kartor
Information om naturtypers utbredning och arter i ett enskilt område går att hitta med hjälp av
kartverktyget Skyddad natur. Det kan nås på Naturvårdsverkets hemsida genom att söka på
”kartverktyget skyddad natur”. I kartverktyget söker du upp aktuellt område och klickar på namnet för
mer information (se bilaga för användarhandledning).
Det finns även möjlighet att ladda ner naturtypskartan som shp-fil. Det görs på Miljödataportalen.

För mer information om Natura 2000:
Länsstyrelsens hemsida: www.lansstyrelsen.se/sodermanland eller telefon 010-22 340 00
Naturvårdsverkets hemsida: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
Miljödataportalen: http://mdp.vic-metria.nu/miljodataportalen/
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Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0220017 Svanviken-Lindbacke
Kommun: Nyköping
Områdets totala areal: 122 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen:
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2017-12-19
Markägarförhållanden: Statligt, kommunalt och privat.
Regeringsbeslut, historik:
SPA: 2000-07-01, regeringsbeslut M2000/1680/Na, pSCI: 1995-12-01, SCI:
2005-01-01, SAC: 2011-03-01, regeringsbeslut M2010/4648/Nm
Naturtyper och arter som ska bevaras i området:
Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:
5130 - Enbuskmarker
6270 - Silikatgräsmarker
6410 - Fuktängar
8230 - Hällmarkstorräng
9070 - Trädklädd betesmark
A045 - Vitkindad gås, Branta leucopsis
A081 - Brun kärrhök, Circus aeruginosus
A119 - Småfläckig sumphöna, Porzana porzana
A122 - Kornknarr, Crex crex
A127 - Trana, Grus grus
A140 - Ljungpipare, Pluvialis apricaria
A151 - Brushane, Philomachus pugnax
A154 - Dubbelbeckasin, Gallinago media
A166 - Grönbena, Tringa glareola
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A272 - Blåhake, Luscinia svecica
A338 - Törnskata, Lanius collurio
A379 - Ortolansparv, Emberiza hortulana
Bevarandesyfte
Det överordnade bevarandesyftet för Natura 2000-nätverket är att bidra till bevarandet av
biologisk mångfald genom att bibehålla eller återskapa gynnsam bevarandestatus för de
naturtyper och arter som omfattas av EUs fågeldirektiv eller art- och habitatdirektiv. För det
enskilda Natura 2000-området är det överordnade syftet att bevara eller återställa ett gynnsamt
tillstånd för de naturtyper eller arter som utgjort grund för utpekandet av området.
Prioriterade bevarandevärden: Syftet med Svanviken-Lindbackes Natura 2000-område är, i
enlighet med naturreservatets syfte, att bevara och vårda ett från landskapsbildsmässiga
kulturhistoriska och biologiska synpunkter betydelsefyllt område. Prioriterade bevarandevärden
är områdets hävdade slåtter- och betesmarker samt de arter som är beroende av dessa.
Motivering: Området har restaurerats och Svanviken är den största våtmarksslåtterängen i
Södermanland. Slåtterängen har stor betydelse som rast- och häckningslokal för många
fågelgruppper, vadare, andfåglar och gäss. Hävden på Lindbacke har lång kontinuitet och de
arter som gynnas av bete är många. Lindbacke är en av få platser i Sörmland där man hittar den
sällsynta ljungögontrösten.
Prioriterade åtgärder: Löpande hävd (slåtter och bete) av ängs och betesmarker, röjning av
igenväxnings vegetation vid behov. Lövsumpskogen lämnas för fri utveckling. Skötselplanen för
naturreservatet är relativt gammal och bör ses över och uppdateras.
Beskrivning av området
Lindbackes profil syns vida omkring i landskapet sydväst om Nyköping. Backen består till stor
del av torra och hedartade naturbetesmarker där inslaget av enbuskar är påfallande stort.
Torrängsfloran på Lindbacke har mycket höga naturvärden knutna till en artrik hävdgynnad
flora, som exempel ljungögontröst, fältgentiana, backnejlika, jungfrulin, vildlin, kattfot,
låsbräken, spåtistel och småfingerört.
Svanviken, som ligger söder om Lindbacke, är ett våtmarksområde och utgörs av en vattenfylld
sänka vid Kilaåns nedre lopp, med våtslåtterängar norr om ån och brett vassbälte söder om ån.
Fågellivet är rikt utvecklat och främst koncentrerat till våren då änder, vadare och gäss rastar i
stora antal. Nattsångare och andra fågelarter som spelar nattetid t.ex. kornknarr och småfläckig
sumphöna kan höras under sommaren. Andra exempel på fågelarter som finns i området är
skäggmes och vattenrall.
Svanviken-Lindbacke är med sitt tätortsnära läge och sin lockande enbacksprofil ett populärt
strövområde och utflyktsmål. Fornlämningarna, den mystiska labyrinten, den speciella floran
samt Svanvikens rika fågelliv, intresserar även mer avlägset boende. En spång löper genom
alsumpskogen och vassbältet ut till åfåran och möjliggör studier av dessa miljöer och dess rika
fågelliv.
Området har höga kulturvärden och en del av området är upptaget som Värdefull fastighet enligt
§16 Statligt byggnads minne (SBM).
Vad kan påverka negativt
Se under respektive naturtyp och art.
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Bevarandeåtgärder
Förutom vad som i övrigt gäller enligt miljöbalken och annan miljölagstiftning krävs tillstånd för
att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett
Natura 2000-område. Tillstånd krävs inte för verksamheter och åtgärder som direkt hänger
samman med eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av det berörda området (7 kap
28 a § miljöbalken).
Skydd
Området är skyddat som naturreservat.
Skötsel
Området sköts i enlighet med naturreservatets skötselplan. De norra delarna som utgörs av det
området som heter Lindbacke ska betas årligen. Om enen i alltför stor utsträckning breder ut sig
på bekostnad av floran i området bör en röjas. De södra, mer fuktiga och tidvis översvämmade
delarna som ansluter till Kilaån (Svanviken) ska slåttras.
Uppföljning av naturtyper och arter
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs. Uppföljningen ska ske
enligt de manualer för skyddade områden som har tagits fram av Naturvårdsverket. Mätbara mål,
så kallade målindikatorer, ska registreras i databasen SkötselDOS. Dessa målindikatorer följs
sedan upp. Målsättningen är att kunna se om de bevarandemål som satts upp i bevarandeplaner
och skötselplaner uppfylls, att skötseln fungerar och att Natura 2000 - naturtyperna och arterna
har gynnsamt tillstånd.
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Dokumentation
Exempel på arter i området:
Kärlväxter:
Ljungögontröst
Fältgentiana
Backnejlika
Jungfrulin
Vildlin
Kattfot
Låsbräken
Spåtistel
Småfingerört
Vanlig ögontröst
Solvända
Darrgräs
Stagg
Fåglar
Vitkindad gås
Brun kärrhök
Kornknarr
Ortolansparv
Törnskata
Brushane
Småfläckig sumphöna
Vaktel
Hornuggla
Stjärtmes
Mindre hackspett
Årta
Grå flugsnappare
Hämpling
Vattenrall
Dubbelbeckasin
Fjärilar
Allmän ängssmygare
Bastardpärlemofjäril
Vitfläckig guldvinge
Referenser
Bevarandeplan för Natura 2000-område Svanviken-Lindbacke (SE0220017) Nyköpings
kommun, Södermanlands län
Lager, L. 2000. Vegetationsförändringar i Svanvikens naturreservat 1994 till 2000. Länsstyrelsen
i Södermanlands län.
Länsstyrelsen i Södermanlands län. 2002. Skötselplan för Svanvikens naturreservat.
Länsstyrelsen i Södermanlands län. 1991. Naturvårdsprogrammet. Objnr: 80-83A.
Skötselplan för Svanvikens naturreservat. 1986. Länsstyrelsen i Södermanlandslän.
Inventeringar
Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund. 1994. Fågelinventering i Svanviken.
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Landsbygdsenheten, länsstyrelsen i Södermanland.
Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund. 1995. Fågelinventering i Svanviken.
Landsbygdsenheten, länsstyrelsen i Södermanland.
Rydberg, H. Vik, P. Vik, R. 1992. Ängs- och hagmarker i Södermanlands län. Länsstyrelsen i
Södermanland.
Länsstyrelsen i Södermanlands län. 1993. Våtmarksinventeringen. Objnr: 09H 2D 01.
Elmquist H, m fl. 2002. Fjärilar i lövskogar och hagmarker i Södermanlands län
Bilagor
Fältgentiana

Bilaga
Skötselråd för fältgentiana i Natura 2000-områden
Fältgentianan är en av de gräsmarksväxter som minskat mest sedan mitten 1900-talet. Arten kan ses
som en ovanligt känslig indikator på en skötsel som är viktig för många andra arter i gräsmarker. Den
hittas ofta i de allra mest artrika gräsmarkerna. Anpassad skötsel i skyddade områden kan vara en
viktig åtgärd för artens fortlevnad.
Fältgentianan är tvåårig, och beroende av en skötsel som dels medger tillräcklig fröproduktion,
etablering av groddplantor, tillväxt av rosetter och fröspridning.
Studier har visat att typen av hävd är en lika viktig orsak som upphörd hävd för fältgentianans
tillbakagång. I Södermanland är det framförallt den senblommande varianten av fältgentiana som
förekommer. En allt för tidig och hård avbetning år efter år som leder till för låg fröproduktion har
identifierats som den vanligaste orsaken till artens minskning. Samtidigt som plantorna behöver undgå
betning för att hinna sätta frön så får inte förna ansamlas, vilket försvårar för groddplantorna att
etablera sig på våren.
En betesskötsel anpassad för sen fältgentianan kan innebära:
• Sent betessläpp (månadsskiftet juli-augusti) med måttlig betesintensitet men tillräckligt länge på
säsongen för att ingen förnaansamling ska ske (lämplig på mer lågproduktiv mark)
• Måttligt bete hela säsongen (lämplig på mer högproduktiv mark)
• Enstaka betesfria år (särskilt lågproduktiv mark)
• Intensivt bete efter fruktmognad (sker i september)för att förhindra förnaansamling
• Om betning sker innan fruktmognad så är hästar de betesdjur som främst ratar plantor, därefter
nöt, därefter ungnöt och därefter får.
En slåtterskötsel anpassad för sen fältgentianan kan innebära:
Vid slåtter är det en fördel med en något tidigare slåtter, kring månadsskiftet juni-juli. Då hinner
plantorna skjuta nya grenar, blomma och sätta frö efter slåttern. Det är förstås en fördel om plantorna
skonas vid slåttern. Ordentlig torkning av höet på ängen innan det körs bort bidrar till ökad
fröspridning. Efterbete kan vara nödvändigt för att återväxten inte ska ge en alltför tjock förna, men
ska påbörjas efter fruktmognad (sker i september) eller vara mycket måttlig innan dess. En tidig
vårräfsning i god tid innan vegetationen börjar växa kan vara ett alternativ till efterbete.
Tidig fältgentiana
Den tidiga fältgentianan är funnen på färre än tio lokaler i länet.
Skötsel anpassad för tidig fältgentiana kan innebära:
• Bete/slåtter tidigast 20 juli men inte senare än nödvändigt. Bete tidigare på säsongen måste vara
mycket svagt.
• Betet ska vara tillräckligt för att inte förnaansamling ska ske
• Enstaka betesfria år (särskilt lågproduktiv mark)
• Vid slåtter - Ordentlig torkning av höet på ängen innan det körs bort bidrar till ökad
fröspridning.
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Karttjänst Skyddad natur
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
För att få en bild av var i respektive Natura 2000-område naturtyperna finns kan Naturvårdsverkets
karttjänst Skyddad natur användas.
Välj ”Detaljerad sökning”

Välj alternativ Kod (Natura 2000) skriv in SE0220
Välj Region och sök fram Södermanlands län
Sök, det ska bli 197 träffar. När man klickar på ett av namnen i listan kommer man dit i kartan.

För att se Naturtyper för områdena i kartan gå in på fliken ”Kartskikt”.
Avmarkera allt i Naturvårdsregistret. Det är endast Naturtypskarteringar > Natura naturtypskartan
(NNK) > Naturtyper (ytor) som ska vara markerade. Klicka sedan i kartan på den naturtyp du vill veta
mer om så kommer en informationsruta upp i fönstret.

