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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.
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
SE0220368 Skiren-Kvicken
Kommun: Eskilstuna
Områdets totala areal: 128,3 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen:
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2019-01-30
Markägarförhållanden:
Privat.
Regeringsbeslut, historik:
SPA: Nej, pSCI: 2000-07-01, 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:
3150 - Naturligt näringsrika sjöar
3160 - Myrsjöar
7140 - Öppna mossar och kärr
9010 - Taiga
9050 - Näringsrik granskog
9080 - Lövsumpskog
91D0 - Skogsbevuxen myr
1386 - Grön sköldmossa, Buxbaumia viridis
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 EU:s 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: Den blockiga naturskogsartade barrskogen, de två sjöarna med
omgivande våtmarker och intressant flora samt den gröna sköldmossan.
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Motivering: Skiren-Kvicken är ett naturskogsartat barrskogsdominerat område med höga
naturvärden och stor artmångfald.
Prioriterade åtgärder: Revidering av skötselplan så att naturvårdande insatser tillåts.
Beskrivning av området
Området ligger 10 km sydväst om Eskilstuna och är ett av länets största sammanhängande
områden med gammal barrskog. Begränsas i söder av en mindre väg och i norr av en stor
kraftledningsgata.
Två mindre sjöar, Skiren och Kvicken, ligger inom området. Ändmoräner skär igenom
landskapet och ger området en speciell karaktär med storblockiga ryggar bevuxna med främst
tall. Utmärkande är att området till stor del undgått rationellt skogsbruk vilket bidragit till
skogens något luckiga, olikåldriga och flerskiktade trädskikt, med bitvis stora inslag av död ved
samt mark med täta och välutvecklade mosstäcken. Vidare tycks området ha ett mycket speciellt,
stabilt och fuktigt lokalklimat vilket visar sig genom en rik och välutvecklad hänglavsflora. I fältoch bottenskikt uppträder arter som är knutna till en lång skoglig kontinuitet, bland annat rikligt
med kammossa samt tallört, linnea, knärot och grönpyrola. Här och var syns fortfarande gamla
stubbar med brandspår.
Inom området har noterats flera sällsynta och intressanta arter, bl.a. skorpgelelav, här växande på
en gammal asp i blockmark. Arten är sällsynt och noterad på färre än 10 lokaler i länet. Andra
relativt sällsynta lavar på asp är skinnlav och grynig filtlav, vilka båda signalerar en lång
kontinuitet av asp samt god luftkvalitet. Knärot växer allmänt på ett 30-tal ställen inom området,
som uppges vara en av länets rikligaste lokaler för arten. Området har den näst högsta
värdeklassen i länsstyrelsens naturvårdsplan. Genom sin storlek och höga grad av orördhet utgör
området en viktig värdekärna även för det omgivande landskapet.
Området är i sin helhet rätt flackt med endast små höjdskillnader i terrängen som främst består av
ändmoräner. I norr och åt öster förekommer vissa hällmarkspartier. Berggrunden utgörs av gnejs
och jordarten domineras av sandig-moig morän med lera eller torv i de lägre partierna.
Hela området ägs av E O T Westins Stiftelse för Lantbruksforskning. Den sydöstra delen, där de
båda sjöarna ingår, är skyddad som ett kommunalt naturreservat där kommunen tecknat avtal på
50 år med stiftelsen om förvaltning av denna del. Resterande delen utgör Tolamossens
naturreservat med länsstyrelsen som förvaltare.
Vad kan påverka negativt
Se under rubriken ”negativ påverkan” i beskrivningen av respektive naturtyp.
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: Natura 2000-området Skiren-Kvicken är i sin helhet skyddat som naturreservat. Natura
2000-området ingår till en del i Skiren-Kvickens naturreservat, förvaltat av Eskilstuna kommun,
och till en del i Tolamossens naturreservat, förvaltat av Länsstyrelsen i Södermanland.
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Skötsel: En lång rad skötselinsatser bör diskuteras och genomföras trots att de strider mot
skrivningar i den gällande skötselplanen där fri utveckling är den enda rekommendationen.
Skötselplanen bör inledningsvis revideras så att naturvårdande insatser tillåts – i taigan
exempelvis naturvårdsbränning eller insatser för att efterlikna brand, friställning av träd, skapa
kontinuerlig tillgång på död ved till förmån för bl.a. tretåig hackspett och grön sköldmossa. I
sumpskogen bör röjning av gran genomföras för att lövskogskaraktären ska bestå. Diken bör
läggas igen och insatser för att gynna asp bör också genomföras. Vidare bör även
bevarandetillståndet för ”naturligt näringsrika sjöar” och ”myrsjöar” undersökas.
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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• Brist på lämpliga spridningsvägar för arter knutna till naturtypen i det omgivande
landskapet. Detta kan vara en följd av fragmentering och minskning av naturtypen i landskapet
runtomkring. I den mindre skalan kan exempelvis skogsbilvägar leda till fragmentering av
vissa organismers populationer, medan andra organismer påverkas negativt när skogsbestånden
blir alltför isolerade i landskapet. På landskapsnivå utgör fragmentering ett betydande hot
genom att partier med äldre skog förekommer allt mer isolerat, och genom att
sammanhängande områden med kontinuitetsskogar splittras upp genom avverkningar.
• Brist på viktiga substrat i området, t.ex. död ved i form av torrträd och lågor i olika
nedbrytningsstadier, gamla träd med grov barkstruktur, minskat lövislag till följd av
konkurrens med gran.
• Nedfall av kemiska ämnen. Vissa kemiska ämnen har förmågan att direkt skada organismer,
men kan också påverka hela naturmiljön. Så har till exempel vissa kväveföreningar den
effekten att de är skadliga för svampar och lavar, samtidigt som de kan vara gödande och ge
förändringar i vegetationen. Andra skadliga ämnen är svavel- och metallföreningar.
• Brist på dynamik. Arterna förekommer ofta bara i några få stadier i skogens utveckling. Om
de dynamiska krafterna inte får verka kan det i landskapet uppstår brist på något av dessa
stadier, med följd att de ingående arternas habitat försvinner. Detta gäller särskilt brand som
verkar över stora ytor, men andra viktiga dynamiska krafter är översvämning, vind och angrepp
av insekter och svamp.
• Systempåverkande arter, till exempel klövvilt och vildsvin. Kraftig betespåverkan kan leda
till att tall och lövträd får svårt att föryngra sig i området. Andra hot är invasiva främmande
arter som har potential att skada den naturliga floran och faunan.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt bevarandetillstånd.
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Bilagor
Artlista – exempel på arter som har noterats i området.

Exempel på arter i Skiren-Kvickens Natura 2000-område
(Typiska arter med fet stil)
Växter
Grönpyrola
Kallgräs
Knärot
Linnea
Majbräken
Mattlummer
Missne
Repestarr
Revlummer
Tallört
Skogsklocka
Svedjenäva
Lavar
Glansfläck
Grynig filtlav
Liten ärgspik
Skinnlav
Skorpgelélav
Skriftlav
Mossor
Grön sköldmossa
Kransmossa
Långflikmossa
Stubbspretmossa
Svampar
Barkticka
Björkeldticka
Blodticka
Blödticka
Bävermussling
Citronticka
Fjällig taggsvamp
Gullticka
Kärnkrös
Lysticka
Raggdvärgmussling
Rostöra
Stor spindelgröppa
Tallviolticka
Trådticka
Tyromyces leucomallelus
Ullticka
Vedticka

Fåglar
Duvhök
Gröngöling
Gärdssmyg
Järpe
Mindre hackspett
Skogssnäppa
Sparvuggla
Spillkråka
Stjärtmes
Större hackspett
Tofsmes
Tretåig hackspett (Observerad nästan årligen
från1989 och framåt)
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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.

Karttjänst VISS Vattenkartan – avrinningsområden
https://viss.lansstyrelsen.se/Maps.aspx
I denna karttjänst går det bl.a. att se utbredningen av avrinningsområden.

1) Öppna Vattenkartan:

2) Zooma in till önskat område i kartan och
kryssa i lagren under ”Avrinningsområden”
som finns längst ner under ”Vattenförekomster
och övrigt vatten”:

