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Områdestyp; status
SAC-område enligt Art- och habitatdirektivet; Regeringsgodkänt
Ägandeförhållanden Kommunägd
Ingående naturtyper enligt art- och habitatdirektivet
*) = Prioriterad art eller naturtyp i EU:s Natura 2000-bevarandearbete

Areal
9010

*Taiga

41,1 ha

91D0

*Skogbevuxen myr

1,5 ha

9080

*Lövsumpskog

5,2 ha

Följande naturtyp har Naturvårdsverket föreslagit att lägga till för området i det regeringsbeslut om revision av Natura 2000områden i Sverige som väntas hösten 2015:
9070

Trädklädd betesmark

5,0 ha

Bevarandeplanen
Regeringen har utpekat Vidingsjö som Natura 2000-område. Till varje Natura 2000-område ska det finnas en
bevarandeplan. Innehållet i denna bevarandeplan anger syftet med skyddet av Vidingsjö Natura 2000-område,
beskriver de naturvärden som skyddas, anger hotbild mot och bevarandetillstånd för de naturvärden som
skyddas, tydliggör bevarandemål för området och redovisar de bevarandeåtgärder som bedöms nödvändiga
för att långsiktigt bevara de värden som skyddas. Bevarandeplanen ger viktig information till bl.a. markägare,
myndigheter, exploatörer och naturvårdsförvaltare.

Tillstånd och samråd

Enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken krävs tillstånd för verksamheter och åtgärder som på ett betydande sätt kan
påverka naturmiljön i Natura 2000-området. Detta gäller både om verksamheten/åtgärden sker innanför
Natura 2000-avgränsningen eller utanför denna. Det är påverkan på de naturmiljöer och/eller arter som
skyddas i området som är grunden för prövningen oavsett var källan till störningen ligger geografiskt.
Tillståndskravet aktualiseras när en verksamhet eller åtgärd kan påverka miljön i ett Natura 2000-område på ett
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betydande sätt, d.v.s. när det finns risk för skada. Då det kan vara svårt att avgöra vilka åtgärder som kan
påverka naturvärdena i ett område bör man samråda med Länsstyrelsen innan påbörjad åtgärd.
För verksamheter och åtgärder som direkt hänger samman med eller är nödvändiga för skötsel och
förvaltning av ett Natura 2000-område, i syfte att långsiktigt bevara de naturtyper och/eller arter som
skyddas, krävs inte tillstånd.

Bevarandesyfte
Syftet med Vidingsjö Natura 2000-område är att bevara och vidareutveckla naturvärden knutna till
naturskogsartade äldre barrskogar (naturtyp 9010), lövsumpskogar (naturtyp 9080), skogbevuxen myr
(naturtyp 91D0) och ekhagmarker (naturtyp 9070). Särskild prioritet i bevarandearbetet har sumpskogarna,
både lövsumpskog (naturtyp 9080) och barrsumpskog (mindre del av naturtyp 9010), och en ostörd hydrologi
i områdets naturmiljöer. På torrare marker inom naturtyp 9010 (Taiga), skogar som i naturligt tillstånd präglas
av skogsbrand, är också ett syfte att så långt möjligt kunna bevara värden/strukturer som formas av brand,
även om det inte bedöms möjligt att genomföra naturvårdsbränning i det tätortsnära området. I södra delen
av området finns prägel av äldre odlingslandskap och ett syfte är också att bibehålla och utveckla värdena
knutna till trädklädda betesmarker och eklandskapet (naturtyp 9070). Motivet är här också att begränsa den
framväxande isoleringen av ekvärdekärnor i utkanten av Linköping, inom det mycket värdefulla Riksintresset
för eklandskapet, i vilket Natura 2000-områdena Tinnerö och Sturefors ingår.
Ett syfte med Natura 2000-området är också att de ovanliga arter, signalarter och rödlistade arter som
förekommer i området ska kunna leva kvar i området, samt att livsmiljöerna förbättras även för arter som inte
förekommer här idag. Viktiga trädslag i Vidingsjö, där gamla träd och död ved är fokus för bevarandearbetet
är klibbal, gran, tall, vide (Salix-arter), björk och asp, samt ek och andra ädellövträd.
Syftet nås genom fortsatt skydd som naturreservat, och de prioriterade bevarandeåtgärderna i fortsatt
naturvårdsarbete är att restaurera hydrologin i skogsnaturtyperna. Även röjning av yngre gran är av stor vikt. I
hagmarkerna är de prioriterade åtgärderna hävd och att hålla efter igenväxning.

Bevarandemål för livsmiljöer (naturtyper)
*Taiga, 9010:
Målsättningen med området är att arealen naturskogsartad äldre barrskog på 41,1 ha ska bevaras och öka på
sikt. Eventuell påverkan från dräneringsföretag ska upphöra i området (vilket eventuellt kan leda till
naturtypsförskjutningar inom mindre områden till förmån för barr- eller lövsumpskog). Mängden gamla träd
och död ved ska på sikt öka till naturligt förekommande nivåer. Typiska arter för naturtypen som
förekommer i området ska leva kvar. Nya arter ska tillkomma när skogen efterhand får en alltmer naturlig
prägel och livsmiljöerna förbättrats. Strukturer/substrat för vissa brandpräglade arter ska finnas inom
naturtypen. Triviallövdominerade, lövbränneliknande yngre skogar ska utveckla död ved genom självgallring
(ev. planterat barr avvecklas).
*Lövsumpskog, 9080:
Målsättningen med området är att arealen naturskogsartad lövsumpskog på 5,2 ha ska bibehållas, eller öka.
Eventuell påverkan från dräneringsföretag ska upphöra helt. Mängden gamla träd och död ved ska på sikt öka
till naturligt förekommande nivåer för naturtypen. Typiska arter för naturtypen som förekommer i området
ska leva kvar. Nya arter ska tillkomma när skogen efterhand får en alltmer naturlig prägel och livsmiljöerna
förbättrats.
*Skogbevuxen myr, 91D0:
Målsättningen med området är att arealen skogbevuxen våtmark inte ska minska från 1,5 ha. Eventuell
påverkan från dräneringsföretag ska upphöra. Mängden gamla träd och död ved ska på sikt öka till naturligt
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förekommande nivåer. Typiska arter för naturtypen som förekommer i området ska leva kvar. Nya arter ska
tillkomma när skogen efterhand får en alltmer naturlig prägel och livsmiljöerna förbättrats.
Trädklädd betesmark, 9070:
Naturtyper knutna till eklandskap är inte utpekade i beslutet om Natura 2000-området, men naturtypen 9070
(trädklädd betesmark) har föreslagits av Naturvårdsverket att läggas till i kommande regeringsbeslut (hösten
2015) för de betesmarker som uppfyller naturtypskvalitet. Målet med denna naturtyp är att bevara
ekhagmarken på 5,0 ha och dessutom öka i areal på sikt. Ekhagen ska ha en olikåldrig struktur med gott om
gamla och håliga ekar. Ekarna med de olika åldrarna behöver inte vara väl spridda i området, utan äldre kan
stå aggregerat medan yngre står i andra delpartier, men som helhet bör dagens yta med Trädklädd betesmark
och de som kan utvecklas till denna totalt sett innehålla ekar i olika åldrar. Föryngringsträd ska därmed finnas
för att säkerställa en kontinuitet av gamla värdefulla träd även på lång sikt. Träd- och buskskikt samt flora
präglas av hävd. Hassel är en karaktärsart som ger naturtypen en mosaikartad struktur, där delar är lundartade.
Naturtypen ska innehålla relativt gott om död ved i olika former, så som stående och liggande ek, hasselved i
äldre hasselbuketter mm.
Områden med icke utpekade naturtyper:
Ett mål är att livsmiljöer knutna till eklandskap ska kunna utvecklas och stärkas även i ej naturtypsklassade
delar som på sikt kan uppfylla naturtypskvalitetkvalitet. Eklandskapsvärdena finns i huvudsak i sydvästra
delen av Natura 2000-området (skötselområde 6 i skötselplanen för Vidingsjöskogens naturreservat daterad
2001-10-03) Ett antal äldre ekar eller andra bevarandevärda lövträd (eller tall) med prägel av beteshistoria kan
också finnas på andra platser i Natura 2000-området. Genom exempelvis hävd och frihuggning förlängs deras
livslängd och arter som är knutna till gamla träd i bl a Trädklädda betesmarker (9070) gynnas.
Triviallövdominerade lövbränneliknande yngre skogar som inte är naturtypsklassade bör utveckla död ved
genom självgallring. Eventuellt planterat barr bör här avvecklas. Delar kan utvecklas mot Taiga (9010).
Den gamla åkermarken har potential att på lång sikt utvecklas genom naturvårdsåtgärder till flera av de
ingående naturtyperna, eller någon annan viktig naturtyp i landskapet.

Beskrivning
Vidingsjö Natura 2000-område utgör ett tätortsnära och av allmänheten mycket välbesökt kommunalt
naturreservat i Linköpings södra utkanter, kallat Vidingsjöskogens naturreservat. Genom området löper
vandringsstigar, motions- och skidspår, och olika föreningar nyttjar området flitigt för aktiviteter som
orientering, tipspromenader, svamputflykter m.m. Naturmiljön är småkuperad och domineras av barrskogar
med inslag av lövrika partier och lövsumpskogar. I sydväst finns också ekhagmarker. Större delen av
barrskogen är äldre än 100 år. Vissa skogspartier har gamla diken med dålig funktion. I söder finns områden
med igenvuxen betesmark. Knappt hälften av denna har restaurerats till hagmark medan resten har gallrats till
en lövrik skog. De högsta naturvärden i Natura 2000-området är knutna till sumpskogar, både lövsumpskog
(naturtyp 9080) och barrsumpskog (mindre områden som ingår i naturtyp 9010, Taiga). Här lever många
sällsynta arter, signalarter och rödlistade arter bland mossor, lavar och svampar.

Beskrivning av livsmiljöer (naturtyper)
*Taiga, 9010:
Denna naturtyp förekommer i hela boreala delen av Sverige och består av äldre naturskogsartade barrskogar
samt naturliga successioner efter större störningar. Det kanske viktigaste elementet för naturtypen är den
döda veden som hyser en lång rad vedlevande svampar och insekter, och ger födosöks- och boplatser för
många fåglar. I många områden är även lövinslaget av avgörande betydelse för många arter. En del arter är
även helt beroende av brandfält för sin överlevnad. I Vidingsjö är skogarna av naturtypen Taiga generellt över
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100 år gamla och de högsta naturvärdena idag förekommer i barrsumpskog.
*Lövsumpskog, 9080:
Denna naturtyp består av blöta lövskogar med ett varierat trädskikt i artsammansättning och ålder. Ofta är
klibbal, glasbjörk och/eller ask dominerande inslag men i vissa fall kan även alm dominera. Död ved är
kanske det enskilt viktigaste elementet vid sidan av vattnet. Naturtypen hyser ofta en artrik och ovanlig
landsnäcksfauna och lav- och mossflora. I områden med mycket död ved förekommer ofta flera
hackspettsarter. I Vidingsjö Natura 2000-område förekommer lövsumpskogar där de högsta naturvärdena är
knutna till klibbal.
*Skogbevuxen myr, 91D0:
Naturtypen består av skogklädda mossar och kärr. Oftast dominerar tall tillsammans med glasbjörk
trädskiktet och fältskiktet domineras som regel av risväxter som odon, skvattram, blåbär och tranbär ofta med
inslag av tuvull. Naturtypen är viktig för skogsfågel som järpe, tjäder och, om det finns gott om döda träd,
hackspettar. Naturtypen förekommer inom ett delområde i Vidingsjö Natura 2000-område.
Trädklädd betesmark, 9070:
Trädklädda betesmarker är en naturtyp som kan delas in i två undergrupper: hagmarker med ett glest trädskikt
av främst ek eller björk samt betad skog där barrträd ofta är dominerande. Gemensamt för dem är en lång
trädkontinuitet och att de har nyttjats till bete. De trädklädda hagmarkerna kan även ha en historia av
slåtterhävd. De delar som i Vidingsjö består av Trädklädd betesmark hör till undergruppen ekhagmark, där
mindre partier är något lundartade.
Det är viktigt att trädkontinuiteten inte bryts eller att beteshävden upphör. Krontäckningen ska för
naturtypen generellt ligga över 30 %, men i betade lundmiljöer är den ofta högre. Till trädklädda betesmarker
är en mängd arter från olika organismgrupper knutna, främst hävdgynnade kärlväxter, svampar, lavar och
insekter.
Vidkroniga träd, samt till dem knutna karaktärsarter av främst insekter och lavar, måste ha ljus och värme.
Fältskiktet behöver också ljus för att inte grässvålen ska luckras upp och karaktärsarterna utkonkurreras av
skuggtåliga arter. Ett visst uttag av yngre träd eller sly kan därför krävas, men det är viktigt med rekrytering av
nya potentiella jätteträd. Äldre och/eller grova träd ska alltid lämnas kvar, även sedan de dött eller blåst
omkull. Nyrekrytering av hagmarksträd i angränsande marker kan vara av stor vikt, då det inte alltid finns
plats för rekryteringsträd bland de äldre träden inom ytorna av naturtypen Trädklädd betesmark. Död ved är
ett positivt element i naturtypen.

Bevarandestatus och bevarandetillstånd idag
Bevarandestatus beskriver läget för naturtyperna i landet som helhet, medan bevarandetillståndet beskriver aktuellt
läge inom Natura-området Vidingsjö.
*Taiga, 9010:
De största arealerna av denna heterogena naturtyp finns i Norrlandslänen och där finns även mycket av de
största naturvärdena, även om områden med höga naturvärden finns i hela landet. Historiskt sett är förlusten
av Taiga mycket stor och endast några få procent återstår (ca 3 % av 21 milj. ha) i boreal region. I Vidingsjö
Natura 2000-område finns brist på död ved inom naturtypen, liksom i de icke naturtypsklassade områdena
som på sikt kan utvecklas till Taiga. Om mängden död ved ökar kommer detta att gynna vedinsekter,
svampar, lavar, mossor, hackspettar och andra skogsfåglar. Stormen Gudrun i januari 2005 ledde dock till att
mycket död ved har skapats på vissa platser i Natura 2000-området.
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*Lövsumpskog, 9080:
Det är svårt att avgöra den nationella bevarandestatusen för naturtypen då sumpskogarna ofta förekommer
insprängt bland andra skogstyper. Då är de dessutom ett viktigt inslag som väsentligt höjer ett områdes
naturvärde. Med tanke på den historiska förlusten av naturskogar inom inte minst naturtypen 9010 (Taiga), så
kan man anta att även opåverkade lövsumpskogar minskat avsevärt. Största hotet är fortfarande ett storskaligt
skogsbruk. Dagens sumpskogar bör bevaras med naturvårdshänsyn inom skogsbruket, men även intilliggande
avverkningar innebär ett hot mot gynnsamt bevarandetillstånd, då hydrologin och luftfuktigheten kan
förändras. Drygt 22 000 ha lövsumpskogar finns i landet och fördelas främst på skogar med klibbal, ask och
asp i södra och mellersta Sverige samt gråal och glasbjörk längre norrut. Den totala bedömningen av
naturtypens bevarandestatus är att den är dålig i landet. En del av lövsumpskogarna i Vidingsjö kan ha viss
påverkan av äldre dikningar. Andelen död ved är fortfarande förhållandevis låg jämfört med naturliga
förhållanden.
*Skogbevuxen myr, 91D0:
Den totala arealen av naturtypen har minskat betydligt i landet under 1900-talet, både genom skogsbruk och
genom markavvattning. En stor andel av naturtypens objekt har lokala skador i form av diken. Naturtypens
utbredningsområde har inte minskat utan förekommer i hela landet, med tyngdpunkt på Norrlandslänen samt
Kronobergs län i söder. Uppskattad total areal av naturtypen i hela landet är ca 2 milj ha. Den totala
bedömningen av naturtypens bevarandestatus i landet är att den är god.
Trädklädd betesmark, 9070:
Naturtypen hör till de äldre typerna av fodermarker, d v s ängar och betesmarker, som tidigare varit
dominerande både arealmässigt och ekonomiskt men som har fått minskad ekonomisk betydelse. Arealen har
minskat drastiskt under de senaste 100-150 åren och naturtyperna hotas än i dag av upphörd hävd,
igenväxning och plantering. Enligt rapporten ”Arter och naturtyper i habitatdirektivet -Bevarandestatus i
Sverige 2013” är bedömningen att det finns ca finns 676 km2 Trädklädd betesmark i den boreala regionen i
Sverige, men behövs 3000 km2 för att nå gynnsam bevarandestatus. Bevarandestatusen för naturtypen i
Sverige bedöms vara dålig och går mot att bli ännu sämre.
Naturtypen i Vidingsjö hävdas genom årligt bete. Merparten av ekarna är av ungefär samma ålder med en
diamater på ca 0,5-1 m i brösthöjdsdiameter. Naturtypen har generationsglapp i åldersstrukturen, där riktigt
gamla och yngre mer eller mindre saknas. Överlag finns en del kvar att åtgärda innan bevarandetillståndet i
Vidingsjö kan anses vara fullgott.

Hotbild - vad kan påverka Natura 2000-området negativt?
Gemensamt för naturtyperna i Vidingsjö är att olika former av markavvattning, såväl dikningar som
dränerande körskador, kan skada naturtyperna kraftigt. Särskilt våtmarksnaturtyperna 9080 (Lövsumpskog),
91D0 (Skogbevuxen myr) och barrsumpskogar inom naturtyp 9010 (Taiga) är känsliga för hydrologiska
störningar. Dränering/påverkan på markvattenförhållanden kan också uppstå indirekt genom t.ex.
vägdragningar, uppgrusning av leder eller bebyggelseexploatering. Olika typer av exploatering kan skada
naturtyperna även av andra skäl än genom ändringar av hydrologin.
*Taiga, 9010:
Naturtypen påverkas negativt av skogsbruksåtgärder, vägdragningar, dikningar och exploateringar i de flesta
former. I vissa typer av Taiga kan även frånvaro av åtgärder vara negativt. Detta gäller främst skogstyper där
branden varit en naturlig och viktig del i dynamiken. Exempel på sådant i Vidingsjöskogen är de yngre lövrika
successionsskogarna som behöver röjas på gran för att lövet inte ska konkurreras ut av planterade granar.
Även i torra tallskogsmarker kan granen vara en negativ faktor för naturtypens värden.
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*Lövsumpskog, 9080:
Alla former av produktionsinriktat skogsbruk i, eller i anslutning till, en lövsumpskog är ett hot mot gynnsamt
tillstånd för naturtypen. Uttag av träd kan, förutom att de trädlevande arterna försvinner, även skapa
markförstöring, samt leda till uttorkning och konkurrensutsättning för många arter som är knutna till
biotopen. Träd som åldras och efterhand får döda grenar och håligheter, och som senare kan bli stående döda
träd eller lågor, förloras.
*Skogbevuxen myr, 91D0:
Alla former av produktionsinriktat skogsbruk i, eller i anslutning till, en skogbevuxen myr är ett hot mot
gynnsamt tillstånd för naturtypen. Uttag av träd kan, förutom att de trädlevande arterna försvinner, även
skapa markförstöring. Träd som åldras och efterhand får döda grenar och håligheter, och som senare kan bli
stående döda träd eller lågor, förloras.
Trädklädd betesmark, 9070:
Olika former av avverkning och huggningar i och eventuellt i anslutning till området, annat än i
naturvårdssyfte, hotar värdena i de trädklädda betesmarkerna, men även avverkning av enstaka viktiga kan
skada naturvärdena på områdesnivå. Samtidigt kan brist på naturvårdsskötsel, där främst graninväxning eller
igenväxning av vidkroniga träd som inte åtgärdas, hota naturvärdena.
Utebliven eller felaktig skötsel (på grund av ändrad markanvändning, nedläggning av jordbruk m.m.), främst
upphörd hävd, utgör det vanligaste hotet mot naturtypen i landskapet i stort. Igenväxning och
skogsplantering är negativt även det.
Luftföroreningar, främst bilavgaser från angränsande större vägar, kan utarma den känsliga epifytfloran av
lavar och svampar. Ett ökat kvävenedfall kan förändra artsammansättningen i fältskiktet. I delar av landet kan
även sur nederbörd påverka förutsättningarna för många arter.
Gödning, samt läckage av bekämpningsmedel och gödning från omkringliggande jordbruksmarker är ett
annat hot. Stödutfodring och vinterbete kan få eutrofiering och utarmning av floran som följd.

Bevarandeåtgärder - med tidplan
Reglering av skydd och skötselåtgärder

Naturmiljöerna i Vidingsjö Natura 2000-område sköts inom ramen för kommunens förvaltning av
Vidingsjöskogens naturreservat. Ingen ytterligare reglering av skötsel bedöms nödvändig för att uppnå
bevarandemålen. Skötselplanen för reservatet (daterad 2001-10-03) anger generellt åtgärder som stämmer väl
överens med bevarandemålen. I några fall kan finnas åtgärder i skötselplanen som inte är helt samstämmiga
med bevarandemålen för Natura 2000-området. Vid kommunens framtida översyn av planen bör kommunen
i samråd med länsstyrelsen identifiera eventuella skillnader. En översyn av skötselplanen bör ske senast 2020.

Förutsättningar för förvaltningsåtgärder

Som framgår under rubrik ovan ”Om verksamheter och åtgärder som kan påverka Natura 2000-området” så
behövs inget tillstånd för åtgärder som direkt hänger samman med eller är nödvändiga för skötsel och
förvaltning av Natura 2000-området.

Bevarandeåtgärder

Nedan följer en kortfattad lista på bevarandeåtgärder som bör göras för att bevarandemålen ska uppnås.
Utförandet av åtgärderna sker genomförvaltningen av Vidingsjöskogens naturreservat.
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Bevarandeåtgärd
Översyn av mängden död ved
Hydrologisk kontroll för att
identifiera eventuella behov av
hydrologisk restaurering
Hydrologisk restaurering
Röjning av yngre gran
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När
Med 5-10 års intervall
så länge behov finns
Före 2020
Före 2025
Med ca 20 års
intervall (1) eller
engångsåtgärd (2)
Med ca 10 års
intervall

Frihuggning av enskilda
gamla/grova ekar/lövträd/tallar
med odlingslandskapsprägel och
höga naturvärden
Hävd av naturbetesmarker och Årligen
brynmiljöer med bete/slåtter
och röjning

SE0230349

Var
Hela Natura 2000-området
Hela Natura 2000-området med särskilt fokus
på naturtyperna 9080, 91D0 och barrsumpskog
inom naturtypen 9010.
Där behov identifierats och där så är möjligt
utan konflikt med miljöbalkens bestämmelser
om vattenverksamhet.
Naturtyp 9010 på torrare mark (1) och ungskog
i lövbränneliknande succession (2) inom eller
utanför naturtyp 9010
Hela 2000-området

Inom betesfållor med hagmarksmiljöer samt
områden i deras närhet i sydvästra delen av
Natura 2000-området

Uppföljning av bevarandemålen
Uppföljning av naturtyperna i Vidingsjö Natura 2000-område sker inom ramen för nationell och regional
uppföljning av naturtyper i Natura 2000-områden. I Vidingsjö bör dessutom följas upp om delar inom icke
naturtypsklassade delområden uppnått kvalitetskrav för naturtyperna 9070 (Trädklädd betesmark) eller 9010
(Taiga) ungefär år 2025.

Kartor
Kartorna som följer visar områdets läge samt naturtypernas utbredning i terrängen.

Referenser
Länsstyrelsen Östergötlands webb
(http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland)
Kartverktyget Skyddad natur
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
Naturvårdsverkets webb
http://www.naturvardsverket.se/
Naturvårdsverkets vägledningsdokument för habitat
Skötselplan för Vidingsjöskogens naturreservat, Linköpings kommun, 2001
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