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Ändringshistoria 

 

 

Arbetsplan för N2000-området Svanvikne-Lindbacke inom 
projektet Life Coast Benefit LIFE12 NAT, SE0220017 
 

 
Objektskod och namn : SE00220017 

Åtgärder :  

 A2 Tillståndsprövningar 

 A4 Arbetsplan för objektet 

 A7 Upphandlingar 

 C1 Restaurering av gräsmarker 

 D1 Fågeluppföljning 

 E4 Anordningar för friluftslivet 

Kommun: Nyköping 

Mittkoordianter: N/E: 6512653/614249 

Regional genomförare: Anna Ingvarsson och Hans Sandberg, länsstyrelsen i 

Södermanlands län. 

Fastighetsbeteckning/Markägare: Stora Kungsladugården 2:1, Arnö 1:3. Fastighetsverket 

och Nyköpings kommun. 

Bilagor 

1. karta över projektets åtgärder enligt ansökan  

2. karta över projektets åtgärder som genomförs  

 

Om Projektet Life Coast Benefit 

Projektet Life Coast Benefit kommer att genomföra olika åtgärder i 45 olika N2000-områden 

utmed kusten i Södermanland, Östergötland och Kalmar. Störst andel av åtgärderna riktas mot 

  512- 1588-2017 

Datum Version Ändrad av Ändringar 

2017-03-09 1,1 Hans Sandberg Skapat dokument 

    

    

    

    

 



 

 

restaurering av igenväxande marker i skärgårdens gamla 
odlingslandskap. Skärgårdens arkipelag av öar, holmar, kobbar och skär har brukats långliga tider 
vilket bevarat livsmiljöer för en speciell fauna och flora. Idag har villkoren för ett småskaligt 
brukande försämrats vilket, tillsammans med skärgårdens speciella logistikförhållanden, gör det 
extra angeläget att satsa på åtgärder för att bevara och förstärka de natur- och kulturvärden som 
är knutna hit. 

Beskrivning av objektet 

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. 
Även häckfågelfaunan är av stort intresse. 
 
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 med handikappstandard löper genom alsumpskogen och vassbältet 
ut till åfåran och möjliggör studier av dessa miljöer med dess rika fågelliv. 
 

Syfte & mål  

Det övergripande syftet med Natura 2000-området är att upprätthålla en gynnsam 

bevarandestatus för de i området utpekade naturtyperna så att området bidrar till den 

biologiska mångfalden i landskapet och länet. 
 

Natura 2000-området Askö är ett sammanhållet och förhållandevis oexploaterat 

skärgårdsområde med dess höga naturvärden, särpräglade geologi, stora kulturvärden, 

värdefulla växt- och djurliv, samt stora värde för friluftslivet. Syftet med åtgärderna är att 

restaurera hagmarker, strandängar och skogsbetesmarker som under 1900-talet växt igen.  
 

Planerade åtgärder:   

 A2 Tillståndsprövningar 

 A4 Arbetsplan för objektet 

 A7 Upphandlingar 

 C1 Restaurering av gräsmarker 

 D1 Fågeluppföljning 

 E4 Anordningar för friluftslivet 

 



 

 

Action A2 Tillståndsprövning 

 

Genomförs: 

Bygglov söks 2017/18 för uppförande av tanktoalett. Även tillstånd från miljöenheten på 

Nyköpingskommun inhämtas. Gällande handkappspången så kommer denna att renoveras 

under 2017 och därför behövs inget bygglov eftersom detta redan erhölls när den byggdes 

1995. 

 

Beskrivning och motivering: 

Bygglov och miljötillstånd inhämtas. 

 

 

Action A4 Arbetsplan: 

 

Genomförande 

Färdigställs under 2017. Därefter kan arbetsplanen komma att justeras något efter att 

åtgärderna blivit genomförda. 

 

Beskrivning och motivering 

För varje område inom LIFE Coast Benefit-projektet tas en arbetsplan fram för att tidsätta, 

kvalitetssäkra och beskriva åtgärderna som ska genomföras inom projektet. 

 

 

Action A7 Upphandlingar 

 

Genomförs: 

Entreprenör anlitas med stöd av ramavtal 114-6653-2014 (enklare tjänster). Farmartjänst har 

varit och tittat på uppdraget och kommer lämna offert. 

 

Beskrivning och motivering: 

Gällande renovering av spång kommer Farmartjänst att erbjudas uppdraget.  

 

 

Action C1 Restaurering av gräsmarker 

 

Genomförs: 

Under 2018 kommer en betesputsning att utföras i de områden där betespåverkan varit 

extensiv under de senaste åren. 

 

Beskrivning och motivering: 

Uppdraget kommer i försa hand att erbjudas arrendatorn Albin Johansson, Sjukälla gård. 

 

 

Action D1 Fågeluppföljning 

 

Genomförs: 

 

En första uppföljning har genomförts 2013. I slutet av projektperioden 2018 görs nästa. 

 

Beskrivning och motivering: 



 

 

Den metod som används är 

häckfågelinventeringsmetodiken med 3 besök vid olika tidsperioder. Detta för att fånga in 

fågelarter som anländer vid skilda tidsperioder.  

 

 

Action E4 Anordningar för friluftslivet 

 

Genomförs: 

2017/17 renoveras handikapspången. Samtidigt byggs tanktoaletten. 

 

Beskrivning och motivering: 

Handikapspången som anlades 1994 är huvudsakligen i gott skick. Tillsammans med 

Föreningen Sörmlandsleden (som utför uppdrag inom reservatet) gjordes en okulärbesiktning 

hösten 2016, som ledde till att vi enades om att behålla spången i sin huvudsakliga sträckning. 

Den har emellertid satt sig utmed några sträckor som måste åtgärdas. Dock kommer allt 

trallvirke som man går på att utbytas. Även handräcke (på sidorna) och en del grova stolpar 

som är nedslagna i marken, kommer att bytas ut alt. kompletteras. 

 

Biotopskylt kommer sättas upp. 
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