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Naturvårdsprogram för Linköpings 
kommun och handlingsplan för 
naturvården
• 8 målområden och 20 

strategier – fastställda av 
kommunfullmäktige i 
naturvårdsprogrammet. 
Gäller tillsvidare med 
aktualitetsprövning efter 
varje mandatperiod.

• 72 åtgärder – fastställda av 
samhällsbyggnads-
nämnden i handlingsplan 
för naturvården 2018-2022.

• Arbete pågår/är påbörjat för 
omkring 50 av dessa 
åtgärder. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Naturvårdsprogram och handlingsplan fastställda i aug-sept 2018. Målområden: Levande eklandskap, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv, Kommunikation och god samverkan.Målområde 8 (Kommunikation och god samverkan) hette tidigare Naturupplevelser, tillgänglighet och information. Förändringen betingad av gränsdragning mot parallellt pågående arbete med framtagandet av friluftsprogram och handlingsplan för friluftslivet.Av de 20 strategierna är 13 likalydande/innehållsligt lika jfrt med 2013 och 7 strategier är nya.



Friluftsprogram för 
Linköpings kommun
- Arbete har pågått under flera år
- Samråd genomfört jan-mars 2016
- Programmet ska färdigställas 

under 2019 med viss omarbetning 
och uppdatering

- Program med strategisk inriktning 
(fastställs av kommunfullmäktige)

- Handlingsplan för friluftslivet 
(fastställs av samhällsbyggnads-
nämnden och ev. även kultur- och 
fritidsnämnden)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Friluftsprogrammet för Linköpings kommun delas upp i en övergripande, strategisk del som fastställs av kommunfullmäktige samt en mer åtgärdsinriktad del som beslutas av samhällsbyggnadsnämnden och ev. även av kultur- och friluftsnämnden (arbete för ansvarsfördelning mellan de två förvaltningarna pågår).



Ekosystemtjänster 
• Viktigt inslag i kommunens naturvårdsprogram och handlingsplan, inom målområdet God 

bebyggd miljö 

• Strategi M - Arbetet med ekosystemtjänster och grön infrastruktur ska utvecklas som 
verktyg för en långsiktigt hållbar stadsbyggnad

• Flera åtgärder, bland annat M44 – Ta fram riktlinjer för värdering, uppföljning och 
utveckling av ekosystemtjänster i Linköping

• Arbetet påbörjat i höstas med en omvärldsanalys innefattande kunskap om och 
erfarenheter från andra kommuners arbete

• Framtagande av riktlinjer m m ska utföras 2019-2020

• Projektledare Madeleine Askelöf, ny kommunekolog på Plankontoret, översiktsplaneavd. 
sedan i höstas

Presentatör
Presentationsanteckningar
BTG-guidning i Tinnerö 28 maj kl.1800, samling Karleplan.



Ekosystemtjänster = ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors 
välbefinnande (försörjande, reglerande, stödjande och kulturella tjänster och varor 
från naturen till oss människor)



Ekologisk kompensation
• En prioriterad åtgärd i handlingsplanen för 

naturvården i Linköpings kommun, kopplad till 
samma målområde och strategi som arbetet med 
ekosystemtjänster

• Åtgärd M48 – Ta fram riktlinjer eller vägledning för 
ekologiska kompensationsåtgärder

• Flera ekologiska kompensationsåtgärder 
genomförda i Linköping under senare år, både på 
kommunens initiativ och kopplat till dispensbeslut 
med villkor från länsstyrelsen. Vi saknar dock 
övergripande riktlinjer/vägledning

• Samordning och erfarenhetsutbyte med ett flertal 
kommuner inom kommunekolognätverk

• Framtagande ska utföras under 2019-2020

• Projektledare Gunnar Ölfvingsson (kommunekolog 
på Plankontoret, översiktsplaneavd.)

Presentatör
Presentationsanteckningar
BTG-guidning i Tinnerö 28 maj kl.1800, samling Karleplan.



Reviderade och aktuella skötselplaner 
finns nu för alla kommunala och 
kommunalt förvaltade naturreservat

• Kärna mosse (2015)
• Motala ströms ravin (2018)
• Tinnerö eklandskap (2018)
• Ullstämmaskogen (2019)
• Vallaskogen (2017)
• Vidingsjöskogen (2019)
• Viggeby (2019)
• Mer info: https://www.linkoping.se/bygga-bo-och-miljo/naturvard-

och-parkskotsel/naturreservat/

https://www.linkoping.se/bygga-bo-och-miljo/naturvard-och-parkskotsel/naturreservat/


Stångån – omlöp vid Nykvarn och 
lekränna vid Tannefors

Presentatör
Presentationsanteckningar
Byggnation pågår vid Nykvarn, arbetet vid Tannefors påbörjas i sommar. Entreprenör Peab/Befab, 23 Mnkr (parkutveckling, rustning av 2 broar o 110 m kaj. Projektet klart enligt aktuell tidplan hösten 2019 (kanske okt). Nykvarnsholmen och broarna över slussen och ån avstängda under byggtiden. Gestaltning, utformning och informations-/upplevelseinnehållet blir något extra med koppling till ”de tre huvudberättelserna” – biologi/ekologi med fiskvandring etc., historia med Stångebro etc, vattnets nyttjande med första hamnen, Kinda kanal och vattenkraften.



Stångån – omlöp vid Nykvarn och 
lekränna vid Tannefors

Byggarbetsplatsen 
på Nykvarnsholmen
2019-03-06



Kommunala ansvarsarter

Linköpings  ansvarsarter
• läderbagge
• dårgräsfjäril
• kungsfiskare
• spetsnate
• asp (fisken)
• ärtvicker
• bombmurkla
• rödspov
• trumgräshoppa
• kalkkärrsgrynsnäcka
• svarthakedopping
• ekpricklav

Presentatör
Presentationsanteckningar
Lokala åtgärdsprogram tas fram för varje art (10 av 12 klara och fastställda april 2018). I dessa presenteras arten, dess livsmiljö och biologi, hotbilder samt åtgärder för att gynna arten. LÅGP för asp och spetsnate ska bli klara under 2019.

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQjRw&url=http://skogswilden.blogspot.com/2011/04/bombmurklor-och-skoldmossor.html&ei=nQonU7erGezY4QS-_YHIDQ&usg=AFQjCNEBr6Af5faSi0_1zyUmvTEtAHFLjQ&bvm=bv.62922401,d.bGE
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQjRw&url=http://skogswilden.blogspot.com/2011/04/bombmurklor-och-skoldmossor.html&ei=nQonU7erGezY4QS-_YHIDQ&usg=AFQjCNEBr6Af5faSi0_1zyUmvTEtAHFLjQ&bvm=bv.62922401,d.bGE
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=LWZAMT-_7iO9yM&tbnid=X1Ly9Q2RvXkcTM:&ved=0CAYQjRw&url=http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84rtvicker&ei=PgsnU9DuLqWyywP9soC4Bg&bvm=bv.62922401,d.bGE&psig=AFQjCNGFe_0Q6L-649yjUFgoO73ENR01zw&ust=1395154045023861
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=LWZAMT-_7iO9yM&tbnid=X1Ly9Q2RvXkcTM:&ved=0CAYQjRw&url=http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84rtvicker&ei=PgsnU9DuLqWyywP9soC4Bg&bvm=bv.62922401,d.bGE&psig=AFQjCNGFe_0Q6L-649yjUFgoO73ENR01zw&ust=1395154045023861


Ullabergs och Mossens våtmarker

Avverkningar snart genomförda 
(mars 19)
Dammanordningar upphandlade 
(feb 19)
Dammanordningar entreprenad 
(aug-sep 19)
60 häckningsöar entreprenad    
(aug-sep 19)
Friluftsanordningar 
(aug 19-april 20)
Stängslingar 
(sep 19-april 20)
Invigning o svarthakar på plats    
(maj 20)

Ullaberg

Mossen











Viggeby naturreservat –
”eklandskap och skärgård”
Ett av de större inlandsreservaten i 
Östergötland 

643 ha                                         
varav: 
378 ha vatten och 265 ha land
varav:
108 ha skogsmark                                   
128 ha betesmark                                     
16 ha åkermark                                           
3 ha våtmark                                             
10 ha övrig mark



Viggeby naturreservat –
så mycket mer
Utflykter och upplevelser för badare, 
vandrare, båtburna, kanotister, 
fiskeintresserade, grillentusiaster, 
långfärdsskridskoåkare, geologi-
nyfikna, fågelskådare, skolelever, 
unga, gamla m m - för alla oavsett 
funktionsvariation 



Viggeby naturreservat –
så mycket mer
Naturmiljöer med ”oändlig” variation

ekhagar, öppna betesmarker, 
skogsbeten, gammal barrskog, 
ädellövskog, aspbestånd med 
hålträd, alkärr, videsnår, dammar och 
småvatten, stormfällen, brandfält, 
torrängar, strandängar, sandiga 
rullstensåsar, fågelskär, 
sandstränder, klippstränder, 
undervattensängar, vassvikar, 
grunda och djupa mjukbottnar…  



Viggeby naturreservat –
så mycket mer
Artrikedom och biologisk mångfald

Hundratals (i vissa fall tusentals) arter 
av svampar, mossor, lavar, kärlväxter, 
spindeldjur, insekter och fåglar finns i 
reservatet. Dessutom många fiskar, 
groddjur, kräldjur och däggdjur.

Minst 56 rödlistade/hotade arter, 13 
fridlysta arter och 11 arter upptagna i 
EU:s art- och habitatdirektiv eller 
fågeldirektiv är påträffade. 

Vid inventering av gaddsteklar (myror, 
bin, humlor, getingar m fl) har hittats 
mer än 170 arter varav 80 olika bin.



Viggeby naturreservat –
så mycket mer
Skydda och bevara men också 
restaurera och utveckla

Eftersom vi människor ”sätter press” 
på naturen på många olika sätt, direkt 
och indirekt, handlar modern 
naturvård ofta om att gynna hotade 
naturmiljöer och arter genom aktiva 
kompensatoriska åtgärder, ibland 
nyskapande och drastiska.

Här spelar den skyddade naturen, 
särskilt stora naturreservat en viktig 
roll.



Viggeby naturreservat –
så mycket mer
Aktuellt i reservatet

• Ny skyltning från rv 34
• Upprustning av vägar, dels tillfartsvägen 

från rv 34, dels körvägar i norra delen
• Upprustning av Norra badet (inte längre 

ett naturistbad)
• Sandmiljöåtgärder på flera ställen kring 

Viggebysand
• Nya och renoverade eldplatser
• Gräsbränning och mindre 

naturvårdsbränning
• Ett flertal åtgärder inom LIFE Bridging

the gap, mer info nedan



LIFE BTG
http//.lifebridgingthegap.se

www.facebook.com/bridgingthegap

http://www.lifebridgingthegap.se/


Life BTG - restaurering och utveckling av 
ekmiljöer i Natura 2000-områden 
• 6-årigt projekt, 2016-2022
• Linköpings kommun i samarbete med länsstyrelserna i 

Blekinge, Kalmar och Östergötland
• Budget 80 Mnkr varav ca 12 Mnkr är Linköpings kommuns 

del
• EU 60%, SNV 20% och 20% i medfinansiering (ex 

projektledning)
• Kommunala åtgärder i naturreservaten Tinnerö, Viggeby, 

Vidingsjö, Ullstämma
• Röjning/gallring, stängsling, bete, plantering buskar o träd, 

veteranisering, mulmholkar, ekoxkomposter och 
(uppfödning/utsättning av större ekbock, Kalmar-Blekinge)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Linköpings kommuns största rena naturvårdsprojekt någonsin. Finansiering 60% från EU, 19 % från naturvårdsverket och resten egen medfinansiering. BTG = Bridging The Gap, syftande på projektets målsättning att överbrygga klyftor i tid (ont om efterträdare till de gamla hålträden) och rum (fragmentariserat landskap med ibland stora avstånd mellan ekmiljöerna = spridningsproblem) för eklandskapets invånare.





LIFE BTG-åtgärder i Viggeby

• Ny skötselplan

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ny skötselplan framtagen under 2018, fastställd av kommunfullmäktige januari 2019. Skötselplaner bör ses över och revideras regelbundet, med ungefär 10 års mellanrum.



LIFE BTG-åtgärder i Viggeby

• Ny skötselplan

• Restaurering av betesmarker 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Två nya betesmarker i Viggeby, dels ca 17 ha i nordöstra delen (röjd 2017, stängslad o betad från 2018), dels ca 5 ha ned mot Jaktstugeudden (röjs och stängslas under 2019)



LIFE BTG-åtgärder i Viggeby

• Ny skötselplan

• Restaurering av betesmarker

• Ny båt för djurtransporter och 
reservatsskötsel m m

Presentatör
Presentationsanteckningar
Aluminiumbåt från MSBoat i Krakow, Polen, utan hytt.



LIFE BTG-åtgärder i Viggeby

• Ny skötselplan

• Restaurering av 
betesmarker

• Ny båt för djurtransporter 
och reservatsskötsel m m

• Plantering av ek, buskar och 
småträd



Plantering av ek, buskar och småträd

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ca 200 ekar och mer än 1600 buskar ska planteras på ett flertal ställen, utförs hösten 2019 samt hösten 2020.



LIFE BTG-åtgärder i Viggeby

• Ny skötselplan

• Restaurering av 
betesmarker

• Ny båt för 
djurtransporter och 
reservatsskötsel m m

• Plantering av ek, buskar 
och småträd

• Mulmholkar

Presentatör
Presentationsanteckningar
Mulmholkar efterliknar ihåliga träd med ”mulm” (eklöv, sågspån o lite vatten), plats även för både fåglar och fladdermöss i en del av dem. 25 st placeras ut under 2018-2019



LIFE BTG-åtgärder i Viggeby

• Ny skötselplan

• Restaurering av betesmarker

• Ny båt för djurtransporter och 
reservatsskötsel m m

• Plantering av ek, buskar och 
småträd

• Mulmholkar

• Ekoxeanläggningar /-
”komposter”



Ekoxekomposter

Presentatör
Presentationsanteckningar
15 st ekoxeanläggningar ska iordningställas under 2018-2019



LIFE BTG-åtgärder i Viggeby

• Ny skötselplan

• Restaurering av 
betesmarker

• Ny båt för djurtransporter 
och reservatsskötsel m m

• Plantering av ek, buskar och 
småträd

• Mulmholkar

• Ekoxeanläggningar /-
”komposter”

• Veteranisering

Presentatör
Presentationsanteckningar
Veteraniseringsåtgärder för att påskynda åldrande och värdefulla naturvårdsstrukturer som hackspetthål, avbrutna toppar, blixtnedslag och död ved i olika former. 



Veteranisering

Presentatör
Presentationsanteckningar
100 st träd ska veteraniseras i Viggeby, 2018 – 40 st, 2019 – 30 st, 2020 – 30 st (Bromön)



LIFE BTG-åtgärder i Viggeby

• Ny skötselplan

• Restaurering av 
betesmarker

• Ny båt för djurtransporter 
och reservatsskötsel m m

• Plantering av ek, buskar 
och småträd

• Mulmholkar

• Ekoxeanläggningar /-
”komposter”

• Veteranisering

• Uppföljning och 
information

Presentatör
Presentationsanteckningar
Åtgärderna ska följas upp både under och efter projektperioden. Informationsskyltar är framtagna för projektet och ska sättas upp på flera platser i reservatet.



Uppföljning 
och 
information

Presentatör
Presentationsanteckningar
Åtgärderna ska följas upp både under och efter projektperioden. Informationsskyltar är framtagna för projektet och ska sättas upp på flera platser i reservatet.



Informationskanaler

http://lifebridingthegap.se
www.facebook.com/bridgi
ngthegap



Hemsidan
• Information om natur och friluftsliv kan hittas på flera ställen under www.linkoping.se

• Huvudsidan för naturvården finns under ”Bygga, bo & miljö”, 
https://www.linkoping.se/bygga-bo-och-miljo/naturvard-och-parkskotsel/

• Naturvårdens hemsida är under utveckling och nyligen uppdaterat är bl.a information 
om de kommunala naturreservaten, aktuella projekt och inventeringar längs Stångån, 
det sistnämnda här https://www.linkoping.se/bygga-bo-och-miljo/naturvard-och-
parkskotsel/vattenvard/

• Information om aktuella byggprojekt, bland annat naturvårdsinriktade (t ex omlöpet vid 
Nykvarn m m) finns under ”Stadsplanering och trafik”, 
https://www.linkoping.se/stadsplanering-och-trafik/byggprojekt/

• Fritids- och friluftsinformation finns under ”Uppleva & göra”, 
https://www.linkoping.se/uppleva-och-gora/friluftsliv-och-parker/

http://www.linkoping.se/
https://www.linkoping.se/bygga-bo-och-miljo/naturvard-och-parkskotsel/
https://www.linkoping.se/bygga-bo-och-miljo/naturvard-och-parkskotsel/vattenvard/
https://www.linkoping.se/stadsplanering-och-trafik/byggprojekt/
https://www.linkoping.se/uppleva-och-gora/friluftsliv-och-parker/


Medialt –följ oss på Instagram
och Naturkartan 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Naturkartan - en app för smartphones (både Iphone- och androidtelefoner) och en webbsida (Naturkartan.se). Information om utflyktsmål och arrangemang/event i naturen. Kartor med målpunkter och områden för grillning, bad, vandring, cykling, löpning, fågelskådning, upplevelser i naturreservat m m. Från 2017 ingår även fiskeplatser och kanotleder.
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