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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 EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. Syftet är att 
hejda utrotning av vilda djur och växter och att hindra att deras livsmiljöer förstörs. Alla medlems-
länder ska peka ut områden dels för fåglar som anges i EU:s 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 EU:s 
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 be-
skrivning 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. Den ska tas fram och hållas aktuell i dialog med berörda 
intressenter, och det är värdefullt om den som har ny information kontaktar Länsstyrelsen. 
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. 

I bevarandeplanen redovisas gränser, naturtyper och arter enligt bästa tillgängliga kunskap. I de fall 
där ny kunskap har till kommit, har Länsstyrelsen för avsikt att föreslå dessa ändringar till regeringen 
när nästa 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. 

Kartor 
Information om naturtypers utbredning och arter i ett enskilt område går att hitta med hjälp av kart-
verktyget ”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. 

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 2000-området, 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. 



SE0540103 Surö bokskogTherese EricssonBevarandeplan för Natura 2000-områdetBEVARANDEPLAN Diarienummer511-37007-2018 1 av 10SidaOmrådets totala areal: 19,7 haKommun: MariestadBevarandesyfteDet överordnade bevarandesyftet för Natura 2000-nätverket är att bidra till bevarandet avbiologisk mångfald genom att bibehålla eller återskapa gynnsam bevarandestatus för denaturtyper och arter som omfattas av EUs fågeldirektiv eller art- och habitatdirektiv. För detenskilda Natura 2000-området är det överordnade syftet att bevara eller återställa ett gynnsamttillstånd för de naturtyper eller arter som utgjort grund för utpekandet av området.Prioriterade bevarandevärden: Det främsta bevarandevärdet är att bevara och utveckla områdetsädellövsrika skogar dominerade av bok och ek. Prioriterade naturtyper är näringsrik bokskogsamt näringsrik ekskog.Motivering: Områdets bok- och ekskogar har mycket höga naturvärden med både artrika floraoch fauna. Många av arterna är knutna till de gamla bokarna och ekarna. I området har över 300svamparter hittats, varav flera är ovanliga och rödlistade, många av dessa är knutna till bok ochek. Ett flertal signalarter bland kärlväxter, mossor och svampar styrker skogarnas höganaturvärden. Vidare finns utvecklingsmark till lövsumpskog, vilken i länets våtmarksinventeringBevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2018-11-23Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2018-12-20Regeringsbeslut, historik:SPA: Nej, pSCI: 1997-01-01, SCI: 2005-01-01, SAC: 2011-03-01,  regeringsbeslutM2010/4648/NmMarkägarförhållanden:Staten.Naturtyper och arter som ska bevaras i området:1106 - Lax (i sötvatten), Salmo salar

Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:9130 - Näringsrik bokskog9160 - Näringsrik ekskog



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-37007-2018 2 av 10Sidahar klassats som "mycket höga naturvärden", bland annat med motiveringen att den är viktig förfågellivet i området.Prioriterade åtgärder: Områdets ädellövsrika skogar samt lövsumpskogen ska i första handtillåtas att utvecklas genom naturliga processer, men naturvårdande insatser i form av röjning avkonkurrerande vegetation kan vara nödvändigt för att säkerställa föryngring och öka livslängdenhos gamla individer av framför allt bok och ek.Beskrivning av områdetNatura 2000-området Surö bokskog består av en udde och en ö i Vänern, cirka 5 km söder omSjötorp och cirka 15 km nordost om Mariestad. Uddens västra delen består av en nord-sydgåendehöjdrygg och östra delen av ett flackare sankmarksparti. Högsta höjden är 6 till 7 meter överVänerns yta. Berggrunden består av järngnejs med inslag av hyperitstråk och jordarten av sandig-moig morän. Sankmarken består av postglacial lera som till stor del har täkts med torv. Vid högavattennivåer i Vänern blir Surö en ö helt omgärdad av vatten.På centrala delen av udden finns ett litet smalt kärr i nord-sydlig riktning. I nordväst finns berg idagen. På västra sidan finns en mindre vik (badviken) med sandbotten. Fastmarken är bevuxenmed olikåldrig, delvis gammal skog, i huvudsak lövskog. Ungefär 4 ha består av bokskog ochnärmare 9 hektar av ekdominerad skog. Utöver bok och ek finns i området bland annat lind,björk, asp och klibbal, mindre inslag av gran och tall, samt buskar av skogstry och brakved.Sankmarkspartiet i östra delen består av en björk-klibbalsumpskog och utanförliggandegråvideområden. Ön Kiholmen, nordväst om udden Surö, består av sluten medelålders blandskogav tall, gran, asp, klibbal och björk.Områdets högsta naturvärden är knutna till den gamla bok- och ekskogen. De många gamla ochgrova träden är livsmiljö för såväl mossor, lavar och svampar som insekter och fåglar. Frånfågelfaunan kan nämnas häckande skogsduva och nötväcka. I fältskiktet finns arter som tandrot,lundgröe, blåsippa och nattviol. Över 300 svamparter, varav flera ovanliga och rödlistade, harhittats i området. Många av svamparna har bok och ek som värdträd. På stränder och i vattnetmellan Surö och Kiholmen noteras arter som drillsnäppa, storskrake, skäggdopping, gräsand ochkanadagås. Lövsumpskogen och videsnåren i östra delen av området bidrar också till en rikfågelfauna.Området är mycket populärt för friluftsliv. Här finns flera upptrampade stigar och på västra sidanfinns en badvik med sandbotten. Vad gäller mänsklig påverkan var stor del av udden på 1880-talet ängsmark tillsammans med angränsande fastmark. I östra delen, som idag består avlövsumpskog, finns ett gammalt dikessystem, vilket indikerar tidigare odling. Udden har tidigarevarit en del av Börstorps gods och bokarna planterades troligen på 1700-talet. Området blevnaturreservat 1981 och sedan dess har området undantagits från skogsbruk och andraverksamheter samt exploatering. Endast naturvårdande åtgärder för att gynna lövskogarna ochfriluftslivet har genomförts. Området ingår i större områden för riksintresse för friluftsliv, bådeenligt miljöbalkens 3:e och 4:e kapitel.Upplysning om ändring av utpekade naturtyper och arter i området:År 2009, efter att förra bevarandeplanen skrevs (2005), genomfördes en inventering av skogen iområdet. Det visade sig då att skogen på Kiholmen, vilken tidigare var inrapporterad som taiga(naturtyp 9010), var för ung och saknade eller hade för liten förekomst av vissa strukturer(exempelvis gamla och grova träd samt kontinuitet och mängd död ved) för att klassas somnaturtyp. Vidare visade inventeringen att lövsumpskogen i östra delen av Surö, vilken tidigarevar klassad som svämlövskog (naturtyp 91E0), också var för ung och hade brist på vissastrukturer, och därför inte heller uppnådde kriterierna för någon Natura-naturtyp. Sumpskogen är



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-37007-2018 3 av 10Sidadock idag klassad som utvecklingsmark till lövsumpskog (naturtyp 9080), vilket betyder att beståndet på sikt i takt med åldrande och fri utveckling kommer att utvecklas till lövsumpskog. Taiga och svämlövskog har rapporterats bort från området och arealerna för näringsrik bokskog och näringsrik ekskog har justerats något jämfört med i tidigare bevarandeplan.Lax föreslås rapporteras bort från området vid nästa uppdateringstillfälle för länets Natura 2000-områden. Detta beror på att området omfattar en mycket liten areal av Vänern, vilken har en marginell betydelse för bevaranet av arten. Alternativt rapporteras arten som D-förekomst, vilket innebär att den har en "obetydlig förekomst" i området.Vad kan påverka negativtHotet mot områdets näringsrika ek- och bokskogar är förhållandevis lågt. De flesta verksamheter som kan påverka naturtyperna negativt är reglerade i naturreservatets föreskrifter. De mest aktuella hoten utifrån områdets lokala förutsättningar är:-Igenväxning av gran, och ibland även annan vegetation, som kan försvårar föryngring av bok- och ekplantor och så småningom även skugga ut äldre bokar och ekar. Ökat graninslag kan även förändra artsammansättningen i fältskiktet. Inväxande gran som konkurrerar med lövsumpskogen kan också vara negativt för dess utveckling. -Älg och annat vilt kan försvåra föryngringen av bok och ek. -Sjukdom och skadedjur som kan skada bokarna och ekarna, men även andra lövträd i naturtyper, exempelvis alsjuka i lövsumpskogen.-Vänerns reglering har en negativ påverkan på lövsumpskogen då regeringen ofta medför att naturliga höga vattennivåer uteblir. -Kvävenedfall och andra luftföroreningar kan skada känsliga arter bland mossor, lavar och svampar samt förändra näringsstatus och artsammansättning i fältskiktet.Generellt kan naturtyperna även påverkas negativt av följande faktorer: -Alla typer av produktionsinriktat skogsbruk; avverkning, blädning, gallring, röjning, buskröjning, plantering, etc. Framröjning av grova ekar som tidigare stått öppet och bortröjning av gran som konkurrerar med lövträden är dock inte ett hot mot naturtypen. -Åtgärder som förändrar hydrologin som t.ex. dikning. -Åtgärder som skadar fältskiktet som t.ex. transporter, grävning, schaktning, tippning och täktverksamhet. -Markexploatering som t.ex. framdragande av ledningar, uppförande av byggnad och väg. -Tillförsel av gödningsämnen, aska eller kalk, vilket förändrar naturtypernas naturliga artsammansättning. -Införsel av främmande arter. -Fragmentering och isolering. Gamla skogar, framförallt äldre ädellövskogar av naturskogskaraktär, är ovanliga i dagens landskap och därför kan fragmentering, det vill säga en uppsplittring och isolering av ekbestånd vara ett hot mot flera av naturtypens växter och djur, exempelvis flera arter bland mossor, lavar, svampar och insekter. Små och uppsplittrade bestånd försvårar för arterna att hitta lämpliga livsmiljöer, t.ex. är flera arter beroende av död ved av ett visst trädslag i ett speciellt nedbrytningsstadie.BevarandeåtgärderGällande regler -Tillstånd krävs för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Tillståndsplikt kan även omfatta verksamheter/åtgärder utanför 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).



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-37007-2018 4 av 10Sida -Förbud mot markavvattning gäller i hela länet.-Hela området ligger inom strandskydd. -Föreskrifter och skötselplan till naturreservatet Surö bokskog.SkyddOmrådet är skyddat som naturreservat (Surö bokskog) sedan 1981 och sköts enligt gällande skötselplan (reviderad 2002), vilken stämmer väl överens med bevarandet av områdets naturtyper.Sammanfattning av skötsel och andra bevarandeåtgärder: Områdets näringsrika bok- och ekskogar bör i första hand utvecklas naturligt, men kan ibland behöva naturvårdande åtgärder för att säkerställa föryngring samt öka livslängden hos gamla trädindivider. Naturligt föryngrade plantor av bok och ek kan ibland behöva hjälp på traven genom att röja bort eller ringbarka konkurrerande vegetation. Stängsling kan ibland vara ett alternativ för att förhindra att nya plantor blir nerbetade.Trängda gamla bokar och ekar gynnas ofta av att frihuggas från inväxande vegetation. Frihuggningen förlänger vanligtvis trädens livslängd och gör att de kan nyttjas som livsmiljö för en rad arter, exempelvis mossor, lavar, svampar, insekter och fåglar, under en mycket lång period. I första hand bör vidkroniga träd och träd med rik epifytflora (trädlevande mossor, lavar och svampar) frihuggas, men även framtida ersättare till dagens grova träd kan gynnas av röjning av inväxande vegetation.För att stärka bok- och ekskogarnas status i området men även generellt i landskapet är det önskvärt att undanta äldre ädellövskogsbestånd med bok och ek i kringliggande landskap från avverkning. Även bevarande av enskilda gamla bokar och ekar i kringliggande bestånd kan ha en viktig funktion för att stärka bevarandestatusen för bok- och ekskogarna och dess arter. Lövträd är generellt en brist i dagens landskap varför även andra lövträd och lövträdsrika bestånd har en viktig funktion för att gynna lövträdsknutna arter i landskapet.En miljöanpassad reglering av Vänern är önskvärt för att gynna lövsumpskogen och dess arter. En miljöanpassad reglering skulle också minska problemen med igenväxning av Vänerns stränder, vilket är positivt för såväl flora som fauna, speciellt för många fåglar som häckar i Vänern. Röjning av invandrande gran som konkurrerar med lövträden kan vara nödvändigt för att bevara och utveckla lövsumpskogen och dess arter.Uppföljning av naturtyper och arterLänsstyrelsen 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.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-37007-2018 5 av 10SidaNaturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:9130 - Näringsrik bokskog4,1 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningCentralt i området, öster om det långsmala kärrstråket och väster om lövsumpskogen, ligger ettstörre bestånd dominerat av näringsrik bokskog. Trädskiktet är till största del slutet ochbokarna är av varierande ålder, medelåldern bedöms vara 130-180 år. Ett 30-tal bokar ärmycket grova med en bröstomkrets över 200 cm. Skogen är som tätast i de centrala delarna,mot ytterkanterna ökar inslaget av ek, lind och triviala lövträd. Förekomsten av död ved ärgenerellt riklig. Fältskiktet i den centrala, mer slutna delen är glest och består av arter somliljekonvalj, tandrot, lundgröe och enstaka nattviol. I de glesare delarna av beståndet finnsrikligt med blåsippa samt arter som hässlebrodd, brudbröd, stor blåklocka och ängssyra.Tandrot och fällmossa är typiska arter för naturtypen. Svampfloran är mycket rik med fleraovanliga och rödlistade arter knutna till bok och ek.Bokskogen planterades i området på 1700-talet, men har till stor del tillåtits att utvecklas frittoch är idag flerskiktad och av varierande karaktär. De allra äldsta bokarna tros vara några avdem som planterades, övriga har etablerat sig genom naturlig föryngring. Under åren har vissnaturvårdande skötsel, som exempelvis gallring och ringbarkning av andra konkurrerandeträdarter skett.Generell beskrivning av naturtypenNaturtypen förekommer på näringsrik, ofta mullrik mark som är torr-frisk. Trädskiktetskrontäckningsgrad är 30-100% och bok utgör minst 50% av grundytan. Inslag av andra lövträd,ofta alm, ask, ek och björk kan förekomma. Barrträdsinslag kan förekomma.Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog medavseende på egenskaper och strukturer. Den kan ha påverkats av t.ex. plockhuggning, beteeller naturlig störning. Skogen ska vara i ett sent eller i ett relativt sent successionsstadium.Det ska finnas gamla träd och död ved och en kontinuitet för de aktuella trädslagen. Omnaturliga störningsprocesser eller skötselåtgärder i syfte att imitera sådana har påverkatområdet kan även områden i yngre successionsstadier ingå. Egenskaper och strukturer som ärtypiska för naturskog finns normalt även i yngre successionsstadier.Områden med stor artrikedom med avseende på rödlistade arter knutna till naturtypen kanklassas till näringsrik bokskog även om ett naturskogstillstånd inte hunnit uppkomma efter ettkontinuitetsbrott. Välbevarad grundvattenförekomst är en viktig förutsättning för att naturtypenska ha fortsatt höga bevarandevärden.Fältskiktet domineras av örter och gräs och har relativt stor förekomst av lundarter. Det är gottom vårblommande arter. Skogar med lång kontinuitet har en väl utvecklad och artrikepifytflora av främst lavar.Typiska arter: Skogsbingel, hässlebrodd, storrams, lundarv, ramslök, liten och grovbaronmossa, fällmossa, platt och grov fjädermossa, trädporella, krusig ulota, lunglav, grynigfiltlav, skriftklotterlav, havstulpanlav och bokoxe.4,3 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-37007-2018 6 av 10SidaNaturtypen är känslig för faktorer som stör den skogliga kontinuiteten och den naturliga dynamiken. Den är också känslig för förändringar i hydrologin som t.ex. förändringar i ansluten grundvattenförekomst, fragmentering och minskade populationer av karakteristiska och typiska arter.BevarandemålArealen av näringsrik bokskog (9130) ska vara minst 4 hektar. Skogen ska i första hand formas av naturliga störningar och intern dynamik. Småskaliga naturliga processer, t. ex. trädens föryngring, åldrande och avdöende samt omkullfallna träd och luckbildning, liksom periodvisa omvälvande störningar, t.ex. insektsangrepp, översvämning eller stormfällning ska påverka dynamik och struktur. Till följd av naturliga störningar kan eventuellt yngre successionsstadier förekomma under perioder. Hydrologin och näringsstatusen ska vara naturlig och ostörd. Trots naturliga processer kan kompletterande naturvårdande insatser för att säkerställa föyngring samt förlänga livslängden hos bokarna också vara aktuellt att utföra.Det ska finnas gamla träd och föryngring av nya träd som efterträdare av följande trädarter: bok (allmänt-rikligt); ek (tämligen allmän-allmänt); samt mindre inslag av andra inhemska trädslag. Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat. Följande strukturer/substrat ska finnas: gamla träd med grov bark med skador, håligheter och mulm, träd med bohålför fåglar (tämligen allmänt); död ved i olika former, såvä liggande som stående och i olika nedbrytningsstadier (måttligt-riklig). Gran, buskar och sly/ungträd ska inte tillåtas ta överhanden eller skada de biologiskt gamla och värdefulla träden i området. För naturtypen främmande och/eller invasiva arter ska inte finnas i området. Det ska förekomma typiska arter inom följande grupper: kärlväxter, lavar och mossor. De typiska arterna ska förekomma (tämligen allmänt). Vidare ska det finnas en rik svampflora med flera arter knutna till bok och ek.BevarandetillståndBevarandetillståndet bedöms vara gynnsamt för områdets näringsrika bokskog. Skogen är gammal och flerskiktad med förekomst av gamla och grova träd samt generellt gott om död ved. Beståndet har en rik flora och förekomst av signalarter som signalerar höga naturvärden. Förutsatt att vissa naturvårdande åtgärder sker vid behov för att säkerställa föryngring samt förlänga livslängden hos gamla bokar bedöms förutsättningarna för naturtypens bevarande på lång sikt som mycket goda.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-37007-2018 7 av 10Sida9160 - Näringsrik ekskog8,7 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningStörsta delen av skogen på Surö består av naturtypen näringsrik ekskog. Eken dominerar men inslaget av andra trädslag som lind, bok, björk, asp och klibbal är påtagligt. Inslag av tall, varav vissa är gamla, finns också. Skogen är sluten och flerskiktad. Genomsnittsåldern bedöms vara 80-130 år. Förekomsten gamla och grova träd bedöms vara tämligen allmän och förekomsten av död ved bedöms vara riklig. Fältskiktet liknar det som finns i bokbeståndet och är av lundkaraktär. Bland typiska arter har fällmossa noterats. Svampfloran är mycket rik med flera ovanliga och rödlistade arter knutna till bok och ek.Den mänskliga påverkan är förhållandevis liten, men under åren har viss naturvårdande skötsel, som exempelvis gallring och ringbarkning av träd som konkurrerar med ekarna skett.Generell beskrivning av naturtypenNäringsrik ekskog förekommer på torr-fuktig jord, ofta mullrik brunjord. Den underliggande jordarten kan antingen bestå av lera, silt eller grövre, silikatrika jordarter. Naturtypen ligger ofta i sänkor, dalbottnar eller nära vattendrag. Krontäckningen är normalt 50 – 100% och ek/avenbok (tillsammans eller var för sig) utgör minst 50% av grundytan. Inslag av andra lövträd, ofta alm, ask, lind, lönn och hassel kan förekomma. Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog med avseende på egenskaper och strukturer. Den kan ha påverkats av t.ex. plockhuggning, bete eller naturlig störning. Skogen ska vara i ett sent eller i ett relativt sent successionsstadium. Det ska finnas gamla träd och död ved och en kontinuitet för de aktuella trädslagen. Om naturliga störningsprocesser eller skötselåtgärder i syfte att imitera sådana har påverkat området kan även områden i yngre successionsstadier ingå. Egenskaper och strukturer som är typiska för naturskog finns normalt även i yngre successionsstadier.Områden med stor artrikedom med avseende på rödlistade arter knutna till naturtypen kan klassas till näringsrik ek- eller ek-avenbokskog även om ett naturskogstillstånd inte hunnit uppkomma efter ett kontinuitetsbrott. Välbevarad grundvattenförekomst är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga bevarandevärden.Typiska arter för naturtypen är: murgröna, trolldruva, gulsippa, vätteros, fällmossa, guldlockmossa, platt fjädermossa, trädporella, grynig filtlav, havstulpanlav, rutskinn, rostticka m.fl.Naturtypen är känslig för faktorer som stör den skogliga kontinuiteten och den naturliga dynamiken. Den är också känslig för förändringar i hydrologin som t.ex. förändringar i ansluten grundvattenförekomst, fragmentering och minskade populationer av karakteristiska och typiska arter.BevarandemålArealen Näringsrik ekskog (9160) ska vara cirka 8,7 hektar. Skogen ska formas av naturliga störningar och intern dynamik. Småskaliga naturliga processer, t.ex. trädens föryngring, åldrande och avdöende samt omkullfallna träd och luckbildning, liksom periodvisa omvälvande störningar, t.ex. insektsangrepp, översvämning eller stormfällning ska påverka dynamik och struktur. Hydrologin och näringsstatusen ska vara naturlig och ostörd. Trots naturliga processer kan kompletterande naturvårdande insatser för att säkerställa föyngring 



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-37007-2018 8 av 10Sidasamt förlänga livslängden hos ekarna också vara aktuellt att utföra.Ek ska dominera skogen. Det ska finnas gamla träd och föryngring av nya träd som efterträdare av följande trädarter: ek (allmänt-rikligt); andra ädellövträd som exempelvis bok och lind samt andra inhemska triviallövträd ska också förekomma. Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat. Följande strukturer/substrat ska finnas: gamla träd med grov bark med skador, håligheter och mulm, träd med bohål för fåglar (tämligen allmänt); död ved i olika former, såväl liggande som stående och i olika nedbrytningsstadier (måttligt-riklig). Gran, buskar och sly/ungträd ska inte tillåtas ta överhanden eller skada de biologiskt gamla och värdefulla träden i området. För naturtypen främmande och/eller invasiva arter ska inte finnas i området. Det ska förekomma typiska arter inom följande grupper: kärlväxter, lavar och mossor. De typiska arterna ska förekomma (tämligen allmänt). Vidare ska det finnas en rik svampflora med flera arter knutna till bok och ek.BevarandetillståndBevarandetillståndet bedöms vara gynnsamt för områdets näringsrika ekskog. Skogen är gammal och flerskiktad med förekomst av gamla och grova träd samt generellt gott om död ved. Beståndet har en rik flora och förekomst av signalarter som signalerar höga naturvärden. Förutsatt att viss naturvårdande åtgärder sker vid behov för att säkerställa föryngring av ek samt förlänga livslängden på gamla ekar genom undanröjning av inväxande vegetation bedöms förutsättningarna för naturtypens bevarande på lång sikt som mycket goda.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-37007-2018 9 av 10Sida1106 - Lax (i sötvatten), Salmo salarArtens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.BeskrivningLax bör utgå från området. Det ingår en mycket liten areal av Vänern i Natura 2000-området och området har därför ingen påtaglig betydelse för bevarandet av arten. Länsstyrelsen föreslås att laxen rapporteras bort från området då nästa uppdateringstillfälle för länens Natura 2000-områden ges. Ett alternativ är att låta laxen vara med i området, men rapporteras som D-förekomst, det vill säga att arten har en "obetydlig förekomst" i området. Vidare beskrivning av arten, bevarandemål etc. anges därför inte nedan.
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Natura 2000-naturtypskarta, Surö bokskog SE0540103
Mariestads kommun

Natura 2000-området omfattas av Surö bokskogs naturreservat. Gränserna för områdena är inte 
identiska, men alla skyddsvärda naturtyper inom Natura 2000-området ligger inom naturreservatet. 
Utvecklingsmarken i området består av skog som kan utvecklas till lövsumpskog och/eller 
svämlövskog.
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