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Natura 2000 
Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU som 

skapades för att hejda utrotning av vilda djur och växter och att bevara deras 

livsmiljöer. Utpekande av Natura 2000-områden bygger på krav som finns i EUs 

fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. 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 nätverket av Natura 2000-

områden säkerställs livsmiljöer och arter inför framtiden. Varje land är skyldigt 

att bevara utpekade naturtyper och arter i landets Natura 2000-områden. I 

fågeldirektivet och habitatdirektivet listas 170 naturtyper och sammanlagt cirka 

900 växt- och djurarter som särskilt värdefulla. I Örebro län finns 28 av dessa 

naturtyper. Taiga, slåtterängar i låglandet och högmossar är några exempel på 

utpekade naturtyper i vårt län. I länet ingår 43 arter i fågeldirektivet och 25 arter 

ingår i habitatdirektivet. Exempel på arter som ingår fågeldirektivet är havsörn, 

trana och tjäder och exempel på arter i habitatdirektivet är läderbagge, större 

vattensalamander, asknätfjäril och guckusko. 

Bevarandeplaner 
För varje Natura 2000-område ska det finnas en bevarandeplan (eller 

skötselplan) med bevarandesyfte, bevarandemål och beskrivningar av de 

naturtyper och arter som ska bevaras och bidra till gynnsam bevarandestatus. 

Även hot mot Natura 2000-området och behov av bevarandeåtgärder, t.ex. 

skydd eller skötsel, ska beskrivas. Informationen ska tydliggöra inriktningen på 

förvaltningen av området och ligga till grund för tillståndsprövningar enligt 

miljöbalken. Bevarandeplanen fastställs av Länsstyrelsen, som även är ytterst 

ansvarig för att målsättningen med området uppfylls. Bevarandeplanen revideras 

när ny kunskap tillkommer eller när förutsättningar ändras; den är ett så kallat 

"levande dokument".  

Bevarandeplanen är inte ett juridiskt bindande dokument. För formell reglering 

av skydd eller skötsel kan andra beslut behövas, t.ex. beslut om bildande av 

naturreservat.  

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. 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.
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Bevarandeplan för Natura 2000-området

SE0240126 Lindhult

Kommun: Hallsberg

Områdets totala areal: 1,8 ha

Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2017-02-08

Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2017-03-20

Markägarförhållanden: Privat

Regeringsbeslut, historik: SPA: Nej, pSCI: 2001-06-01, 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:

9020 - Nordlig ädellövskog

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 EUs 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
Gamla lindar och ekar samt artrik flora. Svampfloran är artrik med flera rödlistade arter.

Motivering 
Gamla grova lövträd hyser många arter som är rödlistade. 

Prioriterade åtgärder 
Gallring och röjning av inträngande gran.
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Beskrivning av området
Området är beläget i en sydostsluttning på moränmark. I norra delen sticker några hällmarker 
upp. Vegetationen är lundartad, med lind och ek i trädskiktet samt hassel och try i buskskiktet. 
Floran är ganska artrik med sippor, hässlebrodd, vårärt och tandrot. Norra delen har ännu 
karaktär av igenväxande hagmark med enstaka grova, tidigare hamlade lindar samt spärrvuxna 
ekar. Främst den sydvästra delen med ett ca. 125-årigt lind-ekbestånd har en utpräglad 
lundkaraktär med full kronslutenhet.

Svampfloran har inventerats i Lindhult mellan år 1976 - 2010. Flera rödlistade svamparter har 
noterats t.ex. brödmärgsticka, oxtungsvamp och tårkragskivling.

Bevarandemål
Bevarandemål beskrivs under respektive naturtyp.

Vad kan påverka negativt
• Exploatering av området.
• Avverkning, röjning, gallring, städning utgör hot genom att lämpliga strukturer förstörs

eller borttages. Undantag kan finnas där åtgärden syftar till att utveckla något annat
naturvärde.

• Produktionshöjande åtgärder i skogsbruket, exempelvis gödsling, markberedning,
plantering och användandet av främmande trädslag.

• Inväxande gran kan vara ett hot mot naturvärden.
• Markskador och dikning. Förutom den mekaniska skadan kan hydrologin påverkas och

naturmiljön förändras. Detta gäller större markskador, medan tramp sällan är negativt.
• Fragmentering. 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.

• 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 uppstå brist på något av dessa
stadier, med följd att de ingående arternas habitat försvinner. Detta gäller bland annat
klimat- och väderfenomen, översvämning och utbrott av vissa skadeorganismer.

• Älg och annat vilt kan motverka återväxt av lövträd.
• Nya sjukdomar och skadeorganismer som redan är införda eller riskerar att bli ett problem

om de införs.

Bevarandeåtgärder
Gällande regelverk
Området är skyddat som naturreservat.
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Skötselåtgärder
Gallring av unggran och konkurrerande lövträd vart 10:e år. Äldre gran som konkurrerar med lind 
och ek gallras bort.

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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Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet 

9020 - Nordlig ädellövskog

Areal: 1,7 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut.

Beskrivning
Naturtypen är en övergångsform från boreala till nemorala skogstyper och förekommer på mark som 
är torr-fuktig och relativt näringsrik. Trädskiktets krontäckningsgrad är normalt 50-100%, och 
ädellövträd utgör normalt minst 50% av grund-ytan, men lövdominerad naturskog med ned till 30% 
ädellöv kan föras till naturtypen. Viktiga komponenter i trädskiktet är ek, alm, ask, lind och lönn.  
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, död ved och en kontinuitet för de aktuella trädslagen. Naturtypen är mycket artrik och 
rödlistade arter av epifytiska kryptogamer, vedlevande insekter, samt marklevande flora och fauna 
förekommer. Artsammansättningen varierar med skogens slutenhet.

Vegetationen i Lindhult är lundartad, med lind och ek i trädskiktet samt hassel och try i buskskiktet.  
Floran är ganska artrik med sippor, hässlebrodd, vårärt och tandrot. Norra delen har ännu karaktär av 
igenväxande hagmark med enstaka grova, tidigare hamlade lindar samt spärrvuxna ekar. Främst den 
sydvästra delen med ett ca 125-årigt lind-ekbestånd har en utpräglad lundkaraktär med full 
kronslutenhet. De för naturtypen typiska arterna brödticka och svavelmusseron har påträffats i 
Lindhult.

Bevarandemål
Arealen av nordlig ädellövskog (9020) ska vara minst 1,7 hektar.  Det ska finnas gamla träd och 
föryngring av nya träd som efterträdare av ek, hassel och lind. Det ska finnas gamla träd med grov 
bark, skador, håligheter, mulm eller döda delar. Gran, buskar och sly/ungträd ska inte tillåtas ta 
överhanden eller skada de biologiskt gamla och värdefulla träden i området. Det ska finnas typiska 
arter såsom tandrot, hässlebrodd och blåsippa i området.

Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet för naturtypen är god.
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Dokumentation

• Artportalen, ArtDatabanken SLU (www.artportalen.se

•  Länsstyrelsen i Örebro län. 1980. Skötselplan för naturreservatet Lindhult.

• Länsstyrelsen i Örebro län. 2005. Bevarandeplan för Lindhult.

• Länsstyrelsen i Örebro län. 2013. Svampar i Lindhults naturreservat i Viby socken,
Hallsbergs kommun 1976-2010. Inventering av K-G Nilsson. Arbetsmaterial.

• Nilsson, K. G. 1978. Kärlväxter i Viby socken, Hallsbergs kommuns kulturnämnd
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Länsstyrelsen i Örebro län 

Stortorget 22, 701 86 Örebro 

010-224 80 00

orebro@lansstyrelsen.se 
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