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Bevarandeplan för Natura 2000-området 

Viggesbo 
enligt 17 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
 
 

Områdeskod: SE0330245 
Områdestyp/status: Området är antaget av regeringen enligt habitatdirektivet i januari 2002. 
Areal: 13 ha 
Kommun: Vimmerby 
Ägareförhållanden: Statlig 
Bevarandeplan fastställd av Länsstyrelsen: 2005-09-15 
Bevarandesyfte: Bevara och utveckla ett tallskogsdominerat naturskogsområde med dess strukturer 
och typiska arter. 
Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
9010 *Västlig taiga  (13 ha) 

*Bevarandet av naturtypen bedöms vara av hög prioritet inom EU. 
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Beskrivning av området 

 Ett naturskogsartat område mellan två bergbranter. Skogen är ca 130 år gammal. Tall dominerar. 
All angränsande skog är ung. 
 
Området ingår i Länsstyrelsens naturvårdsprogram som en del av Silveråns dalgång (klass 1) som är 
av riksintresse för naturvården. Riksintresset reglerar större exploateringsföretag som kan skada 
områdets helhetskaraktär. Den enskilde markägarens verksamhet berörs i regel inte av 
riksintresseutpekandet. 
 
 
Bevarandemål  

Det övergripande syftet med Natura 2000-området är att ingående livsmiljöer och arter skall ha en 
gynnsam bevarandestatus. För naturtyperna innebär detta att utbredningsområden bevaras, att 
viktiga strukturer och funktioner bibehålls. Typiska arter ska också förekomma i livskraftiga 
populationer som bekräftelse på ett intakt ekologiskt system. För att garantera att gynnsam 
bevarandestatus råder, har ett antal bevarandemål definierats för varje livsmiljö och art. Observera 
att dessa bevarandemål inte är fastlagda. På grund av kunskapsbrist saknas ibland möjlighet att 
fastställa specifika värden. Dessa är i sådant fall ersatta med kryss. Målen kan också komma att 
förändras under arbetets gång med bevarandeplanerna och kommer i vissa fall att fastställas först 
efter den basinventering som kommer att ske 2005-2007. 

9010 Västlig taiga 

Areal  
- Arealen västlig taiga skall vara minst 13 hektar.  
- I västlig taiga ska arealen tallskog (där tall utgör mer än 70 % av virkesförrådet) vara minst 

XX hektar. 
Struktur och funktion 

- Släckningsarbetet vid naturliga bränder som sker i Natura 2000-objektet utförs enligt 
gällande räddningslag. Dock bör skonsamma naturvårdsinriktade metoder användas t. ex. 
om möjligt tillåta viss avbränning och självsläckning under säkra förhållanden. 

- Relationen död ved/levande ved skall vara minst 1/5. 
- Sumpskogarna har en ostörd hydrologi.. 

Typiska arter 
- Minst 2 luftföroreningskänsliga typiska lavarter ska förekomma i minst 70 % av provytorna.  
- Minst 3 typiska kärlväxtarter ska förekomma i minst 25 % av provytorna. 
- I området bibehålls eller ökar förekomsten av typiska fågelarter. Hackspettsspår finns i 

oförändrad omfattning (enligt RIS). 

 
Beskrivning och naturtyper  

9010 – Västlig taiga 
Naturliga, gamla, boreala och hemiboreala skogar samt yngre successioner som utvecklas naturligt 
efter brand eller omfattande stormfällningar. Skogen är varierad både vad gäller arter och åldrar 
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och har en naturskogsartad prägel. Dessa skogar kan ha en viss mänsklig påverkan genom 
exempelvis plockhuggning, men de har aldrig omfattats av större kalavverkningar. Död ved i form 
av lågor och torrakor utgör ett viktigt inslag i naturtypen och är en förutsättning för många 
svampar, skalbaggar mm. 
 
 
Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus 

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus anger vad som gynnar Natura 2000-områdets 
naturvärden och vad som kan komma att krävas för att värdena skall kunna bestå under lång tid 
framöver. Se också beskrivningar för naturtyper och arter. 

- Skoglig kontinuitet där det har skapats en naturlig åldersdifferentiering och 
artsammansättning i trädskiktet.  

- Naturlig dynamik, vilket omfattar störningar, t.ex. stormfällningar, översvämningar och 
brand.  

- Förekomst av substrat i form av exempelvis död ved och grova barkstrukturer är en 
förutsättning för epifytiska lavar och svampar knutna till naturtypen, samt för vedlevande 
insekter. 

- Brandrefugiala miljöer, t.ex. fuktigare granskogar, sumpskogar, raviner etc, förutsätter en 
buffertzon mot hyggen. 

- Ostörd hydrologi i framför allt sumpskogsmiljöer, samt i angränsande myrmark (s.k. 
skogs/myrmosaiker)  

- Populationerna hos de typiska arterna i naturtypen får inte minska påtagligt.  
 
 
Vad kan påverka Natura 2000-området negativt? 

Observera att detta endast är några exempel på faktorer som kan skada områdets värden. Att en 
verksamhet är listad som ett tänkbart problem innebär inte att den är förbjuden. Vissa av 
verksamheterna kan omfattas av den tillståndsplikt som gäller om det finns risk för betydande 
påverkan på miljön i Natura 2000-området. I andra fall är inte tillståndsplikten aktuell men behov 
kommer att finnas att följa upp det specifika problemet. För att få närmare besked om vad som 
gäller i ett enskilt fall kan det vara lämpligt att ta kontakt med berörd tillsynsmyndighet som är 
Länsstyrelsen eller vid skogsbruksåtgärder Skogsvårdsstyrelsen. 
 
Följer man som enskild de allmänna hänsynsregler som läggs fast i vår lagstiftning (t.ex. 
miljöbalken och skogsvårdslagen) så har man fullgjort även sina grundläggande krav på hänsyn till 
Natura 2000-området. 
 

Specifika problem för områdets naturtyper och arter 

- Moderna skogsbruksåtgärder inom och utanför området leder till fragmentering och 
isolering av skogsmiljöer samt att luftfuktigheten påverkas i angränsande till större 
kalhyggen. Effekterna missgynnar arter knutna till fuktiga miljöer och ökar 
spridningssvårigheter för olika växt- och djurpopulationer. Detta kan på sikt leda till att 
redan hotade arter kan försvinna p.g.a. minskad genetisk variation eller att livsmiljöer för 
arter som behöver stora arealer försvinner p.g.a. minskade och splittrade livsmiljöer. 
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Verksamheter m.m. som generellt kan påverka naturtyperna och arterna negativt 

- Brist på bränder ger minskad mängd nybränd ved och mark, som är ett hot för många 
brandberoende arter, samt kan ge en tillväxt av humuslagret med efterföljande 
vegetationsförändringar. 

- Skogsgödsling. 

- Exploatering för samhällsbyggande av olika former. 
 

 
Bevarandeåtgärder med tidplan 

Gällande regler: 
- Enligt 7 kap 28 a § miljöbalken krävs tillstånd för att bedriva verksamhet eller vidta 

åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Tillstånd 
krävs inte för åtgärder som direkt hänger samman med eller är nödvändiga för skötsel och 
naturvårdsförvaltning av området. 

Förslag till bevarandeåtgärder för Viggesbo:

- Viggesbo har av markägaren Sveaskog avsatts som område för naturvårdsändamål i sin 
landskapsekologiska planering. Ekologiska landskapsplaner kan bidra till att uppnå 
gynnsam bevarandestatus för arter och habitat såväl i skyddade områden och områden 
utpekade i Natura 2000 som i landskapet i stort. Fri utveckling bör råda i Natura 2000- 
området och att i landskapet utanför Natura 2000- området öka arealen skogsmiljöer nära 
Natura 2000-området avsatta för att förbättra spridningsmöjligheten och ökar arealen 
med livsmiljöer för växter- och djur.  

- Namnbyte av Natura 2000-området föreslås. Det nuvarande namnet Viggesbo byts 
lämpligen till Väggeberg. 

 
 
Nuvarande bevarandestatus 

Viggesbo utgör idag en isolerad ö i ett hårt brukat område med nyligen skapade kalhyggen intill 
större delen av områdets gräns. Detta innebär att området saknar gynnsam bevarandestatus i stort. 
Inväntar för övrigt basinventeringen. 

 
 
Uppföljning av bevarandemål 

Inväntar basinventeringen och uppföljningsprogrammet. 

 
 
Referenser  

Forslund, M (red). 1997. Natur i Östra Småland. Naturvårdsprogram för Kalmar län. Länsstyrelsen i Kalmar län. 
Länsstyrelsen i Kalmar län. Naturvårdens riksintressen, Kalmar läns fastland. Meddelande 1989:06. Uppdaterade 
versioner finns på Länsstyrelsens hemsida: www.h.lst.se
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Löfroth, M m.fl. 1997. Svenska naturtyper i det europeiska nätverket Natura 2000. Naturvårdsverket. 
Naturvårdsverket. Art- och naturtypsvisa vägledningar för Natura 2000. Naturvårdsverkets hemsida: 
www.naturvardsverket.se (länka vidare till Natur och naturvård, Natura 2000) 
Naturvårdsverket. Sveriges Natura 2000-områden. Naturvårdsverkets hemsida: 
www.naturvardsverket.se/natura2000
Naturvårdsverket. Våtmarksinventering inom fastlandsdelen av Kalmar län. Del 1 och 2 (utgiven 1984, rapport SNV 
PM 1787 och SNV PM 1788) 
Nyckelbiotopsinventeringen finns på Skogsvårdsstyrelsens hemsida: www.svo.seT klicka på Skogens pärlor. 
 
Bilaga 1,  Rödlistade arter 
 

Bilaga 2,  Översiktskarta med närliggande Natura 2000-områden  

 
Bilagor kompletteras senare 
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