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Synpunkter på Skötselplan för Svensksundsvikens naturreservat och 
Bevarandeplan Natura 2000. 
Remissupplaga november 2013 
Vi har sett fram emot att skötselplanen skulle uppdateras och nu har dessutom en bevarandeplan 
för Natura 2000-området Svensksundsviken tagits fram vilket stärker reservatets betydelsefullhet. 
 
På sidan 21 i Bevarandeplanen finns en förteckning över fågelarter som ingår i fågeldirektivet och 
deras nationella/internationella status. Beträffande fiskgjuse borde dessa uppgifter kunna 
uppdateras eftersom en nationell inventering genomförts under det här året 2013. Texten bygger på 
riksinventeringen 2001 ”och resultatet av denna kommer att publiceras troligen 2003.”? 
 
På sidan 38 i Skötselplan för Svensksundsvikens naturreservat nämns om Skötselområde 5E en 
tidigare husbehovstäkt. Det påstås att backsvalor häckat här. Enligt uppgifter från Rolf Haag, som 
ringmärkte backsvalor under 1960-talet i norrköpingstrakten, fanns en koloni i en täkt, som ligger 
ca 100 meter SSO om skötselområde 5E. Den används sedan flera år som avskrädestipp och ligger 
utanför naturreservatet. 
Under rubrikerna: 
Åtgärder 
Restaureringar 
I delområde 5E föreslås markstörningar för att skapa öppen blottad sand som gynnar sandlevande 
insekter. Redan nu skapar nötboskapen blottor genom att de trampar sönder sandsluttningen 
speciellt i södra kanten.  
Åtgärder för att åter få häckande backsvalor i delområde 5E får nog anses utsiktslösa då täkten 
innehåller alltför finkornigt material och saknar grövre sandkorn som binder ihop 
grustäktsmaterialet. På 1990-talet gjorde deltagare från Fågelföreningen i Norrköping (FiNk) 
handgrävningar för att få schaktkanten lodrät och högre. Detta misslyckades då två ras inträffade 
strax efter färdigställandet. Slutsatsen blev att sandförekomsten högst sannolikt är alltför 
rasbenägen för att passa backsvalehäckningar. 
 
Skötselområde 10. Halvöppna eller kala öar och skär 
Enligt Bilaga 1 en karta med indelning i skötselområden visar ön Kropp fel märkning där 
Skötselområde 2. Vassarna bytt plats med nr 10. 
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Skötselområde 13. Vattendrag som mynnar i viken 
Bjärkusaån har fått fel beteckning på sidan 48. Enligt Bilaga 1 kartan ska den vara 13 c. 
 
2.3 Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder 
Restaurering av vattendrag föreslås under 2014-2023 i område 13 och har prioritet 1. 
Enligt Bilaga 2 visar VISS – VatteninformationsSystem Sverige att för en God ekologisk status 
ska kunna uppnås i Svensksundsviken har en tidsfrist satts till år 2021. 
Fågelföreningen uppmärksammade redan på 1990-talet att en drastisk förändring av vikens vatten 
hade skett då höstrastande sjöfåglar minskade mycket kraftigt, enligt flera års inventeringar, vilket 
sammanfattades med att Svensksundsvikens vattenkvalité försämrats. 
Med tanke på att försämringen pågått under en mycket lång tid känns det väldigt angeläget att 
kraftfulla åtgärder sätts in och att genomförandetiden skärps till 2014-2021. 
 
3 Anordningar för rekreation och friluftsliv 
Åtgärder 
Ett förslag finns om byggande av en mindre observationsplattform/gömsle vid Betebys fiskebodar. 
Önskemål finns om att höjden på plattformen blir så hög att det finns möjlighet att se över 
vassbältet österut, där det ofta ligger stora sjöfågelflockar, som är svåra att identifiera från 
fågeltornet och utsiktsberget. 
 
 
Med vänlig hälsning 
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Information om Naturskyddsföreningen finns på föreningens hemsida: 
www.naturskyddsforeningen.se/norrkoping 


