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Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0520163 Örekilsälven
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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 medlemsländer 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 beskrivning 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.

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.

Kartor
Information om naturtypers utbredning och arter i ett enskilt område går att hitta med hjälp av kartverktyget ”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.
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Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0520163 Örekilsälven
Kommun: Munkedal
Områdets totala areal: 120 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2018-06-11
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2018-06-13
Markägarförhållanden:
Privat, bolag, kommun, staten
Regeringsbeslut, historik:
SPA: Nej, pSCI: 1998-12-01, 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 samt fågeldirektivet:
3210 - Större vattendrag
8220 - Silikatbranter
9020 - Nordlig ädellövskog
9080 - Lövsumpskog
9160 - Näringsrik ekskog
9180 - Ädellövskog i branter
9190 - Näringsfattig ekskog
91E0 - Svämlövskog
1106 - Lax (i sötvatten), Salmo salar
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 EU:s 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.
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Prioriterade bevarandevärden: Att bevara en värdefull lövskogsravin med rik epifytflora (mossor,
lavar och svampar) samt ett större västsvenskt vattendrag med ett rikligt, reproducerande bestånd
av lax (prioriterad art i området), samt att även i övrigt vidmakthålla goda livsbetingelser för
växter och djur, t ex fågelfaunan. Särskilt viktiga lövskogstyper är ädellövskog i branter,
lövsumpskog och svämlövskog.
Motivering: Området har stora sammanhängande lövskogar utmed ravinbranterna och ned mot
vattendraget, delvis redan utvecklade till naturtyp, delvis med god utvecklingspotential.
Epifytfloran är rikt utvecklad med ett flertal signalarter. Större delen av skogarna är klassad som
nyckelbiotop. Vattendraget är ett av Västsveriges viktigaste när det gäller reproduktion av
ursprunglig, älvegen (lokal stam) atlantlax och hyser mycket goda biotoper för denna och andra
strömlevande arter.
Prioriterade åtgärder: Syftet ska uppnås genom att dalgångens lövskogs- och vattenmiljöer
skyddas mot avverkning, utbyggnad av vattenkraft, exploatering, överfiske m.m. Detta kommer
tills stor del att ske genom bildande av naturreservat. Det är därför prioriterat att slutföra
reservatsbildningsprocessen. Vidare behövs restaureringsåtgärder i vattendraget, dels genom en
omprövning av verksamheten vid Torps kraftstation för att minska regleringspåverkan och öka
möjligheten till migration i vattensystemet, dels genom återställande av flottledsrensade och
stabilitetsåtgärdade sträckor. Örekilsälven behöver även skyddas genom ett aktivt
miljöskyddsarbete så att utsläpp från industri, avloppsreningsverk, bräddningar och transporter
minimeras.
Beskrivning av området
Örekilsälven är västkustens största vattendrag norr om Göta älv. Från Kärnsjön strömmar
vattendraget i rakt sydlig riktning genom ett imponerande lövklätt ravinlandskap, sammanstrålar
med Munkedalsälven för att sedan passera genom Munkedals tätort innan det rinner ut i
Saltkällefjorden. Utmed större delen av denna sträcka växlar Örekilsälven mellan forsande och
strömmande partier, endast avbrutna av mindre områden med lugnare höljor. Delar av sträckan är
rensad eftersom älven fram till 1950-talet utnyttjats för flottning. Örekilsälven anses vara den
äldsta "allmänna flottleden" i Sverige och finns dokumenterad redan från 1600-talet. Trots detta
finns mycket goda lekområden och ställvis relativt bra uppväxtplatser för älvens ursprungliga
laxstam i delar av dessa områden. Någon kilometer av rinnsträckan har nyligen biotopåterställts
genom av bifåror öppnats upp och block återförts till vattendraget. Ytterligare liknande insatser
planeras. Även ål, havsnejonöga, färna och havsöring förekommer i älven. De sista två
kilometrarna mot Saltkällefjorden flyter Örekilsälven lugnt mellan omväxlande öppna,
omväxlande löv- eller barrskogsklädda stränder, som bitvis bildar ytterligare ett ravinlandskap.
Vid utloppet från Kärnsjön (Torp) ligger en kraftstation som reglerar vattenflödet i ån via en
tappningsplan fastställd i en vattendom 1990. Bl. a. har minimitappningen fastställts till 1,0
m3/s, strax över den beräknade naturliga medellågvattenföringen. Tappningsplanen leder också
till snabba, kraftiga flödesförändringar i älven, genom att möjligheter till förhandstappning
saknas. Här, liksom i Brålandsfallet ca två km nedströms, finns fisktrappor som åter skall göra
det möjligt för laxen att vandra upp i vattensystemet. Fisktrappan vid Torp fungerar dock inte.
Av ovanstående skäl planeras en omprövning av verksamheten vid kraftstationen. Nedströms
sammanflödet med Munkedalsälven påverkas älven även av regleringen i detta biflöde.
Genom älvens närhet till bebyggda områden påverkas den av ett flertal urbana verksamheter. För
att förebygga ras inom bebyggda områden, har stabilitetshöjande åtgärder vidtagits utmed flera
längre älvsträckor. Schaktning, tryckbankar, omgrävning och erosionsskydd är några av de
åtgärder som genomförts, vilket på vissa platser lett till kraftig påverkan inom älvens
strandzoner. Älven påverkas även av utsläpp från två större punktkällor, pappersbruket AP
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Munkedals AB samt Munkedals reningsverk och dess ledningsnät. Ett flertal vägar och en
järnvägslinje passerar över eller i närheten av älven.
Ravinbranterna upp mot Kärnsjön kläds mestadels av mäktiga lövskogar med stor artrikedom när
det gäller mossor, lavar och svampar. Dominerande trädslag är ask, klibbal, alm, lönn, ek och
gråal. På vissa platser står grova lövträd, främst ek, och vittnar om en tidigare betesepok. I
buskskiktet förekommer ofta hassel och hägg. Närmast älven finns större bestånd av svämskog
med främst klibbal. Fältskiktet är ställvis väl utvecklat, ofta dominerat av vitsipps- och
svalörtsmattor. Förekomsten av såväl stående som liggande död ved är generellt god och synliga
spår av skogsbruk är få, vilket sammantaget gynnar ett rikt fågelliv. Närvaron av bäver i
dalgången tillgodoser fortlöpande behovet av död ved.
Uppe i den nordvästra delen finns ett parti med hävdad trädklädd betesmark med ett fåtal grova
ekar, varav en jätteek nära Borgmästarbruket (1,40 meter i brösthöjd). Dominerande trädslag i de
öppnare partierna är annars björk, asp, rönn och sälg. Hävden har varit relativt svag under senare
år. Närmare älven finns ask, gråal, klibbal och lönn i tätare bestånd och på några smärre områden
förekommer alsumpskog. Söder om Bråland finns också ett parti med äldre trädklädd betesmark,
men här har hävden upphört sedan några år tillbaka. Båda partierna skulle på sikt, med
återupptag av bete och vissa röjningsinsatser åter kunna bli fina trädklädda betesmarker. De
trädklädda betesmarkerna är idag utvecklingsmark. På båda sidorna om älven finns ytterligare
partier med tidigare betesmark men där igenväxningen har gått så långt att det har utvecklas
naturvärden knutna till slutna skogar. På sikt kommer dessa delar att utvecklas till ädellövskogar
(naturtyperna ädellövskogar i branter och nordlig ädellövskog samt näringsfattig ekskog).
På några platser, där sluttningarna ner mot älven är som brantast, går berget i dagen och här kan
man finna särpräglad ormbunks- och örtflora, som bitvis visar spår av kalkpåverkan.
I de nedre partierna mot Saltkällefjorden dominerar triviallöv blandat med gran och tall i området
närmast älven. Utmed några sträckor går öppna betesmarker ända ner till älven. Smärre områden
med svämskog bestående av klibbal förekommer också.
Hela Natura-området ingår i ett större område av riksintresse för naturvård, vidare ingår den övre
delen av området (från Kärnsjön till Munkedal) i riksintresse för friluftsliv och kulturmiljövård.
Sträckan mellan Munkedals hamn och Kärnsjön är mycket rik på fornlämningar. Här finns
industrihistoriska lämningar från den omfattande kvarn-, såg- och flottningsverksamheten som
har bedrivits vid älven.
Vad kan påverka negativt
Vattenmiljöerna påverkas mest av reglering för vattenkraftsändamål, flottledsrensning,
stabilitetshöjande åtgärder, avlopps- och dagvattenutsläpp samt exploateringar. Skogsmiljöernas
värden hotas främst av olika skogsbruksåtgärder som minskar mängden död ved, äldre träd och
träd med hotade arter samt exploateringar som leder till avverkning inom värdefulla lövbestånd.
Se i övrigt under respektive naturtyp och art.
Bevarandeåtgärder
Gällande regler som omfattar samtliga naturtyper och arter:
-Tillståndsplikt gäller enligt 28a § Miljöbalken för åtgärder eller verksamheter som på ett
betydande sätt kan påverka miljön inom ett Natura 2000-område. Även verksamheter/åtgärder
utanför Natura 2000-området kan vara tillståndspliktiga. 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).
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-Natura 2000-området Örekilsälven omfattas av riksintresse för naturvård, friluftsliv samt
kulturmiljövården enligt MB 3 kap 6 §. Sydligaste delen ingår i område med geografiska
bestämmelser enligt MB 4 kap 1 o 4 §§.
-Dalgången norr om samhället omfattas av landskapsbildsskydd från 1971.
-Dalgången söder om Fläskeberget ingår i Gullmarns naturreservat
-Strandskyddet kring Örekilsälven är varierande upp till 300 meter i den nordliga delen av
dalgången. Genom samhället är det betydligt smalare (<100 m) och har även upphävts på några
mindre sträckor.
- Förbud mot markavvattning gäller i hela länet.
Prioriterade bevarandeåtgärder som omfattar samtliga naturtyper och arter:
- Att slutföra den naturreservatsbildning som har inletts för att skydda Natura 2000-området.
Se i övrigt under respektive naturtyp och art.
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.

BEVARANDEPLAN

Diarienummer

511-31179-2017

Sida
5 av 29

Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:
3210 - Större vattendrag
Areal: 33,3 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Örekilsälven passerar genom hela området i nord-sydlig riktning. Älven är i genomsnitt 25
meter bred ovan Munkedalsälven och 45 meter bred nedanför densamma. Den skär djupt ner i
kringliggande ravinlandskap, särskilt i de nordliga delarna. Efter att ha passerat kraftstationen
vid Torp, fortsätter den söderut i omväxlande forsande och strömmande partier med enstaka
större höljor. Vid Bråland kastar sig vattnet utför ett mindre vattenfall. Mitt i Munkedals
samhälle möter älven den från öster kommande Munkedalsälven och ökar ytterligare i bredd
och vattenflöde. Först en bit ner i samhället lugnar vattnet ner sig och blir sedan lugnflytande
de sista två kilometrarna innan utflödet i Saltkällefjorden. Sammantaget domineras älven av
svagt strömmande-forsande partier (2/3). Bottenmaterialet domineras av sten och block men
samtliga fraktioner förekommer.
Vattenkemiskt kännetecknas Örekilsälven av måttligt höga till höga fosfor- och kvävehalter.
Halterna ökar relativt kraftigt efter sammanflödet med Munkedalsälven. Buffertförmågan mot
försurning är god.
Örekilsälven är ett, av ett fåtal, vattendrag på Västkusten som ännu hyser en helt genuin
(ursprunglig) stam av atlantlax. Förekomsten av lekområden är god medan de riktigt goda
uppväxtområdena är sparsamt förekommande, då älven är kraftigt flottledsrensad. Någon
kilometer av rinnsträckan har nyligen biotopåterställts genom att bifåror öppnats upp och block
återförts till vattendraget. Ytterligare liknande insatser planeras. Älven är även hemvist för
värdefulla fiskar som ål, havsnejonöga, färna och havsöring. Bottenfaunan är artrik med
mellan 50 och 60 noterade taxa, varvid flera ovanliga arter. Faunan uppvisar inte någon
påverkan från vare sig försurning eller föroreningar och bedöms sammantaget hysa höga
naturvärden.
Örekilsälvens nedre delar påverkas framförallt av verksamheten vid Torps kraftstation, belägen
vid utloppet av Kärnsjön. Kraftverksdammen utgör, trots en anlagd fisktrappa, ett mycket
svårpasserat vandringshinder för vandrande fisk som lax, havsöring och ål, såväl vid upp- som
utvandring. Bl.a. är vattenföringen via fisktrappan för liten och en
uppdimensionering/ombyggnad av denna är nödvändig. Vidare leder kraftverksregleringen till
snabba flödesvariationer vid högre flöden på grund av en kombination av nuvarande
vattenhushållningsbestämmelser, som inte tillåter förhandstappning förrän Kärnsjön befinner
sig 20 cm under dämningsgräns, och ett sjöfattigt, kraftigt dikningspåverkat vattensystem.
Dessa variationer bedöms påverka biologin nedströms på ett skadligt sätt, bl a genom att
vattnet, vid neddragning av flödet, snabbt kan "försvinna" från vattendragsytor som tillika är
reproduktionsområden för fisk. Idag finns översiktliga utredningar med förslag på fisktrappa,
anordningar för utvandring av laxfisk och ål samt nya vattenhushållningsbestämmelser vid
Torps kraftstation. En mer noggrann utredning vad gäller utvandringsanordningar (galler m m)
pågår. Efter denna utredning ska det vara möjligt att bedöma om föreslagna åtgärder är
tekniskt och ekonomiskt möjliga att genomföra så att de sedan kan läggas som underlag för en
omprövning.
Även i den nedre delen av Munkedalsälven finns ett vattenkraftverk som påverkar Natura
2000-området i den del som omfattar detta biflöde, samt området nedströms sammanflödet
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med Örekilsälven. Kraftstationen omprövades för några år sedan vilket har gett en ekologiskt
bättre vattenhushållning än tidigare.
Lysekils kommun har i en vattendom från 1973 (A82/67) erhållit rätt att ta ut max 400 l
råvatten per sekund från Kärnsjön vilket framförallt påverkar Örekilsälvens minimivattenföring
För att förebygga ras inom bebyggda områden, har stabilitetshöjande åtgärder vidtagits utmed
flera längre älvsträckor. Schaktning, tryckbankar och erosionsskydd är några av de åtgärder
som genomförts, vilket på vissa platser lett till kraftig påverkan inom älvens strandzoner.
Annan urban påverkan är utsläpp från pappersbruket AP Munkedals AB (sträckan nedströms
Munkedalsälven), utsläpp och bräddningar från Munkedals reningsverk med dess
spillvattennät, dagvattenutsläpp, lakvatten från deponin vid Hästeskedsmossen samt en
båthamn med båtuppläggningsplats nära utloppet.
Utsläppen från pappersbruket och reningsverket innehåller framför allt syreförbrukande och
suspenderade (grumlande) ämnen samt närsalterna kväve och fosfor. Munkedals AB släpper ut
lite större mängder av fosfor och syreförbrukande ämnen än kommunens avloppsreningsverk
medan avloppsreningsverkets utsläpp av kväve är något större än pappersbrukets.
Pappersbruket har jämförelsevis låga utsläpp för denna typ av verksamhet och en del av
avloppsvattnet återanvänds i produktionen för att ytterligare minska påverkan. Vid
pappersbruket finns också föroreningar i marken. Det är framför allt metaller, dioxin och PAH.
Utredningar för att klarlägga om föroreningar läcker ut i Munkedalsälven har inletts.
Hästskedsmossens lakvatten bedöms vara normalt jämfört med andra lakvatten utan
extremhalter av något ämne. Främst är det fosfor, kväve och järn som påverkar nedliggande
vattendrag. Nyrödssjön bedöms dock minska påverkan på Örekilsälvens huvudfåra.
Naturtypen större vattendrag (3210) omfattar större naturliga vattendrag (huvudfåror och större
biflöden av älvar och åar) eller delar av vattendrag med relativt näringsfattigt och klart vatten.
Naturliga vattenståndsvarationer skapar en variation av strandmiljöer med hög biologisk
mångfald. Vattendynamiken är skiftande (älvsjöar, sel, meandersträckor, kvillar, forsar och
fall). I mynningsområdet är vattendragen mer näringsrika eftersom eroderat sediment och
näring från de övre delarna transporteras nedströms.
För att tolkas som naturtyp bör vattendraget, i huvuddelen av sin sträckning, ej vara avsevärt
påverkad av eutrofiering, försurning eller fysisk påverkan (kontinuitet, hydrologi,
markanvändning i närmiljö), dvs dålig eller otillfredsställande status. Detta betyder naturliga
vattenståndsfluktuationer och flöden, strandzoner med naturliga erosions- och
sedimentationsprocesser, kontinuitet i närmiljön (hydrologi, luftfuktighet, substrattillgång mm)
med en fungerande buffertzon, konnektivitet (fria vandringsvägar och flöde) i vattendraget och
anslutande vattensystem, samt en god vattenkvalitet. Även varierad bottenmiljö och
förhindrande av utsläpp med kemiska ämnen är en förutsättning för naturtypen.
Exempel på typiska arter för naturtypen är: smålånke, ävjebrodd, flodnejonöga, lax, öring,
stensimpa, flodpärlmussla, Gammarus pulex (kräftdjur), åsandslända (Ephemera danica),
vattenfis, strandsandjägare, Baetis muticus och Baetis digitatus (dagsländor) m. fl.
Naturtypen är känslig för eutrofiering, försurning, förändringar i ansluten
grundvattenförekomst, fysisk påverkan (bruten kontinuitet, störd hydrologi, markanvändning i
närmiljön) samt minskning av populationer med karaktäristiska och typiska arter.
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Bevarandemål
Areal
-Arealen av naturtypen ska vara minst 33,3 hektar.
Struktur och funktion:
-Vattenkvaliteten ska vara god och får med avseende på kvalitetsfaktor för näringsämnen (EKvärde för totalfosfor) samt försurning (pH-förändring i vattendrag), enligt HVMFS 2013:19,
lägst motsvara god status.
-Vattenkvaliteten ska vara god och får med avseende på kvalitetsfaktorn Bottenfauna, enligt
HVMFS 2013:19, lägst motsvara hög status. Detta innebär:
*Försurningssituationen ska vara god och lägst motsvara hög status enligt MISA-index
*Halten av näringsämnen ska vara naturlig och lägst motsvara hög status enligt DJ-index
*Allmän påverkan ska vara låg och lägst motsvara hög status enligt ASPT-index
-Den hydrologiska regimen ska vara naturliknande med avseende på volymsavvikelse och
flödets förändringstakt. Det ska finnas sel, forsar och fall, erosionspartier och sedimentation.
-Det ska finnas fria passager för djur som lax, havsöring och ål samt växter, sediment och
organiskt material till anslutande vattensystem och svämplan motsvarande lägst god status
med avseende på konnektivitet i uppströms- och nedströmsriktning och i sidled, enligt
HVMFS 2013:19. För parametern Konnektivitet i uppströms- och nedströmsriktning ska
statusen vara god.
-Vattendraget ska vara naturligt i huvuddelen av sin sträckning med avseende på rätning och
rensning samt innehålla naturliga strukturer motsvarande lägst god status för kvalitetsfaktorn
Morfologisk tillstånd enligt HVMFS 2013:19. Parametrarna vattendragsfårans form,
vattendragets planform och strukturer i vattendraget skall motsvara hög status.
-Blockrika vattendragsträckor ska finnas i riklig utsträckning
-Död ved ska finnas i allmän utsträckning
-Typiska arter av fisk ska finnas i riklig utsträckning
Negativ påverkan
De mest aktuella hoten utifrån områdets lokala förutsättningar bedöms vara:
-Befintliga vattenkraftsanläggningar som orsakar:
*Förändring av vattenregimen i vattendraget genom reglering och onaturlig vattenhushållning
*Längre period av onaturlig lågvattenföring under laxens reproduktionsperiod
*Snabba flödesvariationer på grund av nuvarande
vattenhushållningsbestämmelser/tappningsställare
*Vandringshinder för ål, lax och havsöring.
*Ål- och smoltskador vid utvandring
-Kraftig utdikning i stora delar av avrinningsområdet som ger snabba flödesvariationer.
-Genomförda och fortsatta stabilitetshöjande åtgärder som t.ex. schaktning, tryckbankar,
erosionsskydd och avverkning av strandnära trädvegetation
-Rensningar från tiden då älven var flottled som gett en mycket slät och ensartad botten
-Exploatering som minskar andelen naturliga strandmiljöer, p.g.a. att området är tätortsnära,
och som kan orsaka grumling och utsläpp. Främst avses:
*Vägar och järnvägar. Bl.a. passerar E6 och gamla E6 genom området, samt ett stort antal
lokalvägar
*Ny bebyggelse
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*Övrig schaktning och grävning, t.ex. vid ledningsdragning
- Utsläpp av föroreningar från större punktutsläpp, som AP Munkedals AB, Munkedals
reningsverk inklusive bräddningar från verket/nätet, dagvatten samt lakvatten från
Hästskedsmossens deponi.
-Olyckor med farligt gods
-Släckvatten vid bränder
Generellt hotas naturtypen även av följande verksamheter:
-Skogsbruk; avverkning av strandnära skog ger ökad instrålning/temperatur, fysisk störning,
minskad tillgång på död ved respektive nedfall av organiskt material.
Markavvattning/skyddsdikning ger ökad avrinning och risk för erosion. Båda ingreppen kan
orsaka grumling och igenslamning av bottnar samt förändrad hydrologi i strandmiljön.
Skogsbruket är dock extensivt inom Natura 2000-området och skogen kommer snart att
skyddas helt genom att naturreservat ska bildas.
- Körning med skogsmaskiner eller liknande som kan orsaka markskador, vilket kan orsaka
grumling och igenslamning av bottnar, näringsläckage samt förändrad hydrologi i
strandmiljön. Se kommentar till skogsbruk.
-Fiske som är ensidigt mot vissa arter eller som är för hårt i förhållande till vattendragets
naturliga produktionsförmåga kan påverka konkurrensförhållanden och den naturliga
artsammansättningen.
-Utsättning av främmande arter, eller fiskstammar kan ändra konkurrensförhållanden, sprida
smitta och/eller orsaka genetisk kontaminering.
- Vattenuttag under lågflödesperioder innebär risk för uttorkning, förhöjda vattentemperaturer
och syrgasbrist. Natura 2000-området påverkas av råvattenuttaget till Lysekils kommun från
Kärnsjön samt uttag av processvatten för Munkedals bruk.
-Försämrad vattenkvalitet orsakad av antropogena, diffusa källor som försurning, förorenad
mark och eutrofiering (t.ex jordbruk och enskilda avloppsutsläpp.). Förorenad mark finns t.ex.
vid pappersbruket och i samband med äldre nedlagda verksamheter utmed åfåran såsom
träimpregnering.
Bevarandeåtgärder
Gällande regler:
Örekilsälven utgör fiskvatten som skall skyddas i enlighet med fiskevattendirektivet
(2006/44/EG). Miljökvalitetsnormer m m anges i förordningen (2001:554) om
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten.
För övriga "Gällande regler", se texten på områdesnivå.
Prioriterade bevarandeåtgärder:
-Stoppa ytterligare vattenkraftsutbyggnad i Örekilsälven samt stopp för ytterligare utbyggnad i
Munkedalsälven som försämrar förhållandena för t.ex. atlantlaxen
-Genom omprövning av Torps kraftstation
*Utveckla vattenhushållngen med Kärnsjöns reglering som utgångspunkt, genom att skapa
mjukare och mer naturlika flödesförändringar i Örekilsälven. Detta ska ske genom att
konstruera en ny tappningsplan som ger möjlighet till förhandstappning av vatten vid lägre
sjönivåer i Kärnsjön än vad som nu är fallet.
*Säkerställa upp- och nedvandring av lax, havsöring och ål vidorps kraftstation genom
anläggande av en ny fiskväg som ska ges en betydligt större avbördningsförmåga. Vidare skall
ett snedställt fingaller monteras uppströms stationen för att förhindra att ål och smolt passerar
genom kraftstationen.
-Fortsätta genomföra biotopåterställning genom blockåterföring i flottledsrensade sträckor
samt öppnande av bifåror. Detta ska ske i samverkan med expertis från kulturmiljövården för
att säkerställa att forn- och kulturlämningar inte skadas. Bevarande av lämningar har en viktig
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funktion för att skapa förståelse för vattendragets mångfacetterade nyttjande under olika
tidsepoker. Tidigare restaureringar i samverkan med kulturmiljövården har gett goda resultat.
-Återställa sprängstensfyllningar utförda vid stabiliseringshöjande åtgärder, t ex genom
överlagring med natursten, matjord, plantering av växtlighet m m för att på så sätt återskapa
naturliga kantzoner. Även här ska hänsyn tas till forn- och kulturlämningar.
-Generellt förbjuda markstabilisering som påverkar vattenmiljön med undantag för situationer
med risk för hälsa och säkerhet där andra åtgärder inte är genomförbara. Skredrisken är
speciellt påtaglig i Örekilsälvens nedre sträckor. Vid utförande av nödvändiga
stabiliseringsåtgärder bör negativ påverkan i strandzonen minimeras och/eller kompenserande
åtgärder utföras för de naturliga miljöer som försvinner eller skadas.
-Öka våtmarksandelen i avrinningsområdet för att återskapa en naturlig vattenregim.
-Planera och genomföra fortsatt exploatering så att älvens närzon inte påverkas ytterligare.
-Fortsatta utsläpps- och recipientundersökningar som kartlägger behovet av ytterligare
utsläppsminskande och olycksförebyggande åtgärder från olika verksamheter som påverkar
Örekilsälven och dess bevarandevärden. Med nuvarande kunskapsunderlag som grund bör
närsalter, syreförbrukande och suspenderade (grumlande) ämnen, metaller, dioxin och PAH
prioriteras. Vidare behövs en riskanalys när det gäller olyckor med farligt gods för att se var
förebyggande åtgärder kan behövas.
-Skydda skogen inom Natura 2000-området, vilket kommer att ske genom den
naturreservatsbildning som har inletts för att skydda Natura 2000-området.
Övriga bevarandeåtgärder:
-Fortsätta kalka avrinningsområdet.
-Skogsstyrelsen bör vid behov meddela råd eller förelägganden vid skogsbruksåtgärder inom
avrinningsområdet för att bl a säkra ekologiskt funktionella kantzoner vid vattendraget och
dess biflöden samt undvika markskador som kan påverka hydrologin och vattenkvaliten
negativt och därmed förutsättningen för gynnsamt bevarandetillstånd.
-Förebyggande och bevarande insatser i jordbrukslandskapet inom avrinningsområdet;
anpassade skyddszoner på åkermark, anlagda våtmarker (fosfordammar), miljöersättning för
fånggröda, ekologisk odling, extensiv vallodling och vårplöjning.
-Uppföljning av vattenuttagen inom avrinningsområdet så de inte påverkar lågvattenflödena på
ett påtagbart sätt. Stopp för nya vattenuttag som ger påtaglig påverkan på dessa flöden.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet för Örekilsälven är icke gynnsamt. Vattendraget klarar idag inte God
ekologisk status enligt vattendirektivet, främst beroende på dålig konnektivitet och hydrologisk
regim samt för höga närsalthalter i delen nedströms Munkedalsälven. Älven är också starkt
påverkad av den historiska flottledsrensningen som gett omfattande habitatförluster i form av
ensartad botten och avsnörda bifåror.
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8220 - Silikatbranter
Areal: 0,1 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Två mindre parter av naturtypen silikatbranter finns som en västsluttning på östsidan av älven,
mitt emot Brålands stamfastighet samt längre söderut vid Möe. Berget störtar brant ned i älven
vid dessa platser. I bergssprickor, och på tunna jordlager, växer arter som hällebräken,
gaffelbräken, svartbräken, mandelblom, blodnäva, gråfibbla, kärleksört samt Sedum sp.
Gaffelbräken, fetknoppar (Sedum sp.) och hällebräken är typiska arter för naturtypen.
Naturtypen beskrivs generellt som öppna, silikatrika bergssluttningar. Naturtypen är i regel
förhållandevis artfattig när det gäller kärlväxter. På de branta klippväggarna och under
överhäng förekommer däremot rikligt med lavar och i sprickorna växer sparsamt med
ormbunkar, enstaka gräs och mossor. Förekomsten av sprickbildningar, översilade ytor och
klipphyllor med tunt jordtäcke är viktiga faktorer för vegetationen. Branterna är ofta boplats
för rovfåglar.
Exempel på typiska arter för silikatbranter är bland annat gaffelbräken, liten fetknopp,
bergglim, vårspärgel, klipplav, skuggklotterlav, vindlav, svart rutlav och mörk kartlav.
Naturtypen är känslig för substratförstöring, slitage på det tunna vegetationsskiktet, förändrad
hydrologi, luftfuktighet och luftkvalitet samt fragmentering och minskade populationer av
karakteristiska och typiska arter.
Bevarandemål
Arealen Silikatbranter (8220) ska vara minst 0,1 hektar. Silikatbranterna ska vara orörda och
påverkade enbart av naturliga processer och störningar såsom översilning av vatten, solsken,
periodisk torkstress och vindar. Typiska och karakteristiska arter samt andra naturligt
förekommande arter ska finnas och föryngra sig. Hydrologin ska vara opåverkad. Träd- och
buskskikt i branterna ska vara sparsamt eller saknas helt. Silikatbranterna ska omges av skog
så att luftfuktigheten i branterna behålls. Fysiska strukturer i form av blottade berghällar och
t.ex. klippavsatser med tunt jordlager ska förekomma. Igenväxningsvegetation ska saknas eller
endast finnas i begränsad omfattning. För naturtypen främmande arter ska inte förekomma.
Typiska och karakteristiska arter av lavar ska förekomma tämligen allmänt. Framförallt ska
lavar av släktena Parmelia, Umbilicaria och Rhizocarpon, finnas. Typiska arter av kärlväxter
samt karaktäristiska arter av mossor ska förekomma enstaka till tämligen allmänt.
Negativ påverkan
De mest aktuella hoten utifrån områdets lokala förutsättningar bedöms vara:
- Friluftsliv som t.ex. klättring kan medför slitage på den känsliga vegetationen i branterna.
- Avverkning eller utglesning av kringliggande skog kan påverka luftfuktigheten och därmed
känsliga arter av framför allt mossor och lavar.
Naturtypen hotas generellt även av:
- Bergtäkt
- Markexploatering t.ex. vägdragningar och bebyggelse.
- Kvävenedfall kan orsaka igenväxning av naturtypen.
- Luftföroreningar som kan skada känsliga mossor och lavar.
Bevarandeåtgärder
I den reservatsbildning som har inletts kommer hot i form av exploatering samt avverkning av
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skogen kring branterna regleras. I samband med reservatsbildningen är det viktigt att
kanalisera friluftslivet så att risk för slitage på branternas vegetation minimeras.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet torde vara gynnsamt. Inga kända ingrepp i branterna har noterats.
Ytterligare fältinventering borde dock genomföras för att bekräfta naturtypens
bevarandetillstånd.
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9020 - Nordlig ädellövskog
Areal: 0,8 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
På östra sidan om Örekilsälven, vid Kvarnebacken, finns ett bestånd med nordlig ädellövskog.
Beståndet ligger nedanför en brant och nedanför branten finns stora gamla hagmarksekar.
Gamla ekar finns även i övriga delen av beståndet, men dessa är inte lika gamla. I övrigt består
trädskiktet av lönn med inslag av framför allt sälg. Beståndet har en tydlig kulturprägel och här
finns rester av gammal bebyggelse och en gammal hästväg. De gamla träden vittnar om en
kontinuitet i trädskiktet även om beståndet har varit mer öppet tidigare. Förekomsten av död
ved är måttlig i beståndet.
Inom Örekilsälvens Natura-område finns ett flertal skogsbestånd som har klassats som
utvecklingsmark till nordlig ädellövskog. Dessa marker har tidigare till största del varit mer
öppna betesmarker, vilka med tiden till följd av avsaknad av bete har slutit sig och utvecklats
till ädellövskogar. Karaktäristiskt för bestånden är förekomst av gamla hagmarksträd av ek,
lönn, alm och ask. Förekomsten av död ved varierar men är i vissa delar måttlig. Ofta saknas
riktigt grov död ved. Enstaka hävdgynnade arter förekommer, men artsammansättningen är
idag mer typisk för mer slutna skogar.
På västra sidan om älven strax norr om Klåvehagen samt vid Bråland, söder om beståndet med
nordlig ädellövskog, finns utvecklingsmark som fortfarande bedöms ha möjlighet att återgå till
trädklädd betesmark (naturtyp 9070), om inte bete återupptas i dessa områden kommer dessa
marker på sikt att utvecklas till nordlig ädellövskog. Ytterligare två mindre bestånd som skulle
kunna utvecklas till trädkladd betsmark finns dels längst i nordväst, en smal remsa, samt ett
mindre parti vid Strömhagen.
Nordliga ädellövskogar förekommer generellt på mark som är torr-fuktig och relativt
näringsrik. Trädskiktets krontäckningsgrad är normalt 50-100%, och ädellövträd utgör normalt
minst 50% av grundytan, 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 som exempelvis varierad ålder på träden, förekomst av död ved och
gamla träd och att det finns kontinuitet av de aktuella, förekommande trädslagen. Skogen kan
ha varit påverkad av plockhuggning och bete. Välbevarad grundvattenstatus är en viktig
förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga bevaradevärden.
Exempel på typiska arter för naturtypen är skogsbingel, fällmossa, trubbfjädermossa, almlav,
gulvit blekspik och lunglav.
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.
Bevarandemål
Arealen Nordlig ädellövskog (9020) ska vara minst 0,8 hektar. På sikt förväntas en betydande
ökning av arealen då utvecklingsmarken nått upp till naturtypskriterierna.
Skogen ska formas av naturliga störningar och intern dynamik. Småskaliga naturliga processer,
t.ex. åldrande, avdöende, omkullfallna träd och luckbildning liksom periodvisa omvälvande
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störningar, t.ex. svamp- och insektsangrepp, stormfällning eller brand ska påverka skogens
dynamik och struktur. Till följd av naturliga störningar kan eventuellt yngre successionsstadier
förekomma under perioder.
En blandning av olika slag av ädellövträd ska prägla naturtypen. Det ska finnas gamla träd och
föryngring av nya träd som efterträdare av följande trädarter: ek, alm, ask, lönn.
Ädellövträdens sammanlagda förekomst ska vara allmän-riklig. Inslag av hassel, sälg och
triviala lövträd kan variera men ska aldrig dominera i bestånden. Markens näringsstatus och
hydrologi ska vara naturlig. Marken ska inte vara under stark generell påverkan från
markavvattning. Skogen ska ha ingen eller endast lite negativ mänsklig påverkan.
Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat. Det ska finnas följande strukturer/substrat:
gamla träd allmänt-rikligt förekommande; levande träd med döda träddelar tämligen allmänt
förekommande; liggande och stående död ved i olika nedbrytningsstadier måttlig-riklig
förekomst. Gran ska inte tillåtas ta överhanden eller skada de biologiskt gamla och värdefulla
träden i området. För landet och naturtypen främmande och/eller invasiva trädarter ska inte
finnas i området t.ex. tysklönn. Förekomsten av typiska arter av kärlväxter, lavar och mossor
ska vara tämligen allmän.
Negativ påverkan
De mest aktuella hoten utifrån områdets lokala förutsättningar bedöms vara:
Skogsbruk i form av:
-Slutavverkning
-Gallring, röjning och vedtäkt
-Markavvattning samt eventuell indirekt påverkan på hydrologin genom körskador uppströms
eller nedströms branterna
-Gödsling
Exploatering p.g.a. att området är tätortsnära. Främst avses:
-Vägar över/genom dalgången
-Ny bebyggelse
-Övrig schaktning och grävning, t.ex. vid ledningsdragning
Invandring av gran
Viltbete eller bete från tamdjur kan försvåra föryngringen av ädellövträd, exempelvis ek.
Naturtypen hotas generellt även av:
-Påverkan från luftföroreningar och kvävenedfall, fram för allt på känsliga mossor och lavar.
Bevarandeåtgärder
Det är viktigt att ädellövskogen undantas från skogsbruksåtgärder samt att exploatering
över/genom dalgången förhindras. Detta kommer att ske i den reservatsbildning som har inletts
för området.
Vad gäller skötsel bör skogen i första hand lämnas för fri utveckling. Vid behov kan
friställning av gamla vidkroniga hagmarksträd ske för att förlänga dess livslängd samt
luckhuggning för att gynna föryngring av ädellövträd. Även hassel kan behöva frihuggas.
Eventuell invandrande och konkurrerande gran bör röjas bort. Då bestånden tidigare varit mer
öppna betesmarker kan ett extensivt bete tillåtas. Ett extensivt bete skapar en mosaik av öppna
och slutna ytor, vilket gynnar värmekrävande arter. De öppna ytorna kan även gynna rester från
en tidigare betespräglad flora.
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Bevarandetillstånd
Den nordliga ädellövskogen har inte ett gynnsamt tillstånd. Bland annat är skogen för ung samt
att tillgången på död ved är för liten. Det finns dock gamla träd som vittnar om lång
trädkontinuitet, men mängden gamla träd och beståndsåldern bör generellt öka. I samband med
bildandet av naturreservat och därmed säkerställande av skogen bedöms bestånden med tiden,
då bestånden åldras, ha goda chanser att nå upp till gynnsamt tillstånd.
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9080 - Lövsumpskog
Areal: 4,9 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Några mindre bestånd av lövsumpskog finns i den nordligaste delen av området, främst på den
östra sidan av älven. Trädskiktet domineras av klibbal men även ask, asp och gran
förekommer. Inslaget av grova träd och död ved är ställvis god. I buskskiktet finns bl.a. hägg,
hassel, videbuskar, olvon och druvfläder. Bland fältfloran kan strutbräken, gullpudra,
lundstjärnblomma, hässlebrodd och långsvingel nämnas och som epifytflora förekommer bl.a.
fällmossa och guldlockmossa. Naturtypen är en viktig livsmiljö för den rödlistade mindre
hackspetten.
Utöver de sumpskogsbestånd som finns markerade på naturtypskartan i bilaga 2 finns
ytterligare bestånd i anslutning till älven som är klassade som utvecklingsmark. Arealen
lövsumpskog kommer därför på sikt att öka i området.
Lövsumpskog förekommer allmänt på näringsrik mark som är fuktig-blöt. Det finns en
påverkan från högt grundvatten och översvämning sker normalt årligen. Naturtypen finns på
både mineraljord och torvmarker. Trädskiktets krontäckningsgrad är normalt 50-100%, och
ask/triviallöv (var för sig eller tillsammans) utgör minst 50% av grundytan. I södra och
mellersta delarna av landet utgörs trädskiktet ofta av klibbal och ibland ask. Videarter kan
förekomma i både träd- och buskskikt. Gran är ett vanligt inslag i naturtypen. Skogen ska vara,
eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog. Träden står ofta på
socklar. Skogen kan ha påverkats av t.ex. plockhuggning, bete eller naturlig störning.
Exempel på typiska arter för lövsumpskog är missne, bäckbräsma, klotstarr, skärmstarr,
springkorn, piskbaronmossa, mörk husmossa, dunmossa, stjärtmes, mindre hackspett och
entita.
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.
Bevarandemål
Arealen Lövsumpskog (9080) ska vara minst 4,9 hektar. Skogen ska formas av naturliga
störningar och intern dynamik. Småskaliga naturliga processer t.ex. åldrande, avdöende och
omkullfallna träd och luckbildning liksom periodvisa omvälvande störningar t.ex.
översvämningar, insektsangrepp eller stormfällning ska prägla skogen i området. Till följd av
naturliga störningar kan eventuellt yngre successionsstadier förekomma under perioder.
Näringsstatusen ska vara naturlig och hydrologin ostörd. Skogens hydrologi ska inte påverkas
av markavvattning. Varken avvattnande eller tillrinnande diken som har en negativ påverkan
på sumpskogen ska finnas.
Det ska finnas gamla träd och föryngring av nya träd som efterträdare av följande trädarter:
klibbal allmänt-rikligt förekommande; ask och asp tämligen allmänt förekommande. Gran ska
inte tillåtas att etablera sig och ta överhand över lövträden. För naturtypen främmande och/eller
invasiva trädarter ska inte finnas området.
Följande strukturer/substrat ska finnas: gamla träd allmänt-rikligt förekommande; träd med
håligheter exempelvis hackspettsbon enstaka-tämligen allmänt förekommande; död ved i olika
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former, både stående och liggande i olika nedbrytningsstadier, ska förekomma allmänt-rikligt;
levande träd med döda träddelar tämligen allmänt förekommande. Typiska arter av kärlväxter
och mossor ska förekomma tämligen allmänt. Det ska finnas lämpliga häckningsmiljöer för de
typiska arterna stjärtmes och mindre hackspett.
Negativ påverkan
De mest aktuella hoten utifrån områdets lokala förutsättningar bedöms vara:
Skogsbruk i form av:
-Slutavverkning
-Gallring, röjning och vedtäkt
-Markavvattning samt eventuell indirekt påverkan på hydrologin genom körskador
-Gödsling
Vattenkraftsutnyttjande som kan:
-Förändra vattenregimen i vattendraget och orsaka onaturliga vattenståndsnivåer och därmed
leda till uttorkning alternativt överdämning av lövsumpskogarna.
Exploatering p.g.a. att området är tätortsnära. Främst avses:
-Vägar över/genom dalgången
-Övrig schaktning och grävning, t.ex. vid ledningsdragning
Ett stort graninslag kan leda till att lövträden konkurreras ut. Gran är ett vanligt inslag i
lövsumpskogarna vid Örekilsälven. Granen får dock inte tillåtas att expandera på bekostnad av
lövträden.
Naturtypen hotas generellt även av:
-Påverkan från luftföroreningar och kvävenedfall, fram för allt på känsliga mossor och lavar.
-Bete kan ibland vara negativt för naturtypen, exempelvis om det orsakar påtagliga tramp- och
betesskador på vegetationen eller att hydrologin påverkas negativt. Mindre tramp- och
betespåverkan bedöms i de flesta fall inte vara negativt för naturtypen.
Bevarandeåtgärder
Det är viktigt att lövsumpskogen undantas från skogsbruksåtgärder samt att exploatering
över/genom dalgången förhindras. Vidare är det av stor betydelse att Örekilsälvens
vattenregim är så naturlig som möjlig för att naturtypens naturvärden ska bibehållas och
förbättras. Lövsumpskogarna kommer att skyddas i den reservatsbildning som har inletts för
området. Vad gäller skötsel bör eventuellt invandrande gran som riskerar att konkurrera med
lövträden och markfloran att tas bort, i övrigt ska skogen i första hand tillåtas att utvecklas
fritt. Ett extensivt bete kan eventuellt tillåtas. Betet får dock inte ske på sådant sätt att
hydrologi och flora och fauna riskera att skadas.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet är inte gynnsamt. Detta beror dels på att delar av lövsumpskogen saknar
riktigt gamla träd samt att mängden död ved, speciellt grov död ved, är för liten. På sikt, i takt
med beståndens åldrande samt genom att låta sumpskogen få utvecklas fritt, bedöms dock
naturtypen ha goda chanser att nå upp till kriterierna för gynnsamt tillstånd.
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9160 - Näringsrik ekskog
Areal: 0,2 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Naturtypen näringsrik ekskog finns inte i området. De ekskogsbestånd som finns klassas som
naturtypen näringsfattig ekskog (9190).
Vid nästa uppdateringstillfälle kommer Länsstyrelsen att rapportera bort naturtypen från
området.
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9180 - Ädellövskog i branter
Areal: 8,2 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Naturtypen ädellövskog i branter förekommer över relativt stora områden på såväl den östra
som västra sidan av Örekilsälven. Dominerande trädarter är ask, alm och lönn med inslag av
ek, gråal, klibbal, lind, sälg, asp och björk. I buskskiktet finns bl.a. hägg och hassel. Såväl
fältskiktet som epifytfloran är väl utvecklad med arter som blåsippa, vitsippa, vispstarr,
gullpudra, trolldruva, fällmossa, stubbspretmossa, platt och grov fjädermossa,
trubbfjädermossa, Porella spp, Collema spp samt skinnlav. Trolldruva, platt och grov
fjädermossa, guldlockmossa och fällmossa är typiska arter för naturtypen. Förekomsten av
grova träd och död ved är ställvis god.
Skogen kring Örekilsälven är till stora delar uppkommen på gammal betesmark. Beteshävden
har varierat både över tiden men även sett till betestrycket, vilket har gjort att skogskvalitéer
som beståndsålder, förekomst av gamla träd och förekomst av död ved i olika former varierar
över området. I den nordligaste delen av området finns flera ädellövsbestånd i branter som inte
når upp till kriterierna för naturtypen. Dessa bestånd är klassade som utvecklingsmark, vilka på
sikt, i takt med skogens åldrande, har möjlighet att nå upp till naturtypskriterierna. Även strax
norr om Munkedal finns bestånd med utvecklingsmark till ädellövskogsbranter samt att det
finns ett större parti med utvecklingsmark norr om Bråland.
Naturtypen beskrivs generellt som ädellövskogar på sluttande marker, t.ex. på skredmark eller
i raviner. Bland skogsträden dominerar träd som lind, alm, ask, ek och lönn. Skogstypen
förekommer oftast på kalkrika jordar men kan även förekomma på silikatrika marker.
Buskskiktet är ofta väl utvecklat och fältskiktet är ofta av örttyp. Artrik flora och fauna finns
både i skuggiga och solexponerade lägen och naturtypen är ofta rik på epifyter (trädlevande
mossor och lavar). Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog eller
likna naturskog med avseende på egenskaper och strukturer som exempelvis varierad ålder på
träden, förekomst av död ved och gamla träd och att det finns kontinuitet av de aktuella,
förekommande trädslagen. Skogen kan ha varit påverkad av plockhuggning och bete.
Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga
bevarandevärden.
Exempel på typiska arter i ädellövskogsbranter är: Trolldruva, smånunneört, skogsbingel,
skogssvingel, baronmossor, guldlockmossa, platt fjädermossa, grov fjädermossa,
piskbaronmossa, grov baronmossa, fällmossa, klippfrullaria, lunglav, garnlav och stiftgelélav,
läderlappslav.
Naturtypen är känslig för faktorer som stör den skogliga kontinuiteten och den naturliga
dynamiken. Den är känslig för förändringar i hydrologin, som t.ex. förändringar i ansluten
grundvattenförekomst, samt andra förändringar i de naturliga ravinmiljöerna. Vidare är
naturtypen känslig för fragmentering och minskade populationer av karakteristiska och typiska
arter.
Bevarandemål
Arealen Ädellövskog i branter (9180) ska vara minst 8,2 hektar. På sikt förväntas en betydande
ökning av arealen då utvecklingsmarken nått upp till naturtypskriterierna.
Skogen ska i huvudsak formas av naturliga störningar och intern dynamik. Småskaliga
naturliga processer, t.ex. trädens föryngring, åldrande och avdöende samt omkullfallna träd
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och luckbildning, liksom periodvisa omvälvande störningar, t.ex. insektsangrepp,
översvämning, stormfällning, skred eller bete ska påverka dynamik och struktur. Hydrologin
och näringsstatusen ska vara ostörd och naturlig.
Ädellövträd ska prägla skogen. Det ska finnas gamla träd och föryngring av nya träd som
efterträdare av följande trädarter: ek, alm, ask, lind och lönn. Ek ska förekomma tämligen
allmänt medan övriga ädellövträd kan förekomma i en lägre omfattning. Inslag av triviala
lövträd som exempelvis gråal, klibbal, asp, sälg, lind och björk ska också förekommande.
Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat.
Följande strukturer/substrat ska finnas: gamla träd med grov bark med skador, håligheter och
mulm, träd med hackspettsbohål tämligen allmänt förekommande; död ved i olika former
inklusive levande träd med döda träddelar allmänt-rikligt förekommande. Gran ska inte tillåtas
ta överhanden eller skada de biologiskt gamla och värdefulla träden i branterna. För naturtypen
främmande trädarter som exempelvis cykomorlön och ädelgranar ska inte finnas i området.
Förekomsten av typiska arter av kärlväxter, lavar och mossor ska vara tämligen allmän.
Negativ påverkan
De mest aktuella hoten utifrån områdets lokala förutsättningar bedöms vara:
Skogsbruk i form av:
-Slutavverkning
-Gallring, röjning och vedtäkt
-Markavvattning samt eventuell indirekt påverkan på hydrologin genom körskador uppströms
eller nedströms branterna
-Gödsling
Invandring av gran, bedöms endast som aktuellt hot i vissa bestånd.
Exploatering p.g.a. att området är tätortsnära. Främst avses:
-Vägar över/genom dalgången
-Ny bebyggelse
-Övrig schaktning och grävning, t.ex. vid ledningsdragning
Anordnande av upplag eller avfallstippar
Naturtypen hotas generellt även av:
-Påverkan från luftföroreningar och kvävenedfall, fram för allt på känsliga mossor och lavar.
Bevarandeåtgärder
Det är viktigt att ädellövskogen i Örekilsälvens branter undantas från skogsbruksåtgärder samt
att exploatering över/genom dalgången förhindras. Ädellövsbranterna kommer att skyddas i
den reservatsbildning som ha inletts för området. Vad gäller skötsel bör eventuellt invandrande
och konkurrerande gran röjas bort i branterna. Flera av bestånden har tidigare varit mer öppna
till följd av bete, därför kan ett extensivt bete tillåtas i de branter där det är lämpligt. Ett
extensivt bete skapar en mosaik av öppna och slutna ytor, vilket gynnar värmekrävande arter.
De öppna ytorna kan även gynna rester från en tidigare betespräglad flora.
Bevarandetillstånd
Den sammanvägda bedömningen av bevarandetillståndet för naturtypen ädellövskog i branter
är inte gynnsamt. Delar av ädellövsbestånden i branterna är riktigt fina med rikligt inslag av
gamla träd och död ved. Andra delar av skogsbestånden är dock för unga och/eller har brist på
förekomst av gamla träd och/eller att tillgången på död ved i olika former, oftast gammal och
grov död ved, är för dålig. Ibland är inslaget av gran för högt eller att bestånden är för
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9190 - Näringsfattig ekskog
Areal: 1 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 1,2 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
På östra sidan om Örekilsälven, i höjd med Bråland, finns ett bestånd med näringsfattig
ekskog. Beståndet bedöms ha en snittålder på cirka 100 år, men det finns inslag av betydligt
äldre vidkroniga gamla ekar. Beståndets karaktär vittnar om att skogen tidigare varit en mer
öppen betesmark. I buskskiktet finns hassel och i fältskiktet noteras de typiska arterna
liljekonvalj och blåbär. Strax norr om detta ekbestånd finns ytterligare ett bestånd av
näringsfattig ekskog. Även detta är en rest från tidigare mer öppen betesmark. Här har
igenväxningen inte gått lika långt och beståndet är något yngre och mer enseartat. Detta
bestånd är klassat som utvecklingsmark som på sikt, i takt med beståndets åldrande, har
möjlighet att nå upp till naturtypskriterierna. I nordöstra delen av området finns även ett litet
bestånd med näringsfattig ekskog.
Naturtypen näringsfattig ekskog beskrivs generellt som ekskog på näringsfattiga sura, sandiga
och podsolerade jordar och morän som är torr-frisk, i vissa fall blöt. Trädskiktets
krontäckningsgrad är mellan 30 - 100% och domineras av ek. Ibland är träden senvuxna, låga
och knotiga och kan bilda så kallad krattekskog. Skogen ska vara eller i en relativt nära framtid
kunna bli naturskog. Det ska finnas gamla träd, död ved och skogen ska vara i ett sent eller
relativt sent successionsstadium. Skogen kan vara påverkad av t.ex. plockhuggning, bete eller
naturlig störning. Ostörd hydrologi och naturlig näringsfattig status är viktigt för naturtypen.
Exempel på typiska arter är murgröna, vildkaprifol, liljekonvalj, ekorrbär, fällmossa,
guldlockmossa, trädporella, glansfläck, rostfläck, almlav, grynig filtlav, lunglav, bårdlav och
vedsvamparna rutskinn och ekskinn.
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.
Bevarandemål
Arealen Näringsfattig ekskog (9190) ska vara minst 1,2 hektar. Skogen ska i huvudsak 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, stormfällning, brand eller bete ska
påverka dynamik och struktur. Hydrologin och näringsstatusen ska vara ostörd och naturlig.
Skogen ska präglas av ek. Det ska finnas gamla ekar och föryngring av ek som efterträdare till
de gamla träden. Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat. Följande strukturer/substrat
ska finnas: gamla träd med grov bark med skador, håligheter och mulm allmänt-riklig
förekomst; levande träd med döda träddelar tämligen allmän förekomst; liggande och stående
död ved måttlig förekomst; Gran ska inte tillåtas ta överhanden eller skada de biologiskt gamla
och värdefulla träden i området. För naturtypen främmande och/eller invasiva trädarter ska inte
finnas i området. Typiska arter av kärlväxter, mossor, lavar och svampar ska förekomma
tämligen allmänt.
Negativ påverkan
De mest aktuella hoten utifrån områdets lokala förutsättningar bedöms vara:
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Skogsbruk i form av:
-Slutavverkning
-Gallring, röjning och vedtäkt
-Markavvattning samt eventuell indirekt påverkan på hydrologin genom körskador uppströms
eller nedströms branterna
-Gödsling
Exploatering p.g.a. att området är tätortsnära. Främst avses:
-Vägar över/genom dalgången
-Ny bebyggelse
-Övrig schaktning och grävning, t.ex. vid ledningsdragning
Invandring av gran
Viltbete eller bete från tamdjur kan försvåra föryngringen av ek.
Naturtypen hotas generellt även av:
-Påverkan från luftföroreningar och kvävenedfall, fram för allt på känsliga mossor och lavar.
Bevarandeåtgärder
Det är viktigt att ekskogen undantas från skogsbruksåtgärder samt att exploatering över/genom
dalgången förhindras. Detta kommer att ske i den reservatsbildning som har inletts för
området.
Vad gäller skötsel bör skogen i första hand lämnas för fri utveckling. Vid behov kan
friställning av gamla spärrgreniga ekar ske för att förlänga dess livslängden samt luckhuggning
för att gynna ekföryngring. Även hassel kan behöva frihuggas. Eventuell invandrande och
konkurrerande gran bör röjas bort. Då bestånden tidigare varit mer öppna betesmarker kan ett
extensivt bete tillåtas. Ett extensivt bete skapar en mosaik av öppna och slutna ytor, vilket
gynnar värmekrävande arter. De öppna ytorna kan även gynna rester från en tidigare
betespräglad flora.
Bevarandetillstånd
Den näringsfattiga ekskogen har inte ett gynnsamt tillstånd. Bland annat är skogen för ung
samt att tillgången på död ved är för liten. I samband med bildandet av naturreservat och
därmed säkerställande av skogen bedöms bestånden med tiden, då bestånden åldras, ha goda
chanser att nå upp till gynnsamt tillstånd.
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91E0 - Svämlövskog
Areal: 10,9 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Svämlövskog finns på ett flertal ställen i direkt anslutning till Örekilsälven. Även flera mindre
öar i älven är täckta av klibbalsdominerad, tidvis översvämmad lövskog. Jordlagret utgörs
främst av sand och grus då organisk material och fina mineralpartiklar till stor del spolas bort
under vinterhalvårets högvatten. Översvämningsskogen är en viktig miljö för mossor, lavar
och vissa kärlväxter samtidigt som den utgör en värdefull biotop för den rödlistade mindre
hackspetten. Förutom klibbal förekommer ask, hägg, björk och videbuskar i träd- och
buskskiktet. Förekomsten av grova träd liksom grov död ved är relativt liten. Bland noterade
örter kan nämnas bäckbräsma, lundstjärnblomma, vitsippa, svalört och kärrviol. Bäckbräsma
är en typisk art för svämlövskog. Bland andra typiska arter förekommer stjärtmes och mindre
hackspett.
Naturtypen svämlövskog beskrivs generellt som lövskogar i anslutning till vattendrag på jordar
som är väl dränerade vid lågvatten. Skogen översvämmas regelbundet vid högvatten. Det sker
en kontinuerlig pålagring av finsediment i samband med översvämningarna. Trädskiktets
krontäckningsgrad är 30-100% och ask/triviallöv (var för sig eller tillsammans) utgör minst
50% av grundytan. Klibbal, ask och gråal och är de vanligaste trädslagen. Skogen ska vara,
eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog m.a.p. egenskaper och
strukturer. Den kan ha påverkats av t.ex. plockhuggning, bete eller naturlig störning.
Exempel på typiska arter för svämlövskog är majbräken, strutbräken, bäckbräsma, missne,
springkorn, sumpviol, piskbaronmossa, mörk husmossa, blåmossa, trubbfjädermossa samt
fåglarna stjärtmes och mindre hackspett.
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. förändrad, onaturlig
vattenregim i vattendraget, förändringar i ansluten grundvattenförekomst, fragmentering och
minskade populationer av karakteristiska och typiska arter.
Bevarandemål
Arealen Svämlövskog (91E0) ska vara minst 10,9 hektar. Skogen ska formas av naturliga
störningar och intern dynamik. Småskaliga naturliga processer t.ex. åldrande, avdöende och
omkullfallna träd och luckbildning liksom periodvisa omvälvande störningar t.ex.
översvämningar, insektsangrepp och stormfällning ska prägla skogen i området. Till följd av
naturliga störningar kan eventuellt yngre successionsstadier förekomma under perioder.
Näringsstatusen ska vara naturlig och hydrologin ostörd. Skogen ska påverkas av regelbundna
översvämningar från älven. Alluviala avlagringar ska vid lågvatten vara väl dränerade. Varken
avvattnande eller tillrinnande diken som har en negativ påverkan på svämlövskogen ska
finnas.
I skogen ska finnas substrat för främst mossor men också för lavar i form av döda grenar,
torrträd, hålträd, lågor m.m. i olika nedbrytningsstadier. Gamla eller grova träd samt strukturer
som sten, block och blottad jord ska förekomma. Typiska arter av kärlväxter, mossor ska
förekomma allmänt-rikligt. Det ska finnas lämpliga häckningsmiljöer för de typiska arterna
stjärtmes och mindre hackspett.
Negativ påverkan
De mest aktuella hoten utifrån områdets lokala förutsättningar bedöms vara:
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Skogsbruk i form av:
-Slutavverkning
-Gallring, röjning och vedtäkt
-Markavvattning samt eventuell indirekt påverkan på hydrologin genom körskador
-Gödsling
Vattenkraftsutnyttjande som kan:
-Förändra vattenregimen i vattendraget och orsaka onaturliga vattenståndsnivåer och därmed
leda uteblivna översvämningar och uttorkning alternativt överdämning av svämlövskogarna.
Exploatering p.g.a. att området är tätortsnära. Främst avses:
-Vägar över/genom dalgången
-Övrig schaktning och grävning, t.ex. vid ledningsdragning
Invandring och etablering av gran som kan konkurrera med lövträden.
Naturtypen hotas generellt även av:
-Påverkan från luftföroreningar och kvävenedfall, fram för allt på känsliga mossor och lavar.
-Bete kan ibland vara negativt för naturtypen, exempelvis om det orsakar påtagliga tramp- och
betesskador på vegetationen eller att hydrologin påverkas negativt. Mindre tramp- och
betespåverkan bedöms i de flesta fall inte vara negativt för naturtypen.
Bevarandeåtgärder
Det är viktigt att svämlövskogen undantas från skogsbruksåtgärder samt att exploatering
över/genom dalgången förhindras. Vidare är det av stor betydelse att Örekilsälvens
vattenregim är så naturlig som möjlig så att svämlövskogarna präglas av regelbundna
översvämningar, samt att det är viktigt att älvens vattenkvalité är god (se vidare
bevarandemålet för naturtypen "större vattendrag" för beskrivning av god vattenkvalité).
Svämlövskogarna kommer till stor del att skyddas i den reservatsbildning som har inletts för
området. Vad gäller skötsel bör eventuellt invandrande gran som riskerar att konkurrera med
lövträden och markfloran att tas bort, i övrigt ska skogen tillåtas att utvecklas fritt. Se
ytterligare bevarandeåtgärder för vattendraget under rubriken "bevarandeåtgärder" i texten på
områdesnivå. Ett extensivt bete kan eventuellt tillåtas. Betet får dock inte ske på sådant sätt att
hydrologi och flora och fauna riskera att skadas.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet är inte gynnsamt. Detta beror dels på att delar av svämlövskogen saknar
riktigt gamla träd samt att mängden död ved, speciellt grov död ved, är för liten. På sikt, i takt
med beståndens åldrande samt genom att låta svämlövskogen få utvecklas fritt, bedöms dock
naturtypen ha goda chanser att nå upp till kriterierna för gynnsamt tillstånd. För att nå
gynnsamt tillstånd behöver även Örekilsälvens vattenregim och vattenkvalité förbättras.
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1106 - Lax (i sötvatten), Salmo salar
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Lax förekommer som naturreproducerande, s.k. vilda bestånd, i cirka 2 000 älvar som mynnar i
norra Atlanten, både i Nordamerika, på Grönland, i Europa samt Ryssland inom Barents hav.
Av dessa finns idag vilda laxbestånd i cirka 20 svenska vattendrag som mynnar i Kattegatt och
Skagerrak. Bestånden av naturreproducerad lax i de svenska vattendragen är generellt relativt
svaga. Jämfört med på 1980-talet är tätheten av laxungar per ytenhet i älvarnas
uppväxtområden idag cirka 50 %. Denna utveckling beror till stor del på en sjunkande
överlevnad under vistelsen i Atlanten, sannolikt orsakad av storskaliga förändringar i miljön
beroende på klimatologiska förändringar. Överlevnaden under havsvistelsen har sjunkit från
över 10 % till cirka 4 % och beror inte på en ökad fiskeridödlighet (Havs- och
vattenmyndigheten 2015, Rapport 2015:20 Förvaltning av lax och öring).
Örekilsälven är ett, av ett fåtal, vattendrag på Västkusten som ännu hyser en helt genuin
(ursprunglig) stam av atlantlax. Från de södra delarna av Munkedals samhälle upp till
kraftsstationen vid Torp är förekomsten av lekområden god medan de riktigt goda
uppväxtområdena är begränsande, då älven är kraftigt flottledsrensad. Ett normalår beräknas
smoltproduktionen av lax till drygt 7 000 individer i Örekilsälven varav ca 80 % från
huvudfåran och resterande från Munkedalsälven. Örekilsälven är därmed länets viktigaste
vattendrag för lax och står för ca 7-8 % av den totala smoltproduktionen i samtliga till
Västkusten rinnande vattendrag (SLU, obublicerad data, Lax på västkusten Aqua report 2015,
Degerman E.).
I Örekilsälven vandrar merparten, knappt 60 %, av laxungar ut i havet som tvååringar. Drygt
30 % vandrar ut om treåringar. Bara en mindre andel, runt 10 %, vandrar ut som ett- eller
fyraåringar (SLU, opublicerad data, Lax på västkusten Aqua report 2015, Degerman E.).
Eftersom laxungarna normalt sett stannar i älven 2-3 år dras slutsatsen att goda
uppväxtområden lämpliga för laxungar äldre än 1 år är mycket viktiga.
Elfisken från 2000-talet på olika lokaler har visat medeltätheter av laxungar som i stort sett
varierar mellan 50 och 150 ungar/100 m2. Medeltätheten av laxungar äldre än ett år (>1+) är
ca 18 individer/100m2 i Örekilsälvens huvudfåra medan motsvarande för Munkedalsälven är
ca 27 individer/100 m2 (SLU, opublicerad data, Lax på västkusten Aqua report 2015,
Degerman E.). Provfisken i nyligen biotoprestaurerade områden indikerar ökade tätheter av
äldre laxungar. Mot bakgrund av dessa uppgifter bedöms att riktigt goda uppväxtområden i
Natura 2000-området är begränsande.
I Örekilälven finns ca 12,5 ha lek- och uppväxtområden nedan Torps kraftverk varav
merparten (10,6 ha) finns i huvudfåran och resterande (1,9 ha) i Munkedalsälven. Uppströms
Torps kraftverk finns ytterligare 10-12 ha lämpliga lek- och uppväxtområden.
Arten är känslig för:
-Förändrad vattenregim såsom onaturliga vattenståndsfluktuationer och flöden
-Fragmentering/vandringshinder
-Avsaknad av lämpliga lek- och uppväxtmiljöer
-Höga närsalthalter/låga syrehalter
-Försurning
-Annan påverkan på eller kraftig förändring av vattenkvaliteten
-Öppna, ljusa och varma förhållanden beroende på t.ex skogsbruk i närzonen
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-Uttorkning
-Genetisk utarmning
-Sjukdomar
Bevarandemål
Se bevarandemål för Naturtyp 3210 - Större vattendrag. För arten lax specifikt ska följande
bevarandemål gälla:
-Samtliga sträckor med rensning klass 2 enligt metodiken för "Biotopkartering - vattendrag",
och där uppväxtområdet enligt samma metodik efter åtgärd kan förväntas höjas med minst ett
steg, skall restaureras till minst klass 1. Det motsvarar ca 4800 meter eller 43% av rinnsträckan.
-Andelen sträckor med minst klass 2 i uppväxtområde enligt metodiken för "Biotopkartering vattendrag" skall öka med 1100 meter till totalt 5 500 meter vilket motsvarar 50% av
rinnsträckan.
-Tätheten av årsungar och flersomrig lax ska vara hög, motsvarande minst 75-percentilen av
jämförelsetalet för lax i stora vattendrag.
-Antalet reproducerande individer av lax ska öka.
-Beståndet ska expandera uppströms.
-Tätheten av laxungar >1 år ska öka och uppvisa optimal täthet.
-Vattenhushållningen vid Torps kraftstation ska vara naturliknande.
Negativ påverkan
De mest aktuella hoten utifrån områdets lokala förutsättningar bedöms vara:
-Befintliga vattenkraftsanläggningar som orsakar:
*Förändring av vattenregimen i vattendraget genom reglering och onaturlig vattenhushållning
*Längre period av onaturlig lågvattenföring under laxens reproduktionsperiod
*Snabba flödesvariationer på grund av nuvarande
vattenhushållningsbestämmelser/tappningsställare
*Vandringshinder för ål, lax och havsöring.
*Ål- och smoltskador vid utvandring
-Kraftig utdikning i stora delar av avrinningsområdet som ger snabba flödesvariationer.
-Genomförda och fortsatta stabilitetshöjande åtgärder som t.ex. schaktning, tryckbankar,
erosionsskydd och avverkning av strandnära trädvegetation
-Rensningar från tiden då älven var flottled som gett en mycket slät och ensartad botten
-Exploatering som minskar andelen naturliga strandmiljöer, p.g.a. att området är tätortsnära,
och som kan orsaka grumling och utsläpp. Främst avses:
*Vägar och järnvägar. Bl.a. passerar E6 och gamla E6 genom området, samt ett stort antal
lokalvägar
*Ny bebyggelse
*Övrig schaktning och grävning, t.ex. vid ledningsdragning
- Utsläpp av föroreningar från större punktutsläpp, som AP Munkedals AB, Munkedals
reningsverk inklusive bräddningar från verket/nätet, dagvatten samt lakvatten från
Hästskedsmossens deponi.
-Olyckor med farligt gods
-Släckvatten vid bränder
Generellt hotas arten även av följande verksamheter:
-Skogsbruk; avverkning av strandnära skog ger ökad instrålning/temperatur, fysisk störning,
minskad tillgång på död ved respektive nedfall av organiskt material.
Markavvattning/skyddsdikning ger ökad avrinning och risk för erosion. Båda ingreppen kan
orsaka grumling och igenslamning av bottnar samt förändrad hydrologi i strandmiljön.
Skogsbruket är dock extensivt inom Natura 2000-området och skogen kommer snart att
skyddas helt genom att naturreservat ska bildas.
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- Körning med skogsmaskiner eller liknande som kan orsaka markskador, vilket kan orsaka
grumling och igenslamning av bottnar, näringsläckage samt förändrad hydrologi i
strandmiljön. Se kommentar till skogsbruk.
-Fiske. Sportfiske efter lax förekommer i älven.
-Utsättning av främmande arter, eller fiskstammar kan ändra konkurrensförhållanden, sprida
smitta och/eller orsaka genetisk kontaminering.
-Vattenuttag under lågflödesperioder innebär risk för uttorkning, förhöjda vattentemperaturer
och syrgasbrist. Natura 2000-området påverkas av råvattenuttaget till Lysekils kommun från
Kärnsjön samt uttag av processvatten för Munkedals bruk.
-Försämrad vattenkvalitet orsakad av antropogena, diffusa källor som försurning, miljögifter
(läckage från förorenad mark, tankar, båtuppläggningsplatser, båtliv, m.m) och eutrofiering
(t.ex jordbruk, enskilda avloppsutsläpp).
Bevarandeåtgärder
Gällande regler:
Örekilsälven utgör fiskvatten som skall skyddas i enlighet med fiskevattendirektivet
(78/659/EEG). Miljökvalitetsnormer m m anges i förordningen (2001:554) om
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten.
Örekilsälvens nedre fiskevårdsområdesförening har i syfte att värna om laxen skärpt den
övergripande fiskerilagstiftningen som gäller för lax, bland annat genom förkortad
fiskesäsong.
Prioriterade bevarandeåtgärder:
-Förhindra ytterligare vattenkraftsutbyggnad i Örekilsälven och Munkedalsälven som
försämrar förhållandena för t.ex. atlantlaxen
-Genom omprövning av Torps kraftstation
*Utveckla vattenhushålingen med Kärnsjöns reglering som utgångspunkt, genom att skapa
mjukare och mer naturlika flödesförändringar i Örekilsälven. Detta ska ske genom att
konstruera en ny tappningsplan som ger möjlighet till förhandstappning av vatten vid lägre
sjönivåer i Kärnsjön än vad som nu är fallet.
*Säkerställa upp- och nedvandring av lax, havsöring och ål vidorps kraftstation genom
anläggande av en ny fiskväg som ska ges en betydligt större avbördningsförmåga. Vidare skall
ett snedställt fingaller monteras uppströms stationen för att förhindra att ål och smolt passerar
genom kraftstationen.
-Fortsätta genomföra biotopåterställning genom blockåterföring i flottledsrensade sträckor
samt öppnande av bifåror. Detta ska ske i samverkan med expertis från kulturmiljövården för
att säkerställa att forn- och kulturlämningar inte skadas. Bevarande av lämningar har en viktig
funktion för att skapa förståelse för vattendragets mångfacetterade nyttjande under olika
tidsepoker. Tidigare restaureringar i samverkan med kulturmiljövården har gett goda resultat.
-Återställa sprängstensfyllningar utförda vid stabiliseringshöjande åtgärder, t ex genom
överlagring med natursten, matjord, plantering av växtlighet m m för att på så sätt återskapa
naturliga kantzoner. Även här ska hänsyn tas till forn- och kulturlämningar.
-Generellt förbjuda markstabilisering som påverkar vattenmiljön med undantag för situationer
med risk för hälsa och säkerhet där andra åtgärder inte är genomförbara. Skredrisken är
speciellt påtaglig i Örekilsälvens nedre sträckor. Vid utförande av nödvändiga
stabiliseringsåtgärder bör negativ påverkan i strandzonen minimeras och/eller kompenserande
åtgärder utföras för de naturliga miljöer som försvinner eller skadas.
-Öka våtmarksandelen i avrinningsområdet för att återskapa en naturlig vattenregim.
-Planera och genomföra fortsatt exploatering så att älvens närzon inte påverkas ytterligare.
-Fortsatta utsläpps- och recipientundersökningar som kartlägger behovet av ytterligare
utsläppsminskande och olycksförebyggande åtgärder från olika verksamheter som påverkar
Örekilsälven och dess bevarandevärden. Med nuvarande kunskapsunderlag som grund bör
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närsalter, syreförbrukande och suspenderade ämnen, metaller, dioxin och PAH prioriteras.
Generellt bör utsläppen av dessa ämnen från samtliga punktkällor och förorenade områden
minska så långt som möjligt. Vidare behövs en riskanalys när det gäller olyckor med farligt
gods för att se var förebyggande åtgärder kan behövas.
-Skydda skogen inom Natura 2000-området.
Övriga bevarandeåtgärder:
-Fortsätta kalka avrinningsområdet.
-Skogsstyrelsen bör vid behov meddela råd eller förelägganden vid skogsbruksåtgärder inom
avrinningsområdet för att bl a säkra ekologiskt funktionella kantzoner vid vattendraget och
dess biflöden samt undvika markskador som kan påverka hydrologin och vattenkvaliten
negativt och därmed förutsättningen för gynnsamt bevarandetillstånd.
-Förebyggande och bevarande insatser i jordbrukslandskapet inom avrinningsområdet;
anpassade skyddszoner på åkermark, anlagda våtmarker (fosfordammar), miljöersättning för
fånggröda, ekologisk odling, extensiv vallodling och vårplöjning.
-Genomföra åtgärdsprogram/förvaltningsplan för lax
-Följa upp vattenuttagen inom avrinningsområdet så de inte påverkar lågvattenflödena på ett
påtagbart sätt. Stopp för nya vattenuttag som ger påtaglig påverkan på dessa flöden.
Bevarandetillstånd
Arten bedöms idag ha icke gynnsamt bevarandetillstånd i älven. Tätheten av laxungar i
Örekilsälven framgår under 2.2. Vattendraget klarar inte God ekologisk status enligt
vattendirektivet, främst beroende på dålig konnektivitet och hydrologisk regim samt för höga
närsalthalter i delen nedströms Munkedalsälven. Laxbeståndet är också påverkat av den
historiska flottledsrensningen som gett omfattande habitatförluster i form av ensartad botten
och avsnörda bifåror. Sammantaget klassas kvalitetsfaktorn fisk som måttlig utmed delar av
sträckan i den nya vattenförvaltningscykeln. Elfiskelokalerna visar på stora variationer mellan
åren och tätheten av laxungar >1 år är låg.
Laxen som art klassas inom Sverige som livskraftig (LC). För delpopulationen atlantlax
bedöms situationen dock som allvarlig med en minskning på 60% över tre generationer. Lax är
klassad som Sårbar (VU) i Europa 2007.
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