Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0240150 Prästgården

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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Rolf Wedding

Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0240150 Prästgården
Kommun: Hallsberg
Områdets totala areal: 14,9 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2017-01-17
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:

6410 - Fuktängar

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
Det främsta naturvärdet består i de stora öppna och översvämmade gräsmarkerna. Beteshävden
och det gynnsamma läget intill Lillsjön bidrar till att området är värdefullt som rast- och
häckningslokal för många fåglar.
Motivering
Betesmarken är dels upptagen i nationella bevarandeplanen och dels utpekad som riksintresse
för naturvården.
Prioriterade åtgärder
Bete och vid behov betesputs och slyröjning.
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Beskrivning av området

Svennevads prästgård ligger mellan de två sjöarna Lillsjön och Sottern, vilka förbinds genom
Svennevadsån. Under 1800-talet bredde vidsträckta ängsmarker ut sig längs ån och runt Lillsjön.
Idag är i stort sett all gammal ängsmark skog. Den norra delen av prästgårdens ängsmark hävdas
dock fortfarande, men numera genom bete istället för slåtter. Stor del av dagens betesmark
består av fuktig till våt, öppen och flack mark som regelbundet översvämmas. I norr utgör
Svennevadsån gräns och rakt genom betesmarken rinner en uträtad bäck ut i ån. I väster delas
betesmarken av en gammal banvall. I söder finns en moränkulle beväxt med en skogsdunge
bestående av asp, björk, rönn och gran. I öster finns en gles dunge av björk. Väster om kullen
förekommer även enstaka tallar och enar på lite högre belägna partier med frisk mark. Längs
banvallen står en rad med rönnar. I övrigt förekommer endast enstaka spridda videbuskar och
lite pors. Längst i öster, närmast gården, är vegetationen tydligt kvävepåverkad med bland annat
skräppor och brännässlor. I övrigt dominerar vegetationstyper och arter som är beroende av hävd
och kvävefattiga förhållanden, vilket är ett resultat av den kontinuerliga och långvariga hävden.

Vad kan påverka negativt

• Utebliven röjning av igenväxningsvegetation och minskat eller upphört bete leder på sikt
till igenväxning av buskar och träd och utarmning av den hävdgynnade floran och faunan.
• Alltför kraftig röjning av buskar och träd så att organismer som är beroende av dessa
strukturer missgynnas.
• Skötsel som avlägsnar småbiotoper, kantzoner och mosaikmiljöer och skapar skarpa
gränser mellan olika markslag påverkar naturtypen negativt.

Bevarandeåtgärder

Gällande regelverk
• Det krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande
sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Tillstånd krävs inte för verksamheter
och åtgärder som direkt hänger samman med eller är nödvändiga för skötseln och
förvaltningen av det berörda området (7 kap 28 a § miljöbalken).
• Betesmarken i området omfattas av landsbygdsprogrammets miljöersättning. Större delen
av betesmarken har en åtagandeplan med särskilda skötselvillkor.
Övriga bevarandeåtgärder
• År 2010 gjordes en stubbfräsning och betesputs. Betesputs bör utföras regelbundet (ca. vart
femte år) för att hålla bort ohävdsvegetation. Den ska i så fall utföras under betessäsongen,
men efter den 15 juli, för att inte störa eventuellt häckande fåglar.
• Årlig slyröjning krävs.

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
6410 - Fuktängar
Areal:10,12 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Hävdpräglade fuktängar med blåtåtel eller starr nedanför trädgränsen. Naturtypen har utvecklats genom
lång hävdkontinuitet, men kan vara stadd i igenväxning. Krontäckning av träd och buskar, som inte är
av igenväxningskaraktär, är 0-30 %. Hävdgynnade arter ska finnas. Fuktängar är en vanlig naturtyp i
hela Sverige och är starkt varierande beroende på geografisk belägenhet och markens beskaffenhet. På
surare, ibland torvrika jordar finns en typ av fuktäng med blåtåtel, tåg- och starrarter. Naturtypen är
beroende av hävd, antingen genom bete eller slåtter. Fuktängarna kan vara mycket örtrika och kan
ibland hysa ovanliga växter. Örtrikedomen gör dem viktiga för många insekter, inte minst fjärilar och
bin. De har också mycket stor betydelse för fågellivet.
Fuktängen i Prästgården har inslag av hävdgynnade växtarter som ormrot, stagg, hirsstarr, kärrspira,
ängsvädd och smörbollar. Men främst är den på grund av sin storlek och den öppenhet utan större inslag
av träd lämplig som rastlokal och häckningslokal för vadare och andra fåglar som trivs i fuktängar.
Enkelbeckasin, tofsvipa och grågås har noterats i Natura 2000-området.Vanlig snok har också noterats.
Bevarandemål
Arealen av fuktängar (6410) ska vara minst 10,1 hektar. Regelbunden hävd ska påverka området. Det
ska inte finnas några avvattnande eller tillrinnande diken eller körspår som medför negativ påverkan.
Gran, al och sly/ungträd ska inte tillåtas ta överhanden. Igenväxningsvegetation (älggräs mm) ska inte
tillåtas dominera i fältskiktet. Typiska kärlväxter såsom gökblomster, hirsstar och ormrot ska finnas i
området. Typiska fåglar som enkelbeckasin och tofsvipa ska häcka i området.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet är inte gynnsamt. Torrare delar är väl avbetade men i fuktiga partier finns en hel
del lövsly och tuvor.
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• Jordbruksverket (2002-2004). Inventering av värdefulla ängs- och betesmarker.
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• Länsstyrelsen i Örebro län (1984). Naturvårdsöversikt Örebro län, område 61:90. Publ. nr
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• Länsstyrelsen i Örebro län (1995). Inventering av ängs- och hagmarker i Örebro län, södra
delen, objekt 61:54. Publ. nr 1995:14.
• Länsstyrelsen i Örebro län (1998). Våtmarker i Örebro län, södra delen, objekt 09F8F02.
• Länsstyrelsen i Örebro län (2000). Åtgärdsplan enligt miljö- och
landskapsbygdsprogrammets miljöersättning för betesmarker. Gäller 2001-2005. T1671.
• Länsstyrelsen i Örebro län (2005). Basinventering av Natura 2000-områden i T-län
2004-05, objekt SE0240150.
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