Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0240127 Torkesviken

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
SE0240127 Torkesviken
Kommun: Karlskoga
Områdets totala areal: 2,2 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2017-02-09
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2017-03-20
Markägarförhållanden: Karlskoga kommun samt bolag.
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:

1966 - Ävjepilört, Persicaria foliosa

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
Ett kärr med översvämningsdynamik där ävjepilört är den prioriterade arten.
Motivering
Den översvämmade våtmarken är en för länet botaniskt unik växtplats.
Prioriterade åtgärder
Reglering av vattennivån för att skapa en översvämningsdynamik som gynnar ävjepilörten.
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Beskrivning av området

Torkesvikens Natura 2000-område är en liten del av ett större naturreservat vid Svartälven.
Natura 2000-området består av ett kärr, med översvämningsdynamik, där den lilla rödlistade
(NT) ävjepilörten växer. Växtplatsen är den enda kända i Örebro län. Ävjepilörten är en ettårig
liten krypande ört med linjära blad och oansenliga blommor i en axlik topp. Hela växten blir
starkt rödfärgad på sensommaren. Torkesviken står översvämmad under vinterhalvåret, men
torkar sakta ut under sommaren och ger därmed livsutrymme åt flera olika växtarter. Förutom
ävjepilört har de rödlistade rödlånke (NT) och fyrling (NT) påträffats i området. Andra arter som
är typiska för Torkesvikens översvämningsmiljö är sylört, strandpryl, bitterpilört, braxengräs,
nålsäv, smålånke och strandranunkel. Tidigare har även rosenpilört och tretalig slamkrypa
påträffats i området.

Vad kan påverka negativt

Reglering av vattendrag är det största hotet mot arten. I Torkesviken växer den i ett redan
reglerat vattendrag men där vattenregimen tidigare varit gynnsam för arten. En vattenregim med
för liten amplitud eller för stor korttidsvariation är en stor risk för negativ påverkan på arten.
Förändringar av vattenkvaliteten, speciellt övergödning, kan vara negativt för arten.

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).
• Torkesviken är kommunalt naturreservat sedan 2002 i Karlskoga kommun.
• Strandskydd gäller längs Svartälven enligt 7 kap. 13-18 §§ miljöbalken. Strandskydd gäller
100 m från strandlinjen i vatten och på land.
• Ävjepilört är fridlyst enligt 7§ Artskyddsförordningen (2007:845) vilket innebär att det är
förbjudet att avsiktligt plocka, samla in, skära av, dra upp med rötterna eller förstöra arten i
naturen. Förbudet gäller alla stadier i artens livscykel.
Övriga bevarandeåtgärder
Vattenregleringen har tidigare gynnat ävjepilörten. Det är viktigt att en reglering av
vattenregimen så att årlig översvämning som gynnar ävjepilörten åstadkoms. Mekanisk röjning
kan bli nödvändig för att undvika igenväxning av området.

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
1966 - Ävjepilört, Persicaria foliosa
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Ävjepilört förekommer på grunda leriga stränder vid älvar, åar och sjöar samt sällsynt vid
småvatten i betesmarker. Den är ljusälskande och mycket konkurrenssvag. I samtliga
områden växer den i miljöer som större delen av året normalt är täckta av vatten och endast
periodvis är blottlagda. Arten kräver troligen viss uttorkning av substratet för att gro, men kan
sedan växa delvis vattentäckt. På några lokaler är den endast tillfällig och dyker upp när
förhållandena är optimala för att några år senare ha försvunnit igen. På merparten av lokalerna
är den oftast årlig.
En vattenregim i vattendrag som medför blottläggning av jord under sommaren och
översvämning under vår- och höstflod är den avgjort viktigaste störningen för arten. Betesdrift
på stränder påverkar också arten positivt. Arten sprids huvudsakligen längs vattendrag.
Långdistansspridning och spridning mellan vattendrag sker troligen med fåglar.
Det första fyndet av ävjepilört i Örebro län gjordes 1990 i Torkesviken, Svartälven, då ett 100tal plantor påträffades. Fram till och med 2002 kunde man finna enstaka exemplar av
ävjepilört, men därefter har ingen ävjepilört påträffats i området.
Bevarandemål
Det ska finnas minst 2 ha lämplig livsmiljö (periodvis torrlagda finsedimentbottnar och
stränder) för ävjepilört. Ävjepilört ska årligen förekomma inom området.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet är inte gynnsamt. År 1999 fanns ett 100-tal plantor i området. År 2002
noterades bara ett exemplar. Det kan vara så att förhållandena i slutet av 90-talet var optimala
och att arten dyker upp igen om rätt förhållanden inträffar på nytt. Men växtplatsen är
igenväxt av starr, gräs, sjöfräken och sly av al, sälg och björk, vilket kan förhindra en
nyetablering.

BEVARANDEPLAN

Diarienummer

511-212-2017

Sida
4 av 4

Dokumentation
• Artportalen, ArtDatabanken SLU (www.artportalen.se).
• Karlskoga kommun, 2002. Beslut: Bildande av Torkesvikens naturreservat och skötselplan
för Torkesvikens naturreservat.
• Länsstyrelsen i Örebro län, 2005. Basinventering av Ävjepilört i Torkesviken, opublicerat
arbetsmaterial.
• Stridh, B. 2008. Inventering av ävjepilört, Persicaria foliosa, vid Svartälven 2007,
Länsstyrelsen i Örebro län, publ. nr. 2008:13
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