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The project is operated by the County Administrative
Board of Örebro County, and is financed through
the European Union’s financial instrument for
supporting environmental and nature conservation
projects called LIFE+, and the Swedish Environmental
Protection Agency. The project budget is 2.9 million
euros (approximately 25 million SEK).
In addition to the restoration measures the project
will also make the areas more accessible to visitors.
A thorough information package including foot
paths, viewing platforms, information signs and
folders, will be produced within the project. The
project will also produce an extensive landscape
management strategy for each area. The strategies
will provide the framework for planning and monitoring these areas when the project is completed.
From the fall of 2012 until the end of 2017 a series of
restoration measures will be performed in the two
wetland areas Tysslingen and Venakärret. Here, the
project will target and improve the conservation
status for four habitats and eleven species protected
by Swedish and European legislation. These habitats
and species have relied on the relatively open landscapes ensuing from historical agricultural practices.
However, changes in agricultural practices have
resulted in both areas succumbing to overgrowth
conditions. By restoring these areas and by preparing
them as to facilitate todays grazing and hay making
practices the project intends to once again involve
local farmers in managing these diverse and biologically valuable areas.

Ett LIFE-projekt för
restaurering av ängsoch betesmarker i två
våtmarker i Örebro län.
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Layout: Elisabeth Karlsson.
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www.reclaim-life.se
Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda
naturområden, där ingår både Tysslingen och Venakärret. Nätverket har skapats för att värna om utpekade naturtyper och arter samt deras livsmiljöer. Varje
medlemsland ansvarar för skydd och skötsel av sina
Natura 2000-områden.
LIFE+
LIFE-fonden är EU:s bidrag för att nå en god miljö och
stoppa utrotningen av arter. Kort sagt ska medfinansieringen stötta medlemsländernas arbete för att nå
Europas miljömål. Bidrag från fonden kan användas för
åtgärder i Natura 2000-områden

TYSSLINGEN & VENAKÄRRET

Reclaim

Finansiering
Projektet finansieras av naturvårdsfonden LIFE+, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Örebro län.
Projektets namn
Reclaim: Restoring the conservation status for wetland
habitats and species intrinsic to long term management
practices in Sweden (Återställande av gynnsam bevarandestatus för livsmiljöer och arter kopplade till våtmarker
med långvarig hävd i Sverige).

Länsstyrelsen i Örebro län kommer under
fem år driva ett naturvårdsprojekt i Tysslingen
och Venakärret, med syfte att återskapa
ängs- och betesmarker. Projektet avslutas i
november 2017.

Restoring the conservation status for
wetland habitats and species intrinsic to long
term management practices in Sweden, or in short
Reclaim, is a wetland restoration project located in
Örebro County in south-central Sweden.

The LIFE-project Reclaim

Behöver naturen skötas?
En stor del av alla växter och djur som lever runt
omkring oss i naturen är beroende av människans
skötsel. Modern naturvård handlar därför ofta om att
sköta miljöer på olika sätt för att bevara deras speciella artrikedom. Det kan vara traditionella skötselmetoder som slåtter och bete, men även nya metoder.
Inom det här projektet kommer vi till exempel köpa
en specialanpassad maskin för våtmarksslåtter. Det
handlar också om att återskapa miljöer som vi tidigare tagit bort, som småvatten och dammar, gläntor
och halvöppna träd- och buskmiljöer.
Betande djur och slåtter skapar en bra livsmiljö för många
djur och växter.

Reclaimprojektet
Projektnamnet ”Reclaim” är engelskans ord för återskapande, förbättring, räddning. Och det är precis
vad projektet handlar om, att återta den tidigare
brukade marken och rädda de arter som ännu finns
kvar sedan slåttern och betet upphörde för 50-100 år
sedan. Under projekttiden kommer en rad olika djur
och växter att få förbättrade livsmiljöer genom restauringsåtgärder som bl a avverkning, röjning, bete och
slåtter.

Länsstyrelsen driver projektet

Hävden gynnar artrikedom

Naturbetesmarker och slåtterängar är mycket värdefulla för den biologiska mångfalden. Dessa båda
naturtyper hör till de artrikaste i Sverige. Hävd i
form av bete och slåtter gör att ingen enskild art kan
ta över och breda ut sig på andra, mera lågväxande
arters bekostnad. På så sätt kan många olika växtarter samsas på en liten yta.

Inte bara blommor

En stor variation av växter lockar även en stor artrikedom av fjärilar, bin och andra småkryp. De blir i sin
tur ett lockande matbord för alla de fåglar som trivs i
den hävdade markens variationsrika miljö. I hävdade, fuktiga marker, invid sjöar, vattendrag och myrar,
hittar särskilt många fåglar mat och boplatser.

Projektet drivs av Länsstyrelsen i Örebro med pengar
från EU:s naturvårdsfond LIFE+ och Naturvårdsverket. Under en 5-årsperiod, från september 2012
fram till och med november 2017, kommer en rad
åtgärder genomföras med huvudsyftet att återskapa
och förbättra fuktiga ängar och betesmarker i två
våtmarksområden: Tysslingen och Venakärret.

Träd huggs ner för att återskapa en ljusare miljö runt guckuskon vid Venakärret.

Växter som tål tuffa tag

Många av ängens och betesmarkens växter är anpassade för att klara av att ständigt bli avklippta eller
avbitna. De klarar även att leva på den lilla näring
som blir kvar i marker där gräset, istället för att
multna ner och göda jorden, äts upp eller fraktas bort
som hö. De överlever när storvuxna arter som brännässlor, älggräs, vass och stora gräs inte gör det. En
viktig faktor är att hävden är regelbunden och att allt
hö som slagits även fraktas bort från ängen, och inte
ligger kvar och göder marken. Även kornas tramp
i betesmarken gör nytta; i den blottade jorden får
växternas frön lättare fäste och kan gro.

Långsiktig skötsel

Naturvård och tillgänglighet

Projektbudgeten omfattar 25 miljoner kronor och
kommer förutom naturvårdande åtgärder även
användas för att öka tillgängligheten för besökare
genom såväl stigar och plattformar som informationsskyltar och foldrar.

Väddnätfjärilen är beroende av ängsvädd. I Venakärret kommer särskilda åtgärder genomföras för att just
ängsvädden ska få möjlighet att breda ut sig och locka
fler fjärilar till kärret.

Genom projektets åtgärder förbereds områdena i
Tysslingen och Venakärret för en framtida långsiktig
skötsel. Markerna ska då utan större svårigheter
kunna skötas med betesdjur och utvecklade slåttermetoder. Efter projektet avslutats tar Länsstyrelsens
ordinarie förvaltning över och ser till att markerna
sköts med hjälp av markägare och lokala djurhållare.
I och med att områdena blir naturreservat får de en
särskild skötselplan som styr hur och på vilket sätt
markerna ska skötas. Båda områdena ska även vara
tillgängliga för besökare genom stigar och plattformar.
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Den grunda och näringsrika slättsjön Tysslingen är
en av Mellansveriges finaste fågelsjöar. Här rastar och
häckar en mängd fågelarter varje år. Mest känd är
sjön för det svanskådespel som utspelar sig varje vår,
när tusentals sångsvanar rastar vid sjön.

Igenväxning ett hot mot fågellivet
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Förbättring
av betesmark

Sjön Tysslingens stränder användes i det äldre jordbrukssamhället av omkringboende bönder som betesoch slåttermark. I takt med jordbrukets modernare
brukningsmetoder, lämnades sjön och de svårbrukade strandängarna att växa igen. Många av de fåglar
som trivts i dessa öppna gräs- och vassmarker med
närhet till vatten fick allt svårare att hitta bra platser
att bygga sina bon.

Rödbena och gulärla är två fåglar som kommer dra nytta
av restaureringsinsatserna i Tysslingen.

Bättre tillgänglighet för besökare

Tysslingen är redan i dag ett välbesökt område.
En ny plattform kommer att byggas under projeket
och flera platser kommer även förses med informationsskyltar. En ljudguide ska berätta om sjöns
natur- och kulturhistoriska värden och en ny naturutställning kommer tas fram till det gamla transformatortornet vid sjöns utlopp i söder. Under projektet
kommer även en folder att tas fram för naturreservatet Tysslingen.

Strandbete håller vassen tillbaka

Sedan 1980-talet har arbetet med restaurering av
sjön resulterat i att strandängarna åter betas. Genom
djurens bete och tramp hålls återväxten av gräs, vass
och sly under kontroll. Genom Reclaim kommer
förhållandena för fågellivet att förbättras ytterligare.

Nya slåttermetoder

Att slå våtängar med lie som förr i tiden är idag
inget lönsamt alternativ. Inte heller de traktorer och
redskap som används inom dagens jordbruk fungerar; de skulle snart köra fast i den blöta marken.
En viktig åtgärd i projektet handlar därför om att
köpa en specialanpassad maskin för våtmarksslåtter.

Ny plattform
för besökare

Naturtyper och karaktärsarter Tysslingen
Naturligt näringsrika sjöar är artrika och perfekta livsmiljöer för arter som trivs i näringsrika miljöer. Växtligheten
i strandkanten är varierad och innehåller ofta många olika
örter. Typiska arter i näringsrika sjöar är dyblad, olika nateväxter, vattenaloe, gul näckros och vattenbläddror.
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Reclaim Venakärret
Venakärret är länets största rikkärr. Rikedomen
utgörs av kalk som finns i mark och vatten och i sin
tur skapar en rik livsmiljö för såväl sällsynta mossor
som halvgräs och blommor. Kärret har länge brukats
som ängsmark av Älvhyttans bergsmän, där starr, ag
och örter samlades till hö åt kreaturen.

Restaurering av ängsmark

Sedan slåttern upphörde i Venakärret har vassen brett
ut sig alltmer, på bekostnad av många av de speciella
växter och mossor som trivs i kalkrika våtmarker.
I kärrets västra del finns ängsmarker som slogs ända
in på 1950-talet. Dessa marker är också de artrikaste
och kommer restaureras under projekttiden, för att
därefter slås regelbundet.

Tuvfräsning för mossorna

I den kalkrika våtmarksmiljön trivs en rad sällsynta
mossor, t ex kärrmörkia och kalkkällmossa. Med tiden
har de allt högre gräs- och starrtuvorna trängt undan
mossorna till små, små ytor mellan tuvorna. För att
mossorna ska få plats att sprida ut sig igen kommer
tuvorna att fräsas bort.

Strandbete för pytteliten snäcka

Under projekttiden kommer vassen att röjas i två
omgångar och i strandkanten kommer träd och
buskar att tas ned för att återskapa tidigare öppna

Fuktängar kan vara mycket örtrika och hyser inte sällan
många ovanliga växter. Växtligheten är beroende av hävd
genom slåtter eller bete. Örtrikedomen gör fuktängarna
viktiga för många insekter, inte minst fjärilar och bin, liksom
fåglar. Typiska fuktängsväxter är bland annat ängsbräsma,
knägräs, knagglestarr, humleblomster och gökblomster.

För att fåglar som rördrom och änder ska trivas ska
nya vattenytor skapas i strandkanten och i bladvassen. I sjöns norra ände kommer en slingrande
vattenfåra att grävas fram och strax intill denna byggs
en damm med hjälp av de uppgrävda massorna.
Dammen fylls på i samband med naturliga översvämningar och håller sedan kvar vattnet under
en stor del av året. Både dammen och den slingrande vattenvägen kommer fånga upp en del av det
näringsrika sediment som Blackstaån för med sig ut i
sjön. Ju mindre sediment som når sjön, desto mindre
övergödning och igenväxning.

Arter som särskilt gynnas av projektet: rördrom, brun
kärrhök, småfläckig sumphöna, kornknarr, brushane, fisktärna, svarttärna.

ytor. Strandängarna kommer sedan att hållas öppna
genom bete. På så sätt hålls vassen tillbaka och solens
strålar kommer åter att kunna leta sig ner och värma
mark- och vattenytan, vilket bland annat får den sällsynta, pyttelilla kalkkärrsgrynsnäckan att trivas.

Naturtyper och karaktärsarter Venakärret
Rikkärr är öppna eller skogtäckta myrar som förses med
mineralrikt (oftast kalk) vatten från omgivningen men
samtidigt är fattiga på näring. Växtligheten är ofta betydligt rikare i rikkärr än i andra myrar, med många arter som
trivs enbart i dessa miljöer. Typiska arter i kalkrika rikkärr
är bland annat hårstarr, kärrknipprot, majviva, kalkkällmossa och kärrspärrmossa.

Skogsbete i kalkrik skog

Under projektet kommer skogen norr om kärret att
förberedas för skogsbete. Skogen kommer glesas ur
och gläntor huggas fram. I den halvöppna och betade
skogen kommer många kalkälskande örter att trivas.
Döda träd och träddelar kommer att lämnas kvar för
att bli eftertraktade boplatser åt en lång rad insekter
och larver. De blir därmed finfina matställen för
hackspettar och andra fågelarter.

Trädklädd betesmark är skog som påverkas av kontinuerligt bete. Skogsbete på kalkmark har ofta en rik marksvampflora och rymmer en rad andra sällsynta arter som
är knutna till både kalkrik jord och beteshävd
Arter som särskilt gynnas av projektet: Kalkkärrsgrynsnäcka, käppkrokmossa, guckusko, väddnätfjäril.

Guckuskon behöver mer ljus

Stig och spänger för besökare

I kärrets södra skogskant växer orkidéernas gyllene
sko – guckuskon. Den allt tätare skogen har gjort det
allt svårare för guckuskon att överleva. Här kommer
träd att avverkas för att skapa ett öppnare och ljusare
skogsbryn. Området kommer även att betas sent på
året, efter det att guckuskon blommat över.

För att Venakärret ska bli mer lättillgängligt även för
oss människor, kommer en stig dras genom delar
av kärret fram till en plattform. Informationsskyltar
kommer att sättas upp vid både plattform och entré,
där besökare kan läsa mer om kärrets natur och
kulturhistoria.

Mer ängsvädd åt kräsen fjäril

Den sällsynta väddnätfjärilen finns i kärrets norra
del. Här kommer träd och buskar röjas bort för att
få in mer ängsvädd. Det är nämligen den enda växt
väddnätfjärilen lägger sina ägg på. Larverna lever
sedan av bladen. För att ängsvädden ska trivas
behövs fler öppna ytor, med lagom mycket buskar
som skapar lä åt fjärilen.
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Kalkkärrsgrynsnäcka och kalkkällmossa är två arter som
kommer trivas bättre i Venakärret efter projektets åtgärder.
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