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Syfte 
Den här planen är framtagen för att säkra resultaten från åtgärder utförda inom 
restaureringsprojektet LIFE+ Reclaim. Projektet utfördes i naturreservaten/ 
Natura 2000-områdena Tysslingen och Venakärret. Planen baseras på resultat 
och erfarenheter från projektet och är ett komplement till respektive 
naturreservats skötselplan och ska fungera som ett underlag för den fortsatta 
förvaltningen. Den beskriver åtgärder utförda i Reclaim och planerad fortsatt 
skötsel, samt uppmärksammar ytterligare åtgärdsbehov på kort och lång sikt.  

Bakgrund 

Länsstyrelsen i Örebro län 
Länsstyrelsen är en statlig myndighet direkt under regeringen. Länsstyrelsen är 
statens företrädare i regionen och samordnare i de frågor som regeringen lagt på 
länsstyrelsen.  

Naturskyddsenheten 
I Länsstyrelsens roll ingår bland annat att förvalta och sköta skyddad natur. 
Länsstyrelsen i Örebro län är förvaltare av 231 (april 2019) naturreservat i 
länet. Som förvaltare är Länsstyrelsen ansvarig för att utföra de åtgärder som 
krävs för att syftet med respektive reservat ska uppfyllas. Åtgärderna finns 
beskrivna i en skötselplan. 

Skötselplaner 
Alla länets skyddade områden har en skötselplan, inklusive Tysslingen och 
Venakärret. Skötselplanen beskriver de åtgärder som behöver vidtas för att 
syftet med naturreservatet ska kunna uppnås/tillgodoses, och som får vidtas av 
förvaltaren inom ramen för dennes befogenheter och ansvar.   

Om naturreservatet också berör ett eller flera Natura 2000-områden tas hänsyn 
till det i skötselplanen. 

För Tysslingen har en bevarandeplan för Natura 2000-området upprättats 
parallellt med projekt Reclaim. Därutöver har en skötselplan för naturreservatet 
fastställts. För Venakärret har genom Reclaim upprättats en förvaltningsplan 
som kombinerar skötselplanen för naturreservatet och bevarandeplanen för 
Natura 2000-området. 

Finansiering 
Löpande åtgärder i Länsstyrelsens förvaltning av skyddade områden finansieras 
huvudsakligen på två olika sätt:  

• åtgärder i hävdade betesmarker finansieras från jordbrukets miljöstöd.
• åtgärder som inte ryms inom miljöstöden finansieras från

Länsstyrelsens årliga skötselanslag.
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Större restaureringsinsatser och projekt, liknande LIFE+ Reclaim, kräver extern 
finansiering. 

Områdesstatus 
Naturreservatsbeslut finns för både Tysslingens och Venakärrets Natura-2000 
områden. Naturreservatsklassificeringen ger största möjliga lagliga skydd för 
respektive Natura-2000 område:  

• Hela Venakärrets Natura 2000-område är naturreservat.
• Större delen av Tysslingens Natura 2000-område är naturreservat.

o Det sydvästra hörnet av området som ingått i projekt LIFE+
Reclaim omfattas av två naturvårdsavtal enligt Jordabalken på
vardera 10 år.

o En del av östra Tysslingens Natura 2000-område som inte
ingick i projektet är ännu inte naturreservat.

Reclaim 
Länsstyrelsen har under perioden 2012-2018 drivit naturvårdsprojektet 
Reclaim, med syfte att återskapa slåtter och betesmarker i Tysslingen och 
Venakärret. 

Projektet finansierades av EU:s LIFE-program, Naturvårdsverket och 
Länsstyrelsen. 

Information om projektet kan hittas på projektets hemsida www.reclaim-life.se

Åtgärder i Reclaim 
Åtgärder har inkluderat restaurering av igenvuxna habitat, 
infrastrukturförbättringar för betesdrift och löpande naturskötsel, 
habitatförbättringar, inköp av maskinell skötselutrustning, produktion av 
informationsmaterial och anläggning av besöksanordningar. Uppföljning av 
arter, livsmiljöer och socio-ekonomiska effekter kopplat till projektområdena 
har utförts och lokala informationsmöten har hållits före, under och efter 
genomförandet av åtgärder.  

Gemensamt syfte för samtliga åtgärder är att skapa långsiktigt hållbara 
förutsättningar för områdenas förvaltning. 

http://www.reclaim-life.se/
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Planerad löpande skötsel och åtgärder 
Reclaim var bara en start för framtiden. För att projektresultaten ska leva vidare 
behöver förvaltningen av områdena fortsättningsvis inkludera kontinuerliga 
naturvårdsåtgärder, uppföljningar och inventeringar, informationsspridning och 
underhåll av förvaltning- och besöksanordningar. Nedan beskrivs gemensamma 
samt områdesspecifika åtgärder utförda under projektperioden, planerade 
löpande åtgärder samt framtida åtgärdsbehov. 

Planering- och förvaltningsunderlag 
Att återskapa, sköta och bibehålla naturliga miljöer i områden, där den 
ursprungliga dynamiken är satt ur funktion, är ett komplext arbete innehållande 
många påverkansfaktorer. För att ge en bra grund för den fortsatta förvaltningen 
av de båda projektområdena efter projektets slut, har det tagits fram ett 
överskådligt kunskapsunderlag som ska säkerställa att kunskapen förs över till 
den personal som tar över efter projektets slut. Allt material ingår som 
komplement till de lagligt bindande besluten och skötselplanerna för respektive 
område.  

Projektåtgärd Innehåll

Förvaltningsplan Skötselplan som beskriver områden 
och åtgärdsprioriteringar kopplade till 
syften med naturreservaten, 
beskrivning av nödvändiga åtgärder 
för att värna art- och habitatmål för 
Natura-2000 områdena, samt en 
sammanställning av existerande 
vattendomar för områdena.  

Skötselplan vass (Tysslingen) Beskrivning av genomförda 
restaureringar av vasshabitat samt 
planering för kommande åtgärder och 
framtida åtgärdsbehov.  

Topografisk kartering (Tysslingen) Höjddatamodell för prognostisering 
av vattenstånd- och 
vegetationsutveckling.   

Maskiner och utrustning 
För att trygga hävden i båda områdena och göra skötseln mer anpassningsbar 
till årliga variationer i betestryck, tillväxt och vattenstånd har maskiner 
införskaffats under projektet. Maskinerna ägs och förvaltas av Länsstyrelsen. 

Projektinköp Användningsområde 

Pistmaskin anpassad för 
våtmarksslåtter  

Årlig slåtter av strandängarna samt 
kompletterande betesputs efter behov 
på strandängar och betesmark i 
Tysslingen.    
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Redskapsbärare med slåtterbalk och 
mini-höbalspress  

Årlig slåtter i Venakärret samt 
vassbekämpning i Venakärret och 
Tysslingen efter behov.  

Uppföljning 
Uppföljningar görs för att se statusen för arter och habitat och hur dessa 
förhåller sig till områdets bevarandevärden. Resultat från regelbunden och 
långsiktig uppföljning utgör ett grundunderlag för planering och prioriteringar 
inom förvaltningen av området. Nedan framgår uppföljningsåtgärder under 
projektperioden samt planerat efterföljande uppföljningsarbete.   

Uppföljningsåtgärder 2013 - 2018 Intervall/ när

Socio-ekonomisk 2 ggr: 2014, 
2017 

Flygfotografering 3 ggr: 2013, 
2015, 2018 

Tysslingen 

Fotopunkter 
19 punkter 
årligen 

Typiska fågelarter (6410) 
3 ggr: 2013, 
2017, 2018 

Typiska fågelarter (3150) 
2 ggr: 2013, 
2017 

Vegetationshöjd (6410) 
2 ggr: 2013, 
2017 

Vattenprovtagning (3150) 

5 provpunkter 
05/2013 till 
12/2014 
01/2016 till 
06/2018 

V
enakärret 

Fotopunkter 
26 punkter 
årligen 

Täckning träd och buskar samt vegetationshöjd 
(7230) 

2 ggr: 2013, 
2017 

Typiska växter, indikatorarter mossor, negativa 
indikatorarter (7230) 

2 ggr: 2013, 
2017 

Guckusko 
Årligen 2013 -
2018 

Kalkkärrsgrynsnäcka 
2 ggr: 2013, 
2017 
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Käppkrokmossa 
2 ggr: 2013, 
2017 

Väddnätfjäril 

5 ggr: 2013, 
2014, 2015, 
2017, 2018 

Planerad uppföljning/ inventering Intervall

Typiska kärlväxtarter samt krontäckning av träd 
respektive buskar i betesmarker (enligt Naturvårdsverkets 
metodik). 

Var 12e år

Tysslingen 

Förekomst av strandängarnas typiska fågelarter 
(enligt Naturvårdsverkets metodik). 

Var 6e år

Vattenprovtagning och analys av fysikalisk-
kemiska parametrar (innehåll av fosfor och 
suspenderade ämnen) vid sjöns in- och utflöden 
(3-4 provpunkter) inom Regional 
miljöövervakning i Örebro län (RMÖ). 

En gång per 
månad 

V
enakärret 

Rikkärrens flora (enligt Naturvårdsverkets 
metodik): inventering av typiska moss- och 
kärlväxtarter, negativa indikatorarter samt 
täckningsgrad av brunmossor. 

Var 12e år

Inventering av väddnätfjärilens livsmiljöer och 
populationsstorlek. I samordning med 
åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP). 

Årligen eller 
vartannat år 

Guckusko, räkning av blommande och icke 
blommande skott. 

Årligen

Inventering av kalkkärrsgrynsnäckans livsmiljöer Var 12e år

Förekomst av käppkrokmossa Var 12e år
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Information och besöksanordningar 
För att informera allmänheten om bevarandevärdena och göra området 
tillgängligt för besökare har informationsmaterial och besöksanläggningar 
tagits fram. Under projektperioden togs informationsmaterial fram för båda 
områdena. Allt material och alla anordningar ingår i Länsstyrelsens 
förvaltningsansvar.  

Informations- och anordningsåtgärder 2013 - 2018 Antal/ format

Projektfolder 2 000 st

Laymans Report 1 500 st

Affischer 8 st

Roll-ups 2 st

Projektskyltar (A2) 8 

Tillfälliga åtgärdsskyltar 6

Tysslingen 

Reservatsfolder (Tysslingen) 7 000 st

Faktablad naturreservat (Tysslingen) Digitalt

Reservatsskylt (160x59 cm) 6

Artskyltar (160x59 cm) 4

Ljudguide 8 spår

Naturutställning 1

Plattform 100 meter stig

V
enakärret 

Artfolder Digitalt

Faktablad naturreservat Digitalt 

Reservatsskylt (A1) 1

Artskylt (160x42 cm) 1

Fältflora (17 blädderbara A5 på trästativ) 1

Ljudguide 1 spår 

Spång och plattform 1 200 meter

Planerade åtgärder Intervall

Uppdatering av foldrar och faktablad Årlig 
bedömning/ efter 
behov 
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Tillsyn och underhåll av informationsskyltar och fältflora Vartannat år/ 
efter behov 

Ljudguider fortsatt tillgänglig via telefon och webb Tillsvidare 

Projektwebbsidan tillgänglig 5 år

TY
. Tillsyn och underhåll naturutställning  

Årligen/ efter 
behov 

Tillsyn och underhåll Plattform  
Årligen/ efter 
behov 

V
EN

A
. 

Tillsyn och underhåll spång och plattform  
Årligen/ efter 
behov 

Förstärkning spång och broar anpassat för kor 2020 – 2023

Halkskydd på spång 2019
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Karta besöksanordningar Tysslingen 
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Karta besöksanordningar Venakärret 
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Tysslingen 
Naturreservatets naturvärde är knutet till det artrika fågellivet, de hävdade 
strandängarna och den näringsrika slättsjön med välutvecklad vass- och 
flytbladsvegetation. Tysslingen utgör en viktig våtmark för häckande och 
flyttande fåglar, varav många arter är minskande eller hotade i Sverige och 
internationellt. Projektåtgärder har inkluderat restaurering av strandängar och 
betesmarker, förbättring av vass- och häckningsmiljöer och nyskapande samt 
restaurering av förvaltningsanordningar. 
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Strandängar och betesmarker 
Strandängarna utgör häcknings- och födosöksmiljö för bl.a. trana, tofsvipa, 
rödbena, gulärla och ängspiplärka och många andra våtmarksfåglar, som gäss, 
änder och vadare. Även rovfåglar födosöker och rastar där. Genomförda 
projektrestaureringar har syftat till att skapa mer öppna ytor och nu planerade 
åtgärder kommer anpassas i intensitet för att på både kort och lång sikt gynna 
häckande och rastande våtmarksfåglar. Förutom årliga eller redan planerade 
intervaller för insatser kommer åtgärder efter årlig tillsyn utföras efter behov.  

Bevarandemål

Arealen hävdad strandäng är minst 236,3 hektar

Strandängarna är träd- och buskfria.

På fastmarksbetena finns några få spridda dungar med lövträd.

Strandängarna hålls öppna genom bete och/eller slåtter och vid behov
genom röjning, betesputsning och fräsning av tuvor, stubbar och sly.   

Restaureringsåtgärder 2013 - 2018 Yta

Röjning, gallring, huggning 3,5 hektar

Stubb- och tuvfräsning 244 hektar

Restaureringsslåtter 62 hektar

Planerade åtgärder Yta/ intervall

Beteshävd 200 - 250 hektar 
årligen 

Betesputsning Vid behov

Slåtter och skörd av våtmarksgräs 8 - 50 hektar årligen 

Röjning i anslutning till kulturlämningar som 
rösen och stenmurar 

Efter behov

Avverkning och röjning för att bibehålla öppna 
ytor 

Efter behov

Stubbfräsning Avverkade ytor, 2019
- 2021

Putsning och fräsning av tuvor Efter behov

Bekämpning av de invasiva/exotiska växtarterna 
jättebalsamin och kanadensiskt gullris  

Årligen tills de är 
borta från reservatet 

Slyröjning vid Svalnäsdammen Årligen



16 

Karta strandängar och betesmarker, Tysslingen 
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Vass och häckningsöar 
Vassar är en viktig del av slättsjöns vegetation och utgör livsmiljö för ett stort 
antal våtmarksfåglar. Särskilt viktigt för fågellivet är brynet mellan vass och 
öppen sjöyta, där många fågelarter söker föda och häckar. Öar ger skydd för 
häckande fåglar från boplundrande landdjur.   

Bevarandemål

Kanaler genom vass vid Svalnässtugan är minst 2 hektar

Häckningsöarna är träd- och buskfria

Restaureringsåtgärder 2013 - 2018 Yta

Muddring vass 0,25 hektar

Klippning vass 2 hektar

Småvatten och häckningsöar 0,5 hektar 

Planerade åtgärder Yta/ intervall

slåtter av vass Cirka 2 hektar årligen 
april – juni 2020 - 2022 

Röjning av häckningsöar Vartannat år
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Karta vass och häckningsöar, Tysslingen 
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Förvaltningsanordningar 
För att skapa förhållanden som efterliknar gynnsamma naturliga förhållanden 
och för att kunna förvalta och sköta områdena på ett rationellt sätt har en rad 
anordningar installerats. Dessa inkluderar en invallning för att skapa 
översvämningsförhållanden gynnsamma för födosökande våtmarksfåglar, 
förstärkta vallar som förbättrar betande djurs åtkomst till annars svårtillgängliga 
strandängsytor, strategiskt placerade stängselsfållor för att göra 
beteskontinuiteten mer flexibel vid plötsliga vattenståndsförändringar, och 
tillfarts- och tillsynsvägar avsedda att förenkla djurtillsyn och maskinell 
åtkomst till skötselytor inom naturreservatet.     

Bevarandemål

Översvämningsförhållanden t o m maj (inom invallning)

Vägarna ska vara körbara med motorfordon under sommarhalvåret och tidig 
höst 

Vägarna ska vara användbara i reservatets förvaltning

Vallbankar är träd- och buskfria

Vallbankar är intakta

Åtgärder 2013 - 2018 Yta/ längd

Invallning 1 160 meter

Tillfarts- och tillsynsväg 4 867 meter

Broar 2 stycken

Vallbank 823 meter  

Stängsel 2 950 meter

Planerade åtgärder Yta/ intervall

Tillsyn av skick på invallning Vartannat år

Underhåll av invallning Efter behov

Underhåll och eventuell service av pump årligen

Tillsyn av skick på vallbankar Vartannat år

Underhåll av vallbankar Efter behov

Tillsyn av skick på vägar och broar Vartannat år

Underhåll av vägar och broar Efter behov

Tillsyn av skick på stängsel Årligen (djurhållare)

Underhåll av stängsel Efter behov
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Venakärret 
Venakärret är ett av de största rikkärren i Svealand. Vegetationen i Venakärret 
präglas av traktens berggrund som huvudsakligen består av urkalksten. 
Venakärret har en mycket artrik rikkärrsfauna och flora. Kärret har via hävd 
och ett naturligt varierat vattenstånd varit öppet och solbelyst, vilket gynnat 
floran och faunan. Flera ovanliga arter av växter, mossor, och snäckor 
specialiserade för öppna och mineralrika miljöer finns här. På grund av en lång 
tid av ohävd och ändrad vattenreglering har träd och buskar intagit den 
ursprungliga kärrytan och påbörjat en igenväxningsprocess. Projektåtgärder har 
syftat till att genom röjning, huggning, och bränning återskapa tidigare öppna 
ytor, skapa miljöer och infrastruktur för ett hållbart skogsbete och skötsel, samt 
göra det tidigare mycket svårtillgängliga kärret tillgängligt för besökare. 
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Slåtteräng 
Ängen består av två separata områden på norra respektive södra sidan av 
Venaån. Dessa områden är de som slogs med lie senast i Venakärret, vilket 
upphörde någon gång på 1950-talet. Ängarna har en typisk flora och fauna 
kopplat till naturtypen rikkärr. Målarter inom projektet var kalkkärrgryn-
snäckan och käppkrokmossan. Projektrestaureringar inkluderade avverkning 
och röjning av igenväxningsvegetation. Syftet var att stoppa igenväxningen och 
öka solinstrålningen till kärret. Efter detta stängslades ängsytorna in och ligger 
nu som öar i betesmarken. 

A: Slåtteräng

Bevarandemål

Arealen hävdad äng är minst 1,8 hektar

Ängarna är öppna och solbelysta, träd och buskar förekommer i mindre 
omfattning  

Kärlväxtfloran är artrik och brunmossorna dominerar kärrgolvet

Det finns flera typiska rikkärrsarter inom grupperna mossor, grynsnäckor och 
kärlväxter 

Kalkkärrgrynsnäckan, dvärglummer, hårstarr, loppstarr, axag, kärrknipprot, 
kärrspärrmossa, gyllenmossa och käppkrokmossa finns i livskraftiga 
populationer  

Vass, blåtåtel och vitmossor finns i begränsad omfattning

Restaureringsåtgärder 2013 - 2018 Yta

Röjning, gallring, huggning 7 hektar

Stubb och tuvfräs 1 hektar

Restaureringsslåtter 2 hektar

Planerade åtgärder Yta/ intervall

Slåtter (inklusive bortförande av hö) Årligen 
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Karta slåtteräng; Venakärret 
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Bete och guckusko, Venakärret 
Stora delar av området bestod innan projektet av tät 30 – 50-årig lövskog. Vissa 
delar av fastmarken närmast Älvhyttans by har dock haft en längre tids 
kontinuerligt bete. I de blötare delarna av området är det rikligt med vass.  
Norra delen av området är genom projektröjningar och avverkningar ett 
nyskapat skogsbete. Äldre och yngre granplanteringar har avverkats eller 
gallrats. I hela området har flera luckor (solbrunnar) och brynmiljöer skapats. 
Mängden död och döende ved har ökats genom ringbarkningar och 
topphuggningar. Äldre trädindivider av gran, tall, rönn, ask och björk har 
sparats och friställts. Skogsbete- och guckuskoytorna betas sedan 2014 av 
nötkreatur. 

B, C: Skogsbete och guckusko

Bevarandemål

Arealen betad skogsmark är minst 20 hektar

Variationen av trädarter i olika åldrar och buskar är god

Skogsbetesmarken innehåller rikligt med gläntor och bryn

Det finns inslag av död ved, både stående och liggande

Områden med täta bestånd av gråal och unggran är begränsade

Bredbladiga gräsarter såsom vass och piprör dominera inte fältskiktet

Guckuskoområdet är gynnsamt för en livskraftig population 

På fastmarken finns typiska arter såsom liten blåklocka, gökärt, blåsippa och 
jungfrulin 
Artrikedomen av svamp är rik i skogsbetesdelen

Restaureringsåtgärder 2013 - 2017 Yta

Röjning och huggning  21 hektar

Stubb och tuvfräs 1 hektar

Planerade åtgärder Yta/ intervall

B: Extensivt bete 18 hektar/ årligen

C: Bete, efter blomning och frösättning 1 hektar/ årligen

B – C: Tillsyn och underhåll av stängsel Löpande

B – C: Utvärdering betestryck Årligen

B: Eventuell ytterligare fållindelning för styrning av betestryck Efter behov

B: Röjning i områden med gråal 2019 - 2023

B: Luckhuggning för ökat ljusinsläpp 2019 - 2023

B: Röjning för värdefulla trädindivider 2019 - 2023

B: Eventuell kompletterande maskinell hävd av vass Efter behov 

B: Eventuell bränning av vassförna Efter behov

D: Mindre avverkningar och röjningar 2020 - 2025
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Karta bete och guckusko, Venakärret 
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Fjärilslokal 
Området består av öppen till halvöppen kärrmark. Området är extremt tuvigt 
och på tuvorna har tall, blåtåtel och pors slagit fäste. Under projektet har 
röjningar, mindre huggningar, och fräsning av tuvor utförts för att öppna upp 
området och få ner mer solljus på marken och för att gynna brunmossor och 
väddnätfjäril. Väddnätfjärilen är beroende av ängsvädden, varma ej vindutsatt 
miljöer, samt rörligt markvatten. 

D: Fjärilslokal

Bevarandemål

Området är öppet har en krontäckning på 0-30% utan indikation på 
igenväxning av vass, buskar, träd eller annan vegetation 

Vegetationen är karakteristisk för naturtypen och artrik

Bottenskiktet domineras av brunmossor

Negativa indikatorarter såsom vass och blåtåtel förekommer i begränsad 
utsträckning. 

Käppkrokmossa, väddnätfjäril, och kalkkärrgrynsnäcka ska finnas i 
livskraftiga populationer. 

Restaureringsåtgärder 2013-2017 Yta

Röjning  2 hektar

Tuvfräs 1 hektar

Planerade åtgärder Yta/ intervall

Tillsyn åtgärdsbehov Var tredje år

Röjning uppslag av granplantor, buskar och lövsly Vid behov

Röjningar och gallringar för att gynna 
väddnätfjärilen  

Vid behov

Eventuell slåtter där tuvor frästs Vid behov
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Karta fjärilslokal, Venakärret 
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Framtida åtgärdsbehov 
Åtgärderna i projektet har tagit båda områdena flera steg närmare ett långsiktigt 
bevarande av naturvärdena. Det finns ett utpekat ansvar och ett bra 
kunskapsunderlag för att projektresultaten ska kunna leva vidare under 
nuvarande omständigheter. För båda områdena finns det dock många andra 
aspekter som är viktiga för att främja en fortsatt positiv utveckling av 
naturvärdena. Baserat på observationer, kunskaper och erfarenheter från innan 
och under projekttiden kvarstår flera gemensamma men även områdesspecifika 
åtgärdsbehov.  

Gemensamma åtgärdsbehov 
• Kunskapsunderlag kring hydrologiska förhållanden och dess påverkan

på arter och habitat i områdena.
• Strategi för att förebygga eller angripa problem med invasiva exotiska

arter.

Tysslingen åtgärdsbehov 

Utveckla naturvårdsmål och styrdokument
Den skötselplan som fastställts för Tysslingens naturreservat är
övergripande och behöver fördjupas ytterligare. Det arbetet är påbörjat
och kommer att fortgå under 2019-2020 i samarbete mellan
länsstyrelsens reservatsförvaltare, kommunbiologer, markägare, djur-
hållare, ornitologer från Birdlife Sverige och dess regionala avdelning,
samt vetenskaplig expertis på våtmarkers ekologi. Länsstyrelsens
målsättning är att kunna fastställa en fördjupad skötselplan för
Tysslingen under 2020.

Fastställa vattennivåer vid olika tider på året
Regleringen av sjöns vattennivåer över året behöver definieras för att
öka möjligheterna att nå bevarandemålen. Detta arbete ingår i ovan
nämnda punkt och kommer pågå under 2019-2020 i samarbete med
berörda parter, ideell naturvård och expertis på våtmarksekologi.

Önskvärt att Naturvårdsverket övertar ansvaret för
vattenregleringen
En viktig fråga att diskutera inom ramen för arbetet med den fördjupade
skötselplanen är Tysslingens vattenreglering, som Örebro kommun är
ansvarig för. Kommunen vill överlåta ansvaret till Staten
Naturvårdsverket, eftersom man anser att området nu är statligt natur-
reservat och det är lämpligt att även vattenregleringen ligger inom
Statens ansvarsområde, för att Tysslingen ska få en samlad förvaltning
som styr mot naturvårdsmålen. Länsstyrelsen är enig med kommunen
om att det är att föredra att Naturvårdsverket övertar ansvaret för
vattenregleringen. Det är oklart om ett övertagande av ansvaret för
vattenregleringen kräver en ny vattendom.

Bekämpa invasiva arter
Längs de tillrinnande vattendragen Blackstaån och Frösvidalsån
förekommer den invasiva växten jättebalsamin Impatiens glandulifera,
uppströms ställvis tämligen rikligt. Under projektperioden upptäcktes
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för första gången två förekomster inom Natura 2000-området. Den 
mindre av dessa var i ett tidigt etableringsstadie och utrotades 
omgående genom uppryckning av cirka 400 plantor. Den större 
förekomsten bekämpades första gången genom uppryckning under 
2018, men åtgärden behöver följas upp och är inskriven i skötselplanen. 
Även en begränsad förekomst av den invasiva växten kanadensiskt 
gullris upptäcktes på en plats inom naturreservatet under slutet av 
projekttiden. Det är angeläget att fortsätta bekämpa förekomster av 
kanadensiskt gullris och jättebalsamin inte bara inom naturreservatet 
utan även i det omgivande landskapet och särskilt i tillflödena, eftersom 
frön och växtdelar kan förväntas sprida sig nedströms med vattendragen 
och etablera sig på flera platser inom Natura-området. Det vore en 
fördel om invasiva arter kan bekämpas innan de på allvar etablerar sig i 
Natura 2000-området, eftersom kostnader för bekämpning kan hållas 
lägre än när en eller flera invasiva arter har etablerat sig på större ytor. 
En planering för detta behöver göras och effektiva 
bekämpningsåtgärder igångsättas utan dröjsmål.  

Fastställa ambitionsnivåer och skötselmetoder för olika ytor av 
strandängarna 
En annan viktig fråga som behöver fastställas är vilka ytor av 
strandängarna som ska skötas med betesdrift respektive slåtter eller 
genom att kombinera båda dessa skötselmetoder.  
Vattenregleringen och skötselmetoden påverkar i sin tur utbredningen 
av olika vegetationszoner på strandängarna och vi samarbetar med 
vetenskaplig expertis inom våtmarksekologi för att prognosticera 
vegetationszonernas utbredning vid olika vattenregimer och skötsel-
metoder.  

Reducera övergödning och transporten av fluviala sediment 
Tysslingen är stadd i snabb igenväxning till följd av bland annat 
läckage av växtnäring från jordbruksmark m.fl. källor och på grund av 
uppgrundning/igenslamning genom avsättning av sediment som 
transporteras av de tillrinnande åarna. Inom en nära framtid finns det 
behov av kraftfulla åtgärder för att minska transporten av sediment in i 
Tysslingen. Exakt vilka dessa åtgärder som är lämpliga behöver 
analyseras ytterligare.  

Bekämpa expansionen av videbuskar och lövsly i vassen  
Vide och lövsly expanderar starkt i Tysslingens vassar som en följd av 
uppgrundning och övergödning. Igenväxningen behöver motverkas för 
att utpekade Natura-habitat och arter ska kunna bevaras i Natura 2000-
området. Metoder och en plan för detta arbete behöver tas fram. Det 
kommer att krävas externa medel utöver Länsstyrelsens skötselanslag, 
t.ex. ett nytt LIFE-projekt, för att hejda igenväxningen, som är särskilt 
påtaglig i vassområdet den norra ändan av våtmarksområdet, där 
videbuskar har expanderat kraftigt sedan 1980-talet.  

Önskvärt att analysera areal, habitatkvalitet och konnektivitet 
av gräsmarker och att bedöma det är tillräckligt för långsiktigt 
bevarande av populationer av rödlistade arter  
För att arter knutna till gräsmarker i Tysslingens Natura 2000-område 
ska kunna bevaras långsiktigt i livskraftiga populationer behöver 
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antagligen arealen och konnektiviteten av gräsmarker i närområdet öka. 
Ett viktigt steg för att kunna bedöma detta är att analysera det 
omgivande landskapets tillgångar på gräsmarker och dessas 
habitatkvalitet och konnektivitet. En sådan analys är i linje med 
regeringsuppdraget om grön infrastruktur. Antagligen behöver 
inventeringar av habitat, växt- och insektsarter såväl inom Natura-
området som i omgivande landskap göras för att det ska vara möjligt att 
göra en sådan analys och bedömning.  

Utveckla informationen om och runt Tysslingen, samordning
mellan olika aktörer
Närheten till Örebro gör sjön Tysslingen och dess närmiljö till ett
tämligen lättillgängligt utflyktsmål. Inte minst den omfattande
svanrastningen varje vår lockar många besökare från både när och
fjärran. Flera olika aktörer finns på plats runt sjön som erbjuder
besökarna ett varierat utbud av caféverksamhet, utställningar,
utsiktstorn, raststugor, vandrings- och cykelleder. För att underlätta för
områdets besökare vore det önskvärt att utveckla en kanal för
samverkan kring informationen om Tysslingen samt vad området har att
erbjuda besökaren. Kanske kan ett samordnande råd av något slag vara
en lösning, där representanter från Länsstyrelsen, kommunen, Region
Örebro län, natur- och fågelföreningar, stiftelsen Rånnesta,
markägare/lantbrukare mfl träffades regelbundet.



30 

•

• 

Venakärret åtgärdsbehov 

 Fastställa ambitionsnivåer och skötselmetoder för olika ytor av 
rikkärret 
Inom projektet gjordes åtgärder i vissa delar av kärret. I dag är hela 
området reservat och måste ses som en helhet. I dagsläget sköts en 
mindre del som slåtter, det är önskvärt att den skötselmetoden ökas 
eftersom Venakärret historiskt sett sköts som en slåtteräng. Betesdrift 
förkommer idag på norra delen som ett skogsbete och i den västra 
delen. Hela den södra delen av kärret skulle kunna ställas om till bete. 
Möjligheten till detta behöver utredas vidare. Vissa delar kommer även 
att behöva skötas utifrån fjärilsfaunan med mycket svag hävd i form av 
röjningar och slåtter. 

Framtagande av metodik och plan för utbredning av vass och 
igenväxning av sly  
Som en följd av avsaknad av naturliga vattenfluktuationer och brist på 
eller avsaknad av hävd är utbredning av vass och lövsly ett 
kontinuerligt hot för restaurerade ytor och övriga ytor inom 
naturreservatet. Igenväxningen behöver motverkas för att utpekade 
Natura-habitat och arter ska kunna bevaras i Natura 2000-området. 
Metoder och en plan för detta arbete inom hela området behöver tas 
fram. 
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Länsstyrelsen i Örebro län
Stortorget 22, 701 86 Örebro 

010-224 80 00
orebro@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/orebro 
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