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Förord 
Skrivs efter remiss 



Vision – grön infrastruktur i Örebro län år 2030 
År 2030 är Örebro län mer hållbart än idag. Konsumenter efterfrågar och har 
större betalningsvilja för lokalproducerade livsmedel som gärna är 
ekologiska. Befintliga miljöersättningssystem stimulerar förutom 
jordbruksprodukter i hög grad produktion av andra samhällsnyttor kopplat 
till en levande landsbygd. Det medför att vi i Örebro län har ett levande 
odlingslandskap, där det både finns plats för småskalighet och 
produktionseffektivt lantbruk. Stora arealer naturbetesmark har bevarats och 
restaurerats, framförallt i de utpekade värdetrakterna. Tillsammans med 
infrastrukturens gräsmarker erbjuder de en fungerande grön infrastruktur för 
många gräsmarksarter. På andra ställen i landskapet har våtmarker och 
småvatten anlagts. Åkerlandskapet rymmer småbiotoper och andra miljöer 
som ger rika livsmiljöer för vilda växter och djur som bland annat står för 
naturnyttor som pollinering av grödor. Vi har en livskraftig 
primärproduktion och vidareförädlingsindustri i länet. 

I skogslandskapet ökar inslagen av tall och löv eftersom det innebär en 
försäkring mot olika typer av skador i bestånd som domineras av ett 
trädslag. Det ökade lövinslaget börjar också ge effekt på viltbetesskadorna. 
De målbilder som i mitten av 2010-talet arbetades fram tillsammans av 
bransch, myndigheter och ideella krafter är självklara inom skogssektorn 
och bidrar till att landskapssammanhangen stärks i produktionslandskapet. 
Stora arealer våtmarker har restaurerats genom en mångårig satsning. Ett 
kostnadsneutralt finansieringssystem för finansiering av skyddad skog har 
införts och betydande arealer skog har undantagits från skogsproduktion de 
senaste tio åren. Dessa skogar är viktiga kolsänkor och kärnor för biologisk 
mångfald och för den fortfarande växande upplevelseturismen. Träråvaran 
används samhällsekonomiskt effektivt i Sverige och länet inom en spirande 
bioekonomi. 

Ett stort antal vattendrag har restaurerats genom det omprövningsarbete av 
föråldrade regleringstillstånd som beslutades av riksdagen 2018. I en del 
vattendrag har de biologiska värdena återhämtat sig kraftigt. Tillförseln av 
försurande och övergödande ämnen till vattendragen har minskat kraftigt på 
grund av minskade utsläpp, teknisk utveckling och anläggandet av 
våtmarker i prioriterade delavrinningsområden. Nittälvdalen har blivit ett 
stort besöksmål för många frilufts- och fiskeintresserade.  

Värdet av olika sociala och reglerande ekosystemtjänster är en självklar 
grundpelare i länets samhällsplanering och tätortsnära naturreservat är en 
naturlig del i bygget av en attraktiv kommun. Det allra mesta av det 
tätortsnära icke odlade landskapet sköts för optimal leverans av naturnyttor. 
De flesta länsbor känner en stolthet över sina attraktiva närmiljöer som 
starkt bidrar till att länsborna tillbringar mer tid aktivt utomhus jämfört med 
2020. Många svenskar besöker länets mångfald av landskap med höga natur- 
och kulturvärden och naturturismen är viktig i hela länet men är en särskilt 
viktig inkomstkälla för de mindre kommunerna. 
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Inledning 
Biologisk mångfald är en grundförutsättning för mänsklig överlevnad. Naturen 
ger samhället produkter och tjänster som bidrar till välfärd och livskvalitet. För 
en fungerande mångfald, krävs en grön infrastruktur som ger landskaps-
ekologiska samband.  

Grön infrastruktur innefattar miljöer både på land och i vatten – och innebär att 
ta ett helhetsgrepp och landskapsperspektiv vid fysisk planering, mark- och 
vattenanvändning och i naturvårdsarbetet. Grön infrastruktur är en förutsättning 
för att nå miljömålen och bidrar med ökad kunskap om landskapets kvalitéer, 
funktioner och processer, men även hur dessa kan omhändertas i praktisk 
tillämpning1. 

Genom att utgå från kunskap om hur den geografiska fördelningen av olika 
värden i landskapet påverkar viktiga processer, blir det lättare att prioritera rätt 
och planera effektivare. Arbetet med grön infrastruktur är därmed en 
förutsättning för att Sverige ska kunna uppfylla de nationella miljömålen. Det 
är en förutsättning för att nå ett långsiktigt hållbart och attraktivt län och uppnå 
de lokala, regionala, nationella och internationella målen för en hållbar 
utveckling. 

Länsstyrelsen i Örebro län har på uppdrag av regeringen tagit fram en regional 
handlingsplan för grön infrastruktur. Handlingsplanen tar avstamp i regionala 
förutsättningar och pekar ut riktning i det fortsatta arbetet med Örebro läns 
gröna infrastruktur.  

                                                   

 

1 Naturvårdsverket (2015) Riktlinjer för regionala handlingsplaner för grön infrastruktur 
(M2014/1948/Nm). https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-
samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2015/ru-gron-infrastruktur-
delredovisning/ru-gron-infrastruktur-riktlinjer-20150924.pdf 
 

”Grön infrastruktur är nätverk av 
natur som bidrar till fungerande 

livsmiljöer för växter och djur och 
till människors välbefinnande.” 

 

https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2015/ru-gron-infrastruktur-delredovisning/ru-gron-infrastruktur-riktlinjer-20150924.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2015/ru-gron-infrastruktur-delredovisning/ru-gron-infrastruktur-riktlinjer-20150924.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2015/ru-gron-infrastruktur-delredovisning/ru-gron-infrastruktur-riktlinjer-20150924.pdf
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Handlingsplanens upplägg och disposition 
Handlingsplanen består av tre delar, del A, B och C.  

 

Del A är en inledande del som förklarar syfte och ekologiska motiv till arbetet 
med grön infrastruktur, tillsammans med bakgrund och sammanhang i arbetet.  

Del B beskriver Örebro läns förutsättning och det befintliga arbete som pågår 
med bevarande insatser inom naturvården. I del B redovisas Länsstyrelsens 
sammanfattande bedömning av behoven och förutsättningarna för ökad grön 
infrastruktur i länet och insatsområden med sammanfattande tabeller med 
föreslagna åtgärder. 

Del C ger en fördjupad beskrivning av de regionala förutsättningarna för 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster i länet utifrån insatsområdena. Här 
fördjupas resonemangen kring hot, bevarandearbete och behov av åtgärder för 
en fungerande grön infrastruktur i Örebro län. Här ges också beskrivningar av 
förslagen till åtgärder för att utveckla den gröna infrastrukturen inom de valda 
insatsområdena.  

Av insatsområdena har vi utifrån hotsituation och behovet av ytterligare 
åtgärder i länet särskilt prioriterat Ett rikt odlingslandskap och Levande skogar. 
Beskrivningarna för dessa insatsområden är mer genomarbetade än för övriga 
områden. Inget av kapitlen gör dock anspråk på att utgöra en fullständig 
genomgång av förutsättningarna för grön infrastruktur för naturtypen/ 
miljökvalitetsmålet i fråga. 

De geografiska underlagen som redovisas i denna del är exempel på 
kunskapsunderlag, och planeringsunderlag som kommer att publiceras på 
Länsstyrelsens webb-GIS för grön infrastruktur. Dessa underlag är tänkta att 
användas vid prioritering av naturvårdsinsatser, vid fysisk prövning och 
planering eller vid hänsynstagande vid brukande av mark eller vatten. 

  

Del A:  
 
Bakgrund och 
sammanhang 

 

Del B:  
 
Förutsättningar  
i Örebro län 

 

Del C:  
 
Insatsområden 
och åtgärder 

 



 

10 

Övergripande syfte 
Det övergripande syftet med att stärka grön infrastruktur är att bidra till 
bevarande av biologisk mångfald, främja ekosystemens status och 
motståndskraft mot negativa förändringar och därmed stärka ekosystemtjänster 
som är viktiga för samhället i stort.  

Syfte med det regionala arbetet 
Syftet i det regionala arbetet med grön infrastruktur är att öka kunskapen om 
och användningen av landskapssammanhang i verksamheter som påverkar 
(positivt och negativt) naturmiljön i Örebro län. 

Arbetet med att ta fram planeringsunderlag för grön infrastruktur och en rapport 
om förutsättningar och åtgärdsbehov i Örebro län innebär inledningen av detta 
arbete. 

Projektmålen för detta inledande arbete har varit att: 

1. Samla och tillgängliggöra kunskap om värden, hot och bevarandearbetet 
idag och föreslå prioriterade insatsområden där förändringar behöver ske 

2. Ta fram direkta landskapsanalyser för att stärka landskapsperspektivet i 
befintliga och nya verksamheter och åtgärder 

3. Informera om möjligheter med att arbeta utifrån ett landskapsperspektiv 
och samverka med aktörer som påverkar landskapet om möjligheter i detta 

Den här handlingsplanen utgör redovisning av projektmål ett. Inom arbetet med 
projektmål två har nya kunskapsunderlag för främst våtmarkernas, 
gräsmarkernas och skogarnas gröna infrastruktur tagits fram. Dessa underlag 
kommer att publiceras på det webb-GIS som håller på att byggas upp inom 
arbetet med Grön infrastruktur. Under arbetet har löpande informationsinsatser 
inom projektmål tre genomförts. 

Delaktighet och gemensamt ansvar 
Grön infrastruktur syftar i steg ett till att beskriva naturens kvalitéer i 
landskapet. Eftersom beskrivningen utgår från naturens förutsättningar behöver 
landskapets aktörer samlas för att dela erfarenheter och beskriva förutsättningar 
och möjligheter för att gemensamt utveckla naturens potential. Delaktighet är 
därför ett ledord men även helt avgörande för utformning och fördelning av 
ansvar. Ett viktigt mål är därför att bredda engagemanget för arbetet med 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster genom att involvera fler aktörer. 
Detta är en långsiktig ambition där handlingsplanens kunskapsunderlag och 
förslag till åtgärder utgör en grund och första steg i ett långsiktigt arbete. 

Hållbart brukande och åtgärder i vardagslandskapet är avgörande för att nå 
målen i arbetet med grön infrastruktur. De geografiska kunskapsunderlagen 
som presenteras inom arbetet med grön infrastruktur förväntas kunna öka 
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förutsättningarna för en gemensam värdebaserad målbild i landskapet. Denna 
målbild är tänkt att fungera som ett stöd för olika riktade insatser, hållbart 
brukande och hänsyn som ger stöd åt varandra. 

Framgångsrik landskapssamverkan kräver ett långsiktigt arbete där tillit byggs 
upp mellan deltagarna i en process baserad på kontinuerligt lärande och 
ömsesidig respekt. Arbetet med handlingsplanen har stämts av med 
representanter för skogs och jordbrukssektorn, kommuner och ideella 
föreningar. Vissa skogliga aktörer (Bergvik Skog AB, Sveaskog, länets 
kommuner och Fortifikationsverket) samt en del ideella föreningar har bidragit 
med information till kunskapsunderlaget. 

Flera av de centrala åtgärder som föreslås handlar om att fortsätta och utveckla 
det samarbete för grön infrastruktur som påbörjats genom arbetet med att ta 
fram planen.  

Handlingsplanens status 
Handlingsplanen med dess planeringsunderlags genomslag i samhället på kort 
sikt kommer till stor del att avgöras av i vilken mån nationella styrmedel ändras 
i linje med handlingsplanen och vilka uppdrag, projekt och framförallt resurser 
som skapas på nationell och regional nivå. Länsstyrelsens möjligheter att 
omprioritera verksamheten efter vad som kommit fram i arbetet med 
handlingsplanen är mycket begränsad. 

Hur Länsstyrelsen själv förhåller sig till de nya kunskapsunderlagen i 
verksamhetsplanering och genomförande samt vår förmåga att kommunicera 
underlag och åtgärder är centrala faktorer för framgång givet dagens resurser 
och spelregler. 

Varken framtagna kunskaps- och planeringsunderlag eller föreslagna åtgärder 
är bindande utan utgör underlag som får sin verkan genom de planförslag, 
ställningstaganden, agerande och villkor som beslutas inom olika verksamheter.  

Prioriteringar och utpekanden inom handlingsplanen påverkar inte markägares 
grundläggande skyldigheter och rättigheter. De åtgärder som föreslås (utöver 
gällande lagstiftning) baseras på frivillighet. 

Handlingsplanen bör ses som ett första steg mot ökad hänsyn till landskapets 
sammanhang i användningen av mark och vatten. Arbetet måste bedrivas 
långsiktigt för att bli framgångsrikt, vilket förutsätter att handlingsplanernas 
kunskapsunderlag i form av planeringsunderlag och beskrivningar av 
naturmiljön hålls uppdaterat. 
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Handlingsplanens användningsområden 
Handlingsplanen med dess digitala kunskaps- och planeringsunderlag är främst 
tänkt att användas som: 

• Underlag för val och prioritering av naturvårdsinsatser (löpande åtgärder 
och projekt). 

• Underlag för kommunal och regional samhällsplanering samt underlag för 
miljökonsekvensbeskrivningar. 

• Underlag för beaktande av landskapsperspektivet och ekosystemtjänster i 
vid bemärkelse inom näringslivet, framför allt inom jord- och 
skogbrukssektorerna men även kopplat till kommunal markanvändning 

Kunskapsunderlag om kvalitéer i landskapet 
Ett av huvudargumenten för bevarad och stärkt grön infrastruktur är bevarandet 
av växter och djur och strävan efter att bevara ekologiska funktioner och 
processer. Det traditionella arbetssättet med punktinsatser för att upprätthålla 
kvalitéer är inte tillräckligt för att säkerställa och bevara dessa funktioner. 
Genom att lyfta fram behovet av tätheter av miljöer, kvalitéer och naturliga 
processer som ger möjlighet för arters bevarande och spridning kan naturvården 
effektiviseras både genom hållbart markutnyttjande och genom riktade 
offentliga insatser till landskap med rätt förutsättningar. 

Inom arbetet med grön infrastruktur tas kunskapsunderlag fram med syftet att 
beskriva landskapets kvalitéer. Med kvalitet menas både naturens egenvärde 
och det värde i form av bidrag till välfärden som naturen ger. Det långsiktiga 
målet är att bidra med kunskap och annat stöd i arbetet med att:  

1. långsiktigt och hållbart förvalta landskapets miljöer, med specifika insatser 
för arter och miljöer som är särskilt utsatta.  

2. bevara och utveckla funktioner hos ekosystemen som samhället får nytta av   
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Figur 1. Förbättrad kunskap om befintliga värden är förutsättningen för effektivt arbete för stärkt grön 
infrastruktur. Utifrån den tas planeringsunderlag fram som i sin tur kan användas av berörda aktörer, 
både offentliga och privata, för bevara och utveckla biologisk mångfald och ekosystemtjänster, alltså 
stärka grön infrastruktur. 

En fungerande grön infrastruktur är ofta den rumsliga förutsättningen för att 
ekosystemen ska vara livskraftiga och leverera ekosystemtjänster. 
Kartläggningsarbetet är tänkt att beskriva landskapets ekologiska processer. 
Kartläggningen är tillgänglig genom Länsstyrelsens Webb-GIS för att den ska 
fungera som planeringsunderlag för de av samhällets aktörer gemensamt ska 
kunna ta hänsyn och långsiktigt utveckla ekosystemen och deras bidrag till 
välfärden. För vissa delar tas sammanfattande kartberättelser fram. 

Ramverk för landskapsplanering av naturvårdsinsatser 
Det offentliga naturvårdsarbetet med exempelvis skydd, skötsel, och 
artinriktade åtgärder är centrala delar i arbetet med grön infrastruktur. Ett 
viktigt syfte med den regionala handlingsplanen är att stärka 
landskapsperspektivet i dessa arbeten så att insatserna på bästa sätt bidrar till att 
stärka de rumsliga sambanden i landskapet. 

Underlag för hållbar mark och vattenanvändning 
Hållbart brukande och åtgärder i vardagslandskapet är också avgörande för att 
nå målen i arbetet med grön infrastruktur. De aktörer som påverkar landskapet 
har beroende på naturtyp/delområde varit olika delaktiga i arbetet med att lyfta 
vilka åtgärder som är prioriterade i det fortsatta arbetet. Ett förankringsarbete 
har gjorts med berörda aktörer i syfte att nå en ökad förståelse och etablera en 

KUNSKAPSUNDERLAG 

Förklara och beskriva biologisk mångfald i landskapet. 

BIOLOGISK MÅNGFALD 

Bevara och utveckla 
fungerande ekosystem och 

minimera antalet hotade 
miljöer och hotade arter 

EKOSYSTEMTJÄNSTER 

Bevara och utveckla de 
funktioner hos ekosystemen 
som samhället har nytt av. 

 

PLANERINGSUNDERLAG 

Prioritera underlag och åtgärder för att matcha utmaningar och 
pågående förändring. 
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långsiktig landskapssamverkan. Inom detta arbete är ambitionen att även 
fortsättningsvis bjuda in till ett breddat engagemanget för arbetet med biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster genom att involvera fler aktörer. Detta bör ses 
som en långsiktig ambition där delaktigheten i arbetet enligt grön 
infrastrukturuppdraget är ett första steg. 

De geografiska kunskapsunderlag som tas fram inom arbetet med grön 
infrastruktur syftar till att öka effektiviteten i olika aktörers enskilda 
naturvårdsarbete och öka förutsättningarna för att få en gemensam 
värdebaserad målbild i landskapet. Denna målbild är tänkt att fungera som ett 
stöd för olika riktade insatser samt hållbart brukande och hänsyn. I den 
omfattning som varit möjlig har slutanvändarna även varit delaktiga vid 
utformning av underlag. 

Framgångsrik landskapssamverkan kräver ett långsiktigt arbete där tillit byggs 
upp mellan deltagarna i en process baserad på kontinuerligt lärande och 
ömsesidig respekt. 

Exempel på användningsområden: 

• Prioriteringsunderlag för förvaltning och prioritering för enskilda 
markägare - Till exempel Underlag för att prioritera frivilliga avsättningar i 
skogsbruket 

• Utformning av ekonomiska styrmedel och ersättningssystem på nationell 
nivå 

Underlag för fysisk planering och prövning  
Handlingsplanernas kunskapsunderlag är utformade för att kunna användas i 
den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen, i infrastrukturplaneringen 
samt vid prövningar enligt miljöbalken. I dessa processer är 
miljökonsekvensbeskrivningar och miljöbedömningar viktiga verktyg för att 
grön infrastruktur ska beaktas vid markanvändningsbeslut. Arbetet med grön 
infrastruktur med dess digitala planeringsunderlag bör kunna bidra till en bättre 
hantering av landskapsekologiska samband och kumulativa effekter i MKB-
processer. 

En fungerande grön infrastruktur förutsätter hänsyn till landskapets 
sammanhang när nya anläggningar, verksamheter och åtgärder planeras. 
Tillämpningen av de allmänna hänsynsreglerna (2 kap miljöbalken) och 
hushållningsbestämmelserna (3 - 4 kap miljöbalken) är därför centrala för att 
grön infrastruktur ska beaktas i markanvändningsbeslut. De planeringsunderlag 
som tas fram inom arbetet med grön infrastruktur är därför utformade för att ge 
stöd vid tillämpningen av dessa bestämmelser. 
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Ekologiskt motiv och centrala begrepp 

Biologisk mångfald 
Den rikedom av ekosystem, arter och gener som omger oss brukar benämnas 
biologisk mångfald. Biologisk mångfald är det naturkapital som är 
förutsättningen för de ekosystemtjänster som i sin tur är grundvalen för vår 
ekonomi. Den är vår livförsäkring som ger oss mat, dricksvatten och ren luft, 
skydd och medicin, mildrar naturkatastrofer, motverkar skadegörare och 
sjukdomar och bidrar till att reglera klimatet. Försämringar eller förluster av 
arter och deras livsmiljöer riskerar att innebära en förlust av den välfärd, 
sysselsättning och skydd som naturen ger oss, vilket på sikt innebär att vårt eget 
välbefinnande äventyras. Förlusterna av biologisk mångfald räknas därför 
tillsammans med klimatförändringarna som det allvarligaste miljöhotet idag2. 

Utöver naturens värde för människan finns flera internationella 
överenskommelser och nationella mål som syftar till att bevara särskilt utsatta 
naturtyper och hotade arter. 

Arter försvinner idag i en takt som världen aldrig tidigare har upplevt. I EU 
befinner sig bara 17 procent av de livsmiljöer och arter och 11 procent av de 
viktigaste ekosystemen som skyddas enligt EU:s lagstiftning i ett gott tillstånd. 
Detta trots de åtgärder som vidtas för att motverka förluster av biologisk 
mångfald internationellt. Förändrad markanvändning, överutnyttjande av 
biologisk mångfald, spridning av invasiva (främmande) arter, föroreningar och 
klimatförändringar innebär stora utmaningar. Indirekta orsaker, till exempel 
befolkningstillväxt, begränsad kännedom om biologisk mångfald och det 
faktum att dess ekonomiska värde inte återspeglas vid beslutsfattande, inverkar 
också negativt på biologisk mångfald.3 

Exploatering, intensifierad och ändrad markanvändning samt ett förändrat 
klimat innebär allt större utmaningar för naturvården, både för bevarande och 
hållbart nyttjande av biologisk mångfald. Inom skogs- och odlingslandskap 
såväl som i sjöar och vattendrag innebär förändringarna en fragmentering och 
förlust av ekologiska kvalitéer, som försvårar ett långsiktigt bevarande av 
mångfalden. Hittills har samhället försökt motverka de negativa effekterna 
genom punktinsatser för utspridda små områden i form av formella skydd, god 
förvaltning eller restaurering. Dessa insatser är tyvärr inte tillräckliga. För att 
bevara funktionella ekosystem på längre sikt så behöver hela landskap där det 
                                                   

 

2 Steffen m.fl., Science, 16 januari 2015 
3 Europeiska kommissionen (2015) EU-initiativ i korthet. Strategi för biologisk mångfald 
fram till 2020. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/Citizen%20summ
ary/WEB-2011-00293-01-00-SV-TRA-00.pdf 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/Citizen%20summary/WEB-2011-00293-01-00-SV-TRA-00.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/Citizen%20summary/WEB-2011-00293-01-00-SV-TRA-00.pdf
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finns förutsättningar för att bevara ekologiska funktioner och kvalitéer 
identifieras, kommuniceras och hanteras med hänsyn och med långsiktigt 
samordnade förenliga insatser från hela samhället. Detta förutsätter att både 
formella stöd från olika styrmedel och funktionella och tillgängliga 
planeringsunderlag tillsätts och skapas. Naturvårdens svar på detta behov av 
landskapsperspektiv är grön infrastruktur. 

En förutsättning för att grön infrastruktur ska bli det verktyg som hjälper oss att 
förvalta landskapet långsiktigt hållbart är att landskapets aktörer bidrar. Detta 
kan enbart ske genom kontinuerlig transparent dialog med syfte att dra nytta av 
olika aktörers erfarenheter och möjligheter. 

Centrala begrepp i arbetet med grön infrastruktur 

Grön infrastruktur  
Grön infrastruktur som begrepp vill förklara hur naturen hänger ihop genom 
ekologiska processer i hela landskapet. Genom en bred samsyn om landskapets 
nätverk av natur kan insatser för att nå miljömålen planeras mer effektivt.  

I Sverige definieras grön infrastruktur som: ”Ett ekologiskt funktionellt nätverk 
av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt anlagda element som 
utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald bevaras och 
för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet”.  

Den långsiktiga ambitionen i Sveriges arbete med grön infrastruktur finns 
beskriven i propositionen En svensk strategi för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster4.  

Ett fragmenterat landskap  
Arbetet med grön infrastruktur grundar sig på en förståelse för hur landskapets 
kvalitéer fördelar sig i landskapet och hur detta inverkar på bevarande av 
biologisk mångfald och produktion av ekosystemtjänster. Arbetet med grön 
infrastruktur innebär ett särskilt fokus på naturvårdens rumsliga dimension och 
tar sin utgångspunkt i grundläggande ekologisk teori, som säger att artrikedom 
och storleken på lokala populationer av arter generellt sett ökar med områdens 

                                                   

 

4 Regeringens proposition 2013/14:141. Svensk strategi för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster. 
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kvalitéer samt områdesstorlek, och minskar med en ökad isolering och 
uppsplittring, så kallad fragmentering5 6. 

För att individer av olika arter ska få tillräcklig stor mängd livsmiljö för att 
överleva på en plats och kunna förflytta och/eller sprida sig mellan lämpliga 
livsmiljöer behöver dessa vara tillräckligt stora och ligga tillräckligt nära 
varandra utifrån varje arts krav på livsmiljö. Människan har idag gjort stora 
avtryck på naturmiljön och alla naturtyper har i olika grad minskat i utbredning 
samt i olika grad fragmenterats jämfört med naturtillståndet. Detta är den 
främsta orsaken till att antalet individer av olika arter minskar och att en del 
arter har eller hotas av att dö ut från Örebro län eller Sverige. Olika arter är 
olika känsliga för den här förändringen men generellt har forskning visat att vid 
arealminskningar på ungefär 80 procent så sker drastiska försämringar i miljöns 
förmåga att upprätthålla biologisk mångfald7. Detta är anledningen till att man 
internationellt kommit överens om att skydda minst 17 procent av alla land och 
sötvattensområden ska bevaras. Om arealminskningen förstärks av 
fragmentering uppstår ökad känslighet jämfört med om arealminskningen sker 
koncentrerat, Figur 2. 

                                                   

 

5 MacArthur R H & Wilson E O. (1963) The Theory of Island Biogeography. Princeton 
University Press, New Jersey. 
6 Levins (1969) Some demographic and genetic consequences of environmental 
heterogeneity for biological control. Bulletin of the Entomological Society of America 
15:237–240. 
7 Landskapsansats för bevarande av skoglig biologisk mångfald 
- en uppföljning av 1997 års regionala bristanalys, och om behovet av samverkan mellan 
aktörer, Skogsstyrelsen rapport 4, 2011 
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Figur 2. Arters tillgång till livsmiljöer i landskapets kan beskrivas på en skala från mer eller mindre 
sammanhängande (vänster) med 100 procent lämplig miljö till isolerade öar (till höger i bilden) med i 
exemplet bara fyra procent lämplig livsmiljö. Tillgänglig livsmiljö kan vara sammanhängande (överst) 
eller uppsplittrad (nederst). En uppsplittrad miljö är generellt sett sämre ur ett biologiskt perspektiv. Vid 
mer än 20 procents arealminskning uppstår ofta stora negativa konsekvenser för de arter som lever i 
naturmiljön. 

Kvalitéer som identifierats och avgränsats i landskapet kallas i arbetet med grön 
infrastruktur värdekärnor. Dessa är grunden för att på en större skala i 
landskapet förstå var det finns landskap med särskilt låga tätheter (med många 
isolerade marker) och landskap med särskilt höga tätheter, så kallade 
värdetakter, Figur 2. 

Ett avgränsat områdes förmåga att utgöra livsmiljö varierar mellan olika arter 
och beror framförallt på respektive arts krav på areal eftersom arealen ofta 
återspeglar tillgången på den mest begränsande faktorn, exempelvis föda. 
Vilken typ av miljö som är lämplig areal varierar förstås mellan arter. 
Generalister, som inte har så stora krav på typ av miljö, klarar ofta 
förändringar som exempelvis minskad areal gammal lövskog bättre jämfört 
specialister. Mindre hackspett är exempelvis beroende av en viss areal äldre 
lövrik skog för att hitta tillräckligt med föda, Figur 3. 
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Figur 3. Exempel på detaljnivå av naturtyp som utgör lämplig livsmiljö för olika arter. Medan exempelvis 
blåmes kan utnyttja merparten av skogarna så kräver mindre hackspett en viss areal av äldre lövrik 
skog. 

Behovet av areal skiljer stort mellan arter. Arter med stora arealbehov är förstås 
känsligare för fragmentering jämfört med arter med litet arealbehov,  

Figur 4. Illustration av hur en arts känslighet för habitatminskning och fragmentering beror av dess krav 
på areal (a), (b) och dess förmåga att röra sig i landskapet och tillgodogöra sig lämpliga ytor (b), (c). 
Svarta ringar illustrerar arealbehovet för individen i ett begränsat landskap. Röda ringar illustrerar hur 
minskad areal och fragmentering kan leda till utdöende. Illustration från Ola Olsson, Lunds Universitet. 
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Arealen är alltså den viktigaste variabeln att upprätthålla och återskapa i 
landskapet för att behålla och förbättra grön infrastruktur. Den näst viktigaste 
variabeln är kvalitén på livsmiljön. Hög kvalité på livsmiljön minskar behovet 
av areal eftersom arealen med högre kvalité kan innehålla högre tätheter av 
populationer jämfört med arealer med lägre kvalité och exempelvis förökningen 
har större chans att lyckas i den förra gruppen, Figur 5.  

Figur 5. Olika variablers betydelse för att arter ska överleva långsiktigt i ett landskap. Illustration från Ola 
Olsson, Lunds Universitet. 

Tillgången på korridorer och så kallade klivstenar (stepping-stones) för att 
möjliggöra förflyttningar mellan ytor där en art kan leva har också betydelse för 
en arts långsiktiga överlevnad i ett större landskap men den har i jämförelse 
med areal, kvalitet och täthet/isolering mindre vikt. Även kvalitén på det 
omkringliggande landskapet och på förekomsten av distinkta barriärer som 
vägar, dammar etc. påverkar en arts förmåga att röra sig mellan områden. Men 
den här variabeln har generellt lägst betydelse för arters utsikter att finnas kvar i 
ett landskap. 

Även när man tittar på olika aspekters betydelse för just förflyttning och 
spridning, vilket många förknippar med grön infrastruktur, så är arealen den 
viktigaste följt av kvalitén, Figur 6. Fragmenteringen, alltså avståndet mellan 
habitaten har också betydelse. Arealen har betydelse både med avseende på 
källan för spridningen (stor källa = många lämnar) och målhabitatet (stor 
träffyta = hög sannolikhet att hitta). 
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Figur 6. Olika variablers påverkan på möjligheterna för en art att sprida sig från ett område till ett annat. 
Illustration från Ola Olsson, Lunds Universitet. 

Den här kunskapen har stor betydelse för prioriteringen av naturvårdsarbetet. 
Överlag är det bättre att koncentrera insatser och minska kanteffekter. Det 
innebär att även om det är bra att genomföra åtgärder som hänsyn, 
restaureringar och skydd i form av korridorer och klivstenar mellan befintliga 
områden med naturvärden, figur 7 a, så är det ofta bättre att lägga den arealen i 
anslutning till redan befintliga områden (förutsatt att kvalitén är densamma) så 
att så stora arealer som möjligt skapas, figur 7 b. Oftast hade det bästa varit om 
all areal hade varit samlat på ett ställe, som längst ner i figur 7, snarare än 
fragmenterat på två eller tre områden. 

 
Figur 7. Exempel på arealens betydelse vid prioritering av restaureringsinsatser och andra 
naturvårdstillämpningar där nya arealer av en viss kvalitet skapas, Illustration från Ola Olsson, Lunds 
Universitet. 
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I det regionala arbetet med grön infrastruktur är en viktig uppgift att identifiera 
var på skalan, tillräckligt-otillräckligt stor areal och var på skalan av isolering-
förtätning som olika naturtypers värdekärnor befinner sig i olika delar av 
landskapet, se figur 2. I det här arbetet har vi gjort detta genom att analysera 
tätheter av olika naturtyper och olika kvaliteter i landskapet. 

Analyserna görs i GIS (geografiska informationssystem) och bygger på en 
analys av rasterdata med ett rörligt fönster (motsvarighet till engelskans moving 
window) som söker genom landskapet med en angiven sökradie och summerar 
arealen av pixlar inom sökradien i varje pixel. Resultatet blir ett nytt raster där 
varje pixel visar den summerade arealen av angränsande pixlar som finns inom 
den angivna sökradien, figur 8. Genom att dividera det nya rastret med 
sökcirkelns area och sedan multiplicera med hundra skapas ännu ett raster som 
visar procentandelar, vilket visar på tätheter inom ett specifikt landskapsavsnitt, 
exempelvis andel värdekärnor av skog inom en viss radie. 

 

Figur 8. Illustration som visar hur ett rörligt fönster analyserar ett raster. I analysen summeras alla 
pixelvärden som faller inom sökradiens cirkel runt varje enskild pixel. Figur från METRIA 

För olika täthetsanalyser och naturtyper sätts olika krav på tätheter i landskapet 
för att ta fram underlag till värdetrakter för naturtyper men även vissa 
ekosystemtjänster, figur 9. De här tröskelmåtten kan antingen hämtas från 
representativa arter och artgrupper (värdetrakter för torr-friska gräsmarker) eller 
sättas utifrån ett praktiskt planeringsperspektiv med grund i naturvårds-
biologiska behov som diskuterats i det här kapitlet (värdetrakter för våtmarker). 
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Figur 9. Täthetsanalys av torr-friska gräsmarker i Örebro län inklusive förslag till värdetrakter för torr-
friska gräsmarker (vänster) och täthetsanalys av värdefulla våtmarker samt förslag till värdetrakter för 
våtmarker (höger). För närmare beskrivning av analyserna se kapitlen Ett rikt odlingslandskap och 
Myllrande våtmarker i del C.  

Genom att definiera var på skalan från tillräckliga arealer till för små och 
isolerade fragment kan naturvården rikta resurserna till rätt områden och arbetet 
effektiviseras. Grön infrastruktur kartlägger på så sätt behoven och siktar på att 
identifiera och lösa brister och känsliga samband. 
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Förhållande till parallella processer 

Konventionen om biologisk mångfald 
Miljöarbetet i Sverige baseras på flera konventioner, det vill säga. 
internationella överenskommelser. Den kanske viktigaste för arbetet med grön 
infrastruktur är konventionen om biologisk mångfald (CBD)8 som vid FN-
mötet 2010 resulterade i Nagoyaprotokollet och de tjugo så kallade Aichimålen. 

Arbetet kopplar också väl mot arbetet med att nå FN:s nya hållbarhetsmål, 
Agenda 2030. Någon djupare analys av hur grön infrastruktur stödjer arbetet 
med grön infrastruktur har inte gjorts. Länsstyrelsen håller förnärvarande på att 
initiera det egna arbetet med Agenda 2030. 

År 2011 beslutade Europeiska kommissionen om en strategi för biologisk 
mångfald för att uppfylla Aichimålen, med sex strategiska mål. Mål 2 (det vill 
säga åtgärd 5–7) i strategin syftar direkt till att grön infrastruktur ska användas 
som strategisk ram för att fastställa prioriteringar för återställande av ekosystem 
på lokal, nationell och internationell nivå. Arbetet med grön infrastruktur ska 
enligt målet senast till år 2020 bidra till att ekosystem och ekosystemtjänster 
bevaras samtidigt som minst 15 procent av skadade ekosystem återställs9. 

Centralt för natur- och viltvårdsarbetet inom EU och Sverige är också EU-
direktiven Art- och habitatdirektivet och Fågeldirektivet. Genom direktiven är 
Sverige skyldigt att bevara naturligt förekommande arter och naturtyper i så 
kallad gynnsam bevarandestatus. Centrala i bevarandearbetet är de områden 
som skyddats som så kallade Natura 2000 områden och som består av särskilt 
värdefulla och representativa naturtyper inom EU. 

Vart sjätte år följer Sverige upp och rapporterar utvecklingen för berörda 
naturtyper och arter till EU. Skog, gräsmarker och dyner är de naturtyper där 
tillståndet är mest negativt och behovet av ytterligare åtgärder är som störst10. 
Upprätthållen och utvecklad grön infrastruktur är en förutsättning för att 
Sverige ska klara de krav som direktiven ställer. 

Miljömålsarbetet 
De 16 miljömål som riksdagen beslutat ger en struktur och en gemensam 
plattform för det svenska miljöarbetet. Centrala myndigheter, länsstyrelser, 
kommuner och näringsliv har alla viktiga roller i arbetet med att genomföra 
                                                   

 

8 Naturvårdsverket (2010) Konventionen om biologisk mångfald och svensk naturvård. 
Naturvårdsverkets rapport: 6389 
9 EU:s strategi för biologisk mångfald fram till 2020, Europeiska kommissionen 2011 
10 Artdatabanken, SLU. Arter och naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i Sverige 
2013 
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åtgärder för att nå miljömålen. Det svenska miljömålssystemet består av ett 
generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och 28 etappmål. Generationsmålet och 
miljökvalitetsmålen ska vara uppnådda år 2020, med undantag för målet 
”Begränsad klimatpåverkan” som ska vara uppnått år 2050. De olika 
etappmålen har olika tidpunkter för måluppfyllelsen. 

Generationsmålet anger den allmänna inriktningen på miljöarbetet och lyder: 
”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna 
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade 
miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”. Generationsmålet innebär 
att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska vara uppfyllda inom en 
generation.  

Miljökvalitetsmålen 
Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd och den kvalitet vi vill att miljön ska 
ha 2020. Till varje mål finns ett antal preciseringar som förtydligar vad 
miljökvalitetsmålet innebär. Preciseringarna är viktiga som vägledning för 
arbetet med miljökvalitetsmålen och vid uppföljning av om de nås. 
Preciseringar som kopplar till arbetet med grön infrastruktur finns under 
samtliga landskapsanknutna miljömål samt målet om ett rikt växt- och djurliv 
och miljömålet om begränsad klimatpåverkan. Grön infrastruktur har 
inkluderats i det breda miljömålsarbetet och utgör en viktig komponent i 
åtminstone nio miljökvalitetsmål 11. 

Etappmålen är snarare inriktade på åtgärder istället för att beskriva 
miljötillståndet och är inte uppdelade per miljökvalitetsmål. 

De första fem etappmålen för att bevara biologisk mångfald preciserades år 
2012 i regeringsbeslut inom miljömålssystemet12 och beskrivs i svenska 
miljömål – preciseringar av miljökvalitetsmålen och en första uppsättning 
etappmål13.  

  

                                                   

 

11 Se kap 8 - 16. 
12 Regeringsbeslut M2012/1171/Ma. Preciseringar av miljökvalitetsmålen och etappmål i 
miljömålssystemet 
13 Departementsserien Ds2012:23 svenska miljömål – preciseringar av miljökvalitetsmålen 
och en första uppsättning etappmål. 
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De första två har tydliga skrivningar om värdet av arbete med grön 
infrastruktur, men även de tre senare bedöms kraftigt gynnas av detta arbete: 

• ekosystemtjänster och resiliens 
• betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster 
• hotade arter och naturtyper 
• invasiva främmande arter 
• kunskap om genetisk mångfald. 

Ytterligare fem etappmål beslutades 2014 för ”biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster” 14 i syfte att skynda på arbetet med att nå miljömålen 
ytterligare15.  

• helhetssyn på markanvändningen 
• skydd av landområden, sötvattensområden och marina områden 
• miljöhänsyn i skogsbruket 
• ett variationsrikt skogsbruk 
• en dialogprocess i ett nationellt skogsprogram. 

Sammantaget beskriver de tio etappmålen värdet av grön infrastruktur och 
landskapsperspektiv, helhetssyn på markanvändning och att system av formellt 
skydd ska vara väl integrerade i omgivande landskap. 

Inom arbetet med miljömålen har Sveriges riksdag antagit en strategi för 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster 16. I propositionen lyfts grön 
infrastruktur fram som ett ramverk för arbetet med biologisk mångfald i ett 
landskapsperspektiv. Arbetet med regionala handlingsplaner för grön 
infrastruktur utgör en viktig del i genomförandet av strategin. 

Örebro läns åtgärdsprogram för miljömålen 
Länsstyrelsen är skyldig att verka för att miljömålen uppnås och har löpande i 
uppdrag att utveckla arbetet. Inom miljömålsarbetet tog Länsstyrelsen under 
2016 fram ett åtgärdsprogram för miljömålen. Åtgärdsprogrammet fokuserar på 
att arbetet bör utvecklas inom sex fokusområden, Klimat, Giftfri vardag, 
Vatten, Hållbar samhällsplanering, Biologisk mångfald samt Hållbar 

                                                   

 

14 Regeringsbeslut M2014/593/Nm om etappmål för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster 
http://www.regeringen.se/49bbb8/contentassets/49401effbf8a4d669362913bd26b2019/rege
ringsbeslut-m2014593nm-etappmal-for-biologisk-mangfald-och-ekosystemtjanster 
15 I beslutet anges att ”Ett stärkande av de ekologiska sambanden i landskapet har stor 
betydelse för den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna. Därför vill regeringen att 
detta utvecklas i hela landskapet och benämner detta grön infrastruktur”. 
16 Regeringens proposition 2013/14:141. Svensk strategi för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster. 

http://www.regeringen.se/49bbb8/contentassets/49401effbf8a4d669362913bd26b2019/regeringsbeslut-m2014593nm-etappmal-for-biologisk-mangfald-och-ekosystemtjanster
http://www.regeringen.se/49bbb8/contentassets/49401effbf8a4d669362913bd26b2019/regeringsbeslut-m2014593nm-etappmal-for-biologisk-mangfald-och-ekosystemtjanster
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resursanvändning. Arbetet inom fokusområde Biologisk mångfald drivs genom 
arbetsgruppen för grön infrastruktur och själva handlingsplanen är en av de tre 
åtgärderna inom fokusområdet. 

Uppföljning av miljömålsarbetet och grön infrastruktur 
På uppdrag av regeringen följs miljömålen upp årligen av ansvariga nationella 
myndigheter. Vart fjärde år genomförs en fördjupad uppföljning. Inom den 
årliga miljömålsuppföljningen kommer även arbetet med grön infrastruktur att 
följas upp. 

Friluftsmål 
Det övergripande målet för friluftslivspolitiken är att med allemansrätten som 
grund ge stöd åt människors möjligheter att vistas i natur- och kulturmiljöer och 
utöva friluftsliv17.  

Utgångspunkter för regeringens tio mål för friluftspolitiken är att en rik tillgång 
till natur- och kulturmiljöer, individers intresse och ideella organisationers 
engagemang är viktigt för människors möjlighet till friluftsliv. Olika slags 
rekreation och friluftsliv ställer också särskilda krav på förutsättningarna i 
landskapet. Det gäller inte minst för möjligheterna till rekreation nära den egna 
bostaden. 

Naturens produktion av sociala värden och funktioner för friluftsliv är en viktig 
ekosystemtjänst. Vi har därför valt att ta fram ett särskilt kunskapsunderlag om 
var landskapets kvalitéer för friluftsliv är extra höga. Denna kartläggning bör 
kunna bidra till förståelsen av närhet och tillgänglighet till attraktiv natur och 
vara vägledande för offentliga insatser som utformning och förvaltning av 
attraktiv natur för friluftsliv och åtgärder för förbättrad tillgänglighet. 

Arbetet med grön infrastruktur kan även hjälpa till att öka förståelsen för 
sambandet mellan naturens betydelse för folkhälsa och välfärd i planering, 
hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling. Mot bakgrund av att grön 
infrastruktur också syftar till förbättringar i vardagslandskapet blir kunskap om, 
och förståelse för, allemansrättens möjligheter och begränsningar en viktig 
fråga i arbetet.   

                                                   

 

17 Mål för friluftspolitiken. Miljö- och energidepartementet. Skr. 2012/13:51. 
http://www.regeringen.se/49bba5/contentassets/66ec772d0bd14d08b78289390f6b1275/mal
-for-friluftslivspolitiken-skr-20121351 

http://www.regeringen.se/49bba5/contentassets/66ec772d0bd14d08b78289390f6b1275/mal-for-friluftslivspolitiken-skr-20121351
http://www.regeringen.se/49bba5/contentassets/66ec772d0bd14d08b78289390f6b1275/mal-for-friluftslivspolitiken-skr-20121351
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Regionalt utvecklingsarbete 
Region Örebro län har antagit en utvecklingsstrategi för Örebro län, Tillväxt 
och hållbar utveckling i Örebro län – regional utvecklingsstrategi 2018–
2030.18 

Synergier mellan utvecklingsstrategi och  
handlingsplan för grön infrastruktur 
Tre övergripande mål är formulerade som kopplar till de tre dimensionerna av 
hållbarhet, stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet och god 
resurseffektivitet. Grön infrastruktur har bäring på framförallt målet god 
resurseffektivitet men genom god samhällsplanering och tätortsnära natur även 
till målet om hög och jämlik livskvalitet. En synergi mellan grön infrastruktur 
och stark konkurrenskraft finns även genom det gemensamma behovet av att 
öka arealen jordbruksmark och produktionsvärdet inom jordbruk och fiske. För 
närvarande pågår ett arbete med att ta fram en regional livsmedelsstrategi. Där 
hanteras flera av dessa frågor. 

Ett av effektmålen i den regionala utvecklingsstrategin är att öka den biologiska 
mångfalden. Två effektmål för detta har formulerats; att öka andelen formellt 
skyddad skog och öka arealen betesmarker. De här effektmålen är även mycket 
centrala i arbetet med grön infrastruktur och flera åtgärder syftar till att 
effektivisera arbetet med att uppnå de målen. 

Konsumtion och försörjning 
Ett av strategins prioriterade områden är konsumtion och försörjning. En 
gemensam utmaning med handlingsplanen för grön infrastruktur inom området 
är att öka länets hållbara produktion av livsmedel. Inom området har 
skogsnäringen en nyckelroll i utvecklingen av en mer biobaserad 
samhällsekonomi. En stor utmaning och pågående målkonflikt med grön 
infrastruktur är att den utvecklingen måste gå parallellt med att ökade arealer 
skog avsätts för biologisk mångfald och sociala ekosystemtjänster. 

Attraktiva boendemiljöer och upplevelser och evenemang 
Ett annat prioriterat område med stark koppling till grön infrastruktur är 
upplevelser och evenemang. Länets naturmiljöer bidrar till att länet är en 
attraktiv region att bo i. Dels genom att attraktiva boendemiljöer med närhet till 
attraktiv natur dels med goda förutsättningar för ett varierat och aktivt 
friluftsliv. Stärkt grön infrastruktur innebär ytterligare utveckling av 
naturmiljöerna. 

                                                   

 

18 Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län – regional utvecklingsstrategi 2018–2030, 
Region Örebro län 
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Naturmiljöerna bidrar även till tillväxt inom besöksnäringen och eftersom 
besöksnäringen är en personalintensiv näringsgren är den särskilt viktig för 
glesbygdskommuner. Utvecklingsstrategin har identifierat flera utmaningar i 
arbetet med att stärka tillväxten kopplat till besöksnäringen. En utmaning är att 
skogen är viktig för många intressenter och därmed finns många målkonflikter 
kopplat till skogen.  

Skogen viktig för många intressenter  
Skogen är en förutsättning för många småföretagare på landsbygden. Dels med 
traditionellt skoglig inriktning men även med inriktning på friluftsliv och 
naturturism. Länet har många naturreservat, ett kulturreservat och två 
nationalparker som tillsammans med omgivande natur kan användas för 
besöksnäring och friluftsliv. Det är viktigt med god samverkan mellan 
naturturismens intressenter och skogsägarna, så att skogen kan användas såväl 
som en hållbar råvara, som för naturturism och friluftsliv, och för att främja den 
biologiska mångfalden. Arbetet inom grön infrastruktur är en arena för att 
arbeta med utvecklad aktörssamverkan inom det här området. 

Länsplan för regional transportinfrastruktur i  
Örebro län 2018–2029 
Under 2018 kommer Regionfullmäktige att besluta om en ny länstransportplan 
för tiden fram till 2029. I förslaget skriver Region Örebro län att planen 
kommer att medföra negativ miljöpåverkan genom bland annat fysisk 
påverkan. Möjligheten att minimera denna negativa påverkan ligger framförallt 
i planens implementeringsfas, genom kommande inriktningsbeslut och 
prioriteringen av åtgärder samt genom val av fysisk utformning av åtgärderna 
och eventuella kompensationsåtgärder i ett genomförandeskede19. 

Handlingsplanen för grön infrastruktur och de nya planeringsunderlag som 
tagits fram inom arbetet lyfter värdetrakter och andra områden med höga 
värden för biologisk mångfald där hänsynen till grön infrastruktur är mest 
prioriterad. I dessa områden bör det också vara mest effektivt att genomföra 
kompensationsåtgärder som kan följa av länsplanens genomförande. 

                                                   

 

19 Länsplan för regional transportinfrastruktur i Örebro län 2018–2029 
Beslutsversion, Version: 1.4, Region Örebro län 
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Uppdraget och organisation av arbetet 

Länsstyrelsens uppdrag 
Länsstyrelsen har sedan 2016 haft resurser och uppdrag från regeringen att ta 
fram en handlingsplan för grön infrastruktur20. Uppdraget var först tänkt att 
slutredovisas 1 oktober 2017 men förlängdes under 2017 till 1 oktober 2018. 

Enligt uppdraget ska Länsstyrelsen identifiera landskapets biotoper, strukturer, 
element och naturområden i land- och vattenmiljön inklusive i tätortsnära 
områden som tillsammans skapar ett ekologiskt sammanhang och som utgör 
förutsättningen för att bevara landskapets biologiska mångfald och främja 
ekosystemtjänster. Vidare ska vi redovisa lämpliga bevarandeinsatser som 
hänsyn, skydd, skötsel och restaureringsinsatser. Vi ska enligt uppdraget 
samarbeta med berörda landskapsaktörer inom exempelvis skogsbruk, jordbruk 
och fiske samt involvera det civila samhället i arbetet. 

Naturvårdsverket har tagit fram riktlinjer som har varit vägledande i arbetet21. 

Länsstyrelsens strategi för att lösa uppdraget 
Kunskap om landskapets gröna infrastruktur är en förutsättning för att i ökad 
grad genomföra rätt åtgärder på rätt plats i landskapet. Till nu har det saknats en 
offentlig verksamhet som kontinuerligt kartlägger landskapets värden och 
analyserar var behoven och möjligheterna i landskapet är som störst. Vi har 
därför fokuserat på att inom uppdraget arbeta med kunskapsutveckling. I 
arbetet har vi prioriterat de naturtyper där vi bedömer att behoven av ytterligare 
åtgärder är som störst, framförallt för gräsmarker och skog. Vi har även inlett 
arbete med analyser för planeringsunderlag för andra naturtyper och av stora 
opåverkade områden och områden som är betydelsefulla för ekosystemtjänsten 
friluftsliv. Dessa kunskapsunderlag kommer att redovisas som nya 
nedladdningsbara GIS-skikt och även i en webbtjänst (Webb-GIS) för grön 
infrastruktur. För att få bred spridning och hög förklaringsgrad i resultaten 
kommer vi att ta fram ett antal kartberättelser, en form av interaktiv digital 
broschyr baserad på kartor och textinformation. En del av materialet är även 
redovisat i den här rapporten. 

Parallellt med ny kunskap har vi haft fokus på information och dialog. Till stor 
del har kommunikationen skett inom befintliga samarbetsgrupper. Hot, 
                                                   

 

20 Länsstyrelsernas regleringsbrev 2016, uppdrag 31. 
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=17318 
21 Naturvårdsverket (2015) Riktlinjer för regionala handlingsplaner för grön infrastruktur 
(M2014/1948/Nm). https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-
samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2015/ru-gron-infrastruktur-
delredovisning/ru-gron-infrastruktur-riktlinjer-20150924.pdf 

https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2015/ru-gron-infrastruktur-delredovisning/ru-gron-infrastruktur-riktlinjer-20150924.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2015/ru-gron-infrastruktur-delredovisning/ru-gron-infrastruktur-riktlinjer-20150924.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2015/ru-gron-infrastruktur-delredovisning/ru-gron-infrastruktur-riktlinjer-20150924.pdf
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utmaningar och förslag till åtgärder har i ett tidigt skede tagits fram i bred 
samverkan inom Länsstyrelsen och för naturtypen skog, med delaktighet från 
Skogsstyrelsen. Förslag till åtgärder för bevarad och utvecklad grön 
infrastruktur har sedan vidarearbetats av arbetsgruppen och beroende på 
område i olika grad tagits upp till diskussion i externa samarbetsforum. 

Analyser och planeringsunderlag 
Inom arbetsområdet kunskap och analyser har utredningsuppdrag lagts till 
Geografiska informationsbyrån, METRIA och Firma Per Angelstam.  

Länsstyrelsen i Örebro län har för södra Sveriges räkning beställt och 
projektlett uppdraget till Geografiska informationsbyrån som handlat om att ta 
fram kunskapsunderlag om mosaikartade jordbrukslandskap och om träd i 
odlingslandskapet och i tätorter. Information om mosaikmarker finns för södra 
Sverige att ladda ner från geodatakatalogen. Även information om träd finns för 
Örebro län och för några andra län i geodatakatalogen. Varje länsstyrelse 
ansvarar för att det läggs i geodatakatalogen. Länsstyrelsen i Örebro län har 
även gjort en täthetsanalys av potentiella brynmiljöer i södra Sverige som också 
finns att hämta från geodatakatalogen. Informationen om brynmiljöerna har 
bland annat använts i Jordbruksverkets rapport om övergångszoner mellan 
skogs- och jordbruksmark som ska publiceras våren 2018. 

METRIA har genomfört fördjupade analyser av skogens gröna infrastruktur. I 
de analyserna har särskilt Bergvik Skog AB visat intresse och deltagit med data 
och analysuppdrag för att väga in den generella hänsynen i den gröna 
infrastrukturen. Resultaten är ännu inte färdigbearbetade. Firma Per Angelstam 
har fått utredningsuppdrag som handlar om att ur ett landskapsekologiskt 
perspektiv belysa behoven av ytterligare skydd och avsättningar av olika 
skogstyper i Örebro län. 

Inom odlingslandskapet har Länsstyrelsen i samråd med forskare inom ekologi 
utvecklat och genomfört analyser av gräsmarker utifrån olika arters krav på 
kvalitéer i ett brett landskapsperspektiv. 

Länsstyrelsen i Västerbotten har gjort omfattande analyser av våtmarker och vi 
har bidragit med synpunkter i det arbetet.  

Kommunikation och delaktighet 
Länsstyrelsen har prioriterat att inte tillsätta arbetsgrupper med extern 
delaktighet. Arbetet har istället inriktats mot att presentera och diskutera 
uppdragets komponenter - kunskapsunderlag, utmaningar och behov av 
åtgärder med länets aktörer i befintliga forum.  

För odlingslandskapet har vi skapat både en intern och en extern referensgrupp. 
I grupperna har vi diskuterat vilka hot och möjligheter som finns för grön 
infrastruktur i odlingslandskapet samt förslag till åtgärder. Vi har även 
presenterat och fått synpunkter på förslag till värdetrakter. I den interna 
referensgruppen har vi haft representanter för flera olika områden inom 
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Länsstyrelsen som på olika sätt arbetar inom odlingslandskapet med 
rådgivning, jordbruksstöd, regional livsmedelsstrategi, förvaltning av skyddade 
områden, inventering av ängs- och betesmarker, miljöövervakning, 
kulturmiljöer mm. I den externa referensgruppen har representanter för LRF, 
Sveriges nötköttsproducenter, Örebro läns fåravelsförening, Föreningen 
Naturbeteskött i Sverige, Småbrukarna, Jordägarna, Svenska kraftnät och 
Trafikverket deltagit. 

Inom naturtypen skog har det skogliga rådet som finns knutet till 
Skogsstyrelsen fungerat som referensgrupp och arbetet har tagits upp vid flera 
tillfällen och vid ett tillfälle har även förslagen till åtgärder diskuterats där. 
Möten har även skett enskilt med två större skogsbolag. En central samlad 
synpunkt från den privata skogssektorn har varit att det  

Vid några tillfällen, tidigt och sent i processen har dialog skett med länets 
kommuner (planerare och naturvårdare). Arbetet har också tagits upp på några 
ordinarie samverkansträffar med kommunala planerare och naturvårdare. Under 
en heldagskonferens med länets ideella sektor har workshops genomförts för att 
hämta in synpunkter till arbetet. Arbetet har vidare vid två tillfällen presenterats 
för det Miljö och naturvårdsråd som finns knutet till miljömålsarbetet i Örebro 
län. 

För att nå ut brett till markägare med information om projektet har artiklar om 
grön infrastruktur skrivits i tidningarna Gröna bladet och SkogsEKO som når 
länets jord- och skogsbrukare. 

Intern organisation 
Arbetet med handlingsplanen har organiserats som ett projekt inom 
Länsstyrelsen. En tvärsektoriell arbetsgrupp med experter på olika naturtyper 
och områden har genomfört uppdraget. Projektledningen för uppdraget har 
funnits vid Naturskyddsenheten. En styrgrupp bestående av avdelningschefen 
för avdelningen miljö samt enhetscheferna för enheterna plan och kultur, 
naturskydd samt vatten och naturmiljöenheten har haft det övergripande 
ansvaret för verksamheten.  
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B. 
Förutsättningar 
i Örebro län 
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Fysiska förutsättning 
I rapporten Vindkraft i Örebro län, Landskapsanalys och 
känslighetsbedömning22 som Ferrivia AB tog fram på uppdrag av Länsstyrelsen 
2011 finns en översiktlig beskrivning av de fysiska och kulturhistoriska 
förutsättningarna i Örebro län. Mycket av texterna i kapitlet är hämtade från 
den rapporten. I Närkes Flora23 som gavs ut 2013 av Örebro läns botaniska 
sällskap och Svenska botaniska föreningen finns en mer omfattande 
beskrivning av de fysiska och kulturhistoriska förutsättningarna i Närkedelen 
av länet. 

Geografiska förutsättningar 
Örebro län är nära en miljon hektar stort (967 000 hektar) och ligger centralt i 
södra Sverige. Örebro län brukar ofta nämnas som ett Sverige i miniatyr även 
om havs och fjällmiljöer saknas. Länet är ett utpräglat skogslän. Skog täcker 75 
procent av landarealen, Tabell 1. Översiktlig tabell över arealer land, vatten 
uppdelat på markslag samt andel land och vatten samt andel av respektive 
markslag av landarealen, SCB, statistikdatabasen 2010. 

Tabell 1. Översiktlig tabell över arealer land, vatten uppdelat på markslag samt 
andel land och vatten samt andel av respektive markslag av landarealen, SCB, 
statistikdatabasen 2010. 

Markslag (1000 ha) Andel (%) 
Land 854 88 
Skog 639 75 

varav improduktiv skog 53 6 
Åker 105 12 
Betesmark 9 1 
Öppen myr 31 4 
Bebyggd mark 38 4 
Berg i dagen och övrigt 32 4 
Vatten 113 12 

 

Genom Örebro län går skiljelinjen mellan Svealand och Norrland. Det låglänta 
mellansvenska lövskogspräglade jordbrukslandskapet övergår här i det 
nordsvenska barrskogsdominerade höglandet. Örebro län är ett av landets 

                                                   

 

22 Vindkraft i Örebro län, Landskapsanalys och känslighetsbedömning. Länsstyrelsen i 
Örebro län, publ. nr. 2011:15 
23 Närkes Flora, Lars Löfgren 2013, SBF-förlaget, Uppsala 
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mindre län, men har ändå en stor variation av olika naturtyper. I de östra och 
centrala delarna av länet präglas landskapet av uppodlade slättområden medan 
barrskog dominerar på höjder i sydost (Tylöskog), sydväst (Tiveden) och norr 
(Bergslagen och Kilsbergen). Vattentillgången i länet är relativt stabil och 
variationen mellan olika år är liten. 

Vattendelaren mellan Östersjön och Västerhavet går i nord-sydlig riktning 
genom Örebro län, strax öster om Karlskoga och Finnerödja. I merparten av 
länet leds vattnet österut i vattendrag och sjöar till Östersjön via Norrström 
(Mälarens totala avrinningsområde), Motala ström eller Nyköpingsån. Vatten i 
länets västra delar rinner till Västerhavet via Vänern och Göta älv. 

Den naturgeografiska sydgränsen för Norrlandsterrängen sammanfaller med 
den biologiska norrlandsgränsen, Figur 10. Vid norrlandsgränsen – limes 
norrlandicus - möts nordliga och sydliga arter. De ädla lövträden ek, ask, lind 
och lönn har sina nordgränser i Örebro län, samtidigt som många nordliga arter 
har sina sydgränser i länets norra delar. Längs den diffusa växtgeografiska 
gränsen kan nordliga och sydliga arter samexistera vilket bidrar till en ökad 
biologisk mångfald på landskapsnivå. 
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Figur 10. Naturgeografiska och kulturhistoriska gränser mellan nordliga och sydliga förhållanden som 
korsar Örebro län, länsstyrelsernas digitala karttjänster. 

Biologiska norrlandsgränsen har inte bara betydelse för olika växters 
utbredning. Här går även en kulturgeografisk gräns. Skillnaderna har varit stora 
i förutsättningarna för hur människan har kunnat bruka landskapet mellan de 
olika naturgeografiska regionerna norr och söder om den biologiska 
norrlandsgränsen. Det flacka mellansvenska slättlandet har inneburit goda 
möjligheter till storskalig odling medan det bergiga höglandet varit inriktat på 



 

37 

bergsbruk, gruvdrift och boskapsskötsel med endast små möjligheter till odling. 
De här skillnaderna i förutsättningar har lett till att även sydgränsen för 
fäbodväsendet och nordgränsen för runstenar och medeltida städer också går 
nära den biologiska norrlandsgränsen genom Örebro län. 

Örebro län kan utifrån de sex naturgeografiska regioner som täcker länet grovt 
delas in i tre huvudregioner, den nordvästra skogsbygden med Bergslagen och 
Kilsbergen, den södra skogsbygden utmed Tiveden-Tylöskogs höjdplatå och 
Hjälmarsänkan med Närkeslätten i den centrala delen, Figur 11. 

  
Figur 11. Naturgeografiska regioner I Örebro län fördelade på tre huvudgrupper. 
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Den nordvästra skogsbygden med Bergslagen och Kilsbergen kännetecknas av 
vågig bergkullterräng med dalgångar och dramatiska drag i topografin. 
Landskapet är kuperat och de högsta topparna når över 400 m över havet. 
Höjdplatån i Tiveden-Tylöskog utmärks av relativt kuperad och sönderbruten 
sprickdalsterräng. Hjälmarsänkan och Närkeslättens lerslättdal formar ett flackt 
och låglänt bälte genom länets centrala del. 

Gränsen mellan den uppodlade slätten och skogsbygden utgörs av flera mäktiga 
förkastningar som sträcker sig i nord-sydlig och öst-västlig riktning genom 
länet. Norr om Hjälmaren, söder och väster om Närkeslätten löper framträdande 
förkastningsbranter där skogarna i Tiveden, Kilsbergen och Tylöskog tar vid. 
Till landskapets storformer hör också det system av rullstensåsar som går från 
norr till söder, Figur 12. Dominerande dalstråk och sjösystem ansluter till 
samma riktning. 

 
Figur 12. Höjdskillnader, förkastningar och isälvsavlagringar vilka utgör viktiga geologiska 
förutsättningar för grön infrastruktur i Örebro län, länsstyrelsernas digitala karttjänster. 
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Geologiska förutsättningar 
Urberget i länet består i huvudsak av sura omvandlade sedimentära och 
vulkaniska bergarter samt graniter, Figur 13. Närkeslätten breder ut sig på 
sedimentär berggrund i form av sandsten, skiffer och kalksten som avlagrats 
ovanpå urberget. I de kalkrika områdena finns förutsättningar för kalkgynnade 
och för länet ovanlig flora och fauna. I området kring Hällabrottet finns små 
områden med Alvarmark med mycket tunt eller inget jordtäcke på kalkstenen. 

Ett stråk av urkalksten går från Storå i Lindesbergs kommun till Älvlången i 
södra delen av Nora kommun. Stråket skapar basiska förhållanden och i norra 
delen av urkalksområdet finns länets population av asknätfjäril och även starka 
populationer av väddnätfjäril. I området finns även flera värdefulla rikkärr med 
höga naturvärden. I norra och sydöstra delen av länet finns inslag av gabbro 
vilket också skapar lokala basiska förhållanden och förutsättningar för ovanlig 
och biologiskt värdefull flora och fauna. 
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Figur 13. Berggrundskarta över Örebro län. 
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Bergslagen hör till Mellansveriges malmprovins som är rikt på malmer och 
mineraler. Här återfinns en stor del av Sveriges malmförekomster vilket den 
stora mängden nedlagda gruvor vittnar om. Gruvdriften i länet har främst varit 
inriktad på utvinning av järnmalm samt basmetallerna koppar, bly och zink. 

Inlandsisen och dess avsmältning har präglat länets landformer och jordarter. 
Den tjocka inlandsisen tyngde ner jordskorpan och under avsmältningsfasen 
täcktes stora delar av landytan av vattnet som tidigare varit bundet i isarna. Isen 
krossade sönder berget den rörde sig över och plockade med sig material 
(morän) som den sedan avsatte. Högsta kustlinjen, HK, betecknar den gräns 
havet stod som högst vid inlandsisens avsmältning, Figur 14. 
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Figur 14. Gräns för högsta kustlinjen i Örebro län. 

Morän är den dominerande jordarten i Örebro län, Figur 15. Över högsta 
kustlinjen, där havet aldrig nådde, lämnades det avsatta moränlagret osvallat. I 
särskilt den skarpa Kilsbergskanten och i de södra och östra delarna av 
Tiveden-Tylöskogen är moränlagret ofta tunt och inslag av berg i dagen är 
vanligt. 
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Nedanför HK har vågorna svallat ut de finare sedimenten (lera, silt och finsand) 
som samlades i dalbottnar och sänkor. Längs Kilsbergens förkastningsbrant och 
förkastningsbranten söder om Kvismaredalen finns därför stora områden med 
postglaciala sand- och grusavlagringar. I de ännu lägre områdena i 
Hjälmardalen-Närkeslätten är lera och torvavlagringar vanliga. Lerjordar är 
även vanliga norr om Karlskoga och i Fellingsbroområdet. De delar av länet 
som ligger över respektive under HK har på grund av havssvallningarna haft 
helt olika förutsättningar för jordbruk och bosättning. 

 
Figur 15. Översiktlig jordartskarta över Örebro län. 
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Länets många grusåsar bildades genom isälvar som avsatte sten, sand och grus 
vid isens kant i långa nordsydliga stråk. Avlånga välvda och flera hundra meter 
långa drumliner är karaktäristiska för den västra delen av slätten. I skogsbygden 
finns talrika spår efter inlandsisen i form av sprickdalar, jättegrytor, 
dödisgropar, klapperstensfält, stora block och åsryggar. 

Meteorologiska förutsättningar och klimat 
Årsmedeltemperaturen (1961–1990) i Örebro län är cirka 5,0 grader och 
varierar från 3–4 grader i länets nordvästra delar till 6–7 grader i länets södra 
och östra delar. Sommartid är medeltemperaturen omkring 14–15 grader och 
vintertid -2 till -6 grader. Länets högsta uppmätta temperatur, 36,0 grader, 
uppmättes nära Örebro i Ekeby-Almby den 7 augusti 1975. Länets lägsta 
uppmätta temperatur -38,5 grader noterades i Askersund den 24 januari 187524. 

Temperaturskillnaderna i länet beror förutom av latituden även till stor del på 
höjdskillnader. En tumregel är att temperaturen sjunker med cirka 0,6 grader 
per 100 meter. Eftersom länets nordvästra delar även är bergiga bidrar detta till 
temperaturskillnaderna i länet. Det här får tydliga konsekvenser i länets centrala 
delar där Kilsbergen reser sig över 200 m över slättlandskapet. 
Höjdskillnaderna bidrar till att man under en fyra mil lång resa från östra 
Örebro till Karlskoga besöker fyra naturgeografiska regioner. 

Årsmedelnederbörden i Örebro län (1961 – 1990) är cirka 740 millimeter/år 
och varierar från knappt 900 millimeter/år i länets nordvästra delar till knappt 
600 mm/år i länets centralt östliga delar. 

Nederbörd har, sett över större områden, en tendens att öka med höjden vilket 
leder till att länets höglänta områden har något högre årsnederbörd än de 
låglänta. Sett över ett år är perioden juni-september normalt de 
nederbördsrikaste månaderna. I Örebro län faller cirka 10–25 procent av 
årsnederbörden som snö och snösmältning är ett viktigt bidrag till 
vattenföringen främst under våren. 

Historisk markanvändning 
De naturmässiga förutsättningarna har lagt grunden för det landskap vi ser idag. 
Vid sidan av landskapets fysiska förhållanden har markanvändningen 
tillsammans med ekonomiska och sociala strukturer och processer haft stor 
påverkan på landskapet och den biologiska mångfalden. Den historiska 
markanvändningen har därför stor betydelse även för dagens landskap och 
naturförhållanden. 

                                                   

 
24 Klimatanalys för Örebro län, Modellering av temperatur, nederbörd och vattenflöden i ett 
framtida klimat. Länsstyrelsen i Örebro län, publ. nr. 2011:20 
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Bergsbruk 
Den norra delen av Örebro län är ett kärnområde i Bergslagen, en bygd formad 
av bergsbruket. Även södra skogsbygden vid Tiveden-Tylöskog dominerades 
under lång tid av bergsbruk. Örebro län har några av Sveriges äldsta områden 
för järnframställning. Grunden för bergsproduktionen var malmen tillsammans 
med vatten och skogen. Skogen, sjö eller fors med gott fall var tidvis mycket 
hårt utnyttjad. Många ortsnamn i länet på -gruv, -bruk, -hytta och -hammar, 
vittnar om det rika industrihistoriska arvet. Under stormaktstiden anlades städer 
som Nora, Lindesberg och Grythyttan som ett led i statsmaktens strävan att 
främja den för landet ekonomiskt viktiga bergsnäringen. Örebro stad, som 
ligger strategiskt belägen vid viktiga land och vattenvägar och grundades redan 
på medeltiden, utgjorde en nod för att forsla järnet vidare till exporthamnen i 
Stockholm. 

Bergsnäringens behov av kraft för att driva pumpar, bälgar, hammare med mera 
togs från vattnet. Det här innebar ett första större ingrepp i vattendragens gröna 
infrastruktur när massor av mindre vattendrag dämdes upp för att kontrollera 
vattnets energiinnehåll i vattendragens fallhöjd. 

I och med bergshanteringens kris under 1800-talet slogs stora delar av den äldre 
bergsnäringen ut och mängder av järnbruk och hyttor lades ner. Skogsbruket 
och trävaruindustrin blev istället huvudnäring för många av de stora 
bruksbolagen. Bruk och gruvbolag köpte upp stora skogsarealer och idag är 
omkring hälften av bergsslagsskogarna bolagsägda. I och med övergången till 
trävaruindustrin genomfördes den andra stora vågen av ingrepp i vattendragens 
gröna infrastruktur. Vattensystemen behövdes nu för att transportera timmer 
och därför rensades vattendragen på hindrande stenar. Det här innebar att 
variationen i miljöer kraftigt minskade i vattensystemen och med det 
mångfalden av liv. 

Många bergsmansbyar övergick vid denna tid till jordbruksdrift. Gårdar helt 
inriktade på jordbruksdrift fanns framförallt i dalgångarna utmed sjösystemen 
vid Nora, Lindesberg och Karlskoga. Inom centralbygderna hade åkerbruket en 
framträdande roll tillsammans med ängarna medan ängarna dominerade 
jordbruket än mer i det skogliga bergslagen där djurhållningen var mer 
dominerande. 

Med gruv-, järn- och stålindustrins nedgång förändrades förutsättningarna 
dramatiskt för bergslagen som historiskt bidragit till välfärd och ekonomisk 
tillväxt i landet som helhet. Bergslagen blev vid 1900-talets mitt en krisregion 
med negativ befolkningsutveckling och krympande samhällen. Denna 
avfolkning präglar ännu stora delar av skogsbygden. 

Jordbrukslandskap 
Närkeslättens breda sänka och sjösystemens nätverk av dalgångar skapade 
redan under förhistorisk tid goda förutsättningar för jordbruk och blev tidigt 
befolkat. Under järnålderns slut var stora delar av Närkeslätten tätt bebyggt 
med gårdar och byar.  
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Slättbygdens ekonomi var redan på 1600-talet inriktad på åkerbruk. 
Gårdtätheten var hög och radbyar karaktäristiskt. Från 1700-talet och framåt 
blev jordbruket alltmer rationaliserat och skiftesreformerna möjliggjorde att 
samla jord i större brukningsenheter och ägor. Byar splittrades och ersattes av 
ensamliggande gårdar. Laga skiftet förändrade landskapet i grunden, framförallt 
på slätten och i de större jordbruksbygderna som före skiftet präglades av 
många stora byar.  

Förändringarna under 1800-talet lade grunden för det rationella och 
högproduktiva jordbruket som idag formar delar av slätten. Jordbruket blev mer 
storskaligt, mekaniserades och produktionen specialiserades mot djurhållning 
eller spannmål. För att möjliggöra mer åkermark och öka spannmålsskördarna 
genomfördes stora utdiknings- och sjösänkningsprojekt av våtmarker och 
grunda slättsjöar som tillsammans med andra nyodlingar nästan fördubblade 
åkerarealen i landet. Sänkningen av Hjälmaren och Kvismaren på Närkeslätten 
under 1800-talet senare del till början av 1900-talet var det största 
sjösänkningsföretaget i landet, Figur 16. Genom sänkningen av Hjälmaren och 
torrläggningsföretagen i Kvismaredalen ökade den torrlagda arealen från  
42 kvadratkilometer till 242 kvadratkilometer under åren 1833–1940. 
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Figur 16. Jämförelse av ängs- och våtmarkernas utbredning i Kvismaredalen före och efter de stora 
utdikningarna under slutet av 1800-talet till början av 1900-talet. Båda kartorna redovisar Hjälmarens 
nuvarande läge. 

Det småskaliga odlingslandskapet har ett allt mindre utrymme i dagens 
landskap där det aktiva jordbruket tvingas bli allt mer storskaligt för att vara 
lönsamt. Idag är det framförallt bete och vall som bidrar till att ge de 
småskaliga landskapen sin öppenhet.  
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Urbanisering och framväxande infrastruktur 
Med 1800-talets industrialisering kom tekniska landvinningar och järnvägen att 
förändra landskapet i grunden. Varuflöden och rörligheten i samhället ökade 
dramatiskt under denna tid. Med det moderna industrisamhällets framväxt 
ökade befolkningen som tillsammans med en ökad produktivitet och 
rationalisering inom jordbruket medförde en start på urbanisering av 
landsbygden vid 1900-talets början. Stora delar av den tidigare agrara 
ekonomin förändrades och en inflyttning från landsbygden till Örebro stad och 
de framväxande orterna kring järnvägarna skedde.  

Den ökande och allt snabbare biltrafiken under 1900-talets senare del har gett 
upphov till nya landskap med förbifartsleder och växande förorter. Det 
moderna trafiklandskapet gav också upphov till nya noder i takt med att 
välorienterade centra med stormarknader, bensinmackar, lager och industrier 
etablerades. 

Kulturmiljö och grönstruktur 
Den gröna infrastrukturen är i flera fall kopplad till landskapets historiska 
markanvändning, till exempel traditionell hävd av gräsmarker och småskaligt 
jordbruk. Det historiska perspektivet är därför ofta nödvändigt för att kunna 
vidmakthålla och utveckla landskapets gröna infrastruktur. Befintliga historiska 
gröna strukturer utgör många gånger delar i redan etablerade ekosystem. De 
etablerade ekosystemen är också historiska i sig, såtillvida att de representerar 
ett tidigare stadium i landskapet. Nuvarande ekosystem är så att säga beroende 
av de landskapliga relationer som fanns för upp till femtio år sedan. Detta 
förhållande gäller även för grön infrastruktur i stadsmiljöer, till exempel alléer, 
parkmiljöer och trädgårdar. Snarare än att anlägga nya gröna strukturer är det i 
många fall fördelaktigt att bevara, återupprätta men också rekonstruera och 
reparera landskapets historiska gröna strukturer. Detta är särskilt viktigt i 
planeringssammanhang.25 

Befolkning, bebyggelse och markanvändning 
Örebro län har tolv kommuner med en befolkning på 298 907 invånare vid 
årsskiftet 2017/2018. Örebro kommun är länets största kommun med hälften av 
länets befolkning, följt av Karlskoga och Lindesbergs kommun med 30 413 
respektive 23 613 invånare. Länets minsta kommun är Ljusnarsbergs kommun 
med knappt 5 000 invånare. Örebro län har under de senaste åren haft en positiv 
befolkningsutveckling. Under 2017 ökade befolkningen i länet med 3 966 
invånare. Samtidigt hade dock hälften av länets kommuner sjunkande 

                                                   

 

25 Förslag till grön handlingsplan, del 4. Länsstyrelsen i Jönköpings län  
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folkmängder. Flest invånare tappade Lindesberg där befolkningen sjönk med 
131 personer. Örebro kommuns befolkningstillväxt med 3 660 personer jämfört 
med föregående år motsvarar 92 procent av länets befolkningsökning.26  

Vid utgången av 2016 bodde drygt 247 000 av länets befolkning i en tätort, 
vilket motsvarar cirka 85 procent av länets befolkning. Tätort definieras av 
statistiska centralbyrån som bebyggelse med över 200 innevånare där avstånden 
mellan husen inte är mer än 200 meter. Bland tätorterna ingår därmed allt från 
de största städerna till små orter med endast 200 invånare. En majoritet av 
tätorterna i länet har färre än 1 000 invånare. Tre tätorter i länet har mer än 
10 000 invånare; Örebro är länets största med drygt 117 500 invånare, därefter 
följer Karlskoga med cirka 27 700 invånare samt Kumla cirka 16 800 invånare. 
27 

De senaste decennierna har Sveriges större tätorter fått en ökad befolkning. 
Städerna har brett ut sig samtidigt som en förtätning av städers centrala delar 
sker. Denna trend finns även i Örebro län. Befolkningen i många av de mindre 
tätorterna har dock minskat. Däremot minskar inte landsbygdsbefolkningarna 
längre. Befolkningen i Örebro län beräknas öka med omkring 30 000 personer 
till år 2030. Den huvudsakliga ökningen kommer sannolikt att ske i Örebro 
stad, även om de flesta av länets kommuner just nu har en ökande befolkning. 
Några av länets kommuner väntas öka medan andra långsiktigt riskerar att 
krympa. En konsekvens av detta blir att Örebro kommun kan få en ännu större 
betydelse för hela länets befolkningstillväxt.28 

Bebyggelse och infrastruktur 
Länet rymmer olika landskapstyper i fråga om egenskaper som 
bebyggelsemönster och infrastruktur. Av länets yta utgör bebyggd mark 4 
procent. Stora delar av länets är glest befolkad med spridd och sparsam 
bebyggelse i enstaka byar och gårdar. Detta landskap omfattas av bergslagens 
kärnområde och domineras av skogen, myrmarker och sjöar. I delar finns 
miljöer som karaktäriseras av vildmark och orördhet. Ett antal tätorter bildar i 
dessa områden centrumpunkt för boende, industri och service, så som 
Grythyttan, Laxå och Hällefors. Vid sjöar är fritidsbebyggelse karaktäristiska 
inslag. Storskalig infrastruktur är glest förekommande och består av enstaka 
större vägar och järnvägar som knyter samman tätorterna. Stora delar av denna 
skogsbygd har idag en negativ befolkningstrend. 

I bergslagstrakterna finns även ett mindre odlingslandskap med mer 
tätbebyggda stråk koncentrerade till dalgångarna utmed sjöar och vattendrag. 
Dessa områden är relativt tätbefolkat och karaktäriseras av varierad bebyggelse 
                                                   

 

26 SCB 
27 SCB 
28 Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län – regional utvecklingsstrategi 2018–2030, 
Region Örebro län 
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med gårdar, villabebyggelse, fritidshus, tätorter och samhällen som vuxit fram 
utmed de större kommunikationslederna. Askersund, Nora, Lindesberg och 
Kopparberg har stadsmässig karaktär och har länge fungerat som centrum för 
omgivande landsbygd, Figur 17. 

 
Figur 17. Täthetsanalys av bebyggelsen i Örebro län utifrån fastighetskartans byggnadsskikt. 

Delar av länet som präglas av tätare bebyggelsestrukturer och utbyggda nätverk 
av infrastruktur återfinns främst i slättområdenas jordbrukslandskap som 
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avgränsas av tydliga förkastningar där skogsmarkerna i Kilsbergen, Käglan och 
Tylöskogen tar vid. Detta landskap har hög befolkningstäthet med varierad 
bebyggelse av gårdar, byar och flera tätorter som Örebro, Kumla och Hallsberg. 

Tätorternas landskap präglas av en större urbanisering genom utbyggd 
infrastruktur, tät bebyggelse, industriella anläggningar och kraftledningar. 
Utmärkande för de urbana miljöerna är högt markutnyttjande med stor andel 
hårdgjord yta. Den urbana bebyggelsen växlar i karaktär mellan hög och låg 
täthet. Stadskärnan har tätare och mer kompakt bebyggelse, som formar gatu- 
och torgrum i slutna kvarter. Utanför denna kärna blir bebyggelsen glesare, ofta 
samlad i bostadsområden omgivna av grönområden. Utbyggnad av vägar har 
gjort att stadslandskapet kunnat breda ut sig i allt vidare ringar från de gamla 
stadskärnorna. Utmed dessa leder har förorter med flerbostadshus, villa- och 
egnahemsbebyggelse och större köpcentra expanderat. 

Mark och vattenanvändning 
Örebro län är ett utpräglat skogslän. Skog täcker 75 procent av landarealen, 
Figur 18. Största andelen skog finns i bergslagen där bergsbruket och 
järnframställningen tidigare stått för människornas försörjning och bruk. Stora 
delar av skogsbygden präglas idag av industriellt-modernt skogsbruk med 
ensartade produktionsskogar som bryts upp av öppna hyggen. I några områden 
i länet finns större sammanhängande områden med naturskogskaraktär. 
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Figur 18. Dominerande markslag i Örebro län. 

I Örebro län finns cirka 115 000 hektar jordbruksmark, vilket motsvarar 13 
procent av länets yta (åkermark utgör cirka tolv procent och betesmark står för 
en procent av länets yta). Jordbruksmarken ser olika ut på olika platser i länet. 
Det finns ett småskaligt jordbruk i skogs- och mellanbygderna i länets norra, 
västra och södra delar. I länets mellersta slättbygder finns intensivt brukad 
mark. 
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Örebro län är rikt på sjöar och vattendrag. Totalt täcker länets sjöar och 
vattendrag ungefär tolv procent av länets yta. Vatten från Örebro län rinner till 
de fyra stora sjöarna: Hjälmaren, Vättern, Mälaren och Vänern.  
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Befintliga bevarandeinsatser 
I samhället pågår en stor mängd åtgärder för att bevara och utveckla den gröna 
infrastrukturen. I första hand är det inte bristen på verktyg som är problemet 
utan dimensioneringen av verktygen som är för låg i förhållande till behoven av 
åtgärder i naturmiljön. Det här underskottet på genomförande av åtgärder har 
länge varit identifierad inom den uppföljning av miljöpolitiken som görs inom 
miljömålssystemet och är huvudskälet till att de flesta av de miljömål som är 
relevanta för grön infrastruktur utvecklas neutral eller negativt29,30. 

Ett undantag i Örebro län är miljömålet Myllrande våtmarker som de senaste 
åren bedömts utvecklas i positiv riktning. Huvudorsaken till det är att sett till 
hoten mot våtmarkerna så har de senaste åren omfattande restaureringar och 
nyanläggningar av våtmarker skett genom offentliga projekt. Det handlar dels 
om Lifeprojektet RECLAIM som innebär omfattande åtgärder i två av länets 
värdefullaste och största våtmarker (Tysslingen och Venakärret), dels 
satsningar inom skötselanslaget i Kvismaren som är ett av Sveriges 
värdefullaste slättvåtmarker. De senaste åren har även stora insatser gjorts för 
att restaurera rikkärr. 

Nedan följer en kortfattad beskrivning av de insatser som görs i offentlig och 
privat förvaltning för att bevara särskilt viktig ekologisk funktion, mark eller art 
i Örebro län. Observera att en utförligare bild av bevarandeinsatserna ges i  
del C. 

Formellt skydd i länet  
Ett av de viktigaste instrumenten inom den offentliga naturvården är 
formaliserat skydd och förvaltning av värdefulla områden. Den arealmässigt 
vanligaste skyddsformen är naturreservat och en stor del av Länsstyrelsens 
naturvårdsarbete handlar om att bilda och förvalta naturreservat och 
nationalparker. I Örebro län finns drygt 33 000 hektar formellt skyddade 
områden (exklusive Natura 2000-områden) fördelat på cirka 29 000 hektar land 
och 4 000 hektar vatten. Under något decennium har skydd av skog varit 
prioriterat. I Tabell 2. Antal och areal specifikt och formellt skyddade områden 
med restriktioner för att skydda biologisk mångfald och grön infrastruktur. Med 
något undantag är Natura 2000 områdena samtidigt även naturreservat. 
Samtliga RAMSAR-områden är naturreservat. Källa: VIC-Natur och SCB. ges 
en översiktlig bild av antal och arealer formellt skyddade områden i Örebro län. 

  

                                                   

 

29 Steg på vägen, fördjupad utvärdering av miljömålen 2012, Naturvårdsverket rapport 
6500, 2012 
30 Styr med sikte på miljömålen - Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljömålen 
2015, Naturvårdsverket rapport 6666, 2015 
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Tabell 2. Antal och areal specifikt och formellt skyddade områden med 
restriktioner för att skydda biologisk mångfald och grön infrastruktur. Med något 
undantag är Natura 2000 områdena samtidigt även naturreservat. Samtliga 
RAMSAR-områden är naturreservat. Källa: VIC-Natur och SCB. 

  Antal Areal Land Vatten 

Nationalpark 2 1 307 1 101 206 

Naturreservat 294 30 185 25 806 4 379 

Natura 2000-
område 159 23 680 12 012 11 668 

RAMSAR område 4 6 652     

Kulturreservat 3 353 328 25 

SKS Biotopskydd 313 825 821 4 

Naturvårdsavtal 106 608 608   

Djur och 
växtskyddsområde 1 2 0 2 

 
Av den skyddade arealen är 64 procent produktiv skogsmark medan våtmarker 
utgör 16 procent av arealen. Odlingsmark utgör bara två procent av den 
skyddade arealen, Figur 19. 
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Figur 19. Areal av olika markslag som är formellt skyddade i Örebro län 1 jan 2018, exklusive Natura 
2000, VIC-Natur. 

I länets program för förvaltning av formellt skyddade områden, Vårda, Värna 
Visa i Örebro län31 görs en genomgång av de olika skyddsformerna. I 
dokumentet återfinns också Länsstyrelsens strategi för förvaltningen av 
områdena. 

De skyddade områdena är en resurs för det lokala friluftslivet och kan ge 
förutsättningar för utveckling av hållbar naturturism och besöksnäring i 
regionen. Samverkan med boende och verksamma i anslutning till skyddade 
naturområden är en ledstjärna och de skyddade områdena ska vara en resurs för 
bygden som bidrar till att öka livskvaliteten, skapar arbetstillfällen samt gynnar 
en levande landsbygd. Karta över formellt skyddade områden i Örebro län visas 
i Figur 20. 

                                                   

 

31 Värna Vårda Visa i Örebro län, Ett regionalt program för skötsel och förvaltning av 
skyddade områden 2012–2020, Länsstyrelsen i Örebro län publ. nr 2011:34 
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Figur 20. Formellt skyddade områden enligt Tabell 2. Naturreservatet Malingsbo-Kloten är inte redovisat 
eftersom föreskrifterna medger skogsbruk. Detsamma gäller de delar av RAMSAR-området Getapulien 
som inte är formellt skyddade som naturreservat. Sveaskogs Ekoparker och vitryggsområden samt 
Bergvik Skog AB vitryggsområden är inte heller redovisade som formellt skyddade. 

Andra viktiga offentliga verktyg i naturvårdsarbetet utöver de juridiska kraven 
på hänsyn i samband med olika verksamheter är främst miljöstöden inom 
jordbrukssektorn och stöd, kompetens och rådgivning inom LBU, arbetet inom 
vattenförvaltningen för att nå kraven i EU:s vattendirektiv, åtgärdsprogrammen 
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för särskilt hotade arter och livsmiljöer, skydd och förvaltning av vilda djur och 
växter samt hänsyn och åtgärder för grön infrastruktur inom 
samhällsplaneringen. Det finns även statliga bidrag för kommunalt natur- och 
vattenvårdsarbete. Dessa bidrag är viktiga för det lokala naturvårdsarbetet. 

Generellt biotopskydd 
Det generella biotopskyddet omfattar flera viktiga miljöer i odlingslandskapet 
som alléer, odlingsrösen, åkerholmar stenmurar och vattenmiljöer. Dessa natur- 
och kulturmiljöer är en nationell tillgång som har ett juridiskt skydd eftersom 
de är viktiga för den biologiska mångfalden och ett variationsrikt i landskap. 
För att långsiktigt bevara dessa värden finns det förbud mot att bedriva 
verksamhet eller utföra åtgärder som kan komma att skada vissa biotoper. Det 
finns inte någon kartläggning över dessa biotoper men genom den 
miljöövervakning som Länsstyrelsen i Örebro län samordnar sker en 
uppföljning av hur tillståndet för dessa miljöer utvecklas. Efter remissen 
kompletteras detta stycke eventuellt med resultat från övervakningen. 

Strandskydd 
Strandskyddet omfattar alla land- och vattenområden vid sjöar och vattendrag 
inom 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Utökning till 
200 meter på land och 300 meter i vattenområdet gäller för Skagern och Unden 
i Laxå kommun. För närvarande pågår ett utredningsarbete som handlar om att 
utvidga strandskyddet för tio sjöar. 

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för 
djur- och växtlivet. Bestämmelserna om strandskydd har skyddat Sveriges 
stränder sedan 1950-talet. Att stränderna skyddats under lång tid gör att de idag 
i stor utsträckning är tillgängliga för allmänheten. 

Övergången mellan land och vatten ger förutsättningar för flera olika miljöer 
där många strandnära djur- och växtarter lever. En orörd strandzon har också en 
viktig funktion som biologiskt filter. Vattnet renas genom att partiklar binds 
och näringsämnen tas upp i växter i stället för att transporteras ut i sjöar och 
hav. 

Inom miljöövervakningen sker uppföljning över hur exploateringen av 
strandmiljöerna utvecklas, Figur 21. 
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Figur 21. Exploaterade och oexploaterade stränder i Örebro län. 32 

                                                   

 

32 Pilotkartering av påverkan på sötvattenstränder. Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Rapport 
2016:5. 
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Riksintressen 
Geografiska områden som är av nationell betydelse för olika samhällsintressen 
kan pekas ut av staten som områden av riksintresse. Riksintresse är ett statligt 
anspråk på ett markområde som syftar till långsiktig hushållning av den eller de 
resurser som markområdet utgör. Utpekandet av ett riksintresse är ett anspråk 
på ett område och är styrande för efterkommande beslut. Det är först genom ett 
rättsverkande beslut enligt någon av de anknutna lagarna som ett riksintresse 
bekräftas. Bestämmelser om riksintressen finns i 3 och 4 kap. MB.  

De riksintressen som finns angivna i 3 kap. MB kan gälla både bevarande och 
exploatering och således stå i konflikt eller i synergi med grön infrastruktur. De 
riksintressen som direkt bidrar till grön infrastruktur i Örebro län är 
riksintressena för naturvården, kulturmiljövården och friluftslivet.  

I Örebro län finns 78 områden (67 800 hektar) som Naturvårdsverket har 
bedömt vara av riksintresse för naturvården. Ett område kan vara av riksintresse 
för naturvården om det särskilt belyser viktiga skeden av natur- och 
kulturlandskapets utveckling eller är ostört och inrymmer en stor mångfald av 
naturtyper. Det kan vara av särskilt stort intresse också därför att det hyser 
unika och hotade eller sårbara naturtyper eller arter, till exempel ett rikt 
fågelliv, en ovanlig flora eller en kombination av egenskaper som gör området 
värdefullt för förståelsen av naturen. 

Naturvårdens och friluftslivets områden av riksintresse sammanfaller ofta till 
stora delar. Områden som är riksintressanta för friluftslivet ska ha stora 
friluftsvärden tack vare särskilda kvaliteter i natur- och kulturmiljö, variationer 
i landskapet och god tillgänglighet för allmänheten. Idag finns elva 
riksintresseområden utpekade för friluftsliv i Örebro län enligt 3 kap. 6 § MB. 
Tre exempel på riksintresseområden för friluftslivet med lite olika värden är 
Hemfjärden, Kvismaredalen och Kindlaområdet. De två sista har mycket stora 
värden ur grönt infrastrukturperspektiv och så även Hemfjärdens strandmiljöer. 

Det finns 54 områden av riksintresse för kulturmiljön i Örebro län. Områden 
omfattar många typer av bebyggelsemiljöer och landskapsmiljöer. 
Drumlinområdet i Västernärke är ett exempel på ett riksintresseområde som 
också är ett mycket värdefullt område för biologisk mångfald och grön 
infrastruktur. 

I miljöbalkens 4 kapitel finns särskilda bestämmelser för hushållning med mark 
och vatten för vissa geografiskt utpekade områden. Dessa områden anges direkt 
i lagtexten och har beslutats av riksdagen. De områden som anges är, med 
hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena, i sin helhet av 
riksintresse. Bestämmelserna har främst bevarandekaraktär. I 4 kap. 2 § MB 
anges områden där turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, 
intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.  
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I Örebro län anges tre områden: 

• Vättern med öar och strandområden 
• Tiveden med områdena vid sjön Unden och sjön Viken 
• Området Malingsbo-Kloten mellan Storå, Kopparberg, Smedjebacken och 

Skinnskatteberg.  

Dessa utpekade områden är i sin helhet av riksintresse och exploatering inom 
dessa områden får därför bara ske under vissa förutsättningar. Områdena är 
grovt utpekade i lagtexten. Avsikten är att mer exakt avgränsning och 
beskrivning av områdena ska ske i den kommunala översiktsplaneringen av 
kommunen i samråd med Länsstyrelsen. 

Natura 2000-områden räknas till de särskilt skyddade områden som regleras 
i 4 kap. MB och är i sin helhet av riksintresse. Natura 2000 är ett nätverk av 
värdefulla naturområden inom EU som har pekats ut för att skydda utvalda 
arter och livsmiljöer, enligt Art- och habitatdirektivet (92/43/EEG) och 
Fågeldirektivet (79/409/EEG). Syftet med nätverket är att alla utpekade 
arter och livsmiljöer ska upprätthållas i ”gynnsam bevarandestatus”, vilket 
innebär att de ska kunna finnas kvar långsiktigt. I Örebro län finns 159 
Natura 2000-områden med den totala arealen av cirka 23 680 ha, varav 
12 012 omfattar land och 11 668 omfattar vatten. 

Samtliga riksintresseområden finns att ladda ner som GIS-skikt från 
Länsstyrelsens webbplats webb-GIS. Där finns även annan information 
kopplat till riksintresseområden så som värdeomdömen och 
beskrivningstexter. 

Landsbygdsprogrammet 
Landsbygdsprogrammet har som mål att stötta en hållbar utveckling på 
landsbygden. Miljö, ökad konkurrenskraft och att återställa, bevara och främja 
ekosystem kopplande till jordbruksmarken är några av målen i programmet. 
Totalt sett bidrar Landsbygdsprogrammet och övriga jordbruksstöd med cirka 
275 miljoner kronor per år till landsbygden i Örebro län. 

För odlingslandskapets bevarande av grön infrastruktur är 
Landsbygdsprogrammets olika stöd och ersättningar centralt. Det gäller 
framförallt de arealbaserade gårds- och miljöersättningarna och dels 
investerings- och projektstöd samt startstöd till unga lantbrukare. Det finns 
också möjlighet till kompetensutveckling inom ”ett rikt odlingslandskap”, 
”Greppa näringen” och ”ekologisk produktion” i form av kostnadsfri 
rådgivning, fältvandringar, kurser, informationsinsatser mm till lantbrukare 
samt verksamma inom lantbruket. 

Trots de stödåtgärder som finns är de inte tillräckliga för att bevara den 
biologiska mångfalden och gröna infrastrukturen i odlingslandskapet. Behoven 
av restaurering och tillskott av arealer naturbetesmarker, våtmarker och 
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småbiotoper är stora. Nuvarande stödsystem medför knappt att nivån av 
sammanhang behålls på nuvarande nivå. Exempelvis finns en långsiktig trend 
av att antalet betande nötdjur minskar. Att utveckla skötselformer för värdefulla 
marker som samtidigt bidrar till ökad livsmedelsproduktion och intäkter för 
lantbruksföretagaren är viktigt för att för att långsiktigt bevara de biologiskt 
viktiga markerna. 

Vattenförvaltning för att uppnå EU:s vattendirektiv 
EU har infört ramvattendirektivet (2000/60/EG33), som är implementerat i 
miljöbalken genom vattenförvaltningsförordningen (2004:66034), för att skapa 
en helhetssyn på vatten där avrinningsområden utgör utgångspunkten istället 
för administrativa gränser. Direktivet utgår från att vattenmiljöer ska uppnå en 
lägsta vattenkvalitet; god ekologisk status som framförallt avgörs av tillståndet 
för biologiska faktorer i vattenmiljön. God ekologisk status utgör en 
miljökvalitetsnorm som ska följas och vid prövning av verksamheter får 
myndigheter inte ta beslut som strider mot miljökvalitetsnormen om god 
ekologisk status. På samtliga länsstyrelser och vid andra myndigheter pågår 
arbete för att uppnå miljökvalitetsnormen för vattenmiljöer. 

Restaurering av vattenmiljöer 
Det pågår restaureringsarbeten för att återskapa vattenlandskapet främst i länets 
mindre vattendrag eftersom de flesta värdetrakter återfinns där samtidigt som 
de större vattendragen används aktivt för främst elproduktion. Merparten av 
värdetrakterna i vattenlandskapet är dock utraderade till följd av den historiska 
kraftiga exploateringen till exempel genom byggnation av dammar, Figur 22. 

Regeringen har föreslagit en ny lagstiftning för vattenkraft som om den beslutas 
innebär att omfattande restaureringsinsatser av vattendrag kommer att 
genomföras i Sverige. Inom kommande årtionden kommer en utmaning vara att 
miljöanpassa vattenkraften i länet för att uppfylla miljöbalkens 
miljökvalitetsnormer och miljömålet levande sjöar och vattendrag. 

                                                   

 

33 www.notisum.se  
34 www.notisum.se  

http://www.notisum.se/
http://www.notisum.se/
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Figur 22. Registrerade dammar i Örebro län. 35  

Försurning 
Från slutet av 1970-talet till början av 2000-talet ingick drygt 500 sjöar i 
kalkningsprogrammet. Nu kalkas knappt 300 sjöar, vilket även positivt berör 
mellan- och nedströms liggande vattendrag och sjöar. Att färre sjöar kalkas i 
dagsläget beror på att nedfallet av försurande ämnen har minskat sedan slutet av 
1990-talet. Detta, tillsammans med att kalkningsåtgärder genomförts under 
cirka 40 år, har medfört att den biologiska mångfalden bevarats och främjats i 

                                                   

 

35 Svenskt dammregister (SMHI) 
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många sjöar och vattendrag. Återhämtningen från decennier av mycket höga 
nedfall av försurade ämnen tar dock lång tid. Därför bedöms kalkningen av 
försurade sjöar och vattendrag behöva fortsätta i många år till. Dessutom 
behöver skogsbruket anpassas i många försurningskänsliga avrinningsområden 
i norra och västra länsdelen. En del i anpassningen är att i ökad grad återföra 
aska till skogsmarkerna i de aktuella områdena. 

Övergödning 
Flera källor bidrar till övergödningen. Viktiga källor som bidrar till 
övergödningsproblem är näringsläckage från jordbruksmark samt utsläpp från 
avloppsreningsverk, enskilda avlopp, industrier och fiskodlingar. I sjöar kan 
även fosfor som härrör från utsläpp många år tillbaka ha ansamlats i sjöns 
sediment bidra till övergödningen. Övergödningsproblemen i Örebro län 
förekommer framförallt i jordbruksdominerade områden och i anslutning till 
tätorter. Eftersom näringsämnena transporteras med vattnet är det viktigt att ha 
ett avrinningsområdes perspektiv vid genomförandet av åtgärder för att minska 
övergödningen. Höga utsläpp i ett visst område påverkar inte bara 
vattenkvalitén men även kvalitén i alla nerströms liggande sjöar och vattendrag. 
Mycket arbete har redan gjorts för att minska övergödningen. I synnerhet har 
utsläppen från reningsverken minskat markant sedan 1970-talet, medan ett 
mycket effektivare utnyttjande av växtnäringsämne i jordbruket bidrar till 
minskat näringsläckage från jordbruksmark.  

Miljögifter 
Historiska utsläpp av miljögifter som ligger kvar i miljön och dagens utspridda 
användning av tusentals kemikalier med känd och okänd miljöpåverkan hotar 
både ekosystem och samhällets möjlighet att använda sig av vattenresurser. När 
förhöjda halter föroreningar upptäcks är det ofta ekonomiskt eller tekniskt svårt 
att sanera. Det är därför viktigt att minska användning och utsläpp av 
miljögifter innan de orsaker problem i miljön. Samhällsplanering är ett viktigt 
instrument för att skydda de mest värdefulla miljöerna. 

Grundvatten 
Grundvatten är en viktig resurs som ofta glöms bort. Försämringar av kvalitet 
eller kvantitet kan ha stora konsekvenser för de samhällen och ekosystemen 
som beror på grundvatten. Att skydda både själva vattnet och kringliggande 
geologi bör prioriteras i högre grad än det görs idag. 

Insatser för regionalt prioriterade arter 
Internationellt och nationellt finns överenskommelser och regleringar för att ge 
stöd åt särskilt utsatta arter och deras miljöer. I detta stycke sammanställs de 
regionalt relevanta verktygen. 



 

65 

Åtgärdsprogram för hotade arter 
Arbetet med åtgärdsprogrammen fokuseras på vissa utvalda hotade arter och 
naturtyper. Den långsiktiga visionen är att dessa arter ska uppnå livskraftiga 
populationer samt ha fungerande livsmiljöer. De generella krav som ställs 
enligt lagstiftningen för brukande av mark och vatten är inte tillräckligt höga 
och följs inte i tillräckligt hög grad. Det har också visat sig att de miljöstöd som 
finns inom land- och skogsbruk samt de satsningar på naturvård som görs i 
form av skyddade områden, är otillräckliga för att förbättra statusen för många 
hotade arter och naturtyper. Det beror dels på att vissa arter är så ovanliga att 
det krävs extra åtgärder för att populationerna ska kunna öka. Dels på att den 
miljö som arterna och naturtyperna är anpassade till förändrats eller inte längre 
finns kvar i samma omfattning som tidigare. Genom att fokusera på ett urval 
arter och naturtyper kan åtgärderna genomföras på ett effektivare sätt, 
exempelvis genom att åtgärder som görs i landskapet för att gynna en art även 
gynnar den övriga mångfalden. En del av verksamheten går ut på att ta fram 
kunskap om angelägna åtgärder och var i landskapet dessa bör genomföras för 
att ha störst naturvårdsnytta. 

Fridlysta arter  
Skyddet av arter i landskapet är ett viktigt komplement till skyddade områden. 
Artskyddet genomför internationella överenskommelser och EU-direktiv samt 
inkluderar de svenska fridlysningarna. Skyddet bidrar till att nå miljömål i 
Sverige, inom EU och globalt. Reglerna om fridlysning regleras i 
Artskyddsförordningen och härstammar dels från EU:s två så kallade 
naturvårdsdirektiv: habitatdirektivet och fågeldirektivet, dels från svenska 
fridlysningsregler som funnits redan i den gamla naturvårdslagen. För 
närvarande är cirka 300 växt- och djurarter fridlysta i hela landet och ungefär 
50 växt- och djurarter fridlysta i ett eller flera län. I Örebro län finns idag cirka 
90 arter som är fridlysta. Fridlysning av en växt- eller djurart innebär oftast att 
arten skyddas mot plockning, dödande och infångande. Fridlysning beslutas av 
regeringen om det finns risk för att en växt- eller djurart försvinner eller utsätts 
för plundring. En art kan till exempel fridlysas om den riskerar att försvinna på 
grund av att den är sällsynt och samtidigt attraktiv för insamling som kan skada 
populationen. Även arter som är relativt vanliga kan behöva skydd om de är 
föremål för omfattande plockning eller uppgrävning.  

Natura 2000-områden och arter 
Natura 2000 skapades inom EU för att hejda utrotningen av djur och växter och 
för att hindra att deras livsmiljöer förstörs. Alla medlemsländer har pekat ut 
områden från de listor över livsmiljöer och arter som finns i habitat- och 
fågeldirektiven. Syftet med Natura 2000 är att bidra till bevarandet av den 
biologiska mångfalden inom gemenskapen genom att alla länderna tar ett 
ansvar för att säkra sin del av det gemensamma arv som naturen är. Natura 
2000-områden utses med stöd av två EU-direktiv: fågeldirektivet och 
habitatdirektivet. Områdena är utöver att de skyddas av särskild lagstiftning 
även områden av riksintresse enligt 4 kap. Miljöbalken. 
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I EU-direktiven listas vilka livsmiljöer och växt- och djurarter som är särskilt 
värdefulla. I Sverige har vi 90 av livsmiljöerna och drygt 100 av djur- och 
växtarterna i habitatdirektivets bilaga 1 och 2. Därtill häckar regelbundet cirka 
60 av fågeldirektivets fåglar i vårt land.  

Rödlistade arter 
En rödlista är en förteckning över alla de arter vars framtida överlevnad inte är 
säkrad inom ett land. I rödlistan har de olika arterna bedömts och klassificerats 
i skilda kategorier. De sammanfattar artens livssituation, alltså hur hotad den är. 
Listan ska vara ett hjälpmedel i arbetet med att bevara och skydda den 
biologiska mångfalden. Den har därför betydelse för bland annat alla som äger 
och förvaltar mark, för myndigheter och organisationer samt naturintresserade. 
Rödlistan uppdateras vart femte år då man väger in mängd faktorer som 
påverkar en art trend positivt eller negativt.  

Naturvårdsarbete inom privat sektor 
Förutsättningarna för den gröna infrastrukturen i odlingslandskapet är mycket 
komplexa. En förutsättning för att den biologiska mångfalden i 
odlingslandskapet ska bevaras är att jordbruket är livskraftigt. Samtidigt är 
många av de biologiska värden som jordbruket genererar beroende av extensiv 
drift och bete av naturliga gräsmarker som ofta är lågproducerande. För att 
stödja den del av jordbrukssektorn som gynnar grön infrastruktur mest har olika 
miljöersättningar och stödjande verksamhet inrättats vilka är kortfattat 
beskrivna på sid 65–66. 

Inom skogssektorn kompletteras det offentliga naturvårdsarbetet av ett 
omfattande privat naturvårdsarbete. Genom de bestämmelser som omgärdar det 
miljöcertifierade skogsbruket överhålls eller sköts stora arealer skog utifrån 
naturvårdsmål. Dessa skogsbestånd går under benämningen frivilliga 
avsättningar. Ofta rör det sig om bestånd som genom inventeringar klassats 
som så kallade nyckelbiotoper och objekt med naturvärden, alltså skogsbestånd 
med mycket höga biologiska värden. I Örebro län omfattar de frivilliga 
avsättningarna ungefär 3,8 procent av skogsmarken36. Alltså i paritet med den 
sammanlagda arealen formellt skyddad skog. Men sektorn behöver utöka de 
frivilliga avsättningarna om skogens gröna infrastruktur ska återupprättas. 
Enligt regeringens etappmål för ökat frivilligt skydd bör, omräknat till Örebro 
län, dessa avsättningar omfatta minst 4,9 procent senast 2020. Det betyder att 
ytterligare cirka 6 500 hektar skog bör avsättas till år 2020. 

                                                   

 

36 Avrapportering av regeringsuppdrag om frivilliga avsättningar, Skogsstyrelsen 
Meddelande 4 2017. 
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Transparent kunskap om de frivilliga avsättningarna är centralt i arbetet med 
skogens gröna infrastruktur. Inom arbetet med handlingsplanen har Sveaskog, 
Bergvik, länets kommuner och Fortifikationsverket delat med sig av sitt 
naturvårdsunderlag. Det innebär att kunskapsunderlaget om den gröna 
infrastrukturen är betydligt bättre i de områden där dessa aktörer är 
dominerande markägare jämfört med övriga länet. 

Privata landskapsinitiativ 
Sveaskog är länets största markägare och koncentrerar en del av sina frivilliga 
avsättningar i Ekoparker. I Örebro län finns två Ekoparker, Kilsbergen och 
Norra Vätterns skärgård. Ekopark Kilsbergen invigdes 21 september 2007 och 
är 3 700 hektar stor. Arealen skogsmark inom ekoparken är cirka 3 200 hektar 
och av den sköts 61 procent utifrån Naturvårdsmål. I de analyser av 
skogslandskapet som vi genomfört inom grön infrastruktur framträder 
Kilsbergen som unikt genom att det är det enda skogslandskapet i länet med 
tillräckliga tätheter av värdekärnor för att utgöra potentiell värdetrakt för de tre 
skogstyperna barrblandskog, tallskog och triviallövskog samtidigt. 

Sveaskog har även ett landskapsinriktat naturvårdsarbete i Skogaholmstrakten. 
Här är inriktningen ännu tydligare att gynna naturvärden kopplade till triviallöv 
och målsättningen är att bidra i arbetet med att skapa förutsättningar för 
återetablering av den vitryggiga hackspetten i länet. 

Bergvik är länets näst största markägare. Bergvik arbetar liksom Sveaskog med 
landskapsinriktat naturvårdsarbete i så kallade vitryggsområden. I Örebro län 
finns två områden i Hällefors kommun. Bergvik har även ett vitryggsområde i 
Värmland, strax väster om länsgränsen. 

En viktig åtgärd för att effektivisera det skogliga naturvårdsarbetet framöver är 
att utveckla samarbetet kring gemensamma kunskapsunderlag som bygger på 
alla kända naturvärden. Först när den kunskapen är på plats kan åtgärder riktas 
effektivt i landskapet och till dess kommer behoven av naturvårdsåtgärder att 
vara betydligt större än vad som är nödvändigt. 
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Utmaningar och övergripande prioriteringar 
Arbetet med att ta hänsyn till, bevara och utveckla grön infrastruktur är inget 
nytt. Allt naturvårdsarbete handlar om detta och även delar av exempelvis 
samhällsplaneringen. Det som framförallt är nytt är dels ambitionen att 
översiktligt försöka kartlägga de ekologiska sambanden för flertalet naturtyper i 
Sverige, dels ambitionen att öka samarbetet mellan olika aktörer i landskapet. 
Den nya kunskapen är tänkt att användas för att effektivisera befintligt arbete 
och utgöra grund för prioritering och genomförande av nya åtgärdsinsatser. 

I arbetet för grön infrastruktur finns flera stora utmaningar. En del är 
gemensamma för olika naturtyper och områden medan andra är specifika för 
enskilda naturtyper. 

I grunden saknas idag juridiska och ekonomiska styrmedel för att nå en 
fungerande grön infrastruktur och hållbar miljö. Detta är en grundläggande 
utmaning för arbetet med grön infrastruktur vilket medför att arbetet på många 
sätt handlar om att kompensera för denna grundläggande styrmedelsbrist. 

I kommande avsnitt presenteras först de grundläggande förutsättningarna för 
grön infrastruktur i länet och därefter fördjupad kunskapssammanställning av 
insatsområdena inklusive förslag till åtgärder. Åtgärderna är i mycket olika 
grad möjliga att genomföra inom nuvarande verksamhet och prioritering. De 
flesta förslagen är sådana att det antingen krävs nya uppdrag med finansiering 
från regering eller ansvarig myndighet nationellt eller att Länsstyrelsen 
och/eller annan berörd aktör omprioriterar befintliga verksamheter. 

Ökat samarbete och dialog 
En grundpelare i arbetet med grön infrastruktur är samarbete mellan de aktörer 
som påverkar och påverkas av landskapsförändringar och har rådighet över land 
och vatten samt mellan dessa och de myndigheter som ansvarar för att 
genomföra den nationella miljöpolitiken och politiken för areella näringar och 
samhällsplanering. 

Hållbar utveckling är inte en fråga enbart för offentlig förvaltning. Regering 
och riksdag skapar grundläggande juridiska och ekonomiska förutsättningar för 
arbetet mot ekologisk hållbarhet. Landskapets aktörer måste tillsammans med 
myndigheter komplettera dessa styrmedel med olika insatser i ett successivt 
förbättringsarbete om arbetet ska lyckas. Grön infrastruktur innebär en 
ambitionshöjning av detta förbättringsarbete och flera av de föreslagna 
åtgärderna handlar om att skapa arbetsgrupper för ökat samarbete. 

Kunskap 
En gemensam utmaning är bristen på underlag för kartläggning av grön 
infrastruktur och kunskap om ekologiska krav för olika arter i olika 
naturmiljöer. Arbetet och den kunskap vi har idag om arters krav på ekologiska 
sammanhang försvåras också av att arter reagerar olika snabbt på förändringar. 
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Det kan dröja flera tiotals år innan effekter av ändrad markanvändning ger full 
effekt på artnivå. I skogslandskapet finns exempelvis två trender samtidigt, dels 
en negativ trend för biologisk mångfald från ett drygt halvsekels intensiva 
skogsbruk dels en positiv trend från ökad hänsyn inom skogsbruket de senaste 
20–30 åren. 

Det saknas en kontinuerlig verksamhet som syftar till att ta fram kunskap för 
strategisk landskapsplanering i Sverige. Befintlig kunskap vilar på forskning 
och miljöövervakning som är designade och dimensionerade för att svara på 
andra samhällsbehov. Dessutom genomförs ibland kunskapsuppbyggande 
insatser i samband med olika projekt som exempelvis framtagandet av nationell 
strategi för skydd av skog. 

Här kan arbetet med grön infrastruktur förhoppningsvis fylla ett behov där 
nationella och regionala myndigheter tillsammans arbetar för att utveckla 
kunskapsunderlag för olika verksamhetsområdens behov. 

Vattenmiljöer 
Länets vattenmiljöer har under mycket lång tid påverkats negativt av 
fragmentering från dämning och rensning av vattendrag samt sänkning av sjöar. 
Det senaste halvseklet har miljöbelastningen på länets vatten ökat från 
jordbruk, skogsbruk och framförallt försurande nedfall. EU har lagstiftat om 
krav på vattenkvalitet och i Sverige har vattenförvaltningar upprättats för att 
driva arbetet med att uppnå EU:s vattendirektiv37. Länsstyrelsen har bedömt att 
det inte är rimligt att driva åtgärdsarbetet ytterligare längre jämfört med de 
åtgärdsplaner som tagits fram inom vattenförvaltningen. De nya insatser som 
arbetet med grön infrastruktur kan innebära bör därför styras till andra 
områden. 

Våtmarksmiljöer 
Även våtmarkerna har under lång tid påverkats negativt. Värst är situationen i 
odlingslandskapet där i stort sett alla våtmarker torrlagts för att rationalisera 
jordbruket. Idag sker, i liten skala, nyanläggning och restaurering av våtmarker 
i odlingslandskapet. I skogslandskapet har våtmarker historiskt påverkats av 
småskalig torvbrytning och utdikning för att rationalisera skogsbruket. Idag är 
påverkan betydligt mindre men ett stort restaureringsbehov av skadade 
våtmarker finns. Regeringen har nyligen lanserat en stor satsning på 
våtmarksrestaurering vilken vi räknar med kommer att ha stor positiv effekt på 
våtmarkernas gröna infrastruktur. Inom arbetet med den här handlingsplanen 
har våtmarkerna prioriterats lite lägre eftersom vi bedömer att hotsituationen 
mot dem inte är lika stor som för övriga naturtyper. Arbetet med 

                                                   

 

37 www.vattenmyndigheterna.se 
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våtmarkssatsningen som nu startas innebär dessutom att relevanta åtgärder 
påbörjas inom kort. 

Odlingslandskapet 
De största värdena för biologisk mångfald och grön infrastruktur i 
odlingslandskapet är kopplade till gräsmarkerna och till ett varierat 
åkerlandskap med miljöer som ger utrymme för vilda växter och djur. 

Till de största utmaningarna för länets gräsmarker hör att få djurhållningen 
lönsam och att styra de betesdjur som finns till naturbetesmarker i stället för att 
födas upp på stall och/eller beta på vallar. Vi behöver koppla arbetet med grön 
infrastruktur för gräsmarker till arbetet med den regionala livsmedelsstrategin 
och visa på vikten av lokal köttproduktion på naturbetesmarker samt verka för 
upphandling som gynnar lokala djuruppfödare. De ekonomiska ersättningarna 
för skötsel av gräsmarker måste utformas så att de gynnar den biologiska 
mångfalden bättre. Här måste vi genom samverkansgrupper både inom 
Länsstyrelsen och externt vara aktiva för att försöka påverka det nya 
Landsbygdsprogrammet så att det blir bättre villkor för brukandet av 
naturbetesmarker. Det behövs också en bättre samverkan inom Länsstyrelsen 
och med andra myndigheter i frågor som rör lantbrukare. 

Med en mer anpassad skötsel av infrastrukturens biotoper, som till exempel 
ledningsgator och vägkanter, finns stora möjligheter för gräsmarksarter i dessa 
miljöer. 

När det gäller åkermarkerna är den största utmaningen i länets skogs- och 
mellanbygder att bibehålla ett lönsamt småskaligt lantbruk med den biologiska 
mångfald och kulturmiljövärden som är kopplade till ett aktivt brukande av 
jordbruksmarken. I länets slättbygder är utmaningen att skapa ett mer varierat 
odlingslandskap med utrymme för olika arter, inte minst pollinerande insekter. 
Även för åkermarken är det viktigt med ekonomiska förutsättningar för att 
bevara och utveckla åkerlandskapets biologiskt värdefulla miljöer. Den 
regionala livsmedelsstrategin bör utformas för att gynna olika typer av 
lantbruksföretag som verkar för ett varierat åkerlandskap som gynnar biologisk 
mångfald och grön infrastruktur. 

Skogslandskapet 
I arbetet med skogens gröna infrastruktur är skyddet av befintliga värdekärnor 
högst prioriterat. För att nå miljömål och grön infrastruktur inom 
skogslandskapet behöver befintliga värdekärnor bevaras och kompletteras med 
ytterligare skydd, restaureringsinsatser och skötsel. Det innebär att på sikt 
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behöver arealen skog som undantas från skogsbruk mer än fördubblas38. 
Skogssektorn behöver också göra ytterligare naturvårdsinsatser utöver den 
frivilliga nivå av naturvårdsarbete som redan genomförs idag. Pågående arbete 
med implementering av målbilder för generell hänsyn och utveckling av 
kompletterande skogsskötselmetoder är också mycket viktigt för att målen 
inom Levande skogar ska nås. 

I de dialoger som skett inom arbetet med handlingsplanen har de större 
markägarna tydligt motsatt sig ytterligare frivilliga avsättningar och 
restaureringsinsatser utöver dagens nivå. Samarbetet kring grön infrastruktur 
behöver därför fokuseras till att effektivisera insatserna som görs idag genom 
bättre koordinering av åtgärderna i prioriterade landskap. Det kan exempelvis 
handla om gemensam landskapsplanering av formellt skydd och frivilliga 
insatser. Det är en viktig politisk fråga att lösa om och i så fall vem och hur 
tillräckliga resurser för behovet av skyddade områden ska lösas. De analyser 
som gjorts inom arbetet med handlingsplanen visar att medan det offentliga 
arbetet med områdesskydd prioriteras till värdetrakter så sker det frivilliga 
arbetet mer utspritt i landskapet. 

Ett förslag till nationellt skogsprogram har tagits fram och överlämnats till 
regeringen. Beroende på hur arbetet med förslaget utvecklas vidare kan det vara 
en väg framåt att ta fram ett gemensamt brett skogsprogram på regional nivå.  

Samhällsplanering och tätortsnära miljöer 
Samhällsplanering är ett viktigt verktyg för att styra hur landskapet ska 
användas och utvecklas och kan på så sätt bidra till den biologiska mångfalden, 
grönområden och grön infrastruktur. Eftersom en majoritet av befolkningen bor 
i våra tätorter är den tätortsnära naturen avgörande för många människors 
möjlighet till vardaglig rekreation, lek och fritidsaktiviteter, friluftsliv och 
naturupplevelse. Samtidigt är grön infrastruktur inne i våra tätorter och i 
randzonen mellan tätort och landsbygd utsatt för ett stort förändringstryck i takt 
med att nya bostäder och infrastruktur ska samsas om utrymme. Här ska många 
olika intressen, anspråk och behov vägas samman och alternativvärdet på mark 
är högt. Planering av våra tätorter behöver skapa förutsättningar för att 
upprätthålla och möjliggöra ett ekologiskt funktionellt landskap med 
livsmiljöer och spridningskorridorer för växter och djur. Det behövs även en 
stärkt planering för gröna och blå ytor i tätorterna för att säkra tillgången på och 
öka tillgängligheten till det bostadsnära naturlandskapet för att bidra till 
människors välbefinnande och välfärd. 

  
                                                   

 

38 Angelstam, Per. PM om behovet av ytterligare skydd av skog för att nå skogspolitiska 
mål och gröna infrastruktur i Örebro län, opublicerat inför remissen. 
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Val av insatsområden 
Mot bakgrund av länets utmaningar inom olika naturtyper och miljömål har vi 
valt att strukturera förslagen till åtgärder i fem insatsområden som 
sammanfaller med relevanta miljökvalitetsmål. Åtgärderna gäller även som 
åtgärder för respektive miljömål. Insatsområdena är: 

1. Levande sjöar och vattendrag 
2. Myllrande våtmarker 
3. Ett rikt odlingslandskap 
4. Levande skogar 
5. God bebyggd miljö – Tätortsnära natur. 

I tabellerna nedan sammanfattas förslagen till åtgärder i handlingsplanen. I 
kommande del presenteras fördjupade kunskapssammanställningar av 
insatsområdena inklusive förslag till åtgärder. Åtgärderna är i mycket olika 
grad möjliga att genomföra inom nuvarande verksamhet och prioritering. De 
flesta förslagen är sådana att det antingen krävs nya uppdrag med finansiering 
från regering eller ansvarig myndighet nationellt eller att Länsstyrelsen 
och/eller annan berörd aktör omprioriterar befintliga verksamheter. 

Sammanfattande tabeller över förslag till åtgärder 

Levande sjöar och vattendrag 

Utmaning Åtgärd Utförare 

Reglerade och kemiskt 
påverkade vattendrag 

Genomför vattenmyndighetens 
åtgärdsprogram med fokus på 
bevarande och utvecklande av 

värdetrakter för vatten 

Myndigheter och kommuner 
enligt vad som framgår av 

Vattenmyndighetens 
åtgärdsprogram 

Fortsatt kunskapsutveckling Fortsatt utveckling av 
kunskapsunderlag för sötvatten Länsstyrelsen 

Myllrande våtmarker 

Utmaning Åtgärd Utförare 
Brist på våtmarker i 
odlingslandskapet och stort 
antal skadade våtmarker i 
skogslandskapet 

Restaurera och nyanlägg 
våtmarker 

Kommunerna, Länsstyrelsen, 
större skogsbolag 

 Utred och ta fram ytterligare 
åtgärder Länsstyrelsen 

Brist på kunskap om 
påverkade våtmarker 

Fortsatt utveckling av 
kunskapsunderlag för 

våtmarker 
Länsstyrelsen 
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Ett rikt odlingslandskap 
Utmaning Åtgärd Utförare 
Brist på samarbete för 
effektiva åtgärder i ett 
landskapsperspektiv 

Extern samverkansgrupp för ett rikt 
odlingslandskap 

 

Länsstyrelsen och 
övriga aktörer i 

odlingslandskapet 

 
Intern samverkansgrupp för ett rikt 

odlingslandskap 
 

Olika enheter inom 
Länsstyrelsen 

   

Nedläggning av 
jordbruksmark och 
igenväxning av ängs- och 
betesmarker samt 
brynmiljöer och småbiotoper 

Rikta informationsinsatser om olika 
skötselmetoder och skapande av nätverk 

mellan olika aktörer i odlingslandskapet till 
värdetrakter 

Länsstyrelsen 

 Riktade rådgivningar och fältvandringar till 
djurägare och markägare inom värdetrakter  Länsstyrelsen 

 Kartläggning av finansieringsmöjligheter för 
särskilda projekt i värdetrakter Länsstyrelsen 

 

Särskilda projekt för att stärka grön 
infrastruktur i odlingslandskapets 

värdetrakter. Koppling till regional 
livsmedelsstrategi 

Länsstyrelsen och 
andra aktörer i 

odlingslandskapet 

 Underlag för prioritering i Länsstyrelsens 
och andra myndigheters ärenden 

Länsstyrelsen i 
samverkan med 

andra myndigheter  

   

Skyddade områden som en 
viktig del i gräsmarkernas 
gröna infrastruktur 

Anpassning av skötseln i och kring 
skyddade områden Länsstyrelsen 

 Utökat områdesskydd av odlingslandskap Länsstyrelsen 

   

Intensivt brukade åkrar i 
länets slättbygder 

Information och rådgivning om 
åkerlandskapets värden och möjligheter till 

åtgärder och miljöersättningar 
Länsstyrelsen 

   

Brist på kunskap för effektivt 
naturvårdsarbete i 
odlingslandskapet 

Fördjupade kunskapsunderlag inom 
föreslagna värdetrakter i odlingslandskapet 

 

Länsstyrelsen i 
samarbete med 
andra aktörer i 

odlingslandskapet  

 

Ta fram kunskapsunderlag och 
värdetrakter för ytterligare miljöer i 

odlingslandskapet 
 

Länsstyrelsen i 
samråd med andra 

aktörer i 
odlingslandskapet 
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Levande skogar 
Utmaning Åtgärd Utförare 

Brist på samarbete för 
effektiva åtgärder i 
landskapsperspektiv 

Samarbetsgrupp för Levande skogar 
 

Skogsstyrelsen och 
övriga skogliga 

aktörer 

 Samarbete om frivilliga avsättningar och 
formellt skydd i prioriterade områden 

 

Länsstyrelsen och 
övriga skogliga 

aktörer 

 Ökad grön infrastruktur i kommunala 
skogar 

 

Skogsstyrelsen och 
kommunerna 

 Samverkan inom värdetrakter för ädellöv Länsstyrelsen, 
Skogsstyrelsen, 
skogliga aktörer 

 Samverkan inom värdetrakter för tall Skogsstyrelsen, 
Länsstyrelsen och 

skogliga aktörer 

 Samverkan inom värdetrakt för bevarande 
av asknätfjäril 

Länsstyrelsen, 
Skogsstyrelsen och 

skogliga aktörer 

   

Resurssätt och skärp 
befintliga verktyg 

Genomför etappmålet om ökat frivilligt 
skydd 

 

Skogliga aktörer 

 Värdetraktsanpassad hänsyn – 
implementering av målbilder och 

prioritering per trakttyp 

Skogsstyrelsen, 
skogliga aktörer 

 Kommunikation för bevarande av 
oskyddade värdekärnor 

Länsstyrelsen 

 Hyggesfritt skogsbruk 
 

Skogsstyrelsen och 
skogliga aktörer 

 Mera tall Skogsstyrelsen och 
skogliga aktörer 

   

Brist på kunskap för effektivt 
naturvårdsarbete 

Kunskapsunderlag för prioritering av 
värdekärnor i skyddet av identifierade 

värdekärnor 
 

Länsstyrelsen och 
Skogsstyrelsen 

 Arbeta för nationell digital inventering av 
kontinuitetsskogar/potentiella värdekärnor 

 

Länsstyrelsen och 
Skogsstyrelsen 

 Genomföra nyckelbiotopsinventering Skogsstyrelsen 

 Fortsatt arbete med skogliga 
planeringsunderlag för naturvårdsarbetet 

 

Länsstyrelsen och 
Skogsstyrelsen 
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God bebyggd miljö och tätortsnära natur 

Utmaning Åtgärd Utförare 
Grön infrastruktur och 
ekosystemtjänster i samband 
med kommunala fysiska 
planeringen ska prioriteras 

Öka kunskap om betydelsen 
av grön infrastruktur och 

ekosystemtjänster 

Länsstyrelsen med delaktighet 
från kommuner 

   

Hitta verktyg och metoder för 
att stärka grön infrastruktur och 
ett ekosystemtjänstperspektiv i 
planeringen 

 

Sprida goda exempel på 
verktyg och metoder för hur 

grön infrastruktur och 
ekosystemtjänster praktiskt 
kan tillämpas i den fysiska 

planeringen. 
 

-Goda exempel för värdering 
av ekosystemtjänster 

 
-Goda exempel på ekologisk 
kompensation i planeringen 

Länsstyrelsen med delaktighet 
från kommuner 

Pilotprojekt för att omsätta 
ekosystemtjänster i en 

fördjupad översiktsplan (FÖP) 
eller planprogram 

   

Tillämpning och genomslag av 
grönstrukturplaner 

Stärka tillämpningen av 
grönstrukturplaner i den fysiska 

planeringen 

Länsstyrelsen med delaktighet 
från kommuner 

   

Integrera ekosystemtjänster 
internt inom Länsstyrelsen 
 

Integrera ekosystemtjänster 
internt inom Länsstyrelsen Länsstyrelsen 

   

Planeringsunderlag som stöd i 
planeringen 

Utveckla regionala 
planeringsunderlag för: 

-”Stora opåverkade områden” 
-Friluftsliv i planeringen och 

ekosystemanalys med funktion 
rekreation 

 

Länsstyrelsen 
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C.  

Insatsområden 
och åtgärder 
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Levande sjöar och vattendrag  
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika 
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion 
ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.39 

Arbete med grön infrastruktur är en förutsättning för att nå miljömålet Levande 
sjöar och vattendrag. Det görs genom att beskriva den ekologiska situationen i 
vattensystemet, samt att med ekologiska processer såsom spridning beskriva 
förutsättningarna för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 

Sverige är mycket rikt på sötvattensmiljöer vilka täcker tio procent av landets 
yta. Dessa sjöar, småvatten och vattendrag hyser ett stort antal olika livsmiljöer 
och tillhandahåller en lång rad ekosystemtjänster. Artrikedomen är större i 
vatten med naturliga flöden, i opåverkade stränder med omgivande svämplan, 
på opåverkade bottnar samt i vatten med god vattenkvalitet. Tyvärr är det inte 
många svenska sötvattensmiljöer som uppfyller dessa förutsättningar. 

De mest påtagliga utmaningarna för våra vattenmiljöer är den höga närvaron 
och påverkan från olika former av mänskliga aktiviteter såsom dammar, 
rensning, torrläggning, vattenreglering, försurning och övergödning. Några 
positiva trender de senaste decennierna är att påverkan från försurning och 
näringsbelastning minskat. Det grundar sig minskat nedfall av försurande 
ämnen och minskade utsläpp av fosfor från avloppsreningsverk. 

Sjöar och vattendragsmiljöer i länet 
Örebro län utgörs till stora delar av skogsbygd med Bergslagen i norr och 
Tiveden i söder. Samtidigt finns en omfattande slättbygd mitt i länet, 
Närkeslätten. Länet är beläget mellan Sveriges fyra största sjöar varav två av 
sjöarna sträcker sig in i länet, Vättern och Hjälmaren. Förutom detta ingår även 
delar av sjöarna Unden och Skagern, som också tillhör några av Sveriges 30 
största sjöar, i länet. Örebro län saknar kust och är beläget högst upp i 
huvudavrinningsområdena för Göta älv, Norrström och Motala ström. Högst 
upp i avrinningsområden förgrenar sig vatten rikligt i många mindre grenar 
vilket innebär att länet hyser en stor mängd mindre vattendrag. Totalt utgörs 
cirka 12 procent av länets yta av sjöar och vattendrag. 

Sjöarnas och vattendragens övergångsmiljöer 
Strandkanter och svämzoner intill sjöar och vattendrag är ofta särskilt artrika 
och värdefulla miljöer. De utgör miljöer med en stor variation som tidvis 
översvämmas. Många känsliga arter är beroende av livsmiljön som skapas med 
                                                   

 

39 Riksdagen svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag – Regeringens definition av 
miljömålet levande sjöar och vattendrag. 
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ömsom torrläggning och översvämning. Dessa översvämningsområden utgör 
också ett skydd mot översvämningar av infrastruktur nedströms och utjämnar 
således flödena. Stora översvämningar har inträffat framförallt i låglänta 
områden i länet vid ett flertal tillfällen. Nåra tätorter som drabbats är 
Lindesberg, Nora, Frövi och Vedevåg. 

Framförallt drabbas dock jordbruksmark och transportsystem hårt av 
översvämningar i länet. Flera tätorter har även drabbats av skyfall med 
översvämningar som följd. Många övergångsmiljöer är dock starkt påverkade 
av reglering, dikningar och invallningar vilket medför att kontakten med vatten 
minskat eller tagits bort. Detta har förstärkt översvämningar längre ner i 
avrinningsområden eftersom vattnet snabbare rinner ner till de låglänta 
områdena. 

Arterna i länets sjöar och vattendrag 
Det är många arter knutna till våra sjöar och vattendrag som påverkats negativt 
av mänsklig påverkan. Många av de rödlistade arterna, liksom flertalet mer 
vanliga arter, är beroende av god vattenkvalité för att det ska kunna leva och 
utvecklas. Ett exempel på en utsatt artgrupp är insekterna som i många fall har 
hela eller delar av sin utveckling knuten till vatten. Det gör dem känsliga för t 
ex övergödning eller försurning40.  

I länet finns det 43 arter knutna till sjöar och vattendrag som är rödlistade, 
varav 15 arter är hotade. De rödlistade arterna domineras av insekter, fåglar och 
kärlväxter, Figur 23. 

                                                   

 

40 Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade arter i Sverige 2015. 
http://www.artdatabanken.se/publikationer/bestall-publikationer/tillstand-och-trender-for-
arter-och-deras-livsmiljoer-rodlistade-arter-i-sverige-2015/ 

http://www.artdatabanken.se/publikationer/bestall-publikationer/tillstand-och-trender-for-arter-och-deras-livsmiljoer-rodlistade-arter-i-sverige-2015/
http://www.artdatabanken.se/publikationer/bestall-publikationer/tillstand-och-trender-for-arter-och-deras-livsmiljoer-rodlistade-arter-i-sverige-2015/
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Figur 23. Rödlistade arter i sjöar och vattendrag i Örebro län fördelat på olika artgrupper. De rödlistade 
arterna domineras av insekter, fåglar och kärlväxter. Utsökning och bearbetning av artfakta, 
Artdatabanken. 

En viktig art som speglar god vattenkvalité är flodpärlmusslan. Reproducerande 
bestånd kräver förekomst av värdfiskarna lax eller öring, ett permanent 
vattenflöde, relativt hög vattenhastighet och i de flesta fall ett klart, syrgasrikt, 
näringsfattigt och välbuffrat vatten med stabilt pH. Både värdfiskar och musslor 
gynnas även av fria vandringsvägar. Ett livskraftigt bestånd av flodpärlmussla 
är därför ett tecken, eller indikator på ett i många avseenden väl fungerande 
ekosystem med liten grad av mänsklig påverkan.41 Flodpärlmusslan används 
därför i arbetet med att klassificera vattendrags naturvärden och prioritera var 
naturvårdsåtgärder ska genomföras. 

I länet finns flodpärlmusslan i cirka 30 vattendrag, men i många av dem finns 
det ingen föryngring utan endast gamla musslor. 

Fiskarten asp är exempel på en hotad art i länet som är beroende av opåverkade 
lek- och uppväxtområden samt fria vandringsvägar. Det finns idag endast ett 
fåtal kända lekplatser för aspen i länet, bland annat i Svartån och Täljeån.42 

Exempel på kärlväxter som vi hittar i sjöar i länet med höga krav på 
vattenkvalité är de rödlistade växtarterna styvnate och bandnate. De är relativt 

                                                   

 

41 Bergengren, J. 2005. Åtgärdsprogram för bevarande av flodpärlmussla. 
Naturvårdsverket, Rapport 5429. 
42 Sallmén, N. 2016. Åtgärdsprogram för asp. Havs- och vattenmyndigheten, rapport 
2016:27. 
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konkurrenssvaga och tål inte att deras biotoper växer igen med fleråriga, 
storvuxna arter som till exempel vass. De kräver även klart vatten och tål i 
längden inte stark alggrumling.43 

Ekosystemtjänster från länets sjöar och vattendrag 
Vatten och vattenanvändning är nödvändig för många samhällsviktiga 
verksamheter samt för välfärden på landsbygden så väl som i tätorterna. De 
flesta av tätorterna är belägna vid åar eller sjöar där vatten har en central plats 
för uppkomsten av orterna och för landskapsbilden. Vatten är samhällets 
viktigaste livsmedel samtidigt som det utgör recipient för avlopp och många 
industrier. Vattenkraften är viktig för Sveriges elförsörjning. I Örebro län finns 
cirka 130 vattenkraftverk varav de flesta betraktas som småskalig vattenkraft. 
Endast ett 10-tal av kraftverken pekas ut av energimyndigheten som nationellt 
viktiga för elförsörjningen. 

På landsbygden skapar vattenmiljöer arbete bland annat som förutsättning för 
många industrier, natur- och kulturturism, friluftsliv och yrkesfiske. 
Vattenmiljöer utgör ofta populära områden för avkoppling och rekreation vilket 
skapar ett stort mervärde för många. Vatten har under lång tid haft en 
fundamental betydelse för länets utveckling i skogsbygden för hyttor, gruvor, 
kvarnar m.m. Detta uttrycks bland annat av det stora antalet dammar i länet 
varav ungefär hälften fortfarande används för främst produktion av elektricitet. 

Sjöarnas och vattendragens översvämningszoner har historiskt varit viktiga för 
jordbruket då mycket av djurens foder hämtades från dessa produktiva våtängar 
som vid översvämningar tillfördes näring av översvämningsvattnet. Men från 
slutet av 1700-talet och under 1800 och 1900-talen moderniserades jordbruket 
och behoven av åkermark ökade. Därför sänktes och reglerades flera sjöar och 
vattendrag på närkeslätten. Bland annat har Hjälmaren sänkts med nästan två 
meter. Utdikningen av översvämningsområden har dock förstärkt 
översvämningsriskerna i flacka områden på slätten. Vid några tillfällen det 
senaste århundradet har det inträffat stora översvämningar där jordbruksmark 
lagts under vatten. Detta har även varit grunden för en diskussion i länet om hur 
samhället behöver klimatanpassas i takt med att klimatet förändras. De senaste 
åren har skyfall varit återkommande och drabbat flera tätorter men även mindre 
orter på landsbygden. 

Fortfarande finns en mindre del naturliga översvämningsområden intill sjöar 
och vattendrag som tillåts översvämmas och som är viktiga miljöer för många 
arter och även till viss del skapar ett skydd mot översvämningar av tätorter och 
infrastruktur. 

                                                   

 

43 Jacobson, A. 2009. Åtgärdsprogram för hotade natearter 2008–2011. Naturvårdsverket, 
Rapport 5854. 
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Sammanfattningsvis bidrar länets sjöar och vattendrag med många tjänster vi 
uppskattar eller är helt beroende av. Närheten till en sjö eller ett rinnande vatten 
är för de flesta människor mycket uppskattat, vilket inte minst de höga priserna 
på strandnära boende indikerar. I Tabell 3 ges en kort uppräkning av några 
viktiga ekosystemtjänster vi får från sjöar och vattendrag och direkt eller 
indirekt bidrar till vårt välbefinnande. 

Tabell 3. Exempel på ekosystemtjänster från sjöar och vattendrag. De fyra kategorierna baseras på 
Millennium Ecosystem Assessment44. Under varje kategori ges exempel på ekosystemtjänster som 
sjöar och vattendrag kan bidra med45,46. 

Stödjande Reglerande Försörjande Kulturella 

Biogeokemiska 
kretslopp, t ex 
vatten, kol, 
kväve, syre, 
fosfor 

Reglering av luft och 
klimat 

Vattenförsörjning: 
dricksvatten  

Friluftsliv, 
naturturism 
vardagsrekreation 
och 
träningsaktiviteter 

Primärproduktio
n 

Kolupptag och 
kolinlagring 

Vattenförsörjning: ej 
drickbart vatten 

Mental och fysisk 
hälsa 

Fröspridning 

Förebyggande av 
översvämningar och 
andra väderrelaterade 
skador 

Livsmedel från 
sötvattensorganismer 

Estetiska värden 

Habitat och 
livsmiljöer  

Biologisk reglering av 
smittämnen och 
reglering av giftiga 
ämnen 

Genetiska resurser 
Landskapskaraktär: 
natur- och kulturarv 

Stabilitet och 
resiliens 

Biologisk 
efterbehandling av 
avfall och föroreningar 
med hjälp av 
sötvattenorganismer 

 Biobränsle 
Vetenskap, 
utbildning och 
information 

                                                   

 

44 Millenium Ecosystem Assessment (2010) Ecosystem and Human Well-Being – 
Synthesis. Washington DC: Island Press. The Common International Classification of 
Ecosystem Services (CICES) (2013) https://cices.eu/ (senast besökt 2018-03-10) 
45 Sandström U. G. (2016) Vägledning om Ekosystemtjänster i ärendehandläggning och 
annan verksamhet. Örebro: Länsstyrelsen i Örebro län rapport 2016:34. 
46 Havs- och vattenmyndigheten (2017) Ekosystemtjänster från svenska sjöar och 
vattendrag. Identifiering och bedömning av tillstånd. Rapport 2017:7. 

https://cices.eu/
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Stödjande Reglerande Försörjande Kulturella 

Ekologiska 
samspel, t ex 
näringsvävars 
dynamik, 
interaktion 
mellan trofiska 
nivåer, 
evolutionära 
processer 

Vattenrening, tillgång 
till grund- och ytvatten 
av god kvalité 

Kemikalieråvaror, t ex 
medicinska och 
kosmetiska råvaror från 
sötvattenorganismer  

Sociala relationer 
och spirituella 
upplevelser, 
inspiration 

Värdetrakter för länets sjöar och vattendrag 
Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till värdetrakter för vattenmiljöer i 
Örebro län, Figur 24. Förslaget utgår från förekomsten av hotade arter, 
signalarter, länsunika miljöer och miljöer som i mindre grad är påverkade av 
mänskliga ingrepp. Några arter som varit viktiga i urvalet av värdetraker är 
flodpärlmussla, tjockskalig målarmussla, asp, hårklomossa och öring. Till följd 
av att vatten utnyttjats fysiskt under lång tid återfinns nästan enbart värdetrakter 
i länets mindre vattendrag och är främst knutna till forsande vattenmiljöer och 
våtmarksområden. 

Länsstyrelsen har tidigare tagit fram prioriteringsunderlag för vattenmiljöer 
inom arbetet med miljömålen samt inom tidigare forsinventeringar och 
liknande. Urvalet av värdetrakter inom arbetet med grön infrastruktur utgår från 
tidigare prioriteringar samt utifrån förbättrad kunskap om livsmiljöer och 
utbredning av hotade arter. Värdetrakterna representerar de värdefullaste 
sjöarna och vattendragen ur ett biologiskt perspektiv och är en 
prioriteringsgrund för det fortsatta naturvårdsarbetet. Det är viktigt att komma 
ihåg att miljökvalitetsnormerna för vatten gäller för alla vatten oavsett koppling 
till värdetrakter eller om höga naturvärden finns eller inte finns i vattenmiljön. 
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Figur 24. Värdetrakter för sjöar och vattendrag i Örebro län. 

Hot mot grön infrastruktur i länets sjöar och vattendrag 
Vattnets historiska värde för verksamheter och för verksamheter idag innebär 
att vattendrag och sjöar i hög grad är exploaterade eller negativt påverkade av 
fysiska ingrepp som rötning och utdikning av våtmarker och skapande av 
barriärer i vattenlandskapet. Detta har medfört att den biologiska mångfalden i 



 

85 

vatten utarmats. Vissa arter har försvunnit och några finns kvar i små isolerade 
bestånd i särskilt mindre vattendrag som påverkats i mindre utsträckning. 

Tidigare vandrande en stor mängd fisk upp i vattendrag bland annat från de 
stora sjöarna. Exempelvis vandrade lax, öring och ål långt upp i 
Gullspångsälvens vattensystem. Idag finns ingen av dessa större fiskvandringar 
kvar i länet. Det gäller även andra vattendrag som till exempel Arbogaån och 
Svartån. Utbyggnaden av vattenkraft i länets större vattendrag skedde 
huvudsakligen under första hälften av 1900-talet. Dämningen av vattendragen 
förändrande ekosystemen då strömmande vatten ersattes med sjöliknande 
miljöer. I länets större vattendrag finns inga forsar kvar som är opåverkade av 
reglering eller torrläggning. Forsarna i Järleån (Arbogaåns vattensystem) är ett 
undantag men även de är starkt påverkade av reglering och vandringshinder. 
Länets större vattendrag är helt stängda för fiskvandring på grund av dammarna 
som utgör ekologiska barriärer. 

De mindre vattendragen är också påverkade men i mindre grad eftersom 
påverkan skedde mer småskaligt främst under 1800-talet och ännu längre 
tillbaka. I dag har skogsbruket stor påverkan på de mindre vattendragen. I 
länets slättbygd är både stora och små vattendrag påverkade av den 
markavvattning som genomfördes under senare hälften av 1800-talet och första 
hälften av 1900-talet. Markavvattningen har skapat områden med 
odlingsbarmark men har samtidigt reducerat våtmarksområden rejält vilket har 
haft stor påverkan på fågelliv, groddjur och andra vattenanknutna organismer 
som är knutna till dessa miljöer. Våtmarksområdena har även utjämnat höga 
flöden och hållit kvar vattnet i landskapet vilket ökar upptaget av 
näringsämnena. Vid rätning och dikning skapas snabba transportvägar för 
vattnet vilket medför att vattnet snabbare rinner vidare och därmed ökar 
övergödningen och översvämningarna nedströms i vattensystemen. 

Fosfor och kväve är viktiga näringsämnen för både land- och vattenväxter. 
Mänsklig verksamhet kan dock leda till att mer näringsämnen än vad som är 
naturligt kommer ut i sjöar och vattendrag och orsakar problem med 
övergödning. I ett övergött vatten ökar produktionen av biomassa, exempelvis 
växtplankton, vilket i sin tur leder till ökad grumlighet samt ökad 
syrgasförbrukning när det organiska materialet bryts ner vilket i värsta fall kan 
leda till bottendöd. Övergödning påverkar artsammansättningen och 
diversiteten hos vattenlevande växter och djur och kan göra vattnet mindre 
attraktivt för människan att vistas vid och bada i. Örebro län har 15 procent av 
sjöarna och 30 procent av vattendragen övergödningsproblem. 

Befintliga bevarandeinsatser för länets sjöar och vattendrag 
Natur och miljöskydd i vatten är ett komplext område eftersom vattenmiljöer 
kan påverkas av vattenregleringar långt uppströms vilket innebär att en kraftig 
påverkan av vattnet kan finnas även om ett lokalt område är skyddat. För att 
inte försämra läget än mer finns flera former av skydd som främst skyddar 
omgivningarna från exploatering. 
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Framförallt myndigheter arbetar med olika former av naturskydd till exempel 
naturreservat och Natura 2000 områden. Utöver detta finns generella skydd till 
exempel strandskydd och biotopskydd. Utgångspunkten för arbetet med 
limniskt områdesskydd är en klassning av värdefulla vatten inom 
miljömålsarbetet. I Örebro län omfattas totalt 25 av 60 sjöar och vattendrag47, 
som klassats som nationellt värdefulla eller nationellt särskilt värdefulla 
naturvatten, av ett varaktigt skydd i form av naturreservat. Klassningen av 
värdefulla vatten behöver dock kompletteras eftersom inventeringar under 
senare år har gett nya kunskaper om värdekärnor med t.ex. förekomst av 
flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla. 

Miljökvalitetsnormerna för vatten innebär ett generellt skydd för vattenmiljöer 
som innebär att förhållandena inte får försämras. Genom vattendirektivet ställs 
även krav på att åtgärder ska genomföras för att miljökvalitetsnormerna ska 
uppnås. 

För att förbättra situationen för flodpärlmusslan och övriga arter som gynnas av 
samma höga kvalité på vattendraget görs biotopförbättrande åtgärder i flera av 
vattendragen med musslor. Den viktigaste åtgärden bedöms vara borttagande 
av vandringshinder vilket tillgängliggör habitat för vattenlevande organismer. 
Habitat som ofta varit stängda under århundraden. När åtgärder genomförs vid 
dammar så är fokus ofta att öppna upp ett mindre avrinningsområde. När 
dammar ersätts med forsar eller naturliga sjöutlopp återställs även hydrologin i 
vattendraget. Åtgärder inbegriper även att lägga tillbaka sten på rensade 
vattendragssträckor eller återskapa lekbottnar med finare grusmaterial. 
Prioriteringen i åtgärdsarbetet utgår främst från forsmiljöer och hotade arter. 

En konsekvens av den tidigare intensiva malmhanteringen i länet är att 
metallhalterna är höga i många vattendrag på grund av lakning från varphögar 
och andra förorenade områden kopplat till gruvindustrin. 

Flera myndigheter arbetar för att minska övergödningen i länets slättområden. I 
länet finns flera sjöar och vattendrag som är påverkade av övergödning bland 
annat är Hjälmaren kraftigt övergödd. Tillsyn av punktutsläpp från enskilda 
avlopp, industrier och avloppsreningsverk genomförs för att minska utsläppen. 
Rådgivning till lantbrukare pågår också för att minska läckage av näringsämnen 
genom t.ex. förbättrade kantzoner mot vatten. I länets skogsbygd är många 
sjöar försurade och sedan slutet av 70-talet pågår kalkningsverksamhet i länet 
för att minska försurningen. 

Största utmaningarna för länets sjöar och vattendrag 
Kunskapen om naturvärden i länets vattendrag är tillräckligt bra och 
prioriteringsunderlag finns för arbetet med att bevara och återskapa länets 
värdetrakter i vattenmiljöer. Kunskapen är även god gällande miljöproblemen 

                                                   

 

47 Länsstyrelsen i Örebro län Årsredovisning 2017 
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försurning, övergödning och vandringshinder och annan fysisk påverkan. Vad 
gäller miljögifternas påverkan saknas dock tillräckliga kunskapsunderlag om 
påverkan på länets vatten. 

Under senare år har försurningen minskat något till följd av 
utsläppsminskningarna av försurade ämnen. Andra verksamheter orsakar dock 
försurning. Till exempel behöver ett anpassat skogsbruk med askåterföring 
införas för att minska påverkan från försurningen. Styrmedel för att införa detta 
saknas i stor utsträckning idag. 

Utmaningen att lösa övergödningsproblematiken i övergödda sjöar och 
vattendrag är stor. Ytterligare åtgärder behövs för att minska i synnerhet 
näringsläckaget från jordbruksmark, utsläpp från reningsverk, dagvatten och 
enskilda avlopp. I vissa fall behöver åtgärder för att minska läckaget från 
näringsrikt sediment i sjöar genomföras. Läckage från sjöars sediment beror 
ofta på historiska utsläpp. Att åtgärda läckaget från sjöars sediment är en 
mycket stor utmaning eftersom det inte längre enbart handlar om att minska 
utsläppen till sjöarna utan istället att genomföra storskaliga åtgärder i sjöarna. 

Den största utmaningen gällande arbetet med miljögifter de kommande åren är 
vår brist på kunskap. Övervakningen av miljögifter är resurskrävande på grund 
av det stora antalet ämnen som finns och analyskostnaderna är höga. 

En stor utmaning de närmsta årtiondena är miljöanpassning av vattenkraften. 
Regeringens förslag om ny lagstiftning för vattenkraft är mycket välkommet då 
nästan alla kraftverk i länet driver verksamheten utan miljöhänsyn med stöd av 
ålderdomliga vattendomar eller utan tillstånd. Utöver detta tillkommer arbetet 
med hundratals dammar som inte används för någon verksamhet som också 
behöver åtgärdas för att en helhetssyn på vattenmiljöer ska nås och habitat ska 
öppnas upp för vattenlevande organismer. I nuläget saknas dock i stor 
utsträckning finansiering och resurser för arbetet med dammar som inte berörs 
av vattenkraft. I mindre grad genomförs åtgärder vid vandringshinder i länet 
genom statsbidrag men om åtgärder vid dessa dammar ska utföras i större skala 
behöver ökade resurser och styrmedel tillsättas. En stor utmaning i arbetet med 
dammar är ingrepp och påverkan på kulturmiljöer. Flera dammar utgör 
värdefulla kulturmiljöer och det gäller att genomföra åtgärder som innebär ett 
så litet ingrepp i kulturmiljön som möjligt. I samband med tillståndsprövningar 
tas underlag fram för att kunna göra bedömningar av påverkan och vilket 
åtgärdsalternativ som uppnår miljökvalitetsnormen men samtidigt innebär 
minsta möjliga skada på kulturmiljön. 

Mycket att utmaningarna och åtgärderna som behöver genomföras 
sammanfattas i arbetet med vattenförvaltningen48. Det är ett ständigt pågående 
arbete men som behöver göras konkret i större utsträckning så att åtgärder 
genomförs för att nå miljökvalitetsnormen om god ekologisk status. Om 
                                                   

 

48 www.vattenmyndigheterna.se  

http://www.vattenmyndigheterna.se/
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miljökvalitetsnormerna nås kommer länets limniska värdekärnor i stor 
utsträckning att bevaras och sannolikt kommer flera vattendrag att restaureras 
och återfå höga naturvärden. 

Arbetet med områdesskydd i länets limniska värdetrakter fortsätter men takten 
behöver öka för att inte värdetrakterna ska hotas. Eftersom merparten av länets 
värdetrakter återfinns i små vattendrag, som är mycket känsliga för skogsbruk, 
är det viktigt att omgivningarna skyddas från exploatering. Dessa områden 
utgör även kärnområden för spridning av arter till större vattendrag när dessa 
restaureras. 

Åtgärder för grön infrastruktur  
I Örebro län finns inga opåverkade vattenmiljöer och konkreta åtgärder behövs 
därför i alla vatten för att säkerställa bevarandet av värdekärnor. Olika former 
av naturskydd finns men dessa syftar främst till att förhindra ny exploatering av 
vattenområden med omgivningar. 

Vattenmyndighetens åtgärdsprogram har antagits som grund för föreslagna 
åtgärder. Åtgärdsprogrammet är riktade mot samtliga berörda myndigheter som 
hanterar frågor kopplade till vatten. Om de föreslagna åtgärderna genomförs så 
att merparten av länets vatten följer miljökvalitetsnormen för vatten, det vill 
säga att god ekologisk status uppnås, så kommer vi ha återskapat en hållbar 
vattenanvändning i länet. Det är heller inte möjligt för Länsstyrelsen att inom 
ramen för grön infrastruktur föreslå mer långtgående mål än vad som framgår 
av åtgärdsprogrammet. 

Sammanfattande tabell över förslag till åtgärder 

Utmaning Åtgärd Utförare 

Reglerade och kemiskt 
påverkade vattendrag 

Genomför vattenmyndighetens 
åtgärdsprogram med fokus på 
bevarande och utvecklande av 

värdetrakter för vatten 

Myndigheter och kommuner 
enligt vad som framgår av 

Vattenmyndighetens 
åtgärdsprogram 

Fortsatt kunskapsutveckling Fortsatt utveckling av 
kunskapsunderlag för sötvatten Länsstyrelsen 

Åtgärder 

Genomför vattenmyndighetens åtgärdsprogram med fokus på 
bevarande och utvecklande av värdetrakter för vatten 

Syfte och mål 
Att skapa en hållbar användning av vatten genom miljöanpassning av befintliga 
verksamheter samt restaurering av negativt påverkade habitat. 

Beskrivning och motivering 
Miljökvalitetsnormerna har fokus på avrinningsområden. Utsläpp och fysisk 
påverkan av vatten påverkar hela avrinningsområdet och därför är 
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avrinningsområden en naturlig avgränsning för arbetet. Myndigheter är 
tvingade att följa miljökvalitetsnormer vid beslut och tillståndsprövning och de 
berör alla påverkanskällor på vatten till exempel skogsbruk, vattenverksamhet, 
utsläpp, diffusa utsläpp m.m. 

Detaljerade beskrivningar av åtgärdsprogrammet hittas på 
Vattenmyndigheternas webbplats http://www.vattenmyndigheterna.se/. 

Ansvar och deltagande 
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram är riktade mot myndigheter men får direkt 
påverkan på verksamheter i anslutning till vatten när beslut meddelas. 

Kostnader/resursbehov 
Miljökvalitetsnormerna för vatten följs inte i många vatten och därför kommer 
många åtgärder och omprövningar av verksamheter behövas i närtid för att 
normen ska uppnås. 

Utvärdering 
Åtgärden följs upp inom vattenförvaltningen. 

Fortsatt utveckling av kunskapsunderlag för sötvatten 

Syfte och mål 
Åtgärden syftar till att utveckla kunskapsunderlaget för sötvatten. Framförallt 
gäller det den fysiska förändringen av vattendrag och sjöar dvs dämning och 
omgrävning och vilka forsar/våtmarker som finns kvar och vilket ekologiskt 
värde de har. Målsättningen är att planeringsunderlagen ska vara aktuella och 
tillgängliga för privata och offentliga aktörer samt tillgängliga för allmänheten 
via Länsstyrelsens webb-GIS. 

Beskrivning och motivering 
Länsstyrelsen har ett omfattande underlag om sötvattenmiljöerna i länet. Men 
det finns ständigt ett behov av att utveckla och förfina kunskap för att bättre 
kunna överblicka åtgärdsbehov och planera åtgärder effektivare i ett 
landskapssammanhang. 

Ansvar, deltagande och tidplan 
Länsstyrelsen 

Kostnader/resursbehov 
Åtgärden ryms inom ordinarie verksamhet. 

Utvärdering 
Åtgärden återrapporteras inte. 
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Myllrande våtmarker 
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska 
bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden49 

Miljömålet preciseras bland annat som att våtmarker ska vara återskapade, i 
synnerhet där aktiviteter som exempelvis dränering och torvtäkter har medfört 
förlust och fragmentering av våtmarker, och arter knutna till våtmarker har 
möjlighet att sprida sig till nya lokaler inom sitt naturliga utbredningsområde. 

Arbete med grön infrastruktur är en förutsättning för att nå miljömålet 
Myllrande våtmarker genom att föreslå rumsligt prioriterad hänsyn i landskapet 
för att bevara våtmarkernas ekologiska processer. Grön infrastruktur kan även 
bidra till att tydliggöra var åtgärder som restaurering och nyanläggning kan 
göras för att optimera våtmarkers potential att producera viktiga 
ekosystemtjänster såsom vattenreglering, vattenrening och reglering av 
vattenflöden. 

Ett stort antal växter och djur är beroende av olika våtmarker. Många hotade 
eller missgynnade arter är kopplade till dessa naturmiljöer. En orsak är att stora 
arealer våtmark har torrlagts särskilt i odlingslandskapet. 

De främsta orsakerna till den dåliga situationen för våtmarkerna är utdikningar i 
skogsbruket som står för drygt hälften av Sveriges totala våtmarksförlust, och 
ytterligare 40 procent beror på sjösänkningar som har förvandlat våtmarker till 
jordbruksmark. Under det senaste seklet har nästan en fjärdedel av Sveriges 
ursprungliga våtmarker försvunnit. Störst andel har gått förlorad i 
slättlandskapen i södra Sverige. På närkeslätten beräknas cirka 90 procent av 
våtmarkerna ha dikats bort sedan början av 1800-talet50. Även i resten av 
Europa har våtmarksarealen minskat genom åren. Sverige är faktiskt ett av de 
mest våtmarksrika länderna i världen. Sverige kan därför sägas ha ett särskilt 
stort ansvar för våtmarker i Europa. 

I Sverige infördes redan 1994 ett förbud mot markavvattning i de delar av 
landet där flest våtmarker hade försvunnit. Förutom dessa utmaningar är även 
många av de resterande våtmarkerna påverkade av markavvattning och annan 
vattenverksamhet, skogsbruk, kvävenedfall, körskador och av att de inte längre 
hävdas med slåtter eller bete. Många våtmarkstyper riskerar även att påverkas 
av klimatförändringar och etablering av främmande arter. 

  

                                                   

 

49 Riksdagen svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag – Regeringens definition av 
miljömålet myllrande våtmarker. 
50 Miljöutsikt 2006. Når vi de regionala miljömålen? Länsstyrelsen i Örebro län publ nr 
2006:28. 
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Våtmarker i Örebro län 
En våtmark har en vattenyta vid eller över marknivå minst halva året och 
domineras av ört- eller risvegetation. 

Örebro läns yta består till ungefär sju procent av våtmarker inklusive 
sumpskogar. Den allra största delen återfinns i skogslandskapet och endast en 
liten del i jordbrukslandskapet. Olika typer av myrar är den vanligaste 
våtmarkstypen i länet varav mossar är den absolut vanligaste. Enligt 
våtmarksinventeringen är cirka 60 procent av länets totala våtmarker olika typer 
av mossar. Kärr är den näst vanligaste våtmarkstypen och utgör cirka 20 
procent av våtmarkerna51. På grund av att Örebro län ligger i gränslandet 
mellan södra och norra Sverige finns det många olika typer av våtmarker i 
länet, av både sydliga och nordliga slag. Det finns till exempel stora 
torvbildande myrmarker i västra delarna av länet och grunda näringsrika 
fågelsjöar och strandängar på Närkeslätten. Olika slags kärr, småvatten och 
sumpskogar finns spridda över stora delar av länet52. 

Särskilt våtmarkstäta områden finns i Hällefors och östra Lindesbergs kommun, 
i Kilsbergen och Degerfors och Laxå kommun samt i den sydöstra delen av 
länet av länet, Figur 25. 

 

                                                   

 

51 Våtmarker i Örebro län, Länsstyrelsen i Örebro län, publikation nr 1998:8 och 9 
52 Våtmarksstrategi för Örebro län, Länsstyrelsen i Örebro län och Skogsstyrelsen Region 
Svea, rapport nr 2011:28 
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Figur 25. Områden med höga tätheter av våtmarker i Örebro län utifrån tätheter i respektive myrregion 
och tätheter i Örebro län. Mörkbruna områden utgör de 50 procent våtmarkstätaste områdena och 
ljusbruna områdena de 80 procent tätaste områdena. GIS-analys genomförd av Länsstyrelsen i 
Västerbottens län. 

Förr fanns på Närkeslätten ett stort och variationsrikt våtmarkslandskap. Det 
landskapet försvann under 1800-talets stora utdikningar och nu återstår endast 
små spillror (Kvismaren, Oset-Rynnineviken och Tysslingen) som trots att de 
egentligen är förstörda miljöer hör till Sveriges värdefullaste slättvåtmarker. 
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Motsvarande mer naturliga våtmarkssystem finns närmast i Polen. I Biebrza 
nationalpark i Polen och andra naturliga våtmarkslandskap som fortfarande 
finns kvar på sina håll i Östeuropa kan man få en uppfattning av hur 
Närkeslätten tidigare såg ut. 

Slående med dessa områden är den komplexa mosaik av naturtyper som bildar 
sådana våtmarkslandskap. Själva basen i ett sådant landskap är ofta ett 
långsamt meandrande större vattendrag som letar sig ut över en slättbygd som 
periodvis översvämmas. Mängder av olika grunda vattensamlingar bildas där 
vatten blir stående, en del tillfälliga, andra mer permanenta. I utkanten av 
våtmarkslandskapet, och de öppna vattenytorna, förbyts de gräsdominerade 
markerna av fuktiga lövskogsmarker med mängder av småvatten. Dessa typer 
av stora opåverkade våtmarksområden är väldigt värdefulla för den biologiska 
mångfalden. 

Ur ett landskapsekologiskt perspektiv är det ofta gynnsamt om våtmarker ligger 
samlade i områden bestående av flera närliggande våtmarker, där en stor 
interaktion kan ske mellan de olika objekten. Örebro kommuns arbete med att 
anlägga och restaurera småvatten och andra våtmarker inom naturreservaten 
Rynningeviken och Oset är ett gott exempel på hur sådana våtmarkskomplex 
kan utformas. Inom Lifeprojektet RECLAIM arbetar Länsstyrelsen med 
motsvarande restaureringar i Tysslingen och Venakärret. Även i Kvismaren har 
restaureringar pågått under flera års tid. 

I arbetet med grön infrastruktur har vi använt resultat från kontinuerlig 
naturtypskartering av skyddade områden (KNAS) för att analysera och 
sammanställa kunskap om våtmarkerna i länet. Underlaget är kvalitetsgranskat 
endast inom skyddade områden men vi bedömer att det utgör det bästa 
underlaget för våtmarker som finns tillgängligt även utanför skyddade 
områden. Enligt KNAS finns det knappt 72 000 hektar våtmarker i Örebro län. 

I mitten på 90-talet inventerades våtmarkerna i länet översiktligt inom den 
nationella våtmarksinventeringen. Framförallt användes flygbilder i 
inventeringen. I södra länet ingick alla våtmarker över tio hektar i inventeringen 
och i norra länet alla våtmarker över 20 hektar. Totalt inventerades och 
naturvärdesbedömdes 979 våtmarksobjekt på totalt 41 151 hektar våtmark i 
länsinventeringen53. Samtliga ingående våtmarker klassades i en 
naturvärdesklass från 1 högst naturvärde till 4, övriga värden. 
Våtmarksinventeringen ligger fortfarande till grund för mycket av kunskapen 
om våtmarker i länet. 

Länsstyrelsen i Västerbotten har tillsammans med bland annat Länsstyrelsen i 
Örebro analyserat hur arealerna av värdefulla våtmarker fördelas i landskapet. 
Som värdefulla våtmarker räknas de våtmarker i våtmarksinventerings som 
                                                   

 

53 Våtmarker i Örebro län, Länsstyrelsen i Örebro län, publikation nr 1998:8 och 9 
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klassats till naturvärdeklass 1 och 2 samt våtmarker inom naturvärdeklass 3 
som inte är hydrologiskt påverkade. Områdena med de högsta tätheterna av 
värdefulla våtmarker framgår av Figur 26. Kalkpåverkade rikkärr finns 
framförallt i nordvästra och sydöstra delarna av länet. Rikkärr är en ovanlig och 
biologiskt värdefull våtmarkstyp som är beroende av någon typ av skötsel för 
att värdena ska bevaras54. 

 
Figur 26 Områden med höga tätheter av värdefulla våtmarker i Örebro län utifrån tätheter i respektive 
myrregion. Mörkröda områden utgör de 50 procent tätaste områdena och ljusröda områden de 80 
procent tätaste områdena. Rikkärren är förstorade. GIS-analys genomförd av Länsstyrelsen i 
Västerbottens län. 

                                                   

 

54 Sundberg, Sebastian. 2006. Åtgärdsprogram för bevarande av rikkärr: inklusive arterna 
gulyxne Liparis loeselii (NT), kalkkärrsgrynsnäcka Vertigo geyeri (NT) och större 
agatsnäcka Cochlicopa nitens (EN). Rapport / Naturvårdsverket; 5601. Naturvårdsverket.  
 
 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5601-8.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5601-8.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5601-8.pdf
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Våtmarkernas övergångsmiljöer 
Våtmarker som är bevuxna med skog klassas som sumpskogar. Enligt 
sumpskogsinventeringen som genomfördes i Sverige 1990 till 1998 definieras 
sumpskog som våtmarker med över 30 procents krontäckning av träd som är 
över tre meter höga.55 Enligt inventeringen finns 19 000 hektar sumpskog i 
Örebro län. En stor andel av sumpskogarna är påverkade av dikning i 
produktionshöjande syfte. I inventeringens redovisning av resultaten för 
Bergslagen dit Örebro tillsammans med Värmland, Dalarna och Gävleborgs län 
ingår är nära hälften av sumpskogarna påverkade av dikning. För mer 
information om olika typer av sumpskogar och naturvärden knutna till 
sumpskogar hänvisas till referensen ovan. I handlingsplanen hanteras 
sumpskogarna som skog. Någon särskild analys av sumpskogar har inte gjorts. 

I odlingslandskapet finns värdefulla våtmarker som samtidigt är gräsmarker. 
Våta gräsmarker hanteras i odlingslandskapskapitlet. 

Arterna i länets våtmarker 
Ett stort antal växter och djur är beroende av olika våtmarker, bl.a. myrar och 
sötvattensstränder, hyser totalt drygt 800 rödlistade arter, och för nästan 470 av 
dessa är våtmarkerna särskilt viktiga livsmiljöer 56. En orsak till att arter 
minskat är att stora arealer våtmark har torrlagts. I preciseringarna till 
miljökvalitetsmålet myllrande våtmarker anges att naturtyper och naturligt 
förekommande arter knutna till våtmarkerna ska ha gynnsam bevarandestatus 
och tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer. Hotade 
våtmarksarter ska ha återhämtat sig och livsmiljöer ha återställts. 

Våtmarker är artrika miljöer men artrikedom och antal rödlistade arter skiljer 
sig mellan de olika våtmarksmiljöerna. En speciellt artrik våtmarksmiljö är 
rikkärr, som är näringsfattiga men rika på kalk. De har en specialiserad och 
artrik flora. I Sverige är så många som hundra olika arter av orkidéer, starr och 
andrar kärlväxter och mossor rikkärrsspecialister. 57 Många våtmarksmiljöer, 
inklusive rikkärr, har dessutom hävdats genom olika former av slåtter och bete, 
vilket bidragit till att de varit artrika miljöer. 

Totalt finns det 94 rödlistade arter i länet som är knutna till våtmarker, varav 37 
är hotade. Fågelarter som är knutna till våtmarker är den enskilt vanligaste 
                                                   

 

55 Sveriges sumpskogar, resultat av sumpskogsinventeringen 1990–1998, Skogsstyrelsen 
meddelande 3:1999. 
56 Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade arter i Sverige 2015. 
http://www.artdatabanken.se/publikationer/bestall-publikationer/tillstand-och-trender-for-
arter-och-deras-livsmiljoer-rodlistade-arter-i-sverige-2015/ 
57 Sundberg, Sebastian. 2006. Åtgärdsprogram för bevarande av rikkärr: inklusive arterna 
gulyxne Liparis loeselii (NT), kalkkärrsgrynsnäcka Vertigo geyeri (NT) och större 
agatsnäcka Cochlicopa nitens (EN). Rapport / Naturvårdsverket, 0282-7298 ; 5601. 
Stockholm: Naturvårdsverket.  

http://www.artdatabanken.se/publikationer/bestall-publikationer/tillstand-och-trender-for-arter-och-deras-livsmiljoer-rodlistade-arter-i-sverige-2015/
http://www.artdatabanken.se/publikationer/bestall-publikationer/tillstand-och-trender-for-arter-och-deras-livsmiljoer-rodlistade-arter-i-sverige-2015/
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5601-8.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5601-8.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5601-8.pdf
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artgruppen av rödlistade arter i våtmarksmiljöer i länet. 21 procent av de 
rödlistade arter som är knutna till våtmarker i Örebro län är fåglar. Nästan lika 
många skalbaggar och även många fjärilar som är knutna till våtmarker och 
finns i länet är rödlistade. De grupperna utgör 16 respektive sju procent av de 
rödlistade arterna, Figur 27. 

 
Figur 27. Rödlistade arter i våtmarker i Örebro län fördelat mellan olika artgrupper. Totalt finns det 94 
rödlistade arter i länet som är knutna till våtmarker. Utsökning och bearbetning av artfakta, 
Artdatabanken. 

Det största hotet mot våtmarker och dess arter är torrläggning genom utdikning. 
Det leder obönhörligen till att miljöerna växer igen och de specialiserade 
arterna försvinner. För våtmarker som ligger i anslutning till sjöar och 
vattendrag är det vattenreglering som kan ge problem, då uteblivna naturliga 
vattenfluktuationer även här leder till igenväxning. För många rikkärr är 
utebliven hävd den största utmaningen och en given åtgärd för att rädda kvar 
eller återskapa naturvärden. 

Inom svensk miljöövervakning övervakas häckfåglar inom den så kallade 
häckfågeltaxeringen. Fältinsatserna genomförs av ideella krafter, i Örebro län, 
mot en liten ersättning. Data från övervakningen behandlas av Lunds 
Universitet och ligger till grund för ett antal indikatorer som följer upp de 
nationella miljökvalitetsmålen. På nationell nivå visar inte resultaten någon 
signifikant utveckling 58 Länsstyrelsen i Örebro län har beställt en utredning 
och utvecklingen i just Örebro län. Resultaten från denna är fortfarande 
opublicerade. Enligt den regionala analysen för Örebro län finns en signifikant 
positiv utveckling för de vanliga häckfåglar som ingår i indikatorn i Örebro län, 
Figur 28. 

                                                   

 

58 https://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=68&pl=1 
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Figur 28. Svensk miljömålsindikator för fåglar knutna till våtmarker åren 2002–2015 i Örebro län. 
Signifikant ökning, NS, d%/år = 11,0, p = 0,02, r2 = 0,36 sammanlagt och för arterna sångsvan och 
trana. För övriga två arter som ingår i indexet för våtmarker (enkelbeckasin och sothöna) finns inga 
signifikanta förändringar i Örebro län under åren 2002–2015. 

Ekosystemtjänster från länets våtmarker 
Våtmarker är multifunktionella, det vill säga en och samma våtmark kan fylla 
flera funktioner samtidigt. Våtmarker stärker och landskapets förmåga att hålla 
vatten och även balansera vattenflöden vilket medför en ökad tillgång på 
grundvatten. Förekomst av våtmarker innebär längre uppehållstider för vatten i 
landskapet. De senaste årens problem med torrperioder som till och med 
medfört ransonering av dricksvatten har alltfler uppmärksammat vikten av att 
stärka landskapets förmåga att hålla kvar vatten istället för att dika och dränera 
för att få bort det så fort som möjligt. 

Våtmarkernas renande förmåga av vatten från t ex tungmetaller, reducera 
näringsämnen i vattnet och därmed minska risken för övergödning, samt fångar 
upp slam är också viktiga funktioner hos våtmarker. De bidrar till ökad 
biologisk mångfald då många arter är helt eller delvis beroende av förekomsten 
av våtmarker. Våtmarker är bland de artrikaste miljöerna vi har. Andra mycket 
viktiga funktioner som våtmarkerna står för är minskad klimatpåverkan och 
klimatanpassning då de t ex binder kol och dämpar höga vattenflöden. De kan 
vara ett mycket viktigt skydd mot översvämningar och stormar, även mindre 
våtmarker bidrar till detta vilket kan verka förvånande. Våtmarker i anslutning 
till sjöar kan fungera som barnkammare för fiskyngel och följaktligen av stor 
betydelse för fiskförekomsten. Försvinner sådana ekosystemtjänster skulle det 
medföra stora kostnader att ersätta dem.  

Våtmarkerna står alltså för ett stort antal ekosystemtjänster men trots det så har 
vi varit mycket framgångsrika i att ta bort dem genom t ex dikning. Skadade 
våtmarker har en lägre förmåga att leverera dessa viktiga ekosystemtjänster. 
Miljömålet Myllrande våtmarker bidrar till att våtmarkernas viktiga 
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ekosystemtjänster vidmakthålls, men även att våtmarkernas värde för friluftsliv 
värnas och bibehålls. Följaktligen bör vi i högre grad nyanlägga och restaurera 
våtmarker för att exempelvis skapa bättre förutsättningar för 
grundvattenbildning, motverka skador av översvämningar samt minska 
förlusten av arter knutna till detta habitat. 

Värdetrakter för våtmarksmiljöer 
Förslaget till reviderade värdetrakter för våtmarker har tagits fram av en 
arbetsgrupp inom Länsstyrelsen. Utgångspunkten i arbetet har varit 
Länsstyrelsen i Västerbottens analys av koncentrationer av våtmarker i klass 1 
och 2 samt opåverkade våtmarker i klass 3 enligt våtmarksinventeringen. Vi har 
även tagit hänsyn till förekomsten av biologiskt värdefulla rikkärr och 
prioriterad våtmarkstyp i landskapet samt angränsande läns förslag till 
våtmarkstrakter. 

Värdetrakterna för våtmarker markerar de landskap i länet där hänsyn, 
restaurering och återskapande av våtmarkers värden ur biologisk synpunkt bör 
prioriteras, Figur 29. 
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Figur 29. Förslag till värdetrakter för våtmarker i Örebro län. Mörkröda områden utgör de 50 procent 
tätaste områdena med våtmarker med höga värden och ljusröda områden de 80 procent tätaste 
områdena. Rikkärren är förstorade. GIS-analys genomförd av Länsstyrelsen i Västerbottens län. 

Hot mot grön infrastruktur i länets våtmarker 
I skogsbygden har förhållandena i många våtmarker förändrats genom 
skogsdikningar, vägbyggen, torvbrytning och andra ingrepp. Torvbrytning 
förekommer framförallt i den västra delen av länet där huvuddelen av länets 
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torvbildande myrmarker finns. Hoten mot våtmarkerna i skogsbygden idag inte 
så stora på grund av att skogsdikning förbjudits. Viss påverkan sker fortfarande 
från skogsbruket. Det kan handla om avverkningar nära våtmarkskanter, 
körning över våtmarker i samband med skogsåtgärder. Påverkan sker också 
från arbete med att anlägga infrastruktur. 

I början av 1800-talet bredde grunda sjöar, slingrande vattendrag och våtmarker 
ut sig över stora delar av Närkeslätten. Från 1800-talets mitt och cirka 100 år 
framåt förändrades Närkeslätten radikalt. Stora arealer våtmarker dikades ut, 
vattendrag rätades ut och flera sjöar sänktes eller tömdes i syfte att skapa mer 
odlingsbar åkermark. Åtgärderna var nödvändiga. Det var under en tid när det 
var brist på livsmedel. Torrläggningen fortsatte emellertid, men i mindre 
omfattning, ända fram till 1990-talet. Den har medfört att endast få av de 
ursprungliga våtmarkerna finns kvar i odlingslandskapet. Under de senaste 
decennierna har dock trenden varit positiv för restaurering och anläggning av 
våtmarker. De pengar samhället har satsat på bl.a. områdesskydd och bidrag för 
våtmarksanläggningar har lett till att antalet våtmarker återigen börjar bli fler 
samt till en förbättrad skötsel av våtmarker. 

En utmaning i det viktiga arbetet med att anlägga och restaurera fler våtmarker 
i odlingslandskapet är att åtgärderna i kombination med ökad odling av 
höstgrödor och odling på stora fält gynnar stora betande fåglar - tranor, gäss 
och sångsvan. Dessa fåglar orsakar lokalt betydande skador och ökade 
arbetsinsatser för jordbrukare. Vi ser att detta riskerar att minska intresset bland 
lantbrukare för att anlägga och restaurera våtmarker. Länsstyrelsen arbetar 
löpande med att motverka problemen och kartlägga uppkomna skador så att 
drabbade lantbrukare kan få ersättning.59 

Befintliga bevarandeinsatser för länets våtmarker 
I skogslandskapet som innehåller den absoluta merparten av våtmarkerna är 
bevarandearbetet inriktat på att skydda våtmarkerna genom formellt skydd. 
Högst prioriterade är de våtmarker som ingår i den nationella myrskyddsplanen 
för Sverige60. Myrskyddsplanen omfattar 28 våtmarker i Örebro län på 
sammanlagt drygt 9 000 ha. Vid utgången av 2017 var 23 av dessa skyddade 
och drygt 2 000 hektar återstod att skydda. Målsättningen är också att skydda 
de värdefullaste våtmarkerna enligt våtmarksinventeringen. 

                                                   

 

59 Elmberg, J. & Månsson, J. (red.) 2018 Fakta för förvaltare: gäss och svanar. 
Kunskapssammanställning om bete, övergödning, smittspridning och skyddsjakt, 
Naturvårdsverket 2018 
60 Myrskyddsplan för Sverige, huvudrapport över revidering 2006 Rapport 5667, 
Naturvårdsverket 
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Det finns ett åtgärdsprogram för rikkärr61 och inom programmet har rikkärr 
inventerats i stora delar av länet och i vissa prioriterade kärr och områden 
genomförs åtgärder framför allt i form av restaureringar genom att 
igenväxningsvegetation har tagits bort och genom slåtter av vass. 62 

I odlingslandskapet finns stora behov av att restaurera och återskapa våtmarker. 
De senaste åren har stora arealer restaurerats inom LIFE-projektet RECLAIM 
som omfattar åtgärder för biologisk mångfald och friluftsliv i två av länets 
värdefullaste våtmarksområden, Tysslingen och Venakärret. Projektet 
finansieras till hälften av EU-medel. De senaste åren har även stora insatser 
gjorts i Kvismaren. Där har åtgärderna finansierats helt av nationella medel. 

EU-stöd för restaurering och nyanläggning av våtmarker i anslutning till 
odlingsmark är en viktig åtgärd som skulle behöva utvecklas betydligt. 

Ur ett landskapsekologiskt perspektiv är det ofta gynnsamt om våtmarker ligger 
samlade i områden bestående av flera närliggande våtmarker, där en stor 
interaktion kan ske mellan de olika objekten. Örebro kommuns arbete med att 
anlägga och restaurera flertalet närliggande småvatten och andra våtmarkstyper 
inom naturreservaten Rynningeviken och Oset är ett gott exempel på hur 
sådana våtmarkskomplex kan utformas. 

Största utmaningarna för länets våtmarker 
Om våtmarkernas gröna infrastruktur ska bevaras och på längre sikt utvecklas 
är det viktigt att skötseln av skötselkrävande våtmarker som strandängar och 
rikkärr garanteras. I odlingslandskapet finns ett stort behov av nyanläggning 
och restaurering av våtmarker. De verktyg och styrmedel som finns idag 
genererar inte en tillräcklig hög takt i detta restaureringsarbete. 

Även i skogslandskapet finns stora behov av restaurering av utdikade 
våtmarker. Hittills har restaurering av skogliga våtmarker skett i mycket 
begränsad skala men förhoppningsvis kan det regeringsuppdrag som lagts till 
Länsstyrelserna om restaurering av våtmarker innebära en vändpunkt. 

Åtgärder för grön infrastruktur  
Våtmarkerna har under lång tid påverkats negativt. Värst är situationen i 
odlingslandskapet där i stort sett alla våtmarker torrlagts för att rationalisera 

                                                   

 

61 Sundberg, Sebastian. 2006. Åtgärdsprogram för bevarande av rikkärr: inklusive arterna 
gulyxne Liparis loeselii (NT), kalkkärrsgrynsnäcka Vertigo geyeri (NT) och större 
agatsnäcka Cochlicopa nitens (EN). Rapport / Naturvårdsverket, 0282-7298; 5601. 
Stockholm: Naturvårdsverket.  
62 Hansson, J. 2018. Restaureringsåtgärder och inventering inför restaurering i fem rikkärr 
söder om sjön Älvlången – samt uppföljning av åtgärder i Venakärret. Länsstyrelsen i 
Örebro, opublicerad rapport. 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5601-8.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5601-8.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5601-8.pdf
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jordbruket. Idag sker dock i liten skala nyanläggning och restaurering av 
våtmarker i odlingslandskapet. I skogslandskapet har våtmarker historiskt 
påverkats av småskalig torvbrytning och utdikning för att rationalisera 
skogsbruket. Idag är påverkan betydligt mindre men ett stort 
restaureringsbehov av skadade våtmarker finns. 

Regeringen har nyligen lanserat en stor satsning på våtmarksrestaurering vilket 
är mycket glädjande. Inom arbetet med den här handlingsplanen har 
våtmarkerna prioriterats lite lägre eftersom vi bedömer att hotsituationen mot 
dem inte är lika stor som för övriga naturtyper. Arbetet med 
våtmarkssatsningen som nu startas innebär också att relevanta åtgärder ändå 
påbörjas inom kort. 

Sammanfattande tabell över förslag till åtgärder 

Utmaning Åtgärd Utförare 
Brist på våtmarker i 
odlingslandskapet och stort 
antal skadade våtmarker i 
skogslandskapet 

Restaurera och nyanlägg 
våtmarker Kommunerna, Länsstyrelsen 

 
Utred och ta fram ytterligare 

åtgärdsförslag för 
våtmarkernas behov 

Länsstyrelsen 

Brist på kunskap om 
påverkade våtmarker 

Fortsatt utveckling av 
kunskapsunderlag för 

våtmarker 
Länsstyrelsen 

Åtgärder 

Restaurera och nyanlägg våtmarker 

Syfte och mål 
Åtgärdens syfte är att i betydligt högre utsträckning jämfört med i idag 
restaurera våtmarker i skogs- och odlingslandskapet. I odlingslandskapet är det 
också mycket högt prioriterat att nyanlägga våtmarker. 

Beskrivning och motivering 
Våtmarker levererar många reglerande ekosystemtjänster som flödesreglering, 
filtrering och annan rening av markvatten. Regeringen har nyligen gett uppdrag 
och resurser till en våtmarkssatsning i Sverige. Satsningen kommer att innebära 
en väsentlig ökning av restaureringstakten av våtmarker i länet. 

Ansvar och deltagande 
Kommunerna söker och genomför åtgärderna eventuellt i samarbete med annan 
aktör. Länsstyrelsen fördelar medel. Även Länsstyrelsen kan söka medel av 
Naturvårdsverket för åtgärder. 

Kostnader/resursbehov 
Länsstyrelsen får bidrag av Naturvårdsverket för administration. 
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Utred och ta fram ytterligare åtgärdsförslag för våtmarkernas behov 

Syfte och mål 
Åtgärdens syfte är att i betydligt högre utsträckning jämfört med i idag 
restaurera våtmarker i skogs- och odlingslandskapet. I odlingslandskapet är det 
också mycket högt prioriterat att nyanlägga våtmarker. 

Beskrivning och motivering 
Våtmarker levererar många reglerande ekosystemtjänster som flödesreglering, 
filtrering och annan rening av markvatten. Regeringen har nyligen gett uppdrag 
och resurser till en våtmarkssatsning i Sverige. Satsningen kommer att innebära 
en väsentlig ökning av restaureringstakten av våtmarker i länet. 

Ansvar och deltagande 
Kommunerna söker och genomför åtgärderna eventuellt i samarbete med annan 
aktör. Länsstyrelsen fördelar medel. Även Länsstyrelsen kan söka medel av 
Naturvårdsverket för åtgärder. 

Kostnader/resursbehov 
Länsstyrelsen får bidrag av Naturvårdsverket för administration.  

Fortsatt utveckling av kunskapsunderlag för våtmarker 

Syfte och mål 
Åtgärden syftar till att utveckla kunskapsunderlaget för våtmarker. Framförallt 
behöver kunskapen om var påverkade våtmarker finns och vilka som är mest 
prioriterade att åtgärda utvecklas. Målsättningen är att planeringsunderlagen 
ska vara aktuella och tillgängliga för privata och offentliga aktörer samt 
tillgängliga för allmänheten via Länsstyrelsens webb-GIS. 

Beskrivning och motivering 
Inom arbetet med grön infrastruktur har ett enkelt planeringsunderlag tagits 
fram. Det baseras på täthetsanalyser av mängd våtmarker och värdefulla 
våtmarker. Tiden har varit knapp och materialet är inte färdigbearbetat. 
Dessutom finns behov av planeringsunderlag för förekomsten av diken i 
våtmarker. I takt med att ny kunskap tillkommer kommer det att finnas 
möjlighet att utveckla befintligt underlag. Eftersom underlaget är centralt för att 
arbeta strategiskt med grön infrastruktur behövs en plan och verksamhet för 
uppdatering av materialet. 

Ansvar, deltagande och tidplan 
Länsstyrelsen 

Kostnader/resursbehov 
I viss omfattning bör åtgärden kunna prioriteras inom ordinarie verksamhet 
men för att utveckla nya delar av kunskapsunderlaget behövs nya medel. 

Utvärdering 
Åtgärden återrapporteras inom ordinarie återrapportering samt inom särskild 
återrapportering av grön infrastrukturuppdraget. 
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Ett rikt odlingslandskap  
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden 
och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.63 

Naturvärdena i dagens odlingslandskap är resultatet av hur människan brukat 
mark under flera tusen år. Många av odlingslandskapets kvalitéer för biologisk 
mångfald hänger därför intimt ihop med de kulturhistoriska värden som vittnar 
om hur våra förfäder levde och brukade marken.  

Gräsmarker av värde för biologisk mångfald finns även utanför dagens 
odlingslandskap. På senare år har till exempel infrastrukturens biotoper 
uppmärksammats som möjliga livsmiljöer och förbindelselänkar för 
jordbrukslandskapets arter. Det handlar då oftast om att miljöerna längs 
ledningsgator, järnvägar och bilvägar är rester av det äldre odlingslandskapet 
som fortfarande hålls öppna genom slåtter och/eller röjning. 

Den gröna infrastrukturen i odlingslandskapet är dock till största delen 
beroende av lantbruksföretag med betande djur som går på naturbetesmarker. 
Den är också beroende av ett åkerbruk som ger utrymme för vilda växter och 
djur på åkerrenar, i diken, på åkerholmar och i lövskogsbryn. Huvuddelen av 
odlingslandskapets värden bevaras därför mest effektivt genom att skapa 
lönsamma förutsättningar för fortsatt och anpassat brukande.  

Länsstyrelsen och Region Örebro län tar för närvarande, tillsammans med olika 
aktörer i länet, fram en regional handlingsplan för livsmedelskedjan som utgår 
från länets särskilda styrkeområden för livsmedelsproduktion. Målet är en 
hållbar regional handlingsplan för livsmedelsområdet, något som även kan 
komma att gynna arbetet med grön infrastruktur i odlingslandskapet.  

Nedläggning av jordbruk och igenväxning av det öppna landskapet innebär 
idag stora utmaningar för odlingslandskapets biologiska mångfald och gröna 
infrastruktur. Jordbruksverket konstaterar att den negativa trenden för 
odlingslandskapets arter och naturtyper inte bryts trots omfattande 
miljöersättningar, rådgivningsverksamhet, hög andel skyddade områden i de 
värdefullaste ängs- och betesmarkerna samt lagstiftning. 

I en strategi för odlingslandskapets biologiska mångfald tar Jordbruksverket 
därför nu fram förslag på hur hela naturvårdsarbetet bättre kan samordnas så att 
det finns en gemensam långsiktig syn på vilka insatser som behövs, var de 

                                                   

 

63 Riksdagen svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag – Regeringens definition av 
miljömålet ett rikt odlingslandskap. 
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behövs och hur styrmedel bör utformas och fördelas för att ge bäst miljöeffekt 
och samtidigt bidra till förutsättningar för ett konkurrenskraftigt lantbruk så att 
förslagen får acceptans hos lantbrukarna. I arbetet medverkar även 
Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna.64 

Fåglar är en artgrupp som drabbats av förändringarna i odlingslandskapet och 
som används som indikatorer även för andra arter. I Örebro län visar det 
europeiska indexet för vanliga jordbruksfåglar en svagt minskande trend under 
åren 2002–2015, Figur 30.  

 
Figur 30. Europeiskt index för vanliga jordbruksfåglar åren 2002–2015 i Örebro län. Tendens till 
signifikant minskning, (*), d%/år = -1,8, p = 0,06, r2 = 0,26. Buskskvätta, Törnsångare, Stare och 
Gulsparv minskar signifikant. För övriga arter (tofsvipa, sånglärka, ladusvala, ängspiplärka, gulärla, 
törnskata, hämpling, pilfink) som ingår i indexet finns inga signifikanta förändringar i Örebro län. 

  

                                                   

 

64 Jordbruksverket. En strategi för odlingslandskapets biologiska mångfald. 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/jordbruksverketsmiljomalsarbet
e/enstrategiforodlingslandskapetsbiologiskamangfald.4.4224fc4d159550e9652d591a.htm 
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Gräsmarkerna i länet 

Äldre fodermarker 
Den häradsekonomiska kartan, som för Örebro län är från 1860-talet, visar ett 
landskap som skiljer sig mycket mot dagens. Det var då arealen ängsmark var 
som störst och för Örebro län var den ungefärliga arealen äng vid den här tiden 
drygt 100 000 ha. Siffran för hela Sverige var cirka två miljoner hektar äng65. 
Det här var marker som inte gick att plöja för att de var för blöta eller steniga 
och de gödslades inte. Gräs och örter slogs på somrarna och höet användes för 
att utfodra djuren under vintern, Figur 31. 

 

Figur 31. Slåtter vid Karstorps gård, Hammar, Askersund år 1900. Foto: Bernhard Hakelier. 

Djuren betade framför allt på utmarkerna i skogen och det fanns stora 
sammanhängande områden med skogsbetesmarker med både välbetade och 
svagt betade gräsmarksytor samt större och mindre bestånd av buskar eller 
träd66. 

                                                   

 

65 http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_ovrigt/ovr3_10.pdf 
66 http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_ovrigt/ovr3_31.pdf 
 
 

http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_ovrigt/ovr3_10.pdf
http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_ovrigt/ovr3_31.pdf
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Indelningen i inägor med åkrar och ängar och utmarker med bete på skogen 
dominerade det svenska odlingslandskapet i nästan 2000 år. Men succesivt 
ökade produktionen allt mer genom bland annat skiftesreformer, nya 
odlingsmetoder och grödor.67  

Under 1800-talets andra hälft och in på 1900-talet minskade slåtterbruket 
kraftigt till förmån för vallodlingen på åkermark. Många ängar odlades upp och 
andra blev till betesmarker. Efter nedläggningen av gårdar och igenväxningen 
av jordbrukslandskapet under 1900-talets andra hälft återstår idag endast en 
spillra av de en gång så utbredda ängsmarkerna, Figur 32 .  

År 2017 uppges arealen slåtteräng i länet till 211 hektar68. Figur 33 visar en 
jämförelse av arealer för ängsmarker och andra gräsmarker vid olika tider i 
Örebro län. 

 
Figur 32. Ängsmark på Häradskartan från 1860-talet (kartan till vänster) jämfört med jordbruksblock 
med betes- och ängsmarker på 2010-talet (kartan till höger). Örebro län. Ungefärlig areal ängsmark var 
på 1860-talet drygt 100 000 ha. Därutöver tillkom stora arealer betesmarker på utmarkerna. Ungefärlig 
areal betes- och slåttermark år 2016 (inklusive en del marker utan jordbruksstöd) var drygt 10 000 
hektar.  

                                                   

 

67 http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_ovrigt/ovr3_10.pdf 
68 https://www.miljomal.se/Miljomalen/Regionala/Regionalt/?l=18&t=Lan&eqo=13 
 

http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_ovrigt/ovr3_10.pdf
https://www.miljomal.se/Miljomalen/Regionala/Regionalt/?l=18&t=Lan&eqo=13
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Figur 33. Jämförelse av arealer för ängsmarker och andra gräsmarker vid olika tider i Örebro län. 
Arealen jordbruksblock som var ängsmark uppgick år 2017 till drygt 200 hektar. 

Gräsmarkerna i dagens landskap 

Ängar och betesmarker 
De ängar som inte stenröjdes eller dikades för att bli åkermark i och med att 
jordbruket moderniserades, övergick ofta till att bli inhägnade betesmarker på 
den gamla inägomarken. Skogsbetet upphörde i stort sett helt.  

Betesdjuren har bidragit till att bevara den biologiska mångfalden i 
gräsmarkerna och därmed också det över tusenåriga biologiska kulturarvet, 
Figur 34. 

  

Figur 34. Betesdjur i Älvhyttan. Foto: Elisabeth Karlsson 

Ängs- och hagmarksinventering 
I och med jordbrukets fortsatta utveckling minskade även arealen betesmarker 
dramatiskt under den andra halvan av 1900-talet. Utarmningen av 
odlingslandskapets flora och fauna var en av 1980-talets stora miljöfrågor och 
under åren 1987 till 1992 genomförde Länsstyrelsen den första stora 
systematiska inventeringen av äng- och betesmarker i Örebro län inom ramen 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

Ängsmark på
häradskartan ca

1860-tal

Ängsmark 2017 Betesmark och
ängsmark 2010-tal

Gräs- och
buskmark inkl
vägkanter och
ledningsgator

2010-tal

Areal (ha)



 

109 

för det nationella projektet ”Ängs- och hagmarksinventeringen”. Totalt 
beskrevs drygt 2 300 hektar naturlig fodermark fördelad på 456 objekt.69  

Ersättningar till ängs- och betesmarker  
Resultaten från bland annat ängs- och hagmarksinventeringen ledde till 
nationella satsningar på bidrag i början av 1990-talet för att fortsätta hålla 
markerna i hävd, så kallade NOLA/LOLA-bidrag (Naturvårdsåtgärder i 
odlingslandskapet respektive Landskapsvårdsåtgärder i odlingslandskapet). 

I samband med Sveriges inträde i EU år 1995 introducerades ett första svenskt 
miljöprogram för jordbruket med olika ersättningsformer för skötsel av 
betesmarker och ängar.70  

Ängs- och betesmarksinventeringen 
Under åren 2002–2004 gjorde regeringen och Jordbruksverket en ny satsning 
på en nationell inventering kallad ”Ängs- och betesmarksinventeringen”. 
Inventerarna från Länsstyrelsen hittade denna gång knappt 5000 hektar 
betesmarker och knappt 200 hektar ängar i Örebro län. Drygt 3000 hektar 
klassades som värdefulla naturtyper enligt Art- och habitatdirektivet.71  

Ängs- och betesmarksinventeringen kompletteras kontinuerligt med nya 
marker. Just nu ligger fokus på att göra återbesök i många av de marker som 
inventerats tidigare och som inte längre har miljöersättningar för att se vad som 
hänt.72 Resultaten från inventeringen publiceras i databasen TUVA som finns 
på Jordbruksverkets webbplats73. 

Enligt ungefärliga siffror från sammanställningar 2017 är cirka 27 procent av 
Örebro läns jordbruksblock med markslag bete eller slåtteräng utpekade som 
ängs- och betesmarksobjekt med värdefulla naturtyper inom ängs- och 
betesmarksinventeringen, Figur 35. 

  

                                                   

 

69 Länsstyrelsen i Örebro län. 1995. Ängs- och hagmarker i Örebro län. Publ.nr 1995:14 
och 1995:15. 
70 http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra00_20.pdf 
71 Länsstyrelsen i Örebro län. 2006. Ängs-och betesmarker i Örebro län 2002–2004. 
Publ.nr. 2006:17. 
72http://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket/pressochmedia/nyheter/nyheter2017/n
yinventeringavsvenskaangsochbetesmarker.5.664a4f4815e282ceb764b6bc.html 
73 http://www.jordbruksverket.se/tuva 

http://www.jordbruksverket.se/tuva
http://www.jordbruksverket.se/tuva
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Figur 35. Cirka 27 procent av jordbruksblock för betesmarker och slåtterängar ingår i ängs- och 
betesmarksinventeringen (enligt Länsstyrelsens ungefärliga sammanställningar i samband med GIS-
analyser 2017). 

Betesmarker och ängar med miljöersättning 
Enligt ungefärliga siffror från sammanställningar 2017 inom arbetet med grön 
infrastruktur är det nära 8000 hektar, cirka drygt 70 procent av jordbruksblock 
med betesmark och ängar i Örebro län, som har eller nyligen har haft 
miljöersättningar. Nära 50 procent av markerna har särskilda värden och drygt 
20 procent allmänna värden, Figur 36. 

  

73%

27%

Jordbruksblock med betesmarker och ängar utanför ängs- och
betesmarksinventeringen: ca 7 800 hektar
Betesmarker och ängar som ingår som värdefull naturtyp i ängs- och
betesmarksinventeringen: ca 2 900 hektar
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Figur 36. Betesmarker i Örebro län fördelade på jordbruksblock utan miljöersättning och block med olika 
typer av miljöersättning (enligt Länsstyrelsens ungefärliga sammanställningar i samband med GIS-
analyser 2017). 

I vår ungefärliga sammanställning av total areal betesmark och äng har vi 
använt oss av samtliga jordbruksblock som är angivna som betesmark eller 
slåtteräng i Jordbruksverkets blockdatabas. Vi får då en högre totalareal, totalt 
drygt 10 000 ha, än vad som redovisas i Jordbruksverkets statistik för totalareal 
betesmarker och äng. Det beror troligen på att vissa jordbruksblock ligger 
utanför samtliga stödsystem för jordbruket och därför inte i kommer med 
Jordbruksverkets statistiksammanställning. En del av de jordbruksblock som är 
med i vår sammanställning kan också vara oanvända för närvarande men har 
ändå brukats i ganska sen tid. Anledningen till att vi tagit med samtliga 
jordbruksblock är att syftet för arbetet med grön infrastruktur är att hitta och 
visa potentialen i landskapet. Figur 37 visar utvecklingen för totalarealen 
betesmark och ängar från 2003 till och med 2017 enligt Jordbruksverkets 
statistik. 

Utvecklingen av arealen betesmarker har i stort sett legat still de senaste åren 
men tack vare att ett antal betesmarker restaurerats var det en liten ökning 
mellan 2016 och 2017. Det totala antalet nötkreatur i länet har också ökat något 
de senaste åren. För år 2015 beräknades antalet djur till drygt 33 000. För år 
2017 beräknas antalet nötkreatur uppgå till drygt 34 000.74  

 

                                                   

 

74 https://www.miljomal.se/Miljomalen/Regionala/?l=18&t=Lan&eqo=13 
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https://www.miljomal.se/Miljomalen/Regionala/?l=18&t=Lan&eqo=13
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Figur 37. Betesmarksarealer (inklusive ängar) i Örebro län enligt Jordbruksverkets statistik.75  

Långliggande vallar 
Ibland kan gränsdragningen mellan betesmarker/ängar och långliggande vallar 
på åkermark vara svår och även många av de långliggande vallarna kan ha 
biologiska värden. Med utvecklingsmedel från Jordbruksverket har 
Länsstyrelsen i Västra Götaland visat att ängsvallar kan ha en minst lika artrik 
och intressant flora som traditionella ängar och därför är ett mycket viktigt 
komplement i ett landskapsperspektiv76. 

Gräsmarksmiljöer utanför odlingslandskapet 
Dagens landskap innehåller många "nya" typer av gräsmarksbiotoper som 
vägkanter, kraftledningsgator, flygplatser och golfbanor.  

Infrastrukturens biotoper 
Trafikverket har i över 20 år genomfört inventeringar av artrika vägkanter där 
man till exempel senarelägger slåttertidpunkten77. Även Svenska kraftnät78 har 
på senare år inventerat stora delar av stamnätet och pekat ut ”värdekärnor” i 
                                                   

 

75http://statistik.sjv.se/PXWeb/pxweb/sv/Jordbruksverkets%20statistikdatabas/Jordbruksver
kets%20statistikdatabas__Arealer__1%20Riket%20län%20kommun/JO0104B6.px/?rxid=5
adf4929-f548-4f27-9bc9-78e127837625 
76 http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/om-
lansstyrelsen/vart-uppdrag/projekt/angvallsprojektet/2017/1%20Ängsvallsprojektet.pdf 
77 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/natur-kultur-
och-landskap/artrika-vag--och-jarnvagsmiljoer/ 
78 https://www.svk.se/drift-av-stamnatet/trygg-elforsorjning/miljopaverkan/biologisk-
mangfald 
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ledningsgatorna där ett arbete med att anpassa skötseln nu inleds. Genom att 
ytterligare utveckla skötseln på större arealer av infrastrukturens biotoper kan 
dessa miljöer ha en stor utvecklingspotential för biologisk mångfald och grön 
infrastruktur, Figur 38. Enligt Länsstyrelsens preliminära beräkningar från 2017 
finns drygt 28 000 hektar vägkanter och knappt 8000 hektar ledningsgator i 
Örebro län. Även vid flygplatser finns gräsmarker där skötseln skulle kunna 
anpassas. Goda exempel finns till exempel vid Arlanda flygplats. 

       

Figur 38. Gräsmarker vid vägar, ledningsgator och järnvägar. Foto: Helena Rygne. 

Hyggen 
Forskare vid Linköpings universitet (Per Milberg, Karl-Olof Bergman, Lars 
Westerberg, mfl) har visat att hyggen med ängsmarkshistorik ofta är mycket 
rika på ängs- och hagmarksväxter och på fjärilar. Upp till tio år efter 
avverkningen har dessa marker stor betydelse för nektarsökande insekter. 
Forskarna menar att på en landskapsskala kan hyggena på gammal inägomark 
fungera som en del av den gröna infrastrukturen för gräsmarksarter, Figur 39. 

 
Figur 39. Fjärilsinventering på hygge på gammal inägomark. Foto: Helena Rygne 

Fornlämningar 
Kompletteras efter remiss 

Golfbanor och övningsområden mm 
Ytterligare miljöer med gräsmarker är till exempel golfbanor och 
övningsområden. I golfbanornas ”ruff” finns ofta rester från det gamla 
kulturlandskapet som torrängsfragment och andra gräsmarker.  

Övningsområden, kompletteras efter remiss. 
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Arterna i länets gräsmarker 
Målet för arbetet med arter bör vara att se till att gräsmarkernas gröna 
infrastruktur erbjuder livsmiljöer och spridningsvägar för vilda växt- och 
djurarter. I preciseringar till miljömålet ska hotade naturtyper och arter knutna 
till odlingslandskapet ha gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk 
variation, och deras naturmiljöer ska ha återhämtat sig. För att klara detta 
behöver samtidigt hot mot biologisk mångfald från främmande arter stoppas. 

I länet finns det 178 arter som är rödlistade som vi finner i öppna gräsmarker, 
varav 54 arter är hotade79. I våra betes- och slåttermarker är det insekter som 
dominerar bland de rödlistade arterna, framför allt fjärilar, skalbaggar och 
steklar, därefter kommer kärlväxter och svampar, Figur 40. 

De mest artrika och värdefulla gräsmarkerna är ogödslade torra, magra och 
blomrika slåtter- eller betesmarker. Om det dessutom är kalkpåverkad mark 
ökar sannolikheten ytterligare för att sällsynta eller rödlistade arter ska trivas 
där. Solvarma och blomrika gräsmarker är viktiga för många värmegynnade 
arter av insekter, t e x steklar och fjärilar, just för kombinationen av ett överflöd 
av mat i form av nektar från blommor och varma livsmiljöer. Här finner vi även 
många arter av ängssvampar som är beroende av hävdade ogödslade 
gräsmarker. En annan viktig gräsmarksmiljö i länet är öppna betade strandängar 
vid näringsrika sjöar. Här finns en mångfald av fågelarter som är knutna till den 
här typen av livsmiljö.  

Det finns också flera åtgärdsprogram för hotade arter som är knutna till våra 
gräsmarker, till exempel för fältgentiana80, ängssvampar81 och vildbin på 
ängsmark82. 

                                                   

 

79 Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade arter i Sverige 2015. 
http://www.artdatabanken.se/publikationer/bestall-publikationer/tillstand-och-trender-for-
arter-och-deras-livsmiljoer-rodlistade-arter-i-sverige-2015/ 
80 Lennartsson, T. 2015. Åtgärdsprogram för fältgentianor i naturliga fodermarker 2015–
2019. Naturvårdsverket, rapport 6681. 
81 Jordal, J. B. 2011. Åtgärdsprogram för svampar i ängs- och betesmarker 2011–2015. 
Naturvårdsverket, rapport 6423. 
82 Karlsson, T. & Larsson, K. 2011. Åtgärdsprogram för vildbin på ängsmark 2011–2016. 
Naturvårdsverket, rapport 6425. 

http://www.artdatabanken.se/publikationer/bestall-publikationer/tillstand-och-trender-for-arter-och-deras-livsmiljoer-rodlistade-arter-i-sverige-2015/
http://www.artdatabanken.se/publikationer/bestall-publikationer/tillstand-och-trender-for-arter-och-deras-livsmiljoer-rodlistade-arter-i-sverige-2015/
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Figur 40. Rödlistade arter i öppna gräsmarker i Örebro län. I betes- och slåttermarker är det insekter 
som dominerar bland de rödlistade arterna, framför allt fjärilar, skalbaggar och steklar. Därefter kommer 
kärlväxter och svampar. Utsökning och bearbetning av artfakta, Artdatabanken. 

Fjärilar och fåglar används som indikatorer för biologisk mångfald i gräsmarker 
inom miljömålsuppföljningen83. Under den period man inventerat fjärilar 
(sedan 2010) är trenden svagt minskande men det är egentligen för tidigt att 
uttala sig om den långsiktiga trenden. Sett till hela Sverige hade indexet för 
fåglar i ängs- och betesmarker gått ner med 23 procent mellan 2002 och 2017. 
Indexvärdet som finns för Örebro län gäller förändringar mellan 2002 och 2015 
och i vårt län syns ingen signifikant nedgång, Figur 41. Vissa arter som 
buskskvätta, törnsångare, stare och gulsparv som är knutna till gräsmarker visar 
dock på en säkerställd nedgång i länet. 

 

                                                   

 

83 https://www.miljomal.se/Miljomalen/13-Ett-rikt-odlingslandskap/ 
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Figur 41. Svensk miljömålsindikator för fåglar i ängs- och betesmarker åren 2002–2015 i Örebro län. 
Ingen signifikant förändring, NS, d%/år = -1,5, p = 0,14, r2 = 0,17. Buskskvätta, törnsångare, stare och 
gulsparv minskar signifikant. För övriga arter som ingår i indexet (tofsvipa, ladusvala, stenskvätta, 
gulärla, törnskata, hämpling) finns inga signifikanta förändringar i Örebro län under åren 2002–2015. 

Ekosystemtjänster från länets gräsmarker  
Länets gräsmarker tillhandahåller en mängd viktiga ekosystemtjänster. En av 
de viktigaste är att de möjliggör en förbättrad pollinering av grödor om de 
ligger i anslutning till en odlad gröda. Genom ett varierat landskap med 
frånvaro av stora monokulturer gynnas artdiversiteten och därmed också en 
naturlig kontroll av skadedjur84, 85.  

Gräsmarkerna är också viktiga för produktion av livsmedel som kött och 
mjölkprodukter, genom dels bete men också foderproduktion. 
Naturbetesmarkerna har ofta höga kulturhistoriska värden och ängs-och 
hagmarksfloran är en del av vårt biologiska kulturarv. Öppna marker bidrar 
även till rekreationsupplevelser genom dess höga artdiversitet och upplevelsen 
av ett öppet landskap som uppskattas av många människor. Gräsmarker är 
följaktligen mångfunktionella, det vill säga de bidrar med många olika 
ekosystemtjänster som vi dessutom inte alltför sällan tar för givna utan att tänka 
på skötsel och bevarande som de kräver. Enligt preciseringar i 
miljökvalitetsmålen ska odlingslandskapets viktiga ekosystemtjänster vara 

                                                   

 

84 Roubinet E., 2016. Food webs in Agroecosystems. Implications for Biological Control of 
Insect Pests. Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences, Department of 
Ecology Uppsala, Doctoral Thesis, 2016:29.  
85 Argument för ekosystemtjänster. 
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/2071489-rapport-
argument.pdf?pid=19706  
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vidmakthållna. Dessutom ska värden för friluftslivet vara värnade och 
bibehållna och tillgängliga för människor. 

Värdetrakter för gräsmarker i Örebro län 
Utgångspunkten för arbetet med att ta fram värdetrakter för gräsmarker i 
Örebro län är de forskningsresultat som visar på att arealen av en viss naturtyp 
är den absolut viktigaste faktorn för en fungerande grön infrastruktur (se ovan). 
Med hjälp av analyser i GIS (geografiska informationssystem) har vi därför 
visat vilka områden i länet som har störst arealer gräsmarker inom ett visst 
landskapsavsnitt. 

Det analysverktyg som vi använt är Focal Statistics i GIS-programmet ArcGIS. 
Vi har delat in gräsmarkerna i torra/friska gräsmarker och fuktiga gräsmarker. 

Analyser för torra/friska gräsmarker 
I arbetet med att välja ut vilka gräsmarkstyper som ska ingå i analysen för torra 
friska gräsmarker och hur de ska viktas har vi samarbetat med Karl-Olof 
Bergman som är forskare på Linköpings universitet. Förutom kända ängs- och 
betesmarker har vi även lagt till andra typer av gräsmarker som vi utifrån 
forskningsresultat och erfarenhet bedömt som viktiga för olika gräsmarksarter.  

Som viktig referens för analyserna har vi använt den landskapsekologiska brist- 
och funktionalitetsanalys som togs fram av Pro Natura för Östra 
Vätterbranterna år 201586. I den rapporten finns statistiskt säkerställda 
tröskelvärden som fallit ut för 14 arter där flera även förekommer i Örebro län, 
Figur 42. 

Med utgångspunkt från tröskelvärden för arter inom 5x5 km-rutor som fallit ut i 
studien i Östra Vätterbranterna har vi satt skalan för resultaten av analyserna i 
Örebro län.  

                                                   

 

86 http://www.pro-natura.net/publikat-filer/Landskapsekologisk%20Brist-
%20och%20Funktionalitetsanalys.pdf 
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Figur 42. Diagram över tröskelvärden för fokusarter i torra friska gräsmarker. Arter som ger statistiskt 
säkerställda tröskelvärden för att med 80 procent sannolikhet förekomma i en ruta om 5x5 km. 
Värdeaxeln anger areal torra/friska gräsmarkstyper som är Natura 2000-klassade. Beräkningarna avser 
rutor om 5x5 km. Röd triangel anger beräknat tröskelvärde, linjen anger 95 procent konfidensintervall 
för det beräknade tröskelvärdet. Det valda sammanvägda tröskelvärdet för detta mått på biotopen är 
200 hektar torra/friska Natura 2000-klassade gräsmarker. Diagrammet är hämtat ur rapporten: 
Landskapsekologisk Brist- och Funktionalitetsanalys87. För Örebro län har vi valt ut de arter som är 
inringade med rött, ängsmetallvinge (tröskelvärde 100 ha) och sexfläckig bastardsvärmare (tröskelvärde 
50 hektar) som särskilda fokusarter. 

De arter som vi valt ut som särskilda fokusarter för torra friska gräsmarker i 
Örebro län är ängsmetallvinge och sexfläckig bastardsvärmare, Figur 42. Dessa 
arter får indikera livskraftiga fjärilsbestånd som i sin tur visar på fungerande 
ekosystem och rika livsmiljöer även för andra arter. Fjärilar svarar också snabbt 
på om förutsättningarna förbättras eller försämras. De flesta fjärilar stannar 

                                                   

 

87 Landskapsekologisk Brist- och Funktionalitetsanalys. Avseende sex olika biotoper med 
huvudsakligt fokus på biosfärområde Östra Vätterbranterna. Leif Andersson, Heidi Paltto, 
Thomas Appelqvist, Claes Hellsten, Rapport 2015-06-26, Pro Natura 
http://www.pro-natura.net/publikat-filer/Landskapsekologisk%20Brist-
%20och%20Funktionalitetsanalys.pdf 
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inom samma eller närliggande områden livet igenom så förändringar i 
populationerna speglar därför förändringar som sker på relativt lokal nivå. 88 

 

Figur 43. Ängsmetallvinge och Sexfläckig bastardsvärmare. Foto: Johanna Månsson Wikland 
(Ängsmetallvinge), Sture Hermansson (Sexfläckig bastardsvärmare). 

Underlag till analyserna 
Vi har analyserat tätheter av värdekärnor, stödhabitat och tilläggsmarker. I 
analysen har vi viktat värdekärnor till 100 procent och stödhabitat till  
50 procent. Tilläggsmarkerna har fått olika viktning beroende på vilket 
kvalitativt värde vi bedömt att de har för gräsmarksarter. I Tabell 4 anges de 
GIS-lager som använts i analyserna och vilken viktning de fått. Vi kommer att 
presentera en mer utförlig dokumentation av ingående GIS-lager samt hur 
analysen gjorts senare under 2018. 
  

                                                   

 

88 https://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-
indikatorer/Indikatorsida/Fordjupning/?iid=322&pl=1&t=Land&l=SE 
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Tabell 4. GIS-lager som använts i täthetsanalyser för torra/friska gräsmarker. Fuktiga gräsmarker har 
maskats bort med hjälp av fastighetskartans sankmarksskikt (utom för ängs- och betesmarksobjekt med 
Natura 2000-naturtyper för torra/friska gräsmarker som hämtats direkt från Jordbruksverket). 

 GIS-lager Viktning 

Vä
rd

ek
är

no
r 

1 a. Ängs- och betesmarksobjekt (Natura 2000-naturtyper för torra/friska 
gräsmarker) 

100 % 

1 b. Betesmarker och slåtterängar med särskilda värden (torra/friska) 100 % 

1 c. Inlandssand89 100 % 

1 d. Öppna kalkhällar (jordartskartan) 100 % 

1 e. Sv kraftnäts värdekärnor + Trafikverkets artrika vägkanter 100 % 

St
öd

ha
bi

ta
t 2 a. Ängs- och betesmarksobjekt (restaurering, torra/friska) 50 % 

2 b. Betesmarker och slåtterängar med allmänna värden (torra/friska) 50 % 

2 c. Jordbruksblock bete/slåtter (övriga, torra/friska) 50 % 

Ti
llä

gg
sm

ar
ke

r 

3 a. Öppen hällmark (jordartskartan) 20 % 

3 b. Sandtäkt 50 % 

3 c. Ledningsgator och vägar (som korsar häradsekonomiska kartans ängar 
alternativt som korsar sand eller kalk) 

70 % 

3 d. Ledningsgator och vägar generellt 10–20 % 

 

  

                                                   

 

89 http://gpt.vic-metria.nu/data/land/Rapport_baskartering_sandmarker_april_2014.pdf 
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Av Figur 44 framgår vilka arealer och andelar av värdekärnorna som ingått i 
analysen. Det är något förvånande att så stor areal av betesmarker och ängar 
med särskilda värden ligger utanför ängs- och betesmarksinventeringen. Det är 
dock en bild som stämmer överens med den regionala miljöövervakningen av 
gräsmarker som visar att det i södra Sverige finns ungefär lika stor areal av 
värdefulla betes-och slåttermarker inom som utanför TUVA90. 

 
Figur 44. Fördelning av värdekärnor som ingår i täthetsanalys för torra friska marker. 

Analysresultat – kartor 
I Figur 45 visas resultaten för täthetsanalyserna för torra/friska gräsmarker. I 
den första kartan där vi enbart använt Natura 2000-klassade torra friska 
gräsmarker som underlag är det få områden som når upp till tätheter på över 50 

                                                   

 

90 Glimskär m.fl. 2016. Resultat för småbiotoper, gräsmarker och myrar i regional 
miljöövervakning 2009–2014. Länsstyrelserna. Utgivare: Länsstyrelsen i Örebro län, 
publ.nr 2016:35 

43%

37%

2%
2%

11%

5%

Ängs- och betesmarksobjekt (naturtyp): ca 1900 hektar

Betesmarker och ängar med särskilda värden utanför ängs- och
betesmarrksobjekt (naturtyp): ca 1 600 hekter

Naturtyp inlandssand: ca 70 hektar

Öppna kalkhällar: ca 90 hektar

Artrika vägkanter (Trafikverket): ca 500 hektar

Artrika ledningsgator i stamnätet (Svenska kraftnät): ca 200 hektar
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hektar per 5x5 kilometer som är tröskelvärdet för vår fokusart sexfläckig 
bastardsvärmare (se ovan). Ju fler gräsmarker vi lägger till i analyserna desto 
fler blir de gröna områdena som kommer upp i över 50 hektar och vi kan se 
potentialen i landskapet. 

 

 

Figur 45. Täthetsanalys för torra/friska gräsmarker i Örebro län. För respektive karta anges vilka 
underlag som använts i analyserna. Se även Tabell 4. 

Analyser för fuktiga gräsmarker 
Precis som för de torra/friska gräsmarkerna har vi gjort analyser för fuktiga 
gräsmarkstyper. För de fuktiga gräsmarkerna har vi inga referenser till arter 
men vi har ändå använt samma skala som för de torra/friska gräsmarkerna. 
Täthetsanalysen är alltså även för de fuktiga gräsmarkerna gjord för täthet inom 
5x5 kilometer och vi har satt gränserna på samma intervall. 

Underlag till analyserna 
För de fuktiga markerna har vi enbart analyserat tätheter av värdekärnor och 
stödhabitat till skillnad mot de torra/friska gräsmarkerna där vi även hade med 
”tilläggsmarker”, se ovan. Eventuellt kan analysen utvecklas med tillägg av fler 
fuktiga gräsmarkstyper. Vi har viktat värdekärnor till 100 procent och 
stödhabitat till 50 procent.  
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I Tabell 5 anges de GIS-lager som använts i analysen och vilken viktning de 
fått.  

Tabell 5. GIS-lager som använts i täthetsanalyser för fuktiga gräsmarker. Grönt = värdekärnor, Gult = 
stödhabitat. Fuktiga gräsmarker har valts ut med hjälp av fastighetskartans sankmarksskikt (utom för 
ängs- och betesmarksobjekt med Natura 2000-naturtyper för fuktiga gräsmarker som hämtats direkt 
från Jordbruksverket). 

GIS-lager Viktning 

1 a. Ängs- och betesmarksobjekt (Natura 2000-naturtyper för fuktiga gräsmarker) 100 % 

1 b. Betesmarker och slåtterängar med särskilda värden (fuktiga) 100 % 

2 a. Ängs- och betesmarksobjekt (restaurering, fuktiga) 50 % 

2 b. Betesmarker och slåtterängar med allmänna värden (fuktiga) 50 % 

2 c. Jordbruksblock bete/slåtter (övriga, fuktiga) 50 % 
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Figur 46 visar resultaten för täthetsanalyserna för fuktiga gräsmarker.  

 
Figur 46. Täthetsanalys för fuktiga gräsmarker i Örebro län. I täthetsanalysen ingår arealer med 
värdekärnor och stödhabitat. Se även Tabell 5. 

Förslag till värdetrakter 
Med analysresultaten för de torra/friska gräsmarkerna som utgångspunkt har vi 
tagit fram förslag till värdetrakter för torra/friska gräsmarker, Figur 47. Det 
analysresultat som varit mest vägledande i utpekandet av värdetrakter är det 
som har värdekärnor, stödhabitat och tilläggsmarker som underlag (se ovan i 
Figur 45) och där dessa marker tillsammans kommer upp i över 50 hektar per 
5x5 kilometer. Vi har även tagit hänsyn till de områden där ledningsgator och 
vägar har stor betydelse och kommer upp i över 100 hektar per 5x5 kilometer i 
den sista kartan, Figur 45. 

För de fuktiga gräsmarkerna har vi ännu inte föreslagit några värdetrakter men 
de högsta tätheterna för fuktiga gräsmarker hamnar nästan helt inom de 
föreslagna värdetrakterna. Även de gräsmarker som faller ut i den nationella 
analys som gjorts för gräsmarker (värdekärnor och stödhabitat, både torra och 
fuktiga gräsmarker) hamnar inom våra regionala värdetrakter för torra friska 
gräsmarker, Figur 48. 
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Figur 47. Förslag till värdetrakter för torra/friska gräsmarker i Örebro län. 
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Figur 48. Förslag till värdetrakter för torra/friska gräsarker i Örebro län (grönt) med de högsta tätheterna 
för fuktiga gräsmarker inlagda i blått samt resultat från nationell täthetsanalys av gräsmarker inlagd med 
röd linje. 
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Hot mot grön infrastruktur i länets gräsmarker 
Nedläggning av jordbruk och igenväxning är det största hotet mot 
gräsmarkerna och innebär stora utmaningar för odlingslandskapets biologiska 
mångfald, ekosystemtjänster och gröna infrastruktur.  

Inom både den interna och den externa referensgruppen samt med 
representanter för den ideella naturvården har vi diskuterat hot, påverkan och 
hinder för länets gräsmarker. Exempel på synpunkter som har kommit fram är: 

• Dålig lönsamhet i jordbruket, speciellt för små och medelstora gårdar. 
Djurbesättningarna blir större och koncentrerade till vissa områden.  

• Djur föds upp på stall och/eller betar på åkermark istället för de mer 
arbetsintensiva och magra naturbetesmarkerna som överges. De mest 
arbetsintensiva naturbetesmarkerna överges först, delvis eftersom ersättning 
för skötsel av betesmarker inte tar hänsyn till arbetsintensiteten och 
åtagandeplanerna är generellt skrivna.  

• Lantbrukarkåren blir äldre och det är svårt för unga att ta över på grund av 
de mycket stora investeringarna som krävs.  

• Stor import av livsmedel, exempelvis är självförsörjningsgraden av nötkött 
endast 50 procent och lammkött 25 procent i landet. Upphandling som den 
ser ut idag gynnar inte länets djuruppfödare. 

• Alternativa näringsgrenar är lönsammare och/eller mindre skötselintensiva 
och innebär igenläggning av jordbruksmark som exempelvis övergår till 
skogsbruk. 

• Stela system inom exempelvis stöd och tillstånd. Brist på myndigheters 
samordning i kontakt med lantbrukare, både inom Länsstyrelsen och andra 
myndigheter. Byråkrati och sena utbetalningar av stöden.  

• Medel till bidrag som tidigare funnits för rovdjursavvisande stängsel till 
fårbesättningar inom Landsbygdsprogrammet är inom innevarande 
programperiod mycket begränsade. Bidrag till rovdjursavvisande stängsel 
finns numera främst till mark som inte bedöms vara jordbruksmark. 

• Invasiva arter försvårar skötseln och kan konkurrera ut arter som är viktiga 
för den biologiska mångfalden. I förlängningen kan det också innebära 
sämre fodervärde i markerna. 

• Vildsvinens bökande har, framförallt i länets skogstrakter, skadat stora 
arealer naturbetesmarker och vallar. 

• Vägkanter slås ofta för tidigt och gräset får ligga kvar.  
• Invasiva arter i vägkanterna som även spridas till ängs- och betesmarker. 
• Exploatering av betesmarker speciellt omkring de större tätorterna. 
• Ingen reservatsbildning i odlingslandskapet, allt fokus på skogen. 

I den externa referensgruppen har representanter för LRF, Sveriges 
nötköttsproducenter, Örebro läns fåravelsförening, Föreningen Naturbeteskött i 
Sverige, Småbrukarna, Jordägarna, Svenska kraftnät och Trafikverket deltagit. 
Vid ett tillfälle har vi också träffat representanter för ideella 
naturvårdsföreningar i länet.  
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I den interna referensgruppen har representanter från flera enheter ingått.  

Möjligheter för grön infrastruktur för länets gräsmarker 
För närvarande finns en svag ökning av arealen betesmarker i länet likaså i 
antalet betesdjur, se ovan. För att bibehålla och öka den trenden behöver det 
vara möjligt att driva jordbruk på ett rationellt och konkurrenskraftigt sätt 
samtidigt som natur- och kulturvärden bevaras och utvecklas. För detta krävs 
insatser på alla nivåer i samhället.  

En satsning på ängs- och betesmarker pågår för närvarande med höjda 
ersättningsnivåer för vissa gräsmarkstyper samt arbete med information och 
nätverkande för att öka arealerna. Satsningen syftar även till att sprida kunskap 
om alternativ till bete för skötsel av gräsmarkerna. 

Ytterligare möjligheter för grön infrastruktur är infrastrukturens biotoper som 
beskrivits ovan och den ambition som finns från ansvariga myndigheter för att 
arbeta med en anpassad skötsel av dessa miljöer i värdetrakter. 

Exempel på synpunkter som har kommit fram i diskussioner om möjligheter 
med intern och extern referensgrupp samt representanter för den ideella 
naturvården: 

• Samarbete mellan regionala livsmedelsstrategin och arbetet med grön 
infrastruktur. 

• Individuella rådgivningsplaner är mycket positivt. Det lyfter möjligheter för 
marker. 

• Bra med särskilda satsningar på projekt i värdetrakter. 
• Satsning på unga lantbrukare genom till exempel riktad rådgivning om 

möjligheter till stöd mm. 
• Bidrag till stängsel är en viktig åtgärd för att uppmuntra skötsel av 

betesmarker.  
• Vara aktiva för att försöka påverka det nya Landsbygdsprogrammet så att 

det blir bättre villkor för brukandet av naturbetesmarker. Bättre koppling 
mellan miljömålen och stöden/ersättningarna behövs. Utbetalningar av 
miljöersättningar måste ske inom rätt tid. 

• Undersöka möjligheterna till ängsvallsprojekt i Örebro län för att öka 
arealen artrika slåttermarker 

• Bättre samarbete inom Länsstyrelsen och med andra myndigheter i frågor 
som rör lantbrukare. 

• FSC-märkning på jordbruket. Det som finns nu är ekocertifiering vilket 
motiverar högre pris men endast på delar av köttdjuret. 

• Utökat samarbete med Trafikverket och kraftledningsbolag om gräsmarker i 
vägkanter och ledningsgator. Både Trafikverket och Svenska kraftnät kan 
anpassa skötseln av vägkanter respektive ledningsgator inom värdetrakter.  

• Samarbete med ideella organisationer som kan entusiasmera andra, hjälpa 
till praktiskt, inventera, anordna informationsträffar mm.  
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• Gynna turism och friluftsliv i värdetrakter som ger allmänheten förståelse 
för exempelvis naturbetesmarkerna. 

• Försöka få med mer av kringliggande marker vid bildande av naturreservat. 

Befintliga bevarandeinsatser för länets gräsmarker 

Stöd och ersättningar inom landsbygdsprogrammet 
Gårdsstödet är ett arealbaserat inkomststöd som syftar till att främja lantbruket. 
Det ska bidra till ökad konkurrenskraft och till att hålla landskapet öppet.  

Miljöersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar syftar till att bevara 
och förstärka betesmarkernas och slåtterängarnas natur- och kulturmiljövärden 
och kan sökas för skötsel och bevarande av naturbetesmarker, slåtterängar, 
skogsbete, mosaikmarker eller gräsfattiga marker.  

Miljöersättning för restaurering av betesmarker och slåtterängar syftar till att 
öka arealen betesmarker och slåtterängar samt till att utveckla 
odlingslandskapets natur- och kulturmiljöer.  

Startstöd och stöd till unga lantbrukare syftar till att göra det lättare för unga 
lantbrukare att starta ett lantbruksföretag. 

Investeringsstöd kan sökas exempelvis för djurstallar med mera. 

Projektstöd för anläggning och restaurering av våtmarker och dammar i 
odlingslandskapet. Syftet är att skapa förutsättningar för att bevara och 
förstärka biologisk mångfald. Det kan tillexempel vara att gynna rödlistade 
fåglar eller groddjur som har våtmarker och dammar som livsmiljö. Vilka 
möjligheter en våtmark eller damm har för att gynna biologisk mångfald har för 
att gynna biologisk mångfald beror bland annat på utformning och placering. 
Det finns möjlighet till fri rådgivning inför anläggning och restaurering av 
våtmarker och dammar.  

Kompetensutveckling 
Kompetensutveckling inom lantbrukets natur- och kulturmiljövärden till 
exempel rådgivning och fältvandringar i betesmarker och slåtterängar. 
Kursverksamhet och fältvandringar inom natur- och kulturmiljöer. Deltagande 
med information om stöd och råd mm på mässor och träffar för lantbrukare.  

Betesförmedling 
Betesförmedling – där markägare som saknar djur och djurhållare som saknar 
betesmarker kan anmäla intresse för djur respektive marker.  

Områdesskydd 
Natura 2000, områdesskydd, reservatsskötsel. Utvecklas efter remisstiden 

Åtgärdsprogram för hotade arter i odlingslandskapet 
Utvecklas efter remisstiden 
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Största utmaningarna för länets gräsmarker 
Till de största utmaningarna för länets gräsmarker hör att få djurhållningen 
lönsam och att styra de betesdjur som finns till naturbetesmarker i stället för att 
födas upp på stall och/eller beta på vallar.  

Vi behöver koppla arbetet med grön infrastruktur för gräsmarker till arbetet 
med den regionala livsmedelsstrategin och visa på vikten av lokal 
köttproduktion på naturbetesmarker samt verka för upphandling som gynnar 
lokala djuruppfödare. 

De ekonomiska ersättningarna för skötsel av gräsmarker måste utformas så att 
de gynnar den biologiska mångfalden bättre. Här måste vi genom 
samverkansgrupper både inom Länsstyrelsen och externt vara aktiva för att 
försöka påverka det nya Landsbygdsprogrammet så att det blir bättre villkor för 
brukandet av naturbetesmarker.  

Det behövs också en bättre samverkan inom Länsstyrelsen och med andra 
myndigheter i frågor som rör lantbrukare. 

Odlad mark och åkermark 
Enligt Jordbruksverkets definition så är åkermark jordbruksmark som används 
för växtodling eller som hålls i ett sådant tillstånd att den kan användas för 
växtodling. Marken ska kunna användas utan någon annan förberedelse än 
användande av vanliga jordbruksmetoder och jordbruksmaskiner. 91 

I åkerlandskapet finns värden för biologisk mångfald i form av bland annat 
småbiotoper, brynmiljöer, träd och buskar samt gårdsmiljöer. De bär alla på 
spår av tidigare generationers jordbruk. 

Historia och värden för biologisk mångfald 
Jordbruk har bedrivits i Sverige i nära 6000 år. Från början var boskapsskötseln 
det viktigaste och mycket stora arealer betades. Under järnåldern började de 
första fasta åkrarna att anläggas. Den mängd åkrar en bonde kunde ha, styrdes 
av tillgången på ängar som gav vinterfoder till djuren. Djuren gav i sin tur 
gödsel till åkrarna och gjorde det möjligt att odla. Därav kommer talesättet ”äng 
är åkers moder”. 

När bruket med vall på åker infördes i mitten på 1800-talet började sambandet 
mellan ängsbruk och åkermark att brytas. Nu kunde djuren få sitt vinterfoder 
från vallarna och ängarna förlorade sin forna betydelse. Många våtmarksängar 
dränerades och blev till åkrar. Även fastmarksängar odlades upp eller övergick 
till att bli betesmarker. Ett exempel på stora arealer våtmarksäng som 
                                                   

 

91http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/saminternet/blocken/d
ethararjordbruksmark.4.37e9ac46144f41921cd31ccd.html 
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omvandlades till åkermark är sänkningen av Hjälmaren som genomfördes 
mellan 1878 och 1887. Det var den största sjösänkningen i norra Europa och 
resultatet blev 19 000 hektar ny åkermark runt Hjälmaren, arealer som tidigare 
till stora delar varit ängsmark, se Figur 32. 

Åkerarealen ökade i Sverige fram till 1920-talet då utbredningen var som störst.  

Åkerarealer och grödor idag 
I Örebro län uppgick åkerarealen år 2017 till drygt 103 000 hektar. Åkermarken 
är framförallt koncentrerad till länets slättbygder, Figur 49. I de mellersta 
slättbygderna är också jordbruksföretagen större än i skogs-och 
mellanbygderna i länets norra, västra och södra delar. 
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Figur 49. Täthetsanalys av jordbruksblock i Örebro län 

I de centrala delarna av länet där det finns mullrika sjösänkningsjordar odlas 
mycket vårvete, potatis och morötter. I skogs- och mellanbygderna dominerar 
vallodlingen. Totalt odlas spannmål på knappt halva åkerarealen och vall på en 
tredjedel.  

Sedan 1981 har åkerarealerna minskat med cirka 14 procent och med cirka 5 
procent sedan 1995, Figur 50. 
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Möjligheten att bevara den biologiska mångfalden och åkermarkens 
kulturvärden påverkas av att jordbruksmark läggs ned. Nedläggningen beror till 
stor del på jordbrukspolitiken, nationellt och inom EU, men även på faktorer 
som kan kopplas till den generella samhällsutvecklingen och exploatering av 
jordbruksmark.92 

 

Figur 50. Åkerareal i Örebro län från 1981 till och med 2017.  

Åkerlandskapets miljöer 
Förutom själva åkermarken innehåller åkerlandskapet även småbiotoper som 
stenmurar, öppna diken, småvatten, träd och buskar, samt brynmiljöer. 
Samtidigt som dessa strukturer är en del av vårt kulturarv är de viktiga 
livsmiljöer och spridningsvägar för vilda växter och djur. På och kring 
strukturerna finns dessutom ofta gräsmarksmiljöer. Inom den regionala 
miljöövervakningen följer vi sedan 2009 utvecklingen för småbiotoper i många 
län i södra Sverige. Den första sammanställningen av resultat från åren  
2009–2014 visar att diken och stenmurar är de vanligaste linjära småbiotops-
typerna, medan små åkerholmar och skyddsvärda träd är de vanligaste 
punktobjekten.93. 

                                                   

 

92 https://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-
indikatorer/Indikatorsida/?iid=1&pl=2&t=Lan&l=18 
93 Glimskär m.fl. 2016. Resultat från regional miljöövervakning av småbiotoper, 
gräsmarker och myrar 2009–2014. Länsstyrelserna. Utgivare: Länsstyrelsen i Örebro län. 
Publ. Nr 2016:35 
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Någon heltäckande kartläggning av småbiotoper finns inte men förekomsten av 
mindre brukningsenheter antas vara en god indikation på en hög andel 
småbiotoper94. Vi har därför gjort en analys av var i länet vi har högst 
koncentrationer av jordbruksblock med högt formindex, det vill säga med stor 
omkrets i förhållande till areal. Detta visar på förutsättningar för ett småbrutet 
landskap med en stor variation av småbiotoper och andra strukturer som är 
viktiga för vilda växter och djur. Analysen ska bearbetas vidare och kommer då 
att göras för hela södra Sverige, Figur 51. 

                                                   

 

94 Jordbruksverket. 2008. Kartering av jordbruksmark med höga naturvärden (HNV) i 
Sverige. Rapport 2008:9. 
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Figur 51. Täthetsanalys för den tredjedel av jordbruksblocken i Örebro län som har högst formindex 
vilket indikerar ett småbrutet landskap med hög förekomst av småbiotoper. 

Arterna i länets åkermiljöer 
Åkerlandskapet kan innehålla en mängd livsmiljöer för vilda växter och djur. 
Jordbrukets strukturrationalisering, med bland annat sammanslagning av fält 
och gårdar, har dock med tiden drastiskt minskat andelen kantzoner och 
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småbiotoper. Det har drabbat den biologiska mångfalden negativt, särskilt i 
vissa trakter. Fåglar används som indikator för biologisk mångfald för 
småbiotoper inom miljömålsuppföljningen. För Örebro län visar indikatorn en 
minskning mellan 2002 och 2015, Figur 52. 

 
Figur 52. Svensk miljömålsindikator för fåglar knutna till småbiotoper åren 2002–2015 i Örebro län. 
Signifikant minskning *, d%/år = -2,6, p = 0,02, r2 = 0,38. Buskskvätta, törnsångare, stare och gulsparv 
minskar signifikant. För övriga arter (stenskvätta, törnskata, hämpling) som ingår i indexet för 
småbiotoper finns inga signifikanta förändringar i Örebro län under åren 2002–2015. 

Exempel på växter och djur i åkerlandskapet är: 

• Ängs-och hagmarksväxter, äldre friväxande träd, insekter, spindlar och 
fåglar på åkerholmar, brukningsvägar och åkerrenar 

• Ljuskrävande lavar, insekter, ormar och ödlor på och i stenmurar och 
odlingsrösen 

• Sandlevande bin på torrbackar vid åkermarken 
• Grod- och kräldjur, vattenlevande ryggradslösa djur samt många fåglar i 

och vid öppna diken och småvatten 
• Blommande och bärande buskar och träd som hagtorn, rosor, hassel, 

vildapel, rönn och sälg i anslutning till eller på småbiotoper till nytta för 
fåglar och insekter 

• Lavar, mossor, svampar och insekter samt hålbyggande fåglar och 
fladdermöss på äldre friväxande träd 

• Insekter, fåglar och småvuxna vuxna växter som gynnas av tramp i 
gårdsmiljöer 

Exempel på hotade arter som tidigare fanns i våra åkrar är de så kallade 
åkerogräsen. Det är ettåriga örter som en gång i tiden spreds genom att de fanns 
med i utsädet. Skälen till att de här arterna i stort sett försvunnit helt är 

0

0,5

1

1,5

2

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
TR

IM
 In

de
x



 

137 

förändrade brukningsformer, användning av kemiska bekämpningsmedel och 
mekanisk rensning av utsäde.95 

Numera är den brukade åkern inte speciellt artrik vilket inte är så konstigt med 
tanke på att det i regel är en hårt brukad monokultur. Det finns dock mycket 
som lantbrukaren kan göra för öka mångfalden på själva åkermarken.  

Jordbruksverket ger ut broschyrer med råd till lantbrukare som i sitt åkerbruk 
vill förbättra artrikedomen genom att till exempel skapa sprutningsfria 
kantzoner, anlägga trädor med insådd av nektarrika växter samt anlägga så 
kallade lärkrutor. 

Värt att nämna när det gäller arter knutna till odlingslandskapet är också 
exempelvis kaja, ringduva, trana, grågås och sångsvan som alla ökat de senaste 
åren eftersom de gynnats av det moderna jordbrukslandskapet96,97. Dagens 
jordbruksmetoder erbjuder ofta stora gröna, tätvuxna fält under en stor del av 
året genom höstsådd av en del grödor. Grödorna är också mer energirika än 
tidigare. Flera av fågelarterna orsakar skador i jordbruket genom att de trampar 
ner eller äter hela eller delar av plantor av sådda grödor. Lokalt kan detta 
innebära ett stort problem och en skördeförlust för enskilda jordbrukare. 

Ekosystemtjänster från länets åkermiljöer  
Landskap med åkermark och liknande miljöer levererar ett stort antal tjänster 
till samhället. Vanligtvis tänker vi då på livsmedelsproduktionen men 
åkermiljöer bidrar med många fler tjänster till oss. Tabell 6 ger några exempel 
på ekosystemtjänster som vi mer eller mindre är beroende av men som vi 
många gånger inte alls tänker på som nyttor för oss. Den enskilda lantbrukaren 
har möjlighet att påverka landskapet där gården finns genom att behålla 
stenmurar, åkerholmar, vattensamlingar, trädsamlingar eller solitära träd, 
buskridåer, lämna kantzoner, öppna diken, lämna mark i träda mm. Listan kan 
göras lång. Alla dessa inslag i landskapet är av stor betydelse för att 
ekosystemen ska kunna tillhandahålla värdefulla tjänster till oss.  

 

  

                                                   

 

95 Kloth, J H. 200.7 Åtgärdsprogram för hotade åkerogräs 2007–2011. Naturvårdsverket: 
Rapport 5659 
96 Populationstrender för fågelarter som häckar i Sverige, Naturvårdsverket rapport 5813, 
2008 
97Elmberg, J. & Månsson, J. (red.) 2018 Fakta för förvaltare: gäss och svanar. 
Kunskapssammanställning om bete, övergödning, smittspridning och skyddsjakt, 
Naturvårdsverket 2018 
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Tabell 6. Exempel på ekosystemtjänster i åkermiljöer. De fyra kategorierna baseras på Millennium 
Ecosystem Assessment (2005). Under varje kategori ges exempel på ekosystemtjänster som 
åkermarken kan bidra med98. 

Stödjande Reglerande Försörjande Kulturella 
Jordmånsbildning och 
markbördighet 

Kolupptag och 
kolinlagring Livsmedel Friluftsliv och rekreation  

Biogeokemiska 
kretslopp, t ex 
markens kretslopp av 
växtnäringsämnen 
som kol, kväve och 
fosfor 

Pollinering Bete och foder Landskapskaraktär: 
natur- och kulturarv 

Primärproduktion Reglering av klimat 

Biobränsle, t ex 
energigröda till 
värmeproduktion eller 
etanol 

Estetiska värden 

Fröspridning 
Vattenrening och 
retention i t ex öppna 
diken 

Växtfiber Kunskap och 
information 

Habitat och livsmiljöer Vattenreglering Genetiska resurser Turism 

 Kontroll av skadedjur 
och växtsjukdomar  Lärande/utbildning 

Hot mot länets åkermiljöer 
Större brukningsenheter och borttagande av småbiotoper är ett hot mot den 
biologiska mångfalden i åkermiljöerna. Det kan också påverka människans 
försörjning då insekter behövs, både för att få god pollinering av till exempel 
bär, grönsaker, oljeväxter och klöverfröodlingar och för att bekämpa skadedjur 
på grödor. 

Själva åkermarken är också hotad av exploatering som ofta görs utan de 
avvägningar som lagen kräver. Det kan hota samhällets produktion av 
livsmedel och foder.99 

Befintliga bevarandeinsatser för länets åkermiljöer 
Exempel på bevarandeinsatser i åkermiljöer är: 

• Generellt biotopskydd  
• Rådgivning och miljöersättningar 
• Åtgärdsarbete för vissa hotade arter 
• Anmälningsplikt för att ta jordbruksmark ur produktion (Miljöbalken 12 

kap. 9§) 
                                                   

 

98 Se t ex Cederberg et al., 2016 och Naturvårdsverkets rapport 2017:6736 
99 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/jordbruksverketsmiljomalsarbet
e/jordbruksmarkensvarden.4.4224fc4d159550e9652d5beb.html 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/jordbruksverketsmiljomalsarbete/jordbruksmarkensvarden.4.4224fc4d159550e9652d5beb.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/jordbruksverketsmiljomalsarbete/jordbruksmarkensvarden.4.4224fc4d159550e9652d5beb.html
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• Hänsyn till natur- och kulturmiljövärden Jordbruksverkets föreskrifter, SJV 
2006:17) 

Inom kompetensutvecklingen ”Mångfald på slätten” erbjuder Länsstyrelsen i 
samarbete med andra aktörer kurser och information om den biologiska 
mångfaldens nytta för lantbrukare och trädgårdsodlare. 

Bland annat har en kurs om hur man gynnar pollinerande insekter och hur 
insekterna ger större och bättre skördar anordnats. Flera liknande kurser 
planeras. Information om pollinerare och andra nyttodjur som angriper 
skadeinsekter och minskar behovet av kemisk bekämpning samt tips om hur 
dessa gynnas beskrivs i ”Gröna bladet”, Länsstyrelsens nyhetsbrev som går ut 
till länets samtliga lantbrukare fyra gånger per år. Länsstyrelsen deltar också i 
mässor och olika träffar för lantbrukare där vi informerar och visar på hur man, 
ofta med enkla medel, kan göra för att gynna dessa nyttodjur. 

Kommer att utvecklas efter remisstiden. 

Största utmaningarna för länets åkermiljöer 
Den största utmaningen i länets skogs- och mellanbygder är att bibehålla ett 
lönsamt småskaligt lantbruk med den biologiska mångfald och 
kulturmiljövärden som är kopplade till ett aktivt brukande av jordbruksmarken. 
I länets slättbygder är utmaningen att skapa att mer varierat odlingslandskap 
med utrymme för olika arter, inte minst pollinerande insekter. 

Mosaikartade odlingslandskap och övergångsmiljöer  
En kvalité i landskapet, som är värd att värna om i sig, är odlingslandskapets 
småskaliga karaktär och variationsrikedom. Med odlingslandskapsmosaik 
menas ett landskap med en småbrutenhet som vittnar om ett småskaligt 
traditionellt brukande med en särskilt hög mångformighet av utspridda 
landskapselement och strukturer. Sådana strukturer kan vara långa slingrande 
bryn med en mångfald av träd och buskar som inhägnar åkrar och gräsmarker. I 
sådana varma solbelysta rum med blommor på öppna torrbackar och i 
skogsbryn är mångfalden av arter ofta särskilt hög. 

Vi har prioriterat att särskilt beskriva fristående ädellövträd, brynmiljöer, 
buskmiljöer och sandmiljöer som viktiga komponenter och övergångsmiljöer i 
ett mosaikartat odlingslandskap, se nedan. 

Under hösten 2016 samordnade Länsstyrelsen en analys av mosaikartade 
marker i södra Sverige. Utgångspunkten var en rapport från Jordbruksverket 
från 2008 där man med hjälp av tre olika index, som används i hela Europa, 
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karterar områden med HNV (High Nature Value), 100. Ett av indexen är just 
”jordbruksmark med en mosaik av naturlig vegetation och småbiotoper”. För 
att beräkna indexet för mosaikartad jordbruksmark så används kvoten mellan 
omkrets och area av jordbruksblock med ägoslagen betesmark/slåtteräng och 
åker, areal lövbryn samt antal och täthet av träd i öppen mark.  

I Figur 53 visas mosaikmarksindex för 1x1 km stora rutor i Örebro län med 
uppdaterade underlag för jordbruksblock, brynmiljöer och träd i öppen mark.  

                                                   

 

 
100 Jordbruksverket. 2008. Kartering av jordbruksmark med höga naturvärden (HNV) i 
Sverige. Rapport 2008:9. 
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Figur 53. Mosaikmarksindex för 1x1 km stora rutor i Örebro län. Ju mörkare färg desto högre index. 

Vi har sedan gått vidare och gjort en täthetsanalys för den tredjedel av 1x1 km-
rutorna som har högst mosaikmarksindex, Figur 54. Denna analys behöver 
dock bearbetas något vidare och vi kommer då att göra den för hela södra 
Sverige. 
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Resultaten ser dock redan nu ut att stämma ganska bra med vår erfarenhet av 
hur länet ser ut och de områden som faller ut som mosaikartade stämmer väl 
överens med några av de områden som beskrivs som mosaikartat 
odlingslandskap i en landskapsanalys och känslighetsbedömning för vindkraft 
som Länsstyrelsen beställde 2011101. I analysen för grön infrastruktur kommer 
dock betydligt fler områden med som mosaikartade. 

I rapporten från 2011 beskrivs det mosaikartade odlingslandskapet i Örebro län 
bland annat så här: Det mosaikartade odlingslandskapet är ofta mångformigt 
och rikt på landskapselement. Öppna diken, träd- och buskridåer, åkerholmar, 
en- och björkbackar samt stengärdesgårdar och stängsel bidrar till 
formrikedom och variation. Landskapstypen har en lång kontinuitet av 
bosättning och odling vilket gett upphov till ett landskap rikt på spår från flera 
tidslager. Vattnet har varit starkt styrande för bosättningsmönstren. 

                                                   

 

101 Länsstyrelsen i Örebro län. 2011. Vindkraft i Örebro län. Landskapsanalys och 
känslighetsbedömning. Publ.nr 2011:15 
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Figur 54. Täthetsanalys för den tredjedel av 1x1 km-rutorna i Örebro län som har högst 
mosaikmarksindex vilket indikerar ett variationsrikt odlingslandskap med småbiotoper, lövbryn och 
fristående träd. 
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Eklandskap och fristående ädellövträd i olika marker 
Fristående träd i mer öppna landskap har en särskilt viktig funktion som bärare 
av mångfald och kulturarv och bör därför hanteras som prioriterade 
sammanhang. Träden fungerar ofta som en bro mellan olika miljöer såsom skog 
och odlingslandskap, samt landsbygd och tätort. 

Äldre ekar och andra gamla ädellövträd finner vi spridda i landskapet men de 
allra mest värdefulla, mer öppna ädellövsmiljöerna, finns i drumlinområdet i 
Västernärke och kring Hjälmaren där ekbackar och andra ekbestånd ger 
karaktär åt landskapet. I anslutning till herrgårdar och gods finns ofta rikliga 
förekomster av gamla ekar och andra ädla lövträd i parkmiljöer och i de stora 
herrgårdsalléerna. Örebro län är generellt väldigt rikt på alléer, både gårdsalléer 
och landsvägsalléer. I samband med analyserna av mosaikmarker, se ovan, har 
vi fått information positioner för samtliga någorlunda fristående träd över 5 
meters höjd i öppen mark med utgångspunkt från laserdata. Även potentiella 
alléer har karterats enligt vissa kriterier. GIS-lager med träd i öppan mark och 
potentiella alléer kan hämtas från Länsstyrelsernas geodatakatalog.102 

Arterna i länets ekmiljöer 
Många av arterna knutna till ädellövskog hittar vi även i mer öppna miljöer, till 
exempel i betesmarker med inslag av solitära ekar. Här finns ofta de mest 
värdefulla ekarna ur naturvårdssynpunkt, då eken och många av dess 
tillhörande arter gynnas av mer ljusöppna förhållanden. Hit hör många arter av 
lavar som växer på de solbelysta stammarna som gammelekslav och gul 
dropplav, vedlevande tickor som oxtungsvamp och blekticka, samt hållevande 
insekter som läderbagge och hålträdsklokrypare.103 104 

Ekosystemtjänster från ekmiljöerna 
Eklandskapet är en mycket uppskattad landskapstyp och bidrar med ett flertal 
ekosystemtjänster. Rekreationsfaktorn är mycket hög, särskilt om ekarna är 
framröjda så att de kan utvecklas fritt utan alltför mycket konkurrerande träd i 
närheten. Eken ger skugga, bidrar till grundvattenbildning, förebygger erosion, 
renar luft, ett kulturhistoriskt värde mm. Även många växt- och djurarter är 
knutna till eken, till exempel mossor, lavar och insekter vilket är viktigt för 
artdiversiteten i landskapet. 

                                                   

 

102 https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/ 
103 Antonsson, K. 2001. Åtgärdsprogram för bevarande av läderbagge 2000–2003. 
Naturvårdsverket.  
104 Antonsson, K. & Karlsson, T. 2014. Åtgärdsprogram för läderbagge 2014–2018. 
Naturvårdsverket, Rapport 6616. 
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Hot, påverkan och hinder för länets ekmiljöer  
För eken är framför allt utebliven hävd eller skötsel ett stort problem. Det leder 
ofrånkomligen till att miljöerna växer igen, framför allt när gran eller 
snabbväxande lövträdsarter tar över och konkurrerar ut den ljuskrävande eken.  

När det gäller enstaka grova och gamla träd så kan ”onödig” avverkning vara 
ett allvarligt problem. Många äldre träd kan uppfattas som problematiska och 
det finns ofta en överdriven rädsla för att träden kan utgöra en fara för 
omgivningen vilket gör att träden avverkas. Det här sker ofta när träden står i 
anslutning till byggnader eller vägar. Enskilda träd kan hysa mycket höga 
biologiska värden, samtidigt som leveranstiden för nya gammelträd är 200–300 
år. Ofta är så här gamla träd sällsynta i landskapet och avverkning av 
flerhundraåriga träd leder till att oersättliga värden försvinner.  

I de fall då ett gammalt träd verkligen utgör ett problem så finns det ofta 
alternativa metoder istället för avverkning. Genom till exempel beskärning eller 
kronreducering av en trädkrona, kan man motverka risker för fläkningar och 
instabilitet. På så sätt minskar man risken för skador, biologiska och 
kulturhistoriska värden bevaras och livslängden på trädet förlängs.  

Befintliga bevarandeinsatser för länets ekmiljöer 
Miljöer med gamla ädellövträd är tack vare sina generellt höga naturvärden 
högt prioriterade inom naturvården. Det gör att många värdefulla miljöer idag 
redan är skyddade framför allt genom Länsstyrelsens arbete med att bilda 
naturreservat och naturminnen, eller genom Skogsstyrelsens arbete med 
biotopskydd och naturvårdsavtal.  

En mycket viktig insats är de restaureringar som görs av igenvuxna ekmiljöer i 
jordbrukslandskapet. Frihuggning av gamla träd i marker som vuxit igen är 
viktigt och det absolut bästa är att återinföra betesdjur som motverkar att miljön 
åter sluter sig efter en åtgärd. Här är det viktigt att reglerna kring EU:s 
miljöstöd kopplat till betesstöd och restaurering främjar ädla lövträd och att 
man även gynnar yngre ek.  

Idag går det även att via Skogsstyrelsen få bidrag för att gallra fram ädellöv via 
Landsbygdsprogrammet Skogens miljövärden och Länsstyrelsen ger bidrag för 
att frihugga ekar i värdetrakter för ädellöv inom arbetet med 
åtgärdsprogrammet för skyddsvärda träd.  

Största utmaningarna för länets ekmiljöer 
När det gäller de riktigt gamla trädmiljöerna, till exempel ekhagar med gamla 
ihåliga träd, så är en av de största utmaningarna en fragmentering i tid och rum. 
I takt med att de gamla träden försvinner så ökar avstånden mellan trädbestånd 
och enstaka trädindivider. Det gör att arterna som är knutna till de gamla träden 
hamnar för långt ifrån varandra vilket bidrar till att de riskerar att dö ut. Ett 
annat problem är den långa leveranstiden för att det ska skapas nya gamla och 
ihåliga ekar. Det är viktigt att tänka på återväxten av ek och vid behov även 
jobba med veteranisering av ek för att påskynda utvalda träds ”åldrande”. Det 
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görs till exempel genom att man med riktade åtgärder skadar träd för att initiera 
bildning av hålstrukturer i stammen. 

Brynmiljöer mellan skog och jordbruksmark 
Variationsrika brynmiljöer, med olika arter av buskar och lövträd i olika ålder 
samt med inslag av öppen mark, är viktiga livs- och födosöksmiljöer för många 
olika arter. Det som gör brynen så artrika är att här finns ofta arter som har sin 
livsmiljö i det halvslutna landskapet men också arter som finns i skogen eller i 
det öppna odlingslandskapet. 

För att räkna fram index och tätheter för mosaikartade marker användes bland 
annat potentiella lövbryn som ett av underlagen. Med informationen om 
potentiella lövbryn har vi även gjort en separat analys för att se var i länet våra 
brynrikaste trakter finns, Figur 55.  
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Figur 55. Täthetsanalys av potentiella lövbryn och ett sökfönster på 5x5 km. I analysen utgörs 
potentiella lövbryn. av 10 meter breda kanter mellan öppen mark och lövskog/blandlövskog med träd 
som är mellan 7 och 30 meter höga. Underlag för öppen mark och lövskog/blandlövskog kommer från 
KNAS arbetsmaterial. (KNAS står för ”Kontinuerlig naturtypskartering av skyddade områden”.) 

På uppdrag från miljömålsrådet har Jordbruksverket under 2017, tillsammans 
med andra myndigheter, arbetat med att identifiera hinder för önskad 
utveckling när det gäller bland annat brynmiljöer. De har också arbetat med att 
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föreslå nya och förändrade styrmedel, lämpliga skötselåtgärder samt med att ta 
fram ett informationsmaterial.105 

I Jordbruksverkets rapport föreslås bland annat följande åtgärder för att öka 
mängden värdefulla brynmiljöer:  

• Fortsatt arbete med skogssektorns gemensamma målbilder för god 
miljöhänsyn 

• Mer rådgivning och utbildning 
• Gemensamma fortbildningskurser för rådgivare och förvaltare 
• Prioritera lövträdsrika skogsbryn inom nyckelbiotopsinventeringen 
• Forskning om samband mellan skötselåtgärder och olika slags värden 
• Informera om de möjligheter till ekonomiska stöd som finns i 

landsbygdsprogrammet 
• Riktad utlysning om att utveckla värdefulla bryn inom 

landsbygdsprogrammets pilot- och samarbetsåtgärd 
• Utred stöd och ersättningar till kommande landsbygdsprogram så att de 

samverkar på bästa sätt för att skapa och sköta bryn  
• Se över föryngringskravet i Skogsvårdslagen 
• Utred om det finns behov av att öka möjligheterna att skydda värdefulla 

bryn genom att komplettera skyddsformen biotopskyddsområde 
• Ta fram vägledning för bättre skötsel av bryn i skyddade områden 
• Brynmiljöer bör ingå i regionala handlingsplaner för grön infrastruktur 

Arterna i länets brynmiljöer 
Jordbruksverket framhåller i sin rapport brynmiljöerna som särskilt ekologiskt 
värdefulla och att de utgör livsmiljöer och spridningsvägar samt ger skydd för 
många växt- och djurarter. Insekter som vildbin, skalbaggar och fjärilar trivs 
alla i solvarma, blomrika bryn men även småfåglar, kärlväxter, mossor och 
lavar förkommer ofta i brynmiljöerna106.  

Ekosystemtjänster från brynmiljöerna 
Brynmiljöerna i odlingslandskapet är ofta solexponerade och vindskyddade och 
därmed uppskattade av ett flertal insektsarter varav många är viktiga 
pollinerare. Finns där även lämpliga habitat för arternas reproduktion så ökar 
det möjligheten för deras förekomst där. Det innebär att dessa miljöer kan bidra 
till ökad avkastning av gröda som är beroende av pollinering av insekter. 

                                                   

 

105 Jordbruksverket m.fl., 2018. Övergångszoner mellan skogs- och jordbruksmark. 
Rapport nummer 2018:14 
106 Jordbruksverket m.fl., 2018. Övergångszoner mellan skogs- och jordbruksmark. 
Rapport nummer 2018:14  
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Många människor uppskattar också övergången mellan skog och odlad mark 
eftersom man där kan sitta ner och vila ögonen på det öppna landskapet och 
samtidigt ha den skyddande skogen i omedelbar närhet.  

Ekosystemtjänster som tas upp i Jordbruksverkets rapport med referenser till 
olika forskningsrapporter är107: 

• Viltvård och skogsskydd  
• Vindskydd med minskad risk för stormskador i bakomliggande bestånd 
• Brynskydd vid skogsplantering som skydd mot torka, frost och konkurrens 

från gräs och örter 
• Kulturmiljövärden då landskapselement som odlingsrösen, stenmurar och 

andra kulturlämningar ofta finns i brynmiljöerna. Själva brynmiljön i sig 
kan också antas ha haft en särskild hävd som gett avtryck i vegetationen. 

• Pollinering tack vare vildbin och andra pollinerare som trivs i välutvecklade 
brynmiljöer  

• Biologisk kontroll, det vill säga genom att naturliga fiender till 
skadeinsekter gynnas av skogsbryn 

• Råvaror som biobränsle från slyröjnin som utförd på rätt sätt kan ha 
positiva effekter på biologisk mångfald 

• Rening av luft i form av filtrereing av luftföroreningar och partiklar från 
vägar och jordbruket i landskapet 

• Upplevelsevärden och rekreationsvärden speciellt i kombination med andra 
miljöer 

Hot, påverkan och hinder för länets brynmiljöer 
Övergångszonerna karaktäriseras i dag i många fall av skarpa övergångar 
mellan skogsmark och jordbruksmark. Enligt analyser av NILS-data för 
odlingslandskapet så har ungefär hälften av skogskanterna en tvär skogsmantel 
eller ingen skogsmantel. Brynmiljöer med succesiva övergångar mellan skog 
och öppen mark är relativt ovanliga. 108 

Brynmiljöerna ligger ofta mellan odlingsmark och skog och hamnar 
mittemellan en alltmer specialiserad markanvändning i både jordbruket och 
skogsbruket som dessutom styrs av två olika myndigheter. Samtidigt ligger de 
också ofta i gränsen mellan två olika fastigheter.  

                                                   

 

107 Jordbruksverket m.fl., 2018. Övergångszoner mellan skogs- och jordbruksmark. 
Rapport nummer 2018:14  
108 SLU, 2015. Jordbrukslandskapet. Tillstånds- och förändringsanalyser baserade på data 
från NILS. SLU:s arbetsrapport 445 2015. 
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Skogsvårdslagens krav på återplantering och definitionen av betesmark inom 
jordbrukarstöden är däremot exempel på styrmedel som kan missgynna 
förutsättningar för nya bryn respektive skötsel av befintliga bryn. Ofta bedrivs 
skogsbruk i princip hela vägen ut mot jordbruksmarken. Det är också vanligt att 
lövbryn växer igen och de bäst bevarade brynen är troligen de som finns i 
övergången mellan öppen betesmark och skog.109 

Enligt Länsstyrelsens rådgivare kan också bryns skuggning av jordbruksmark 
leda till att brynen huggs ner i samband med kontroll av stödberättigade 
jordbruksarealer via ortofoto. 

Befintliga bevarandeinsatser för länets brynmiljöer 
Jordbruksverket menar att det kan finnas en inneboende konflikt mellan miljö 
och produktion i Skogsvårdslagen 30 § om ”Hänsyn till naturvårdens och 
kulturmiljövårdens intressen” samt 5§ ”Skyldighet att anlägga ny skog och 6 § 
”Föryngringsåtgärder” som gör det svårt att skapa nya bryn. Man anser även att 
det troligen behövs en förändring i hur. När det gäller skogsbryn i 
jordbruksmark så behövs troligen en förändring av hur reglerna tillämpas i 
gränser mot skog, för att markerna ska kunna berättiga till jordbrukarstöd för 
betesmarker. 110 

Största utmaningarna för länets brynmiljöer 
För att bevara och utveckla värdefulla brynmiljöer krävs nya och förändrade 
styrmedel både inom jord- och skogsbrukssektorn. Se Jordbruksverkets förslag 
på åtgärder ovan. 

Buskmiljöer 
Buskmiljöer är torrmark som enbart säsongsmässigt är vattendränkt (med 
vattennivåer vid eller över marknivån mindre än halva året) som är till minst 30 
procent täckt av vegetation. Här inkluderas vanligen hed och buskmark som 
domineras av buskar, dvärgbuskar eller risvegetation och som maximalt når en 
höjd av fem meter från marknivån. Här inkluderas även fruktträdgårdar med 
buskar, vinodlingar, häckar (som har enstaka höga träd).  

Buskarnas och brynens betydelse för biologisk mångfald har länge varit känd 
och det finns ett antal studier som understryker buskarnas värde för 
artbevarande. I Sverige har igenväxning av naturbetesmarker och ängar gjort att 
buskarna främst betraktats som ett problem som bekämpats med bevarandet av 

                                                   

 

109 Jordbruksverket m.fl., 2018. Övergångszoner mellan skogs- och jordbruksmark. 
Rapport nummer 2018:14 (opublicerad) 
110 Jordbruksverket m.fl., 2018. Övergångszoner mellan skogs- och jordbruksmark. 
Rapport nummer 2018:14 (opublicerad) 
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biologisk mångfald som ett starkt argument. Sedan Sverige gick med i EU så 
har stora igenvuxna arealer röjts och återfått en god hävdstatus och kraven på 
att betesmarkerna ska vara i stort sett buskfria har ökat. I dagsläget får buskage 
större än 100 m2 inte finnas i en stödberättigad hagmark. Arealer med buskar 
utan hävd är inte heller någon långsiktig lösning eftersom dessa marker 
obönhörligt utvecklas till skog med ytterligare minskad mängd buskar i 
landskapet som följd. Mot denna bakgrund är det inte svårt att förstå att en stor 
mängd arter som är beroende av buskar och flerskiktade bryn minskar och 
många är idag rödlistade111. 

I länet finner vi buskmiljöer i fina naturbetesmarker, i väl utvecklade 
brynmiljöer och i strandzoner. Arterna som utgör själva buskskiktet i länet är 
hassel, nypon, hagtorn, brakved och en, samt en mängd andra ”bärande” 
buskar. Även i större kraftledningsgator kan det finnas utvecklade buskmiljöer 
som en följd av den regelbundna skötseln då man vid röjning lämnar enstaka 
buskar till exempel i form av enar, brakved och hassel. 

Arterna i länets buskmiljöer 
I buskmiljöer finns många värmeälskande arter som trivs i de vindskyddade och 
ofta insektsrika miljöerna. Hit hör många fågelarter som till exempel 
buskskvätta, rosenfink, flodsångare och pungmes. En annan värmegynnad art, 
som lever i sydvända bryn, igenväxningsmarker och kraftledningsgator, är 
Närkes landskapsdjur hasselmusen. Den befinner sig här på nordgränsen till sitt 
utbredningsområde vilket gör att den här kräver varma och vindskyddade 
miljöer för att överleva.112 

En annan art är asknätfjärilen som lever i fuktig och örtrik skogsmiljö, där 
larverna utvecklas på ask och olvon i vindskyddade och solvarma lägen. Arten 
kräver alltså halvöppna varma miljöer både för larvutveckling och för den 
friflygande fjärilen. 113 

Ekosystemtjänster från buskmiljöer 
En av buskmiljöernas viktigare funktioner är som habitat för en mängd arter, 
det vill säga de är viktiga för diversiteten av arter i landskapet. Många 
fågelarter, insekter och däggdjur finner sin tillflykt till dessa miljöer, antingen 
som skydd under förflyttningar eller som habitat för sin livscykel. I länet 
betyder kraftledningsgatorna i landskapet mycket för tillgången på buskmiljöer. 
I naturbetesmarker är buskar viktiga, framför allt taggiga sådana, då det 
fungerar som betesskydd för småplantor av träd. Utan skyddande buskar kan 
eken eller andra värdefulla trädarter ha svårt att föryngra sig i en öppen 

                                                   

 

111 Manual för inventering och bedömning av värdefulla busk- och brynmiljöer. 
112 Wretenberg, J. och Berglund, B. 2009. Hasselmusen i Örebro län – utbredning, ekologi 
och naturvårdsbehov. Länsstyrelsen i Örebro län, publ.nr. 2009:14 
113 Eliasson, C.U. 2008. Åtgärdsprogram för asknätfjäril 2007–2011. Naturvårdsverket, 
rapport 5858. 
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betesmark då boskapen effektivt håller tillbaka återväxten. Andra viktiga 
funktioner som buskmiljöerna har är att de är flödesreglerande och att de 
förebygger erosionsskador.  

Hot, påverkan och hinder för länets buskmiljöer 
Det största hotet är att buskmarkerna växer igen och övergår till skogsmark. 
Men det händer även att buskmiljöer öppnas allt för mycket vid restaureringar 
av igenvuxna betesmarker. Regelverket inom EU:s miljöstöd bidrar till att 
buskar tas bort i allt för stor omfattning vilket hotar att slå ut vissa naturvärden. 
Buskar ses ofta endast som igenväxningsvegetation som ska tas bort. Det är 
viktigt att kunskapsnivån ökar kring den här typen av naturvärden och att 
informationen når ut till tjänstemän, lantbrukare och entreprenörer.  

Befintliga bevarandeinsatser för länets buskmiljöer 
Vid restaureringar av igenväxta naturbetesmarker är målbilden i regel att skapa 
en varierande miljö med avseende på inslag av olika buskar och arter. I 
kraftledningsgatorna medför kraftbolagens löpande skötsel att buskmarker 
skapas och bibehålls. 

Största utmaningarna för länets buskmiljöer 
Utvecklas efter remisstiden. 

Barmarksmiljöer – öppna sandmiljöer 
Sandmarker är ett slags barmarksmiljö som på grund av sin sporadiska 
utbredning i landskapet fungerar som en övergångsmiljö. Sandmarker har på 
senare år allt tydligare framträtt som en viktig miljö att ta hänsyn till i 
naturvårdsarbete. Förutom att sandmiljöer, såsom åsar, används för rening av 
dricksvatten, så är mångfalden i sandmiljö både unik och bidrar med viktiga 
ekosystemtjänster. 

Historiskt sett har öppna sandmiljöer alltid funnits i naturlandskapet som en 
följd av naturliga störningar, t ex från vatten, vind och bränder. Genom 
människans påverkan har det sedan tillkommit störda sandmiljöer genom den 
omfattande markanvändningen inom jord- och skogsbruk och senare även allt 
fler sand- och grustäkter.  

Den omfattande brytningen av naturgrus under 1900-talet ledde till en ökad 
förekomst av öppna sandiga marker, samtidigt som sådana miljöer minskade i 
det omgivande landskapet. Viktiga sandmiljöer, som eroderade raviner, nipor, 
hedar, sandiga älv- och sjöstränder, dyner, flygsandsfält, magra 
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naturbetesmarker, trädesåkrar, öppna diken och gårdsmiljöer har alla minskat i 
areal eller vuxit igen.114 

Intressanta sandiga områden i länet hittar vi i länet framför allt i anslutning till 
de många rullstensåsarna, Figur 56. Exempel på artrika områden är 
Svartälvsåsen vidsträckta sandfält som sträcker sig från Stora Hälleforsdynen 
115 vid Hällefors norrut längs Svartälven upp till Vrakethedarna som sträcker sig 
in i Värmlands län 116. Andra intressanta sandområden är de stora isälvsfälten, 
till exempel i trakterna av Åsbro och Lerbäck. Vid Lerbäcks gamla 
stationssamhälle finns bland annat länets högsta sanddyn som är cirka 18 meter 
hög. 

  

                                                   

 

114 Bjelke, U. & Ljungberg, H. (red.) 2012. Rödlistade arter och naturvård i 
sand- och grustäkter. ArtDatabanken Rapporterar 10. ArtDatabanken SLU, Uppsala 
115 Hallin, G. 2005. Gaddsteklar från Hällefors och Nydalen – en sanddyn i norra länsdelen 
och en naturbetesmark i södra. Länsstyrelsen i Örebro län, publ.nr. 2005:57. 
116 Store, K. 2010. Vraket, naturvärdesinventering. Länsstyrelsen i Örebro län, publ.nr. 
2010:31. 
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Figur 56. Sandavlagringar i Örebro län enligt 1970-talets inventering av jordarter utförd av Sveriges 
Geologiska Undersökning (SGU). De i kartan gröna isälvssedimenten utgörs av länets rullstensåsar. 
Sandavlagringarna är spridda över hela länet men koncentrerade till Karlskoga, Örebro, Hallsberg, 
Lekeberg och Askersunds kommuner.117 

                                                   

 

117 Stenmark, M. 2010. Gaddsteklar i Örebro län – 
inventering av sandiga marker samt en sammanställning av historiska fynd. Länsstyrelsen i 
Örebro län, publ.nr. 2010:28. 
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Arterna i länets sandmiljöer  
Naturligt störningspräglade sandmarker hyser en artrik och konkurrenskänslig 
flora och fauna. Sådana livsmiljöer har minskat drastiskt under 1900-talet. 
Under samma period ökade antalet sand- och grustäkter. Trots att täkterna ofta 
innebär stora ingrepp i naturen kan de utgöra viktiga ersättningshabitat för arter 
knutna till sandiga miljöer. Ur ett nationellt perspektiv har drygt 300 rödlistade 
arter gynnats av sandtäkter när ursprungshabitaten minskat. Steklar och 
skalbaggar utgör de största grupperna med närmare två tredjedelar av de 
rödlistade arterna.  

I Örebro län finns det flera inventeringar och rapporter som lyfter fram den 
artrikedom dom är knuten till sandiga marker. 118 119 120 Exempel på arter som 
finns i länets sandmiljöer är backsvala, bibagge121 och olika arter av gaddsteklar 
som t ex guldsandbi122, väddsandbi och märgelsandbi123.  

Ekosystemtjänster från länets sandmiljöer 
Förekomst av sandmiljöer i landskapet har stor betydelse i flera avseenden. 
Exponerade sandmiljöer utgör viktiga habitat för t ex solitära bin. Bin är en 
viktig insektsgrupp för pollinering av växter inklusive odlade grödor. I 
landskapet förekommer exponerade sandmiljöer oftast i anslutning till 
rullstensåsar, stränder eller sand- och grustag.  

Rullstensåsarnas förmåga att hålla och leda vatten har stor betydelse för 
förekomsten av dricksvatten i landskapet. Regnvattens infiltration ner i marken 
passerar vanligtvis ett växt- och förnaskikt som har en renande funktion av 
vattnet genom biologisk aktivitet. När vattnet också passerar grus- och 
sandlagren i åsen renas vattnet ytterligare. Den processen är viktig för 
tillgången på dricksvatten i landskapet.  

                                                   

 

118 Hallin, G. 2005. Gaddsteklar från Hällefors och Nydalen – en sanddyn i norra länsdelen 
och en naturbetesmark i södra. Länsstyrelsen i Örebro län, publ.nr. 2005:57 
119 Stenmark, M. 2010. Gaddsteklar i Örebro län – 
inventering av sandiga marker samt en sammanställning av historiska fynd. Länsstyrelsen i 
Örebro län, publ.nr. 2010:28. 
120 Hallin, G. 2012. Gaddsteklar i Örebro län – 60 års eget samlande och en 
sammanställning av befintlig kunskap. Länsstyrelsen i Örebro län, publ. nr. 2012:39. 
121 Lönnell, N. 2010. Åtgärdsprogram för bibagge 2008–2012. Naturvårdsverket, rapport 
6378. 
122 Karlsson, T. & Larsson, K. 2011. Åtgärdsprogram för vildbin på ängsmark 2011–2016. 
Naturvårdsverket, rapport 6425. 
123 Karlsson, T., Larsson, K. 2011 & Björklund, J-O. Åtgärdsprogram för vildbin och 
småfjärilar på torräng 2011–2016. Naturvårdsverket, rapport 6441. 
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Hot mot länets sandmiljöer 
Sedan några decennier så minskar även sand- och grustäkter starkt, beroende på 
att samhället vill bevara naturliga sand- och grusresurser. Produktionen har 
medvetet flyttats till bergkrossanläggningar och det ges idag mycket få tillstånd 
för utökad verksamhet eller nya sandtäkter. Från fler än 5 000 aktiva täkter på 
1990-talet har antalet sjunkit till färre än 1 000, Figur 57. Täkter som avslutas 
har ofta föreskrifter om att planas ut och övertäckas vilket gör att deras 
naturvärden förstörs.124 

 
Figur 57. Antalet aktiva naturgrustäkter i Sverige minskar kontinuerligt. Analys av SGU:s täktregister, 
med slutår angivna t.o.m. 2008, samt prognos för antalet aktiva täkter fram till 2020, baserat på den 
negativa minskningstakten 1992–2008. 125 

Befintliga bevarandeinsatser för länets sandmiljöer 
Det är viktigt att gynna sandberoende arter vid efterbehandling av 
naturgrustäkter. Med enkla medel går det att hjälpa hotade växter och djur utan 
att behöva göra avkall på vare sig människors hälsa eller miljön.  

Det finns flera grundläggande råd man bör tänka på inför en  
efterbehandling: 126 

                                                   

 

124 Bjelke, U. & Ljungberg, H. (red.) 2012. Rödlistade arter och naturvård i 
sand- och grustäkter. ArtDatabanken Rapporterar 10. ArtDatabanken SLU, Uppsala 
125 Bjelke, U. & Ljungberg, H. (red.) 2012. Rödlistade arter och naturvård i 
sand- och grustäkter. ArtDatabanken Rapporterar 10. ArtDatabanken SLU, Uppsala 
126 Naturgrustäkter – att tänka på vid efterbehandling. Länsstyrelsen i Örebro län, publ.nr. 
2012:16. 
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• Plantera inte igen slänterna med tall. 
• Skapa vattensamlingar om det är lämpligt.  
• Tillför inte matjord på slänterna. 
• Spara och/eller så in blommande växter.  
• Spara sälg och andra videarter som är viktiga pollenkällor för bin och 

humlor på våren. 
• Plana inte ut syd-, öst- eller västvända slänter.  
• Spara eller skapa gärna några branta skärningar åt backsvalorna. 
• Uppmuntra regelbunden störning som förhindrar igenväxning, t ex genom 

cykling, vandring och ridning.  

 

Genom en ekologiskt anpassad efterbehandling av avslutade sand- eller grustäkter kan man bevara 
och skapa viktiga livsmiljöer och förutsättningar för många arter knutna till sandiga miljöer. 127 

Största utmaningarna för länets sandmiljöer  
Utvecklas efter remisstiden. 

  

                                                   

 

127 Naturgrustäkter – att tänka på vid efterbehandling. Länsstyrelsen i Örebro län, publ.nr. 
2012:16. 
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Åtgärder för grön infrastruktur  
De största värdena för biologisk mångfald och grön infrastruktur i 
odlingslandskapet är kopplade till gräsmarkerna och till ett varierat 
åkerlandskap med miljöer som ger utrymme för vilda växter och djur. 

Till de största utmaningarna för länets gräsmarker hör att få djurhållningen 
lönsam och att styra de betesdjur som finns till naturbetesmarker i stället för att 
födas upp på stall och/eller beta på vallar. Vi behöver koppla arbetet med grön 
infrastruktur för gräsmarker till arbetet med den regionala livsmedelsstrategin 
och visa på vikten av lokal köttproduktion på naturbetesmarker samt verka för 
upphandling som gynnar lokala djuruppfödare. De ekonomiska ersättningarna 
för skötsel av gräsmarker måste utformas så att de gynnar den biologiska 
mångfalden bättre. Här måste vi genom samverkansgrupper både inom 
Länsstyrelsen och externt vara aktiva för att försöka påverka det nya 
Landsbygdsprogrammet så att det blir bättre villkor för brukandet av 
naturbetesmarker. Det behövs också en bättre samverkan inom Länsstyrelsen 
och med andra myndigheter i frågor som rör lantbrukare.  

Med en mer anpassad skötsel av infrastrukturens biotoper, som till exempel 
ledningsgator och vägkanter, finns stora möjligheter för gräsmarksarter i dessa 
miljöer. 

När det gäller åkermarkerna är den största utmaningen i länets skogs- och 
mellanbygder att bibehålla ett lönsamt småskaligt lantbruk med den biologiska 
mångfald och kulturmiljövärden som är kopplade till ett aktivt brukande av 
jordbruksmarken. I länets slättbygder är utmaningen att skapa att mer varierat 
odlingslandskap med utrymme för olika arter, inte minst pollinerande insekter. 
Även för åkermarken är det viktigt med ekonomiska förutsättningar för att 
bevara och utveckla åkerlandskapets biologiskt värdefulla miljöer. Den 
regionala livsmedelsstrategin bör utformas för att gynna olika typer av 
lantbruksföretag som verkar för ett varierat åkerlandskap som gynnar biologisk 
mångfald och grön infrastruktur. 
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Sammanfattande tabell över förslag till åtgärder 
Utmaning Åtgärd Utförare 
Brist på samarbete för 
effektiva åtgärder i ett 
landskapsperspektiv 

Extern samverkansgrupp för ett rikt 
odlingslandskap 
 

Länsstyrelsen och 
övriga aktörer i 
odlingslandskapet 

 
Intern samverkansgrupp för ett rikt 
odlingslandskap 
 

Olika enheter inom 
Länsstyrelsen 

   

Nedläggning av 
jordbruksmark och 
igenväxning av ängs- och 
betesmarker samt 
brynmiljöer och småbiotoper 

Rikta informationsinsatser om olika 
skötselmetoder och skapande av nätverk 
mellan olika aktörer i odlingslandskapet till 
värdetrakter 

Länsstyrelsen 

 Riktade rådgivningar och fältvandringar till 
djurägare och markägare inom värdetrakter  Länsstyrelsen 

 Kartläggning av finansieringsmöjligheter för 
särskilda projekt i värdetrakter Länsstyrelsen 

 

Särskilda projekt för att stärka grön 
infrastruktur i odlingslandskapets 
värdetrakter. Koppling till regional 
livsmedelsstrategi 

Länsstyrelsen och 
andra aktörer i 
odlingslandskapet 

 Underlag för prioritering i Länsstyrelsens 
och andra myndigheters ärenden 

Länsstyrelsen i 
samverkan med 
andra myndigheter  

   

Skyddade områden som en 
viktig del i gräsmarkernas 
gröna infrastruktur 

Anpassning av skötseln i och kring 
skyddade områden Länsstyrelsen 

 Utökat områdesskydd av odlingslandskap Länsstyrelsen 

   

Intensivt brukade åkrar i 
länets slättbygder 

Information och rådgivning om 
åkerlandskapets värden och möjligheter till 
åtgärder och miljöersättningar 

 

   

Brist på kunskap för effektivt 
naturvårdsarbete i 
odlingslandskapet 

Fördjupade kunskapsunderlag inom 
föreslagna värdetrakter i odlingslandskapet 
 

Länsstyrelsen i 
samarbete med 
andra aktörer i 
odlingslandskapet  

 

Ta fram kunskapsunderlag och 
värdetrakter för ytterligare miljöer i 
odlingslandskapet 
 

Länsstyrelsen i 
samråd med andra 
aktörer i 
odlingslandskapet 
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Beskrivning av åtgärder 

Samverkansgrupper för grön infrastruktur 

Syfte och mål 
Syftet är att bilda grupper både för intern samverkan över enhetsgränserna och 
för samverkan med externa aktörer om fortsatta åtgärder för grön infrastruktur i 
odlingslandskapet. 

Beskrivning och motivering 
Arbetet med handlingsplanen för grön infrastruktur har redan nu lett till en 
bättre samverkan internt kring frågor som rör odlingslandskapet. Samverkan 
har också påbörjats med externa aktörer, vilket är värdefullt för möjligheterna 
att få till stånd faktiska åtgärder för grön infrastruktur i landskapet. Det finns ett 
intresse för att fortsätta med samverkan både internt och externt. 

Intern samverkansgrupp med representanter för olika enheter på Länsstyrelsen 
(Naturskydd, Art och Vilt, Landsbygd och näringsliv, Djurskydd och 
jordbruksstöd, Plan och kultur, gärna Vatten- och kulturmiljö) 

Extern samverkansgrupp med representanter för LRF, Fåravelsföreningen, 
Nötköttsproducenterna, Naturbeteskött, Jordägarna, Småbrukarna, Trafikverket 
och Svenska kraftnät, Skogsstyrelsen (eventuellt fler).  

Grupperna kan bland annat: 

• Fungera som referensgrupper/styrgrupper till projekt och löpande arbete för 
grön infrastruktur i odlingslandskapet. 

• Bidra med synpunkter till Jordbruksverket m.fl. om förslag till nya 
miljöersättningar mm. 

• Bidra med synpunkter angående nuvarande handläggning av 
miljöersättningar samt rådgivning och informationsinsatser. 

• Fungera som stöd och länk för att integrera arbete med grön infrastruktur i 
den regionala livsmedelsstrategin och vice versa. 

• Lägga upp en gemensam intern strategi för Länsstyrelsens arbete med våra 
mest värdefulla ängs- och betesmarker med bland annat samverkan för 
bättre anpassade åtagandeplaner och säkrare bedömning av markernas 
värden för biologisk mångfald. 

Särskild samverkan med Skogsstyrelsen, Trafikverket och Svenska kraftnät, till 
exempel: 

• Samverkan mellan Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen om rådgivning och 
ersättningar i huvudsak riktat mot värdetrakter för grön infrastruktur. Till 
exempel för att fånga upp avverkningar på gamla ängsmarker och 
avverkningar för restaurering av betesmarker samt arbete inom 
nyckelbiotoper och biotopskyddade områden. 
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• Samverkan mellan Länsstyrelsen, Trafikverket och Svenska kraftnät m.fl. 
om anpassad skötsel av vägar och ledningsgator i och i anslutning till 
värdetrakter. 

Ansvar, deltagande och tidplan 
Länsstyrelsen är sammankallande till möten som kommer att hållas med början 
redan under 2018. Deltagare se ovan. 

Kostnader/resursbehov 
Deltagare från Länsstyrelsen bekostas inom ordinarie arbetsuppgifter. 
Möjlighet till ersättning för externa aktörer behöver ses över.  

Utvärdering 
Årlig utvärdering i samband med redovisning av uppdrag för grön infrastruktur. 

Rikta informationsinsatser om olika skötselmetoder och skapande av 
nätverk mellan olika aktörer i odlingslandskapet till värdetrakter 

Syfte och mål 
Syftet med åtgärden är att rikta informations- och demonstrationsinsatser till 
områden där det råder brist på naturbetesmarker och då framförallt i länets 
värdetrakter. Åtgärden prioriteras till trakter där det finns djur som nu betar på 
vallar eller föds upp på stall men även till djurägare som vill utöka sin 
verksamhet samt till områden där det finns naturbetesmarker men det råder 
brist på betesdjur.  

Målet är att utöka arealen skötta naturbetesmarker och slåtterängar, brynmiljöer 
och hävdberoende nyckelbiotoper för att gynna den biologiska mångfalden och 
för att förbättra den gröna infrastrukturen för arter som är beroende av dessa 
miljöer. Målet är också att öka kunskapen hos dem som brukar 
odlingslandskapets marker och visa på nyttan av deras arbete i ett 
landskapsperspektiv. 

Beskrivning och motivering 
Arbetet innebär riktade informationsinsatser från Länsstyrelsen om möjligheter 
till stöd och ersättningar och om hur markerna ska skötas på bästa sätt och vad 
som krävs för att markerna ska nå upp till kvaliteter för att kunna erhålla olika 
stöd. Informationsinsatserna kommer vända sig till markägare, djurhållare, 
virkesuppköpare, entreprenörer med flera som verkar i betesmarker och 
slåtterängar samt restaurerbara betesmarker, brynmiljöer och hävdberoende 
nyckelbiotoper. 

Vidare innebär arbetet att skapa lokala nätverk mellan olika aktörer, till 
exempel djurhållare, markägare och maskinstallar som kan ha nytta av att 
samarbeta med varandra. Tanken är att ett förtroende ska skapas mellan 
aktörerna och att det ska finnas möjligheter att hitta kompletterande 
kompetenser för en bra dialog. Genom dialogen ska de mindre nätverken kunna 
formulera gemensamma mål för markanvändning i en värdetrakt med flera 
fastigheter som bidrar till var och ens intressen och lönsamhet. Länsstyrelsen 
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ska också hjälpa aktörerna att hitta möjlig finansiering via olika stöd och 
miljöersättningar. 

För att kunna bevara, utveckla och restaurera ängs- och betesmarker inklusive 
brynmiljöer och hävdberoende nyckelbiotoper, samtidigt som antalet betande 
djur minskar, kan det krävas olika skötselmetoder. Det kan handla om extensivt 
bete, att djuren flyttas från åkerbete till naturbete, kompletterande skötsel som 
röjning, bränning och slåtter, olika skötselmetoder över tid (till exempel att 
marken betas vart annat år och slås vartannat), alternativa metoder och tekniker 
för slåtter mm. 

Som en start på arbetet inleder Länsstyrelsen med följande åtgärder: 

• Kartläggning av var betesdjur finns inom och i anslutning till värdetrakter, 
framförallt betesdjur som betar vallar eller föds upp på stall.  

• Kartläggning av var det finns betesmarker som inte längre sköts och var det 
finns möjlighet till restaurering av betesmarker. Framförallt för att försöka 
styra betesdjur till dessa marker eller, om det inte är möjligt, informera om 
alternativa skötselmetoder.  

• Ett samlat dokument om olika möjligheter till stöd och ersättningar för 
restaurering och skötsel av betesmarker och slåtterängar tas fram. Detta för 
att kunna ge en heltäckande information och för att olika stöd ska samverka 
för största möjliga nytta. 

• Ett samlat dokument om vilka lagstiftningar och förordningar som finns att 
ta hänsyn till vid exempelvis restaurering av betesmarker och slåtterängar 
samt kontaktpersoner tas fram.  

• Information om alternativa skötselmetoder, för marker i områden där djur 
saknas, tas fram.  

• Avtalsmallar för upprättande av avtal mellan markägare och djurhållare tas 
fram samt mellan djurägare och de som (tillfälligt) sköter djuren eller som 
har tillsyn av djuren.  

Ansvar, deltagande och tidplan 
Enheten Landsbygd och Näringsliv, Länsstyrelsen. Pågår till och med 2020. 
Därefter i mån av medel. 

Kostnader/resursbehov 
Bekostas av befintliga medel inom Landsbygdsprogrammet. 

Utvärdering 
Löpande utvärdering inom Landsbygdsprogrammet och inom arbetet med grön 
infrastruktur. Information till samverkansgrupperna för grön infrastruktur. 
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Riktade rådgivning och fältvandring till lantbrukare inom värdetrakter  

Syfte och mål 
Syftet med åtgärden är att rikta rådgivning och fältvandringar om skötsel och 
restaurering av natur- och kulturmiljöer till länets värdetrakter. Målet är att 
utöka arealen skötta naturbetesmarker och slåtterängar samt brynmiljöer och 
hävdberoende nyckelbiotoper och kulturmiljöer inom och mellan värdetrakter 
samt vid behov förbättra skötseln av dessa miljöer.  

Beskrivning och motivering 
Rikta rådgivning och fältvandringar inom natur- och kulturmiljöer till 
värdetrakterna och främst till djurägare som har djur som betar vallar eller föder 
upp betesdjur på stall för att försöka styra betet till naturbetesmarker. 
Naturbetesmarker är en värdefull resurs för såväl biologisk mångfald, 
kulturhistoria, rekreation och hållbar produktion av livsmedel. När 
naturbetesmarken utnyttjas till foder för djuren kan åkermarken nyttjas till 
odling av vinterfoder till djuren eller till människoföda. Rådgivningen kan 
också omfatta råd om skötsel för att bevara eller återskapa brynmiljöer samt 
skötsel av nyckelbiotoper och kulturmiljöer 

Tidplan 
Åtgärden pågår till och med 2020, därefter i mån av medel. 

Ansvar, deltagande och tidplan 
Länsstyrelsens enhet Landsbygd och näringsliv 

Kostnader/resursbehov 
Kostnaderna täcks av Landsbygdsprogrammet 

Utvärdering 
Utvärdering inom Landsbygdsprogrammet 

Information och rådgivning om åkerlandskapets värden 
Kompletteras efter remiss 

Kartläggning av finansieringsmöjligheter för särskilda projekt i 
värdetrakter  

Syfte och mål 
Kartlägga vilka möjliga medel som finns för olika samverkansprojekt med syfte 
att förbättra för grön infrastruktur inom i första hand utpekade värdetrakter. 

Beskrivning och motivering 
En kartläggning av vilka medel som kan vara möjliga att söka för att bibeålla 
och utöka biologiska värden i jordbrukslandskapet samtidigt som lokal 
livsmedelproduktion, upplevelsevärden och kulturmiljö gynnas blir ett viktigt 
underlag för arbetet med att starta olika former av projekt. 

Ansvar, deltagande och tidplan 
Huvudansvarig för kartläggningen är Länsstyrelsen. 

Arbetet påbörjas under 2018 i mån av medel. 
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Kostnader/resursbehov 
Arbetet med kartläggning behöver troligen finansieras med medel för grön 
infrastruktur samt med medel från Landsbygdsprogrammet för 
nätverksbyggande (se ovan). 

Utvärdering 
Utvärdering inom arbetet med grön infrastruktur. Löpande information till 
samverkansgrupper för grön infrastruktur 

Särskilda projekt för att stärka grön infrastruktur i odlingslandskapets 
värdetrakter 

Syfte och mål 
Syftet är att tillsammans med andra aktörer i odlingslandskapet arbeta inom 
särskilda projekt knutna till värdetrakter för gräsmarker och mosaikartad 
jordbruksmark som i förlängningen gynnar grön infrastruktur för olika miljöer i 
odlingslandskapet. 

Beskrivning och motivering 
Runtom i Sverige finns projekt där olika aktörer samverkat för att restaurera 
framförallt betesmarker för att skapa bättre förutsättningar för brukare av 
marker och för biologiska värden, till exempel eklandskapet i Östergötland, 
Östra Vätterbranterna i Jönköpings och Östergötlands län samt ängsvallsprojekt 
i Västra Götaland. Inom Örebro finns erfarenhet från LIFE-projektet Reclaim i 
Tysslingen och Venakärret där stora arealer fuktiga betesmarker restaurerats. 
Inom dessa projekt finns olika finansiärer och samarbetspartners. 

Projekten ovan och andra goda exempel kan användas som förebilder för att 
hitta former för projekt i Örebro län som syftar till utökade arealer av biologiskt 
viktiga miljöer som förbättrar för grön infrastruktur i värdetrakter. 

Exempel på ett projekt som redan startat i en värdetrakt för gräsmarker är 
”Närodlad och naturnära mat i besöksvänliga Tiveden”. Det projektet är till 
största delen finansierat av Jordbruksverket men även Naturvårdsverket, 
Region Örebro län, Länsstyrelsen samt de tre kommunerna Laxå, Askersund 
och Karlsborg bidrar med medel.128 

Förslag till projekt:  

Projekt för att utöka arealen gräsmarker inklusive trädbärande betesmarker i ett 
urval av värdetrakter. I första hand väljs områden med stor potential ut, både 
med avseende på biologiska värden och intresserade lantbrukare samt 
eventuellt andra aktörer.  

  

                                                   

 

128 Jordbruksverkets beslut 20170705, journalnr: 2016-7088 
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Specifika åtgärder kan till exempel vara: 

• Restaurering av betesmarker och stängsling 
• Stängsling av större arealer 
• Betesförmedling  
• Alternativa skötselmetoder 
• Uppmuntra nätverkande 
• Information till markägare om mervärden med restaurering och bete 
• Hjälp med röjning under stängsel 
• Flytta djur från vallar till naturbetesmarker 
• Visa på hästar som en resurs för naturbetesmarkerna i vissa trakter 
• Sköta långliggande vallar med höga biologiska värden som ängar (jämför 

ängsvallsprojekt i Västra Götalands län)  
• Anpassad skötsel av ledningsgator, till exempel med bete 
• Anpassad skötsel av vägkanter 
• Anpassad skötsel av gräsmarker inom skyddade områden 

Projekt för att stärka värden för småbiotoper och andra biologiskt viktiga 
miljöer i åkerlandskapet, både i de mest och i de minst mosaikartade 
jordbrukslandskapen. Specifika åtgärder kan till exempel vara: 

• Skötsel av småbiotoper 
• Skötsel av alléer och fristående träd 
• Anlägga småvatten och andra våtmarker 
• Spara blommande träd och buskar i och i anslutning till åkermarkerna 
• Sköta och utöka arealer av värdefulla bryn  
• Åtgärder för sandmiljöer 
• Olika åtgärder för mångfald på åkrarna, till exempel blommande kantzoner, 

skalbaggsåsar och lärkrutor 

Samtliga projekt bör kunna kopplas till den regionala livsmedelsstrategin med 
lokal livsmedelsproduktion som syftar till ökat brukande av både betes- och 
åkermark. Föreslagna specifika åtgärder bidrar också till att höja 
upplevelsevärden och kulturmiljövärden vilket inte minst är viktigt för 
besöksnäringen. 

Ansvar, deltagande och tidplan 
Länsstyrelsen, men även andra, kan ta initiativ till projekt. Samtliga projekt 
kommer att vara beroende av intresserade lantbrukare och markägare. 
Därutöver kan en rad andra aktörer bli engagerade, till exempel 
hembygdsföreningar, Naturskyddsföreningen, Skogsstyrelsen, kommuner, 
Svenska kraftnät eller andra kraftbolag, Trafikverket och vägsamfälligheter.  

Länsstyrelsen har inom ramen för medel från Landsbygdsprogrammet under 
våren 2018 tagit initiativ till att påbörja arbetet för att ta fram arbetsmetoder 
inom en värdetrakt. 
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Mer omfattande projekt kommer att kunna starta under förutsättning att det 
finns resurser för arbetstid inom Länsstyrelsen eller inom andra organisationer 
för arbete med att intressera andra aktörer, för att ta fram projektmål och för att 
söka in pengar osv. 

Kostnader/resursbehov 
Länsstyrelsen har resurser för att arbeta med information och 
demonstrationsinsatser inom Landsbygdsprogrammet under åren 2018–2020 
vilket är en viktig resurs för att öka möjligheten till projekt inom en eller flera 
värdetrakter. 

Ytterligare resurser krävs för att kunna starta projekt på initiativ från 
Länsstyrelsen. Se åtgärd ovan om kartläggning av finansieringsmöjligheter. 

Utvärdering 
Utvärdering inom arbetet med grön infrastruktur och inom 
Landsbygdsprogrammet. 

Värdetrakter för prioritering i Länsstyrelsens och andra myndigheters 
ärenden 

Syfte och mål 
Syftet är att informera om och presentera odlingslandskapets värdetrakter samt 
föreslagna åtgärder så att de kan användas som beslutsunderlag i olika typer av 
ärenden hos Länsstyrelsen och andra myndigheter. 

Beskrivning och motivering 
Resultaten från analyserna av värden för Grön infrastruktur kommer att 
utmynna i ett antal värdetrakter för odlingslandskapet. Information om 
värdetrakter och vilka värden som ingår där kan bidra med ett viktigt 
beslutsunderlag i olika typer av ärenden, till exempel: 

• Prioriteringar av ansökningar om investeringsstöd, projektstöd, LONA-
bidrag mm 

• Vid handläggning av olika typer av exploateringsärenden och 
samrådsärenden 

• Underlag för områdesskydd och skötsel 

För att få förståelse för vad värdetrakter är och hur de ska användas inom olika 
typer av beslut behöver vi: 

• Förankra processen med hur värdetrakterna tagits fram. 
• Skapa förståelse för och diskutera vilken ”status” värdetrakterna har, det 

vill säga att de inte är juridiskt bindande men ändå kan bidra med underlag 
för olika typer av beslut. 

• Presentera värdetrakter och andra relevanta GIS-lager i ett Webb-GIS för 
grön infrastruktur. 

• I samråd med berörda verksamheter ta fram ett ”policydokument” för hur 
värdetrakterna ska beaktas i handläggningen. 
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Ansvar, deltagande och tidplan 
Länsstyrelsen ansvarar för arbetet som påbörjas under 2018. 

Kostnader/resursbehov 
Samordning av projektet behöver bekostas med medel för grön infrastruktur. 
Övriga deltagare från Länsstyrelsen bekostas inom ordinarie arbetsuppgifter. 
Andra myndigheter bidrar med egen arbetstid.  

Utvärdering 
Utvärdering inom arbetet med grön infrastruktur i samverkan med andra 
verksamheter. 

Anpassning av skötseln i och runt skyddade områden 

Syfte och mål 
Syftet är att utreda om skötseln av skyddade områden i värdetrakter stödjer 
prioriterade värden inom värdetrakterna samt att eventuellt föreslå förbättringar 
för skötsel både i och runt skyddade områden. Målsättningen är att säkerställa 
en skötsel som stärker de värden som är prioriterade inom en värdetrakt. 

Beskrivning och motivering 
I Örebro län finns cirka 660 hektar skyddat odlingslandskap i drygt 30 
naturreservat samt i Garphyttans nationalpark. Skötseln av ängs- och 
betesmarkerna i reservaten förvaltas av Länsstyrelsen och genomförs praktiskt 
av olika entreprenörer. Förslag på tillvägagångssätt för åtgärden: 

• Kartläggning av prioriterade värden inom en värdetrakt 
• Sammanställning av värden inom reservatet från tidigare inventeringar mm 
• Med utgångspunkt från kartläggningen av värden utvärdera befintliga 

skötselmetoder  
• Eventuellt förslag till förändrad skötsel som kan implementeras inom den 

ordinarie förvaltningen 
• Samarbete med enheten för Landsbygd och näringsliv om marker som 

ligger i anslutning till skyddade områden anående rådgivning och 
ersättningar för restaurering och skötsel 

Ansvar, deltagande och tidplan 
Länsstyrelsen ansvarar för åtgärden inom arbete med grön infrastruktur och det 
ordinarie arbetet med uppföljning och förvaltning av skyddade områden samt 
arbetet inom Landsbygdsprogrammet. 

Arbetet påbörjas senast under 2019 och pågår i cirka två år i mån av medel. 
Eventuellt kan några områden fungera som pilotprojekt under 2018. 

Kostnader/resursbehov 
Arbetet utförs inom arbetet med grön infrastruktur samt inom ordinarie arbete 
med förvaltning av skyddade områden under ledning av uppföljningsansvarig 
samt inom Landsbygdsprogrammet. 
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Utvärdering 
Inom arbete med förvaltning av skyddade områden och 
Landsbygdsprogrammet med återkoppling till arbetet med grön infrastruktur. 

Utökat områdesskydd av odlingslandskap  

Syfte och mål 
Syftet är att undersöka möjligheter att i samband med bildande av skogsreservat 
även skydda betesmarker och potentiella restaureringsmarker om det är 
motiverat för att säkra hävden av dessa marker.  

Beskrivning och motivering 
De senaste åren har områdesskyddet varit helt inriktat på skog och i viss mån 
våtmarker. Den odlingsmark som är skyddad utgör endast 2 procent av den 
totala arealen skyddad mark i länet. Eventuellt kommer möjligheterna att 
skydda odlingslandskap att förbättras i framtiden.  

I samband med skydd av skog bör redan nu möjligheten att skydda eventuell 
intilliggande odlingsmark eller potentiella restaureringsmarker (se till exempel 
underlag för nyligen avverkade områden på gammal ängsmark) undersökas. 

Ansvar, deltagande och tidplan 
Länsstyrelsen ansvarar för åtgärden inom arbete med grön infrastruktur och det 
ordinarie arbetet med områdesskydd. 

Arbetet påbörjas senast under 2019. 

Kostnader/resursbehov 
Arbetet utförs inom arbetet med grön infrastruktur samt inom ordinarie arbete 
med områdesskydd. 

Utvärdering 
Utvärdering inom arbete med områdesskydd och grön infrastruktur 

Fördjupade kunskapsunderlag inom föreslagna  
värdetrakter i odlingslandskapet 

Syfte och mål 
Syftet är att få mer kunskap om värden och restaureringspotential inom 
utpekade värdetrakter för gräsmarker, mosaikartade jordbrukslandskap samt 
trakter rika på lövbryn. Syftet är också att få kunskap om var 
restaureringsinsatser skulle göra mest nytta. Målsättningen är ett lättillgängligt 
kunskapsunderlag som kan användas i Länsstyrelsens, Skogsstyrelsens och 
kommunernas handläggning samt som inspiration för andra aktörer.  

Beskrivning och motivering 
Befintligt arbete 
Inom Länsstyrelsens arbete med grön infrastruktur har vi hitintills gjort 
följande GIS-analyser: 
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• Täthet av värdekärnor för gräsmarker och andra gräsmarker som bidrar till 
en grön infrastruktur  

• Täthet av potentiella lövbryn  
• Mosaikartad jordbruksmark  

Med resultaten för gräsmarkernas täthet har vi pekat ut förslag till värdetrakter 
för gräsmarker. Värdetrakter för lövbryn och mosaikartad jordbruksmark samt 
områden med minst mosaikartad jordbruksmark planerar vi att ta fram under 
2018. 

Under 2016–2017 har Länsstyrelsen, på uppdrag från Jordbruksverket, påbörjat 
en återinventering av ängs-och betesmarksinventeringen. I inventeringen 
prioriteras i första hand betesmarker och ängar som inte längre har 
miljöersättning. 

Förslag till inventeringar och fördjupade GIS-analyser  
Följande inventeringar och GIS-analyser bör genomföras under de närmaste 
åren: 

• Rikta återinventeringen av ängs- och betesmarker till värdetrakter för att få 
mer kunskap om status på värdekärnor i dessa områden. Även ny 
inventering av betesmarker som tidigare haft ersättning för särskilda värden 
men som inte längre har det (jämför med markklass särskilda värden 2013). 

• GIS-analyser av var det ger mest effekt att restaurera gräsmarker  
• Ta fram underlag för var infrastrukturens biotoper (ledningsgator och vägar 

mm) bidrar mest till grön infrastruktur 
• Implementera Jordbruksverkets analys för var det finns betesdjur respektive 

betesmarker i Örebro län som underlag för arbetet med riktad information 
och rådgivning i värdetrakter. 

• Ta fram underlag för var nyligen avverkade områden skulle kunna bidra till 
grön infrastruktur genom restaurering till betesmark, till exempel i närheten 
av så kallade bevakningsobjekt för områdesskydd. 

• Ta reda på vilka miljöer som bidrar till värdena i de mest mosaikartade 
markerna som underlag för att bevara och förstärka dessa värden. 

• Ta reda på vilka miljöer som saknas i de minst mosaikartade markerna som 
underlag för åtgärder för ökad mångfald på slätten. 

• Kartläggning av värdefulla brynmiljöer genom fältinventeringar och 
eventuellt GIS-analyser som underlag för skötsel och restaurering. 

• Inventering av var det finns långliggande vallar med höga biologiska 
värden med inspiration från ängsvallsprojekt i Västra Götalands län.  

• Inventering av arter kopplade till olika miljöer i värdetrakterna. 
• Inventering av invasiva arter 

Ansvar, deltagande och tidplan 
Huvudansvarig är Länsstyrelsen. Även Skogsstyrelsen, Trafikverket, Svenska 
kraftnät och andra kraftbolag, kommuner, lantbrukare samt den ideella 
naturvården kan ha underlag som bidrar till analyserna. Det krävs också en 



 

170 

dialog med dessa aktörer angående önskemål om och förståelse för 
presentationen av resultat från analyserna. 

Arbetet påbörjas under 2018 och fortsätter därefter i mån av medel. 

Kostnader/resursbehov 
Återinventeringen av ängs- och betesmarker finansieras med medel från 
Jordbruksverket under åren 2018 till 2020. GIS-analyser behöver finansieras 
med medel för arbete med grön infrastruktur inom Länsstyrelsen. 
Kunskapsunderlag från andra myndigheter bör bekostas av respektive 
myndighet. 

Den ideella naturvården kan uppmuntras att rikta inventeringar av vissa 
arter/artgrupper till utpekade värdetrakter. Eventuellt kan medel för grön 
infrastruktur bidra med reseersättning och ett mindre arvode. En möjlighet till 
inventeringar av strukturer och artinventeringar är också samarbete med 
universitet om examensarbeten, något som vi redan diskuterat med 
naturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet. 

Utvärdering 
Utvärdering inom arbete med grön infrastruktur. 

Ta fram kunskapsunderlag och värdetrakter för ytterligare miljöer i 
odlingslandskapet 

Syfte och mål 
Syftet är att peka ut värdetrakter för ytterligare miljöer i odlingslandskapet än 
de som redan föreslagits. Målsättningen att få ett bättre underlag för att arbeta 
med grön infrastruktur för arter som är knutna även till andra miljöer. 

Beskrivning och motivering 
Tiden för att ta fram kunskapsunderlag inom ramen för arbetet med att ta fram 
en handlingsplan har varit begränsad och vi har därför prioriterat gräsmarker 
och mosaikartade jordbrukslandskap inklusive lövbryn. Det finns dock förslag 
för att beskriva ytterligare värden på liknande sätt till exempel för: 

• Småvatten och andra våtmarker i jordbrukslandskapet 
• Trädbärande betesmarker 
• Buskmiljöer 
• Livsmiljöer för arter som omfattas av Åtgärdsprogram för hotade arter 
• Värdering av jordbruk och jordbruksmark i planprocessen med 

utgångspunkt från underlag som Jordbruksverket tar fram129 

                                                   

 

129http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/jordbruksverketsmiljomalsar
bete/jordbruksmarkensvarden.4.4224fc4d159550e9652d5beb.html 

 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/jordbruksverketsmiljomalsarbete/jordbruksmarkensvarden.4.4224fc4d159550e9652d5beb.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/jordbruksverketsmiljomalsarbete/jordbruksmarkensvarden.4.4224fc4d159550e9652d5beb.html
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• Identifiera de grundläggande frågeställningarna och problemen kopplade 
till hotade fågelarter i odlingslandskapet samt peka ut viktiga fokusområden 
i länet att arbeta med i samverkan med berörda myndigheter, aktörer och 
markägare. Exempel på arter som är hotade är ortolansparv, sånglärka och 
gulsparv. 

• Identifiera problem med viltskador kopplat till arbetet med grön 
infrastruktur. 

Ansvar, deltagande och tidplan 
Huvudansvarig är Länsstyrelsen. Även andra aktörer som Skogsstyrelsen, 
Jordbruksverket, Naturvårdsverket, kommuner, lantbrukare samt den ideella 
naturvården kan ha underlag som bidrar till analyserna. Det krävs också en 
dialog med dessa aktörer angående önskemål om och förståelse för 
presentationen av resultat från analyserna. 

Arbetet påbörjas under 2018 och fortsätter därefter i mån av medel. 

Kostnader/resursbehov 
GIS-analyser behöver finansieras med medel för arbete med grön infrastruktur 
inom Länsstyrelsen. Eventuellt kan även medel för Åtgärdsprogram för hotade 
arter finansiera vissa analyser. Kunskapsunderlag från andra myndigheter 
bekostas av respektive myndighet. En möjlighet för GIS-analyser är också 
samarbete med universitet om examensarbeten. 

Utvärdering 
Utvärderas inom arbete med grön infrastruktur. 
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Levande skogar 
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas 
samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och 
sociala värden värnas.130 

Miljömålet Levande skogar preciseras bland annat som att skogens biologiska 
mångfald ska vara bevarad i samtliga naturgeografiska regioner, och arter ska 
ha möjlighet att sprida sig inom sina naturliga utbredningsområden som del i en 
grön infrastruktur. Natur- och kulturmiljövärden i skogen är bevarade och 
hotade arter ska ha återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla 
skogar. Men grön infrastruktur bidrar även tydligt till flera av de övriga 
preciseringarna till exempel att naturtyper och naturligt förekommande arter 
knutna till skogslandskapet ska ha gynnsam bevarandestatus och tillräcklig 
genetisk variation, att vidmakthålla skogens ekosystemtjänster, samt att 
skogens värden för friluftslivet värnas och behålls. 

Över hälften av Sveriges yta är täckt av skog, varav det allra mesta är barrskog. 
I södra Sverige, dit Örebro län tillhör, finns en del ädellövskog med särskild 
historia. I länet finns också en del värdefulla triviala lövskogar, bland annat 
kring Hjälmaren och i Kilsbergen. Skogen erbjuder livsmiljöer för olika djur- 
och växtarter och är en viktig källa till förnybara råvaror och är värdefull för 
friluftsliv och rekreation. 

I Sverige är skogsbruket i hög grad avreglerat. De juridiska kraven för 
exempelvis hänsyn till naturmiljöer av olika slag i samband med 
skogsbruksåtgärder är satta lågt i förhållande till behoven. Istället förutsätts 
skogssektorn ta ytterligare frivillig hänsyn i brukandet. Den här modellen för 
skogsbruket kallas den svenska modellen, eller frihet under ansvar och är 
central för den svenska skogspolitiken. 

För att bevara skogens värdefulla miljöer behövs både formellt skydd, frivilliga 
avsättningar och generell hänsyn från skogsägare. Flera skogsmiljöer som 
tallskogar och triviallövskogar behöver ofta restaureras eller skötas på ett sätt 
som utvecklar och upprätthåller naturvärdena. I tätortsnära skogar eller i andra 
skogar där många människor vistas bör ofta en anpassad förvaltning tillämpas 
för att göra skogen mer attraktiv och tillgänglig. 

En övergripande utmaning är att anpassa skogsbrukets metoder så att de 
bevarar och utvecklar skogens natur- och kulturvärden samtidigt som 
konkurrenskraften behålls. En svårighet i arbetet är att det tar lång tid innan 
miljöeffekterna kan mätas. Därför behövs mer kunskap om hur skogens 

                                                   

 

130 Riksdagen svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag – Regeringens definition av 
miljömålet levande skogar. 
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ekosystem svarar på olika åtgärder, liksom om hur klimatförändringarna 
kommer att påverka skogen. 

En viktig del av arbetet med grön infrastruktur i skogslandskapet är att 
identifiera och lyfta fram landskapsavsnitt med höga tätheter av kvalitéer, s.k. 
värdetrakter. Med kvalitéer menas till exempel nyckelbiotoper eller andra 
områden med särskilt höga biologiska värden. Inom värdetrakter blir det 
särskilt viktigt att föra en dialog med berörda aktörer om hur mål om bevarande 
av biologisk mångfald och ekosystemtjänster kan nås genom en kombination av 
hållbart brukande och formella och frivilliga avsättningar. Värdetrakter bör 
särskilt beaktas vid prioritering av frivilliga insatser inom ramen för 
sektorsansvaret. 

I den här rapportdelen presenteras en kort sammanfattning av förutsättningarna 
för grön infrastruktur i länets skogar och de åtgärder som Länsstyrelsen och 
Skogsstyrelsen ser är viktigast för att förbättra situationen. De kartor som 
presenteras ingår i det underlag som vi i arbetet tagit fram för att analysera 
skogslandskapet. Värdetrakter och övrigt kunskapsunderlag kommer att 
presenteras i det webb-GIS som tas fram inom arbetet med grön infrastruktur. 
Målsättningen är att ta fram värdetrakter under 2018. 

Örebro läns skogar 
Skogsmark definieras av Skogsstyrelsen som mark inom ett sammanhängande 
område där träden har en höjd av mer än fem meter och där träd har en 
kronslutenhet av mer än tio procent eller har förutsättningar att uppnå denna 
höjd och kronslutenhet utan produktionshöjande åtgärder131. Skogsmarken 
delas vanligen upp i två kategorier: 

Produktiv skogsmark: Skogsmark som enligt vedertagna bedömningsgrunder 
kan producera i genomsnitt minst en kubikmeter virke per hektar och år. 

Improduktiv skogsmark: Skogsmark som inte är produktiv skogsmark. Enligt § 
13 a SvL får på skogliga impediment (vidare begrepp än improduktiv 
skogsmark som inkluderar improduktiv skogsmark och träd och buskmark) 
större än 0,1 hektar inte avverkning, skogsvårdsåtgärder och gödsling ske. 
Enstaka träd får dock avverkas om det inte förändrar naturmiljöns karaktär. 

Skog är det dominerande markslaget i länet. Hela 75 procent av landytan täcks 
av skog, Figur 58. Beroende på källa varierar de skogliga uppgifterna en del. 
Enligt riksskogstaxeringen som sammanställer och övervakar skogsmarken i 
Sverige finns 643 000 hektar skogsmark i länet. Av skogsmarken är 601 000 

                                                   

 
131 Avrapportering av regeringsuppdrag om frivilliga avsättningar, Meddelande 4:2017, 
Skogsstyrelsen. 
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hektar produktiv skogsmark och 42 000 hektar improduktiv skogsmark eller så 
kallade impediment. 

 
Figur 58. Dominerande markslag i Örebro län, skogsmark i mörkgrönt. 
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Markägarstruktur 
Markägare delas upp i tre olika ägargrupper, privata AB, enskilda och övriga. 
De privata aktiebolagen som innefattar aktiebolag som inte är ägda av staten, 
kommuner eller landsting äger tillsammans 90 000 hektar skogsmark.  

De enskilda som innefattar fysiska personer, dödsbon och bolag som inte är 
aktiebolag äger tillsammans 263 000 hektar skogsmark.  

I den sistnämnda gruppen övriga innefattas fastighetsverk, övriga statliga ägare, 
aktiebolag med staten som majoritetsägare (Sveaskog), kommunala och 
landstingsägda marker samt övriga allmänna ägare. Här ingår även vissa privata 
ägarkategorier som ecklesiastika ägare, allmänningar och besparingsskogar. 
Tillsammans äger denna grupp 265 000 hektar skogsmark.  

Skogsmarksarealen som här anges avser både produktiv skogsmark och 
impediment.  

Trädslagsfördelning 
Gran och tallskogar täcker tillsammans 65 procent av länets skogsmark. De är 
också det dominerande trädslagen i barrblandskogarna som är den tredje 
vanligaste skogstypen i Örebro län, Figur 59. 

 
Figur 59. Den produktiva skogsmarkens fördelning på olika skogstyper och slutavverkningsytor i Örebro 
län under perioderna 1983–87 och 2010–2014. Riksskogstaxeringen, Sveriges Lantbruksuniversitet. 

Granen har gynnats genom det moderna skogsbruket och av de senaste 
tvåhundra årens stora frånvaro av bränder som naturlig störningsregim i 
skogslandskapet. Förändringen har dock inte inneburit någon större förändring 
av fördelningen mellan skogstyper under tidsperioden som redovisas ovan. 
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Lövskogar och framförallt ädellövskogar är mycket ovanliga i länet. Av de 
naturliga ädellövskogarna är det mycket små arealer som inte har omvandlats 
till jordbruksmark. Endast 0,5 procent av länets produktiva skogar är 
ädellövskog. De triviala lövträden har missgynnats kraftigt av det moderna 
skogsbruket. Genom att våtmarker har dikats ut, bränder bekämpats och skog 
återplanterats med barrträd efter andra störningar så har lövandelarna i länets 
skogar minskat drastiskt de senaste två hundra åren. Under de senaste 
decennierna har ökad hänsyn till lövträd inom skogsbruket gett effekt och 
jämfört med perioden 1983–87 har lövskogarna och blandskogarna ökat med 
cirka 25 procent. Ökningen av lövandelen i länets skogar är den tydligaste 
förändringen mellan de båda perioderna. Man kan också se att 
slutavverkningstakten ökat. 

Åldersfördelning 
Skogarna i Örebro är mycket unga. Enligt riksskogstaxeringen är över hälften 
av länets skogar yngre än 40 år, Figur 60. Åldersklassen 0–20 var under 
mätperioden 2010–14 den vanligaste åldersklassen i länets oskyddade skogar. 
Knappt fem procent av skogsmarksarealen består av skog som är äldre än 121 
år. Dominansen av unga träd i skogslandskapet är en av huvudorsakerna till att 
så många skogslevande arter är hotade. 

Informationen om andel gammal skog hämtas från riksskogstaxeringen vilken 
använder små provytor för att avföra beståndsåldern. Det medför att arealen av 
ovanliga företeelser, som äldre skog, överskattas så som vi människor uppfattar 
det eftersom små ytor skalas upp till stora arealer. Mycket av den äldre skogen 
är små hänsynsytor och frivilliga avsättningar som finns i yngre arealmässigt 
dominerade skogsområden. 

I formellt skyddade skogar är förhållandena det motsatta. I formellt skyddade 
skogar i Örebro, Västmanlands, Uppsala, Södermanlands och Stockholms län 
är ålderskategorin äldre än 121 år den största kategorin, Figur 61. Över 35 
procent av de skyddade skogarna i det området är äldre än 121 år. 
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Figur 60. Åldersklassfördelning (procentandelar) av den produktiva skogsmarken i Örebro län 
2010–2014. Riksskogstaxeringen, Sveriges lantbruksuniversitet. 

 

 
Figur 61. Åldersklassfördelning (procentandelar) av den produktiva formellt skyddade skogen i Örebro, 
Västmanlands, Uppsala, Södermanlands och Stockholms län 2010–2014. Riksskogstaxeringen, 
Sveriges lantbruksuniversitet. 

Andelen gammal skog, enligt miljömålsdefinitionen, (>140 år) är mycket låg i 
Örebro län. Länet tillhör de län i Sverige med lägst andel gammal skog. Utanför 
skyddade områden är andelen gammal skog 1,5 procent, Figur 62. Som 
jämförelse är andelen gammal skog i Värmland mer än dubbelt så hög. I 
Dalarna som tillhör de län med högst andel gammal skog är andelen skog över 
140 år drygt tio procent. 

0

5

10

15

20

25

30

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-



 

178 

 
Figur 62. Andel (%) gammal skog (>140 år) i Dalarnas, Värmland och Örebro län i sex tidsperioder 
mellan 1983 och 2014, Riksskogstaxeringen, Sveriges Lantbruksuniversitet. 

Död ved 
Död ved och särskilt grov död ved är i olika nedbrytningsstadier ett viktigt 
substrat för många arter. Generellt är bristen på död ved stor i skogslandskapet. 
Naturligt är mängden död ved mycket hög i skogen. I en studie beräknades 
mängden hård död ved i barrskogar jämförbara med länets till 75 m3/ha132. I 
Örebro län är mängden idag i genomsnitt 4,6 m3/ha, Figur 63. Mängden död 
ved i länets skogar har ökat kraftigt de senaste knappa 20 åren vilket är mycket 
positivt. Samtidigt är bristen på död ved fortfarande stor ur ett ekologiskt 
perspektiv. 

                                                   

 

132 Siitonen, J, 2001. Forest Management, Coarse Woody Debris and Saproxylic organisms: 
Fennoscandian Boreal Forests as an example, Ecological Bulletins (49), 11-41.  
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Figur 63. Mängd död ved (m3/ha) i olika nedbrytningskategorier i Örebro län under tre tidsperioder 
mellan 1998 och 2014, Riksskogstaxeringen, Sveriges Lantbruksuniversitet. 

Värdekärnor för biologisk mångfald 
Inom arbetet med grön infrastruktur har ett omfattande arbete med att 
identifiera värdekärnor pågått. Flera större analyser av skogen och skogliga 
värdekärnor i Sverige och Örebro län har genomförts. En viktig grund har varit 
Länsstyrelsens kännedom om värdekärnor i länet samt kunskap om värdekärnor 
i form av frivilligt avsatta skogsbestånd från Sveaskog, Bergvik, länets 
kommuner och Fortifikationsverket. Även länets ideella föreningar har bjudits 
in och bidragit med kunskap om biologiskt värdefulla skogsbestånd. I Örebro 
län har knappt 80 000 hektar skogliga värdekärnor identifierats, Tabell 7. Det 
innebär en dryg fördubbling av arealen värdekärnor jämfört med de arealer som 
redovisats inom arbetet med reviderad nationell strategi för skydd av skog. 

I remissversionen av handlingsplanen redovisas en del av analysresultaten vad 
gäller skogliga värdekärnor. Remissen innehåller dock inte förslag till 
värdetrakter. Under remisstiden avser vi fortsätta arbetet med att ta fram förslag 
till värdetrakter för skog och vi räknar med att komplettera remissen med dessa 
under sommaren. 

Enligt den analys där mest skogliga data ingår så är fyra procent av 
skogsmarken i Örebro län formellt skyddad. Det är något mer jämfört med 
beräkningarna i den nationella strategin för skydd av skog. Analysen visar att 
ungefär tre procent av de icke formellt skyddade värdekärnorna är frivilligt 
avsatta. I den senare beräkningen saknas dock några större markägare men 
eftersom även kunskapen om värdekärnor generellt är lägre i dessa områden så 
bedömer vi att resultatet ligger nära sanningen. 

Skogsstyrelsen presenterade 2017 en uppföljning av de frivilliga avsättningarna 
och beräknade då att det fanns 22 900 hektar frivilligt avsatt produktiv skog, 
eller 3,8 procent av den produktiva skogsarealen. Uppgifterna stämmer bra med 
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de nyligen genomförda analyserna. En skillnad mellan studierna är att i 
Skogsstyrelsens uppföljning ingår även frivilliga avsättningar som också är 
formellt skyddade. 

Tabell 7. Arealer av olika skogstyper samt arealer identifierade värdekärnor av respektive skogstyp 
samt areal och andel formellt skydd av respektive skogstyp i Örebro län. Arealuppgifterna är avrundade 
till närmaste 1000-tal. Länsstyrelsen i Örebro län 

 

  

 Areal 
(ha) 

Areal 
värde-
kärna 

(ha) 

Areal 
formellt 

skyddad 
värde-

kärna (ha) 

Andel 
formellt 

skydd 
(%) 

Produktiv skog samt 
hällmarksimpediment 641 000 79 000 25 000 4,0 

Produktiv barrdominerad 
skog plus hällmarks-
impediment 

455 000 60 000 20 000 4,5 

Produktiv tallskog plus 
hällmarksimpediment 157 000 21 000 6 000 4,0 

Produktiv barrskog 
exklusive tallskog och 
hällmarksimpediment 

297 000 39 000 14 000 4,7 

Lövdominerad produktiv 
skog 186 000 19 000 6 000 3,1 

Produktiv triviallövskog 156 000 13 000 4 000 2,9 

Produktiv ädellövskog 30 000 7 000 1 000 4,2 
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De högsta tätheterna av skogliga värdekärnor på landskapsnivå i Örebro län 
finns i Kilsbergen, Figur 64. En stor andel av dessa värdekärnor är inte 
långsiktigt skyddade samtidigt som bevarande av dessa områden är en 
förutsättning för att den gröna infrastrukturen i skogen ska bevaras.  

I Kilsbergen är Sveaskogs Ekopark Kilsbergen en viktig kärna av formellt 
skyddad och frivilligt avsatt skog. Området är mycket värdefullt både ur 
biologiskt perspektiv och för friluftslivet. I anslutning till ekoparken finns på 
skjutfälten i centrala Kilsbergen stora arealer oskyddade värdekärnor av skog-
myrmosaik. Statusen på värdekärnorna på skjutfältet är osäker men under 2018 
kommer Länsstyrelsen att inventera naturvärdena i området. I Södra Kilsbergen 
finns ett område med blockrik och otillgänglig barrdominerad skog som i hög 
grad avsatts som naturreservat. Utöver Kilsbergen finns sex kärnor av större 
landskapsområden med höga tätheter av barrskogsvärdekärnor: 

• Grönbo-Getapulien 
• Nittälven 
• Kindla 
• Murstensdalen-Tjuråsenområdet 
• Tivedens nationalpark 
• Bruna bergen. 

Grönbo-Getapulien är ett vildmarksområde som domineras av två stora 
myrområden omgivna av myr-skogmosaikmarker. Våtmarkerna har mycket 
höga naturvärden och nationellt skyddade som naturreservat och även 
internationellt skyddade RAMSAR-områden. Stora delar av den biologiskt 
värdefulla kringliggande skogen är inte formellt skyddad. 

Nittälven är länets största formellt skyddade område. Nittälven skyddades 2017 
och genom reservatsbeslutet bands flera redan tidigare formellt skyddade 
områden samman. I särskilt den södra dalgången finns stora arealer 
sandtallskogar medan granen är vanligare i de nordliga delarna och i 
dalsluttningarna. 

I gränstrakterna mellan Lindesberg, Nora och Hällefors kommun ligger 
naturreservatet Kindla som är en grandominerad skog med höga biologiska 
värden. Området har också ett välutvecklat ledsystem och har höga 
friluftsvärden. 

 



 

182 

Figur 64. Tätheter av skogliga värdekärnor i Örebro län inom en radie på 1000 meter. 

Murstensdalen-Tjuråsenområdet i gränstrakterna av Karlskoga kommun och 
Hällefors kommun är ett höjdområde med höga koncentrationer av formellt 
skyddade talldominerade skogar. 

I och kring Tivedens nationalpark finns de högsta tätheterna av formellt 
skyddad skog i och i anslutning till Örebro län. Framförallt är naturvärdena 
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knutna till brandpåverkad hällmarkstallskog. Sveaskogs Ekopark Norra 
Vätterns skärgård ingår också i det här området. 

I Sydöstra delen av länet, i gränslandet mellan Örebro och Östergötlands län 
finns ett område som är nästan unikt för Sverige i och med dess höga 
naturvärden knutna till äldre gles tallskog. Området som ännu inte är formellt 
skyddat går under arbetsnamnet Bruna bergen. 

Örebro läns skogar i övergripande grönt 
infrastrukturperspektiv 
De nationella analyser av skogen som gjorts inom arbetet med grön 
infrastruktur visar att länets skogar är viktiga för att binda samman Sveriges 
sydliga skogsekosystem med de nordliga, Figur 65. De starkaste 
sammanhangen mellan nordliga och sydliga barrskogar går genom de flesta av 
de kärnor av ekologiskt värdefulla skogslandskap som redovisats ovan, Figur 
64. Men för att säkra den kontakten behöver dels större arealer inom och 
mellan dessa områden skyddas och kompletteras med tillräcklig hänsyn i 
omgivande landskap. Hur mycket skog som behöver skyddas och hur stor 
hänsyn som ytterligare behöver lämnas går inte att säga. Kunskapen om 
hänsynens bidrag till de ekologiska sammanhangen är inte tillräckligt stor ännu. 

 
Figur 65. Nationell komponentanalys av det nationella underlaget till värdetrakter för skog generellt. 
Områden med höga tätheter av värdekärnor som ligger inom 20 km från varandra är sammanbundna 
med linje och har enhetlig färg. 
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Inom ramen för arbetet med grön infrastruktur har utretts hur mycket mer skog 
som utifrån ett ekologiskt och miljömålsperspektiv behöver skyddas formellt i 
Örebro län. Resultatet tyder på att ungefär dubbelt så mycket arealer jämfört 
med idag, alltså ytterligare fyra procent av skogsarealen, behöver omfördelas 
till naturvården133. Det förhållandevis låga behovet av ytterligare formellt 
skyddad areal förutsätter att arealerna avsätts inom ett transparant samarbete 
där offentliga och privata åtgärder synkroniseras i ett landskapsperspektiv. Idag 
saknas ett sådant samarbete vilket betyder att behoven är större. 

Centralt i länet finns värdefulla lövskogar som har ett övergripande ekologiskt 
sammanhang med Hjälmarens och Mälarens lövrika miljöer. De ekologiska 
sammangen är betydligt svagare för lövskogen jämfört med barrskogen och 
särskilt gäller det ädellövskogen som i princip saknar övergripande ekologiska 
landskapssammanhang. 

Arterna i länets skogar 
Närmare 2 300 skogslevande arter i Sverige är rödlistade, och för drygt 1 800 
av dessa är skogen den viktigaste livsmiljön134. I länet är 470 arter rödlistade 
som är knutna till skogsmiljöer, varav 170 är hotade. De hotade arterna 
domineras av storsvampar och insekter, främst skalbaggar, Figur 66.  

  

                                                   

 

133 PM Per Angelstam, opublicerat 
134 Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade arter i Sverige 2015. 
http://www.artdatabanken.se/publikationer/bestall-publikationer/tillstand-och-trender-for-
arter-och-deras-livsmiljoer-rodlistade-arter-i-sverige-2015/ 

http://www.artdatabanken.se/publikationer/bestall-publikationer/tillstand-och-trender-for-arter-och-deras-livsmiljoer-rodlistade-arter-i-sverige-2015/
http://www.artdatabanken.se/publikationer/bestall-publikationer/tillstand-och-trender-for-arter-och-deras-livsmiljoer-rodlistade-arter-i-sverige-2015/
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Figur 66. Rödlistade arter i länet som har skog som en viktig livsmiljö. Sett till antal arter så är det 
svampar och insekter som dominerar. Utsökning och bearbetning av artfakta, Artdatabanken. 

Om vi däremot tittar på hotade arter som bara har skog som livsmiljö, så faller 
svamparna ut som en extra hotad artgrupp, Figur 67. Det huvudsakliga hotet 
mot de hotade arterna i länet är bristen på äldre naturskogsartad skog, d v s 
bristen på kontinuitetsskog, död ved och gamla träd.  

 
Figur 67. Hotade arter i skog i Örebro län uppdelat på organismgrupp där det bara är skogen som är en 
viktig livsmiljö. I det här fallet ser vi att svamparna är en organismgrupp som är extra hotad i skogen. 
Utsök och bearbetning av artfakta, Artdatabanken. 

Inom svensk miljöövervakning övervakas häckfåglar inom den så kallade 
häckfågeltaxeringen. Fältinsatserna genomförs av ideella krafter, i Örebro län, 
mot en liten ersättning. Data från övervakningen behandlas av Lunds 
Universitet och ligger till grund för ett antal indikatorer som följer upp de 
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nationella miljökvalitetsmålen. På nationell nivå visar inte resultaten för 
Levande skogar någon signifikant utveckling 135 

Länsstyrelsen i Örebro län har beställt en utredning om utvecklingen i Örebro 
län. Resultaten från denna är fortfarande opublicerade men visar inte heller på 
någon förändring för artgruppen som ingår i indikatorn för Levande skogar, 
Figur 68. 

 

 
Figur 68. Svensk miljömålsindikator för fåglar som bedömts mest relevanta för uppföljning av miljömålet 
Levande skogar. Utveckling av index åren 2002–2015 i Örebro län. Tjäder, skogsduva, gröngöling, 
svartmes, tofsmes, entita, talltita och trädkrypare visar ingen signifikant förändring. Domherre visar 
signifikant ökning. Totalt visar indikatorn ingen signifikant förändring, NS, d%/år = 0,4, p = 0,66, r2 = 
0,02.  

Ekosystemtjänster från länets skogar 
Skogen erbjuder en mångfald av tjänster – ekosystemtjänster – till oss och vårt 
samhälle. I Tabell 8 ges exempel på sådana. Där framgår vilken 
mångfunktionalitet, det vill säga. att samma skogsområde kan bidra med ett 
stort antal ekosystemtjänster, skogen har. En av miljökvalitetsmålet Levande 
skogars nio preciseringar tar också upp betydelsen av skogens 
ekosystemtjänster och att de ska vidmakthållas. En mycket viktig kategori av 
ekosystemtjänsterna är de kulturella tjänsterna och framför allt då möjligheten 
till friluftsliv, rekreation och upplevelsevärden i skog och mark. Allemansrätten 
är en viktig grund och den lyfts även som ett av de tio nationella 
friluftslivsmålen. 

                                                   

 

135 https://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-
indikatorer/Indikatorsida/?iid=67&pl=2&t=HackReg&l=4 

0

0,5

1

1,5

2

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
T

R
IM

 I
n

d
e
x



 

187 

Att kunna idka friluftsliv i skogsmark innebär i många fall att kunna ta sig fram 
utan att stöta på barriärer. Här har grön infrastruktur en viktig betydelse, det vill 
säga. att områden är sammanbundna utan hindrande barriärer för både 
människa och vilt. 

Tabell 8. Exempel på ekosystemtjänster i skogen. De fyra kategorierna baseras på Millennium 
Ecosystem Assessment136. Under varje kategori ges exempel på ekosystemtjänster som skogen kan 
bidra med137, 138. 

Stödjande Reglerande Försörjande Kulturella 

Biogeokemiska 
kretslopp, t ex 
vatten, kol, 
kväve, syre, 
fosfor 

Reglering av klimat 
Timmer, vedfiber, 
ornamentala 
resurser 

Friluftsliv, 
vardagsrekreation 
och 
träningsaktiviteter 

Jordmåns-
bildning och 
markbördighet 

Kolupptag och 
kolinlagring Biobränsle Mental och fysisk 

hälsa 

Primärproduktion 

Förebygg. av 
stormskador & 
väderrelaterade 
skador 

Bete och foder Estetiska värden 

Fröspridning 
Förebyggande av 
erosion och 
jordskred 

Bär och svamp Kunskap och 
information 

Habitat och 
livsmiljöer Vattenreglering Fisk och vilt Landskapskaraktär: 

natur- och kulturarv 

Stabilitet och 
resiliens Pollinering  Dricksvatten Lärande/utbildning 

Ekologiska 
samspel, och 
interaktion mellan 

Kontroll av 
skadedjur och 
sjukdomar 

Genetiska resurser Naturturism 

                                                   

 

136 Millenium Ecosystem Assessment (2010) Ecosystem and Human Well-Being – 
Synthesis. Washington DC: Island Press. The Common International Classification of 
Ecosystem Services (CICES) (2013) https://cices.eu/ (senast besökt 2018-03-10) 
137. Sandström U. G. (2016) Vägledning om Ekosystemtjänster i ärendehandläggning och 
annan verksamhet. Örebro: Länsstyrelsen i Örebro län rapport 2016:34. 
138 Skogsstyrelsen (2017) Skogens ekosystemtjänster – status och påverkan. Skogsstyrelsen 
rapport 2017:13 

https://cices.eu/
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Stödjande Reglerande Försörjande Kulturella 

trofiska nivåer, 
evolutionära 
processer 

Grund- och ytvatten 
av god kvalité 

Kemikalieråvaror, 
medicinska och 
kosmetiska råvaror 

Sociala relationer 
och spirituella 
upplevelser 

Barrskog 
Örebro län domineras av skog och skogen domineras av barrskog. Ungefär 70 
procent av skogen i länet är barrdominerad skog. Förutom av 
odlingslandskapen Närke och Fellingsbroslätterna är det i stort sett länets sjöar 
som bryter upp barrskogslandskapet, Figur 69. Figur 69. Områden i Örebro län 
med mer än 50 respektive 70 procents tätheter av barrdominerad skog. Endast 
längs förkastningsbranten söder om Kvismaredalen finns mer lövdominerade 
skogar som hänger ihop med skogslandskapet. 
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Figur 69. Områden i Örebro län med mer än 50 respektive 70 procents tätheter av barrdominerad skog 
inom en radie av 1000 meter. 

Barrskogarna har historiskt och till idag varit en omfattande och naturlig del i 
länets landskapsbild med tanke på de geologiska förutsättningarna med bland 
annat svallad och osvallad moränmark i både stor- som småskaligt kuperad 
terräng, inte sällan i närhet till sjöar och vattendrag. Dessa förutsättningar har 
till stor del försvårat möjligheten till mer rationellt brukande eller exploatering 
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av skogen och marken och det är i dessa miljöer vi vanligtvis idag har 
värdekärnor av barrskog.  

Värdekärnor av barrskogar kännetecknas av lång skoglig kontinuitet och ett 
sent successionsstadium. Skogen är självföryngrad och har under lång tid 
utvecklats fritt. I stort sett saknas spår av sentida avverkningar139. I många fall 
har skogar som av drivningstekniska skäl undantagits från skogsbruksåtgärder 
utvecklat många egenskaper som kännetecknar mer naturliga skogsekosystem. 
Generellt hyser hänsynskrävande biotoper hög andel död ved i olika 
nedbrytningsstadier och gamla, senvuxna träd. Förekomst av skravel, stora 
block, lodytor eller basisk påverkan är plusvärden140. Även skonsamt hävdade 
äldre skogar som genom bete och plockhuggning fått en skiktad och olikåldrig 
beståndsstruktur med inslag av typiska gläntor förekommer. 

Länets barrskogar har generellt påverkats av människor under lång tid bland 
annat genom svedjning, koltillverkning och skogsbeten, men där kontinuiteten 
av träd på beståndsnivå behållits förekommer sådana arter som i det övriga 
landskapet missgynnas. Missgynnade arter som idag återfinns i dessa 
barrskogar har ofta behov av stabila förhållanden i luftfuktighet, ljusinsläpp och 
temperatur vilken exempelvis olikåldrig grandominerad skog erbjuder. 

Under de senaste 70 åren har det moderna skogsbruket kraftigt omvandlat även 
de avlägsna skogarna till produktionsskogar med hög grad av likåldriga bestånd 
och brist på viktiga strukturer som död ved. Idag finns de högsta tätheterna av 
värdekärnor av barrdominerade skogar i samma områden som de höga 
tätheterna av värdekärnor av skog generellt, Figur 70.  

                                                   

 

139 Handbok för inventering av nyckelbiotoper, Skogsstyrelsen 2014. 
140 Nya och reviderade målbilder för god miljöhänsyn, Skogsstyrelsen rapport 12:2016 
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Figur 70. Tätheter av värdekärnor av barrdominerad skog i Örebro län inom en radie av 1000 meter. 

Rödlistade arter knutna till barr och barrblandskog 
I länet är 218 arter rödlistade som finns i barrskog, varav 86 arter är hotade. 
Liksom för skog i allmänhet är storsvampar den artgrupp som dominerar bland 
de hotade arterna, Figur 71.  
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En skogsmiljö som är extra artrik och skyddsvärd är kalkbarrskog, framför allt 
när det gäller mängden hotade arter av marklevande svampar som bildar 
mykorrhiza. En annan viktig miljö är äldre tallskogar som hyser många hotade 
arter av storsvampar och skalbaggar. Arterna kräver ofta lång skoglig 
kontinuitet, död ved och gamla träd. I Örebro län har vi ett speciellt ansvar för 
mosippa, samt cypress- och mellanlummer som alla förekommer på magra 
tallhedar. De här är arter som är starkt gynnade av brand och som istället 
missgynnas kraftigt av kalhyggesbruk och täta gran- eller tallplanteringar.  

 
Figur 71. Rödlistade arter per artgrupp som har barrskog som en viktig livsmiljö. Utsök och bearbetning 
av artfakta, Artdatabanken. 

Rödlistade arter knutna till blandskog 
Vi har i länet 84 rödlistade arter knutna till blandskog, varav 28 är hotade. Här 
finns t ex flera svampar som är beroende av grövre död ved från lövträd, Figur 
72. Blandskog delar arter med rena barr- eller lövskogar varemellan det finns 
en glidande skala. Många av arterna hittar vi i skogar med inslag av t ex asp, 
rönn eller hassel, t ex aspfjädermossa, västlig njurlav eller rökpipsvamp. En 
särskilt viktig art för länet är asknätfjäril som är knuten till ask och olvon i 
friska till fuktiga miljöer.  

Hoten mot den här skogstypens arter är avverkning av äldre skogar samt skogar 
med brist på bred trädslagsvariation, äldre träd och död ved.  
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Figur 72. Fördelningen av rödlistade arter per artgrupp som har blandskog som en viktig livsmiljö. Utsök 
och bearbetning av artfakta, Artdatabanken. 

Tallskogar 
Talldominerade skogar är skogslandskap som präglats av branden. Några 
hundra år tillbaka i tiden var tallen det dominerande trädslaget i länets skogar. 
Skogarna brann ofta och granen som är känslig för bränder kunde inte 
konkurrera på torra och friska marker utan trängdes tillbaka till fuktigare 
marker som mycket sällan eller aldrig brann. Brandinventeringar från 
exempelvis Tiveden visar att granen succesivt etablerat sig på allt större arealer 
efter mitten på 1800-talet då skogsbränderna blev mindre vanliga. 

De skogar som branden formade var mycket varierade. Ofta förekom en mycket 
stor åldersspridning (flera hundra år) av träd i samma bestånd. Variationen av 
tätheter var stor vilket jämfört med idag framförallt gynnade många 
värmekrävande vedinsekter. Idag är tallen hårt tillbakaträngd och dess naturliga 
ekosystem med återkommande bränder finns i stort sett inte. Nyligen har 
naturvårdsbränning inom statlig naturvårdsförvaltning påbörjats för att behålla 
och utveckla de naturvärden som finns knutna till tallskogar i formellt skyddade 
områden. 

Tiveden och Bruna bergen är de områden i länet där spåren av brandpräglad 
tallskog är tydligast men värdefulla tallskogar finns även i Murstensdalen med 
omgivning, Grönbo-Getapulienområdet och Nittälvdalen, Figur 73. 
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Figur 73. Tätheter av talldominerade värdekärnor inom en radie av 1000 meter i Örebro län. 

Tallvärdekärnorna på skjutfälten i Kilsbergen, vilka utgör den största 
sammanhängande ytan med höga tätheter av värdefulla talldominerade skogar i 
länet, verkar ha annan markanvändningshistorik än övriga områden och deras 
värde kommer att utredas under 2018. 

I de analyser som genomförts inom grön infrastrukturarbetet har drygt 157 000 
hektar tallskogar inklusive hällmarksimpediment identifierats i Örebro län. Av 
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den arealen utgörs drygt 20 000 hektar eller cirka 13 procent av värdekärnor. 
Drygt hälften, 11 400 ha) av värdekärnorna är antingen skyddade formellt eller 
frivilligt avsatta där en något högre areal är formellt skyddad jämfört med 
frivilligt avsatt, Figur 74. 

 
Figur 74. Areal tallskogar och hällmarksimpediment i Örebro län uppdelat på icke värdekärna och 
oskyddade och formellt och frivilligt skyddade och avsatta områden, Länsstyrelsen i Örebro län. 

Triviallövskog 
Lövskogar täcker 186 000 hektar eller knappt 30 procent av länets skogar, 
Tabell 7. I den här arealen ingår även unga lövskogar som uppkommit efter 
slutavverkning och de är unga lövskogar utan de äldre träden och den döda 
veden som kännetecknar en värdekärna av typen triviallövskog. Det allra mesta 
av arealen, över 85 procent är triviallövskog och mycket lite är ädellövskog. 

Lövträdsinslaget i skogen påverkar förutsättningarna för ett stort antal arter som 
är beroende av gamla lövträd för sin överlevnad. Under 1900-talet 
missgynnades lövträd systematiskt i skogsbruket, samtidigt som jordbrukets 
strukturrationalisering medfört att traditionellt lövrika marker som ängar och 
betesmarker har växt igen eller omvandlats till skog. 

Det senaste århundradets storskaliga förändringar av skogslandskapet har gjort 
att vi fått en kraftig minskning av lövträdsrika skogsmiljöer. De triviala 
lövträdsarterna är s k pionjärträdslag, som kommer in i ett första stadie på 
marker efter att en störning skett. Eftersom störningarna (avverkning, brand, 
storm, översvämning m m) som skapar lövsuccessioner sker på olika platser 
och vid olika tidpunkt i naturskogslandskapet hittar man också lövet på olika 
ställen i landskapet vid olika tidpunkt. Lövet ”vandrar runt” i landskapet. I ett 
visst bestånd är lövskogen inte konstant utan övergår så småningom i 
barrträdsdominerade bestånd. Kontinuiteten av löv ligger därför inte på 
beståndsnivå utan på landskapsnivå. 
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I det senaste århundradets intensiva satsning på barrträd i produktionen har 
lövträden rationaliserats bort. På nästan all produktiv skogsmark odlas idag 
barrträd. Kalhyggesbruk, lövträdsbekämpning, effektiv upparbetning av 
stormfälld eller skadad skog med efterföljande återplantering av barrträd och 
dikning av lövträdsrika sumpskogar som omförts till barrskog och 
jordbruksmark är viktiga faktorer som bidragit till lövets kraftiga minskning i 
barrskogen. 

Effektiv bekämpning av skogsbränder är också en orsak till den kraftiga 
barrdominansen i skogarna. Tidigare var skogsbränder vanligt förekommande, 
För 150 år sedan och tidigare brann i genomsnitt en procent av skogsarealen i 
Sverige årligen. Det betyder att i det naturliga skogslandskapet var nyligen 
brända skogsytor lika vanliga som hyggen är idag. Idag saknas i princip brand 
helt i länets skogar. Efter en brand skapas på friska marker en så kallad 
lövbränna med pionjärträd som asp, björk, sälg och rönn som etablerar sig. På 
torrare marker skapas efter brand en flerskiktad tallskog där äldre 
motståndskraftiga tallar överlever. På kort sikt skapar branden mycket död ved, 
något som det råder brist på i dagens skogslandskap. Brandfält gynnar den 
biologiska mångfalden, inte minst en rad vedlevande insekter som lever av och 
i den döda och döende veden och i sin tur äts av exempelvis hackspettar141. 

Strandlövskogar uppkommer längs stränder där naturlig störning verkar genom 
översvämning och isskjutning. I strandlövskogar av naturkaraktär skapar 
interndynamik och störningar stora mängder död ved. Då upprepade störningar 
och vattenfluktuationer i strandskogarna förekommer har sekundära trädslag 
som gran svårt att etablera sig och vi får istället primärskogsmiljöer med 
lövträd. Mekanisk påverkan av is är en faktor som bidrar till att skapa höga 
naturvärden i strandskogen. Om störningen upphör t ex genom att den naturliga 
vattenfluktuationen regleras riskeras strandlövskogen att starkt förändras. Vid 
utebliven störning kan strandzonen gå mer och mer mot fastmark och 
lövskogen så småningom konkurreras ut av barrträd. Den utbredda 
vattenregleringen av länets vattendrag har starkt bidragit till minskningen av 
lövdominerade miljöer längs våra sjöar och vattendrag. 

Kring Hjälmaren har det uppstått ett mer eller mindre sammanhängande band 
av lövskog på den ”landvinningsmark” som skapades i samband med 
sjösänkningen i slutet av 1800-talet. De här skogarna domineras av triviallöv 
med inslag av ädellövträd. På gammal fastmark blir inslaget av ädellövträd 
större. Då även Hjälmaren är starkt reglerad medför frånvaron av höga 
vattenflöden att det sker en succesiv inväxning av gran i strandskogarna. 142 

                                                   

 

141 Nygren, C. 2006. Strategi för formellt skydd av skog i Södermanlands län. 
Länsstyrelsen i Södermanlands län & Skogsstyrelsen, Rapport 2006:7 
142 Nygren, C. 2006. Strategi för formellt skydd av skog i Södermanlands län. 
Länsstyrelsen i Södermanlands län & Skogsstyrelsen, Rapport 2006:7. 
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Under de senaste10-20 åren har skogssektorn alltmer börjat ta hänsyn till 
lövträden i skogsbruket vilket har vänt utvecklingen för en del arter som gynnas 
av lövträd. 

Huvuddelen av länets triviala lövskog hittar vi idag längs sjöar och vattendrag 
samt på igenväxande kulturmarker. Området från förkastningsbranten söder om 
Kvismaredalen i norr till sjön Sottern i söder och från länsgränsen i öster till 
Skogaholm är länets lövskogsrikaste område. Andra lövskogsrika områden är 
Kilsbergens östra delar och området som binds ihop av dalgångar från sjön 
Älvlången i sydvästra delen av Nora kommun till Storå i Lindesbergs kommun, 
Figur 75. 

I dagens skogslandskap finns bestånd med hög lövandel och mycket död lövved 
i restbiotoper, ofta i kantzonen mellan skogslandskapet och kulturlandskapet. 
Igenväxande före detta ängs- och hagmarker är en sådan miljö. I 
produktionsskogarna är andelen lövträd fortfarande låg och även förråden av 
gamla lövträd och död lövved är låga. Här är det viktigt med en generell ökning 
av andelen lövträd, både genom att spara lövträdsvärden vid 
skogsbruksåtgärder som naturvårdshänsyn, men även öka lövinslaget i rena 
produktionsbestånd.  

Mer lövskog ger förutom en ökad biologisk mångfald även ekosystemtjänster 
som ett mer motståndskraftigt skogsbruk gentemot ett förändrat klimat och 
attraktivare skogsmiljöer för friluftsliv och turism.  
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Figur 75. Tätheter av lövskog inom 1000 meters radie i Örebro län. 

I de analyser som genomförts inom grön infrastrukturarbetet har drygt 155 000 
hektar triviallövskog identifierats i Örebro län. Av den arealen utgörs knappt 
13 000 hektar eller cirka åtta procent av värdekärnor. Ungefär två tredjedelar av 
värdekärnorna är antingen skyddade formellt eller frivilligt avsatta där en något 
högre areal är formellt skyddad jämfört med frivilligt avsatt, Figur 76. 
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Den övre har sämre förklaring. Den nedre är inte formatändrad. 

 
Figur 76. Areal triviallövskog i Örebro län uppdelad på icke värdekärna och oskyddade samt skyddade 
och undantagna värdekärnor. 

Andelen värdekärnor är låg jämfört med andelen värdekärnor av barrskog. 
Dessutom är värdekärnorna utspridda i länet. Det finns därför ett behov av att 
identifiera fler områden med potential för lövskogsskötsel. Kring flera av länets 
tätorter finns höga tätheter av lövvärdekärnor. Det finns en stor potential i att 
kommunerna utvecklar lövvärden inom tätortsnära skogar. Värdefulla synergier 
finns här med sociala värden eftersom lövmiljöer uppskattas av många 
människor. 

De högsta koncentrationerna av lövvärdekärnor på landskapsnivå finns i 
Kilsbergen, kring Liaskogens naturreservat vid norra Väringen, kring 
Hjälmaren och vid sjön Älvlången i södra delen av Nora kommun, Figur 77. 
Värdekärnorna i Kilsbergen ingår huvudsakligen i Sveaskogs ekopark och är 
fortfarande unga lövbestånd. Lövskogarna kring Hjälmaren finns både som 
äldre respektive yngre lövbestånd. 

Höga tätheter finns också inom Bergviks åtgärdsområden för vitryggig 
hackspett i Hällefors kommun. 
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Figur 77. Tätheter av värdekärnor med lövskog inom 1000 m radie i Örebro län. 

Rödlistade arter knutna till triviallövskog 
I länet har vi 71 rödlistade arter knutna till triviallövskog, varav 21 arter är 
hotade. De rödlistade arterna domineras av insekter och storsvampar, Figur 78. 

Idag är det i regel en stor brist på triviallövträd i vårt läns skogar då de 
vanligtvis konsekvent missgynnats i det konventionella skogsbruket och de har 
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trängts tillbaka från skogarna för att idag hittas framför allt i jordbruksbygder 
och nära bebyggelse inte sällan i konkurrens med inväxande gran.  

Generellt finns idag ett stort behov av att öka andelen triviallövskog för att 
motverka den nedåtgående trenden för många arter.  

Som ett exempel så bedömer Artdatabanken att om de skötselåtgärder 
genomförs som föreslås i åtgärdsprogrammet för vitryggig hackspett så 
kommer det leda till en ökad andel lövträd och på sikt en ökande mängd död 
lövved. Det skulle totalt i landet gynna 168 rödlistade lövskogs- och 
lövträdsgynnande arter.143  

 

Figur 78. Fördelningen av rödlistade arter per artgrupp som har triviallövskog som en viktig livsmiljö. 
Utsökning och bearbetning av artfakta, Artdatabanken. 

Ädellövskog 
Ädellövskogen är som skogstyp mycket artrik. Idag återstår endast en bråkdel 
av den ursprungliga ädellövskog som täckte delar av länet under 
värmeperioden. Förutom ett kallare klimat de senaste 3000 åren har den 

                                                   

 

143 Naturvårdsverket 2017. Åtgärdsprogram för vitryggig hackspett 2017–2021. 
Naturvårdsverket, Rapport 6770. 
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intensiva markanvändningen gjort att knappt några ädellövskogar med naturliga 
drag finns kvar.144 

Idag finns i Sverige ungefär 215 000 hektar av ädellövskog där ek och bok 
utgör varsin tredjedel och där blandskogar och övriga ädla lövträd utgör en 
tredjedel. Utöver detta återfinns ungefär 62 000 hektar ädellövskog på 
naturbetesmark.145 Av de ädla lövträdens virkesförråd på skogsmark återfinns 
cirka hälften i Blekinge, Halland och Skåne och resten i övriga Sydsverige 146. 
Privatpersoner äger ungefär 80 procent av dessa marker. Många av dagens 
ädellövskogar har sin uppkomst i tidigare ängs- och betesmarker som efter 
upphörd hävd slutit sig till lundar. Ädellövskog och vanlig lövskog är dessutom 
viktig för rekreation och friluftsliv. 

I Örebro län domineras ädellövet av lönn, ek och ask medan andra arter spelar 
en mindre framträdande roll. Tidigare har almen varit mer utbredd men 
almsjukan har slagit hårt och tagit död på mycket av länets almar. Även 
askskottsjukan är ett stort problem som drabbat såväl produktionsbestånd av 
beståndsbildande ask som gamla värdefulla hamlade askar. I ädellövskogen 
ingår även triviala lövträd så som asp, sälg och björk som en naturliga inslag. 
Eken är det mest värdefulla trädslaget, både ur ekonomisk och biologisk 
synvinkel, som förekommer både i bestånd och som solitärträd. 

På Närkeslätten och kring Hjälmaren ger ekbackar och andra ekbestånd 
karaktär åt landskapet. I anslutning till herrgårdar och gods finns ofta rikliga 
förekomster av gamla ekar och andra ädla lövträd i parkmiljöer och alléer. Vid 
de här gårdsmiljöerna liksom inom de utpekade värdetrakterna för ädellöv finns 
även skogsbestånd med framför allt ek med stort inslag av andra triviala lövträd 
samt hassel. De här skogarna har oftast uppstått på tidigare betesmark. 147 

Eken är ett utpräglat pionjärträd och behöver relativt mycket ljus för sin 
utveckling. Många äldre vidkroniga ekar växer idag i sluten skog, ofta hårt 
trängda av gran, och då riskerar de gamla träden att dö i förtid. Eken har även 
svårt att föryngra sig inne i sluten skog och det behövs en större lucka för att en 
ekplanta ska lyckas bli ett träd. Många av dessa trädmiljöer kräver en aktiv 
skötsel och hävd för att kunna bevara sina naturvärden. Det kan t ex handla om 
ett aktivt uttag av virke för att bevara en halvöppen karaktär eller ett extensivt 

                                                   

 

144 Löfgren, R & Andersson, L. 2000. Sydsvenska lövskogar och andra lövbärande marker. 
Naturvårdsverket, Rapport 5081. 
145 Löf, M., Möller-Madsen, E. & Rytter, L. 2015. Skogsskötselserien nr 10. Skötsel av 
ädellövskog. Skogsstyrelsen. 
146 Stener, L.-G. 1998. Länsvisa uppgifter om areal och virkesförråd för lövträd. 
SkogForsk, Redogörelse nr 4 - 1998. 61 s. 
147 147 147 Nygren, C. 2006. Strategi för formellt skydd av skog i Södermanlands län. 
Länsstyrelsen i Södermanlands län & Skogsstyrelsen, Rapport 2006:7. 
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skogsbete 148. I länet så finns det ett stort inslag ask bland annat på 
Latorpsplatån och längs Kilsbergskanten. 

Skyddsvärda träd 
Ädellöv utgör en hög andel av länets skyddsvärda träd. Resultaten från den 
miljöövervakning som genomfördes 2010 för att ta fram kunskap om 
skyddsvärda träd tyder på att det finns cirka 250 000 skyddsvärda träd i Örebro 
län. Av dessa är 75 000, eller ungefär en tredjedel ädellövträd. Av de 
skyddsvärda träden beräknas knappt 100 000 finnas i anslutning till urbana 
miljöer som tomter, infrastrukturmiljöer och kyrkogårdar. Skyddsvärda 
ädellövträd är relativt vanliga i urbana miljöer, särskilt gäller det trädarterna 
lönn, alm och ask för vilka över hälften av de skyddsvärda träden verkar finnas 
i urbana miljöer, Figur 79. Samhällsplaneringen och allmänheten är därför 
särskilt viktiga aktörer när det gäller bevarandet av skyddsvärda träd i länet. De 
flesta av de skyddsvärda träden finns i skogen och där är tillhör majoriteten av 
de skyddsvärda träden våra vanliga trädarter, tall, gran, asp och björk.  
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Figur 79. Uppräknat antal skyddsvärda träd av olika arter i Örebro län fördelat på olika miljötyper. 
Regional miljöövervakning av skyddsvärda träd, Länsstyrelsen i Örebro län. 

Ädellövmiljöerna är mest fragmenterade av länets skogstyper. Tyvärr saknas 
bra underlag om hur stora arealer som finns och var de finns. Enligt 
riksskogstaxeringen finns 2 700 hektar ädellövskog i Örebro län. Det är så lite 
att underlaget är mycket osäkert. Vi har valt att använda KNAS-data för att ta 
fram grundläggande information om var ädellövmiljöerna finns och hur 
värdekärnorna fördelas i landskapet men de satellitbilder och de 
tolkningsmetoder som använts inom arbetet med KNAS överskattar mängden 
ädellövmiljöer kraftigt. Enligt analysen med KNAS finns 30 000 hektar 
ädellövskog i Örebro län, tabell 7. Det mesta av ädellövskogarna enligt vår 
analys inom grön infrastruktur är alltså triviallövskog. Vi bedömer dock att 
mönstren överlag stämmer. 

Vi bedömer att länets ädellövmiljöer huvudsakligen finns i Närkeslättens 
kantzoner. Tätast är områdena på Latorpsplatån och i drumlinområdet i 
Västernärke och Vibyområdet. I södra förkastningsbranten söder om Sköllersta 
och Asker finns också mycket ädellöv även om vi bedömer att analysen 
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övertolkat tätheterna där, Figur 80. Istället utgör Hjälmarens strandområden 
viktiga koncentrationer av ädellövmiljöer i länet. 

 
Figur 80. Områden i Örebro län med tätheter av ädellövskog över 20 procent inom 500 meter radie. 
Dataunderlaget är dock mycket osäkert och överdriver arealerna ädellövskog kraftigt. 

Mönstret för var identifierade värdekärnor av ädellövmiljöer sammanfaller i 
stora drag med mönstret för ädellövmiljöer överlag. Värdet av Hjälmarens 
ädellövmiljöer blir dock tydligare, liksom områdena i Västernärke och 
Latorpsplatån, Figur 81. 
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Figur 81. Områden i Örebro län med över 20 procents täthet av värdekärnor av ädellövskog inom 500 
meters radie. 

I de analyser som genomförts inom grön infrastrukturarbetet har cirka 30 000 
hektar ädellövskog identifierats i Örebro län. Det är en mycket kraftig 
överskattning av arealen eftersom riksskogstaxeringen som gäller som officiell 
statistik visar att arealen är 2 700 hektar. Av de 30 000 hektar i analysen av 
grön infrastruktur är 6500 hektar värdekärna, eller 21 procent. Möjligen 
stämmer andelen vilket betyder att den egentliga arealen värdekärna är cirka 
600 ha. Analysen tyder på att cirka en tredjedel av värdekärnorna är antingen 
skyddade formellt eller frivilligt avsatta och vanligast är att värdekärnor är 
formellt skyddade, Figur 82. 

  



 

207 

Fel format nedan men bättre förklaring. 

 
Figur 82. Ädellövskogar i Örebro län fördelade på icke värdekärna, oskyddade värdekärnor och samt 
formellt skyddade och frivilligt avsatta värdekärnor. 

Arterna i länets ädellövskogar 
Ädellövmiljöerna är en av de allra artrikaste livsmiljöerna vi har i landet och 
länet. Variationer är väldigt stor från enskilda större skogsområden med eller 
utan betesdjur till enskilda skogsdungar på åkerholmar, brynzoner och alléer. 
Gemensamt är att de utgör de sista resterna av ett tidigare mer ädellövrikt 
landskap. 

Idag har vi mindre än 3 000 hektar ädellövskog i länet och produktionen av 
ädellöv är liten och mer långsiktig och kvalitetsinriktad jämfört med övrig 
produktion av massaved. Det ställer krav på markägaren i form av kunskap och 
en mer aktiv skötsel, men den ger under rätt förhållanden en högre ekonomisk 
avkastning på sikt.  

Huvudandelen av ädellövvirket används inom massaindustrin. Förutom den 
traditionella industriförbrukningen av råvara (massa, sågvirke och fanér), ökar 
mängden virke som används för energiändamål. Trots ökad tillväxt importeras 
stora mängder virke av ädla lövträd till Sverige, speciellt av bok och ek. Under 
perioden 2000 till 2005 minskade produktionen av sågat lövvirke kraftigt på 
grund av konkurrens från östeuropeiska sågverk. Konsumtionen är dock inte 
lägre utan vissa användare, till exempel möbel och golvtillverkare importerar 
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allt större mängder sågat virke, ämnen och fanér till sin produktion. Orsaken är 
troligen att det är svårt att få tag i tillräckliga mängder svenskt virke. 149 

För skogsbruket kan ädellövskogen även utgöra en av flera beståndsdelar vid en 
anpassning till förväntade klimatförändringar. Man anser att produktion och 
föryngring av ädla lövträdslag gynnas av höjd temperatur. Vidare klarar lövträd 
vinterstormar bra och ädla lövträd har normalt relativt djupa rotsystem och är 
stormfasta. Tillsammans med en ökad miljömedvetenhet och ett ökat intresse 
för trä som råvara och energikälla borde det i framtiden leda till ett större 
intresse även inom skogsodlingen för användning av ädla lövträd. 150 

Rödlistade arter knutna till ädellövskog 
Ädellövskog är en mycket artrik skogsmiljö. I länet har vi 171 rödlistade arter, 
som vi hittar i ädellövskog, varav 50 arter är hotade. De hotade arterna 
domineras av svampar, både arter som lever på träd som tickor men även 
marklevande arter. Även många hotade insekter hittar vi i ädellövskogen och 
framför allt vedlevande skalbaggar, Figur 83. Avgörande för mångfalden i 
ädellövskog är förekomsten av äldre träd, gärna med håligheter. Eken är i 
särklass det mest värdefulla trädslaget, t ex för hållevande insekter som 
läderbagge eller för lavar som växer på dess stam. Men även andra ädla lövträd 
är betydelsefulla för olika artgrupper. I Örebro län är t ex asken värdefull för 
bland annat hålträdsarter och lavar.  

Asken är tyvärr en art som idag på grund av askskottssjukan är Starkt hotad 
(EN), vilket i sig är ett stort hot mot de arter som är knutna till ask. Ännu värre 
är det för almen som idag är Akut hotad (CR). De här två trädslagen hyser 
blanda annat många arter av lavar som är hotade, t e x almlav, almorangelav 
och klosterlav. Bortsett från trädsjukdomar så är hoten mot arterna knutna till 
ädellövskog bristen på skoglig kontinuitet, äldre träd och död ved.  

Många av arterna knutna till ädellövskog hittar vi även i mer öppna miljöer, t 
ex betesmarker med inslag av ädellövträd. Här hittar vi ofta de mest värdefulla 
ekarna, då eken och dess tillhörande arter gynnas av mer ljusöppna 
förhållanden. För eken är allt för täta skogsbestånd ett problem, framför allt när 
granen tar över och konkurrerar ut den ljuskrävande eken.  

                                                   

 

149 Löf, M., Möller-Madsen, E. & Rytter, L. 2015. Skogsskötselserien nr 10. Skötsel av 
ädellövskog. Skogsstyrelsen. 
150 Löf, M., Möller-Madsen, E. & Rytter, L. 2015. Skogsskötselserien nr 10. Skötsel av 
ädellövskog. Skogsstyrelsen. 
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Figur 83. Fördelningen av rödlistade arter per artgrupp som har ädellövskog som en viktig livsmiljö. 
Utsökning och bearbetning av artfakta, Artdatabanken. 

Skogens övergångsmiljöer 
I målbilderna för god miljöhänsyn finns beskrivningar av skogens värdefulla 
övergångsmiljöer151. Runt våtmarker skapar kantzonen en helhet runt 
våtmarken som är en viktig spridningsmiljö för många arter. Exempelvis 
utnyttjar många fjärilsarter kantzoner för spridning. Kantzonen mot fuktiga 
miljöer som vattendrag och våtmarker skapar också livsutrymmen för tex 
fåglar, insekter och hänglavar i landskapet.  

I skogslandskapet finns även småvatten som är ett samlingsnamn på olika 
sorters öppna vattensamlingar såsom smärre kärr, gölar, tjärnar mm. Dessa 
småvatten kan hålla en vattenyta året om men till småvatten kan också räknas 
objekt som ibland torkar ut. Miljöerna har särskilt värde för vattenödlor, 
däggdjur och fåglar 

I övergången mellan skog och öppet landskap skapas goda förutsättningar för 
stor artrikedom. Många växer och djur samsas om utrymmet. Här råder normalt 
ett varmt klimat och hög produktion, vilket även ger hög individrikedom. En 
fin brynmiljö har ofta en stor variation av trädslag, åldrar och trädstorlekar och 
ett välutvecklat buskskikt. Brynmiljöer mot jordbruksmark beskrivs närmare i 
odlingslandskapskapitlet. 

Skogar belägna på exempelvis myrholmar, öar och uddar skiljer sig ofta från 
traditionellt skötta skogsmarker genom att de varit mindre intensivt skötta ofta 
på grund av deras läge. Förutom detta avgränsas dessa skogar mot annat 
                                                   

 

151 Nya och reviderade målbilder för god miljöhänsyn, Skogsstyrelsen rapport 12:2016 
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ägoslag som myr, sjö och vattendrag vilket gör dem särskilt värdefulla för arter, 
växter och djur som lever sitt liv i rummet mellan dessa ekosystem. I de ofta 
solvarma kantzonerna som omger öar, holmar och uddar trivs arter, som annars 
är svåra att finna i våra skuggiga skogar. 

Hagmarker och lövängar är kulturprodukter som vittnar om gångna tiders 
brukande. I takt med att hävden upphör så startas en igenväxning. Trädslag som 
brukar invadera dessa marker är främst olika pionjärarter samt gran tillsammans 
med olika buskarter. Arter knutna till mer öppna och solbelysta miljöer får 
konkurrens av skogsarter. Detta innebär att många av de igenväxande miljöerna 
har stor artrikedom. Beroende på vilka naturvärden som ska gynnas kan 
naturvården bestå i frihuggning av de gamla träden, öppna upp gräsytor och om 
möjligt ta upp den gamla hävden på nytt eller låta igenväxningen fortsätta mot 
en fullskiktad lövnaturskog med rikligt med död ved.  

Hot mot grön infrastruktur i länets skogar 

Fragmentering av naturskogar och brist på områden med kontinuitet 
och naturliga processer 
Det dåliga miljötillståndet i skogen beror framförallt på att vi särskilt under de 
senaste 70 åren omvandlat allt större arealer extensivt brukad skog till intensivt 
trakthyggesbrukad produktionsskog. Kvarvarande områden med skoglig 
kontinuitet har minskat totalt och splittrats upp i små fragment, så kallad 
fragmentering. Parallellt med detta har positiv påverkan från naturliga processer 
som brand, bete, översvämningar och stormfällningar minskat kontinuerligt 
under flera hundra år. Det har lett till stor brist på viktiga strukturer för 
biologisk mångfald och grön infrastruktur som död ved, lövsuccessioner, 
brandpräglad öppen tallskog. 

Från 1990-talet har hänsynen inom skogsbruket förbättrats vilket är nödvändigt 
för att öka hållbarheten i den övervägande majoritet av skog på vilken det 
bedrivs skogsbruk men under samma period har ändå de negativa 
fragmenteringsprocesserna från det moderna skogsbruket fortsatt och de 
negativa processerna överväger den positiva utvecklingen152. Fortfarande sker 
årligen avverkningar av identifierade värdekärnor som för att förbättra 
miljötillståndet i länets skogar skulle behöva undantas från skogsbruk. 

Brist på variationsrikt skogsbruk – brukningsmetoder 
Hyggesfritt skogsbruk är den benämning som Skogsstyrelsen i dag använder 
för att beskriva de skogsbruksmetoder som inte kallägger marken. Det 

                                                   

 

152 Larsson, A. (red) 2011 Tillståndet i skogen – rödlistade arter i ett nordiskt perspektiv. 
ArtDatabanken Rapporterar 9. ArtDatabanken SLU, Uppsala 
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innefattar olika former av blädning, luckhuggning och skärmar som gör att man 
undviker kalhyggen och behåller skogskänslan. Skogsstyrelsen har sedan 2005 
samlat in kunskap om hyggesfritt skogsbruk och kontinuitetsskogar inom 
ramen för treåriga projekt. Resultat från projekten finns redovisade bland annat 
i rapporter och meddelande från Skogsstyrelsen samt i en policy för hyggesfritt 
skogsbruk153. Skogsstyrelsen har som ambition att öka medvetenhet och 
kunskap om hyggesfritt skogsbruk så att attityderna till hyggesfritt skogsbruk 
blir mer positiva. Hyggesfritt skogsbruk är ett av temaområdena i 
Skogsstyrelsens rådgivningskampanj om mer varierat skogsbruk.  

Det är särskilt angeläget att ha fokus på möjlig användning av hyggesfritt 
skogsbruk i tätortsnära skogar och skogar som har naturvärden knutna till lång 
trädkontinuitet, till exempel kalkbarrskogar, sumpskogar, ”bondeskogar” som 
ofta påverkats av skogsbete. Erosionskänsliga marker med risk för ras och 
skred där kan hyggesfritt skogsbruk vara ett alternativ för att kunna bruka dessa 
marker. 

Motiven till att använda hyggesfritt skogsbruk varierar från fall till fall. Det kan 
vara naturvärden, kulturvärden eller sociala värden. Det kan också vara att 
möjliggöra produktion av virke på platser där trakthyggesbruk inte fungerar. 

Klimatförändringar 
Klimatförändringen ökar riskerna för allehanda skador (insekter, rotröta, 
stormfällning, torka, brand, mm) och det ger också motiv till att öka variationen 
i skogsbruket, både med avseende på trädslag och brukningssystem. En 
förutsättning för att möjligheter till ökad trädslagsvariation ska kunna tas 
tillvara är att viltbetet på plantor begränsas jämfört med idag. Det förutsätter i 
sin tur en kunskapsbaserad viltförvaltning. 

Klimatanpassning handlar om att förändra brukande nu och framöver så att 
skogen även framgent kan leverera virke och andra ekosystemtjänster i jämn 
takt, utan stora fördyringar i brukandet till följd av skador. 

Allt varmare och blötare vintrar ökar riskerna med körning på marker i och nära 
utströmningsområden, vilket kan användas som motiv till att tillämpa 
kontinuitetsskogsbruk på sådan mark. Fuktig mark har heller inte brunnit 
naturligt och uttorkning i ytan kan skada känsliga rödlistade arter. Likaså kan 
det ökande behovet av hänsyn till rennäringen, som klimathotet genererar, ge 
motiv att förbättra framkomligheten i förflyttningsstråken. Även här kan 
kontinuitetsskogsbruk många gånger vara en lösning. 

Ökad användning av lövträdarter i närheten av bebyggelse motverkar 
brandrisken runt bebyggelse och bidrar med många andra värden i 
skogslandskapet. 

                                                   

 

153 https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/bruka-skog/avverkning/policy-for-
hyggesfritt-skogsbruk.pdf 

https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/bruka-skog/avverkning/policy-for-hyggesfritt-skogsbruk.pdf
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/bruka-skog/avverkning/policy-for-hyggesfritt-skogsbruk.pdf
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Yngre produktionsskogar 
För närvarande pågår en förändring i skogslandskapet som innebär en tydlig 
uppdelning i produktionsskogar och naturvårdsskogar. Åldersfördelningen i 
produktionsskogarna, som dominerar skogslandskapet, har sedan början av 
1900-talet blivit allt yngre. Detta är en utveckling som väntas fortsätta de 
kommande 40 åren, Figur 84. Den här utvecklingen gör att alltfler arter som 
tidigare funnits i produktionsskogarna blir beroende av skyddade områden för 
sin överlevnad. 

Förändringen är också en hot mot skogens sociala värden. De yngre 
produktionsskogarna är inte lika attraktiva för friluftsliv som de äldre. De 
moderna produktionsskogarna är också tätare jämfört med naturskogar och 
tidigare produktionsskogar som i hög grad luckhöggs eller blädades. 
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Figur 84. Åldersklassfördelning i den svenska skogen 1926, 1960, 2010 och beräknat för 2060 förutsatt 
dagens skogsbruk och naturvårdsarbete. I de två senare diagrammen är skogen uppdelad på 
produktionsskog och mark undantagen från produktion. Observera att åldersindelningen av de två 
äldsta åldersklasserna skiljer mellan de båda tidigare och de båda senare diagrammen. Figur tagen från 
Skogliga konsekvensanalyser 2015, Skogsstyrelsen154. 

                                                   

 

154 Skogliga konsekvensanalyser 2015 - SKA 15, SLU och Skogsstyrelsen rapport 10:2015 
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Avsaknad av ståndortsanpassning – förgraning till följd av bland 
annat viltproblematik 
Tallen har länge tappat mark i stora delar av Sverige. De rena tallskogarna 
minskar och i de stora arealerna blandbarrskogar finns en tydlig tendens att 
granen tar över. När markägare försöker satsa på tall är skadorna från betande 
klövvilt, främst älg och rådjur, det stora problemet. Inslaget av bland annat ek, 
rönn och sälg i våra skogar har också minskat kraftigt och endast undantagsvis 
har dessa haft möjlighet att växa upp till träd. Detta ger i sin tur negativa 
konsekvenser för tillgängligt viltbete och för den biologiska mångfalden vilket, 
förutom minskning av ovan nämnda trädslag, kan märkas genom allt sämre 
livsbetingelser för flera arter. 

Vartannat år görs betesskadeinventeringar i varje älgförvaltningsområde för att 
dels följa upp skador dels analysera hur stor andel av föryngringarna som 
planteras med gran respektive tall på olika marker. Även foderprognoser tas 
fram som underlag för att bedöma hur mycket älg skogen kan hålla kommande 
år. SkogForsk och Skogsstyrelsen analyserar och sammanställer resultaten. 

Viltbete 
Där hjortviltets täthet inte är anpassat till landskapets förutsättningar ökar 
risken för skogsskador, det vill säga en oacceptabel negativ påverkan på 
skogsproduktion och på biologisk mångfald. Tillgången på foder och 
förekomsten av rovdjur påverkar tätheten av hjortvilt i landskapet. Det är dock 
jakten som i de flesta fall avgör hjortdjurens täthet. När tätheten av hjortvilt är 
hög i förhållande till fodertillgången uppstår en oacceptabel skadenivå på den 
produktiva skogen vilket medför såväl en försämrad skogsproduktion som 
virkeskvalitet. Hjortviltet inverkar också på skogens struktur och 
sammansättning av arter. Även om hjortviltets störningar i landskapet skapar 
bättre livsbetingelser för ett antal arter bedöms en obalanserad viltstam 
huvudsakligen påverka den biologiska mångfalden negativt såväl på kort som 
på lång sikt. 

De risker och kostnader som orsakas av ett högt betestryck bidrar till en 
minskad benägenhet bland markägare att plantera tall och lövträd. Utan 
kostsamma stängslingsåtgärder riskerar dessa trädslag att utsättas för ett kraftigt 
bete, vilket är kostsamt för markägaren. Att gran är mindre betesbegärlig än tall 
är en bidragande orsak till att markägare ofta väljer att föryngra med gran på 
tallmarker. På många platser bidrar det höga betestrycket därför till plantering 
av ett för ståndorten mindre lämpligt trädslag. Detta leder till att markens 
produktionsförmåga inte utnyttjas fullt ut samtidigt som beståndets känslighet 
mot stressfaktorer som till exempel torka ökar. Då gran planteras på tallmarker 
minskar dessutom skogarnas foderbärande förmåga vilket missgynnar 
hjortviltets livsbetingelser. 

En stor del av skogens rödlistade arter är knutna till gamla eller döda lövträd. 
Ett högt betestryck bidrar till att betesbegärliga trädslag som asp, ek, rönn och 
sälg i mindre utsträckning blir trädbildande. Då betespåverkade trädslag i 
mindre omfattning bildar vuxna träd försämras förutsättningarna för de 
rödlistade arter som är knutna till dessa trädslag. 
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Viltstammens täthet påverkar därmed biologisk mångfald både genom 
trädslagsvalet vid föryngringsarbetet och genom lövträdens möjlighet till 
trädbildning. En viltstam som är i obalans försvårar därför uppfyllelsen av 
naturvårdspolitiken bl.a. miljökvalitetsmålen ”Levande skogar” och ”Ett rikt 
växt- och djurliv”. 

Bristande ekonomi i verktyg för hållbar utveckling 
De viktigaste verktygen för att motverka den negativa trenden för skogens 
biologiska mångfald har hittills varit underfinansierade. Trots att regeringen 
under drygt två decennier prioriterat formellt skydd av skog kraftigt så råder 
stor brist på skog som är långsiktigt undantagen från skogsbruk. De utredningar 
som gjorts pekar på arealerna formellt skyddad skog i Örebro län minst skulle 
behöva fördubblas om gällande miljömål ska nås155. Men hur mycket skog som 
behöver undantas beror också på hur effektivt olika insatser kan planeras i 
landskapet ur ett landskapsperspektiv och idag saknas i stor utsträckning 
förutsättningar för ett landskapsbaserat skyddsarbete. Många privata markägare 
vill inte redovisa sitt frivilliga naturvårdsarbete till myndigheter och resurser 
har hittills saknats för ett effektivt samarbete. Arbetet med grön infrastruktur 
kan markera en förändring till det bättre. De största skogliga aktörerna har varit 
intresserade av projektet och deltagit i analysarbetet med sina skogliga 
naturvårdsytor och förhoppningsvis skapas resurser för vidare samarbete i 
projektets förlängning. 

Även skötseln av skyddade områden har behov av ökad finansiering. Resurser 
saknas för att i tillräcklig skala arbeta med resurskrävande åtgärder som 
exempelvis naturvårdsbränning. Just nu pågår LIFE-projektet Taiga, där bland 
andra Länsstyrelsen i Örebro län deltar och genom projektet startar upp arbete 
med naturvårdsbränning och skaffar utrustning och erfarenhet för framtida 
skötselarbete. Det saknas också resurser inom arbetet med åtgärdsprogram för 
särskilt hotade arter vilket gör att de program som tagits fram inte genomförs 
eller genomförs i långsam takt. 

Bristande kunskapsunderlag 
Idag finns ingen särskild verksamhet för att kartlägga skogens biologiska 
värden. Det här gör att kunskapsunderlaget om skogens biologiska värden 
släpar efter och byggs på efterhand av olika mindre inventeringar, utredningar i 
samband med avverkningar och tips från allmänhet och ideella organisationer. I 
omgångar med början på 80-talet har olika inventeringsprojekt genomförts och 
under 90 och 2000-talen genomfördes flera mer omfattande 
nyckelbiotopsinventeringar där Skogsstyrelsen och större bolag inventerade 
skogens biologiska värden. 

                                                   

 

155 Angelstam, Per. PM om behovet av ytterligare skydd av skog för att nå skogspolitiska 
mål och gröna infrastruktur i Örebro län, opublicerat inför remissen. 
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Inventeringsarbetet genomfördes systematiskt över hela länet utifrån den 
kunskap som då fanns att få fram från olika kartunderlag om enskilda områden. 
I delar av länet begränsade dock bristen på resurserna till 
nyckelbiotopsinventeringen möjligheten att få en mer fullständig bild av var 
värdekärnorna finns. En annan viktig aspekt är också att den vetenskapliga 
kunskapen på senare tid ökat om vissa naturmiljöers höga och särskilda värden, 
exempelvis om sandmarkskogar och kalkmarkskogar. 

Det här har lett till att kunskapen inte är komplett, i vissa landskapsområden är 
kunskapen god medan den är bristfällig i andra områden som exempelvis inte 
han inventeras av Skogsstyrelsen i tidigare nyckelbiotopsinventeringen. Det här 
har lett fram till att regeringen nu gett Skogsstyrelsen i uppdrag att komplettera 
nyckelbiotopsinventeringen. 

Kärnan i uppdraget att arbeta med grön infrastruktur är att identifiera den gröna 
infrastrukturen för olika naturtyper156. Men tiden, samordningsresurserna och 
ekonomin i arbetet har hittills inte räckt för att på allvar förbättra kunskapen om 
var värdekärnor finns. Fokus har hittills varit på att vidareutveckla den 
befintliga kunskapen. Exempelvis genom att fördela värdekärnorna på olika 
skogstyper och sammanställa kunskap från olika aktörer. Detta har prioriterats 
eftersom den kunskapsutvecklingen är viktig för att arbeta effektivt med den 
kunskap som finns. 

Olika nationella projekt för att utveckla kunskapen om skogens biologiska 
värden förbereds just nu eller är redan på gång. Förutom regeringens uppdrag 
till Skogsstyrelsen att komplettera nyckelbiotopsinventeringen så kommer inom 
kort en ny laserscanning av Sverige att genomföras. Efter den kommer det bli 
möjligt att analysera tillväxten, avverkningar mm i skogslandskapet vilket gör 
det möjligt att identifiera skogsområden med gammal lågtillväxande skog. Just 
kunskap om skogs ålder och tillväxt är två viktiga parametrar för biologisk 
mångfald som kunskapen varit mycket bristfällig om. Arbete pågår även för att 
påbörja en analys över var det finns skogar med lång skoglig kontinuitet i södra 
Sverige. 

Bristande kunskap om skogens ekosystemtjänster  
Ett grundläggande problem är att kunskapen om värdet av skogens olika 
ekosystemtjänster är bristfälligt kartlagda. Många kommuner, exempelvis 
Örebro kommun, värderar utifrån sitt offentliga uppdrag skogen på ett helt 
annat sätt jämfört med ett skogsbolag. Det här beror på att kommunerna väger 
in värdet av flera kulturella ekosystemtjänster som estetik och attraktivitet och 
arena för upplevelseturism i samhället samt reglerande ekosystemtjänster som 
bullerdämpning och vattenreglering. Större bolag, som har rådighet över 
huvuddelen av länets skogar, värderar normalt dessa tjänster betydligt lägre. 

                                                   

 

156 Länsstyrelsernas regleringsbrev 2016, uppdrag 31. 
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=17318 



 

217 

Skogen har varit en av de viktigaste naturresurserna i Sveriges samhällsbygge 
och de ekosystemtjänster som varit centrala är timmer, massa och till viss del 
biobränsle. Lagstiftning och policys är byggda för att maximera användandet av 
dessa ekosystemtjänster och hänsyn till andra tjänster och behovet av att stärka 
dessa har spelat en underordnad betydelse. Det är först på senare år som frågan 
om att balansera värdena från flera ekosystemtjänster lyfts. 

För att i ökad grad ta hänsyn till skogens bredd av ekosystemtjänster behöver 
värdet av olika tjänster tydligare lyftas och göras känd bland beslutande 
politiker så att tillräckliga resurser och styrmedel för att nå en hållbar 
skogssektor tillsätts. 

Småskogsbrukaren har generellt liksom exempelvis många kommuner 
traditionellt haft ett bredare perspektiv på skogens värde för den egna gården 
och familjen jämfört med skogsbolag. Idag blir allt färre mindre skogsägare 
självverksamma. Det finns två trender i detta. Den ena är positiv för de 
biologiska värdena och innebär att skogen får stå utan skogsbruksåtgärder. Den 
andra är negativ och innebär att antingen säljs till skogsbolag med rationell 
skogsbruksinriktning eller att man på grund av att man har liten anknytning till 
skogen väljer att bruka den med ett kortsiktigt perspektiv med låg naturhänsyn. 

Särskilda hot mot länets ädellövmiljöer 
Det finns flera olika faktorer som påverkar våra ädellövskogsmiljöer. Det 
största problemet för arter knutna till den här miljön är att arealen av 
ädellövskog är liten och att de är extremt fragmenterade i landskapet. Det 
påverkar arternas möjlighet till spridning och ökar risker för att arter dör ut 
lokalt. Det är givetvis viktigt att de naturvårdsintressanta värdekärnor som finns 
skyddas och sköts på rätt sätt så att värden kan bibehållas och utvecklas. Men 
för att skapa betydande arealer och en mer storskalig förändring krävs det även 
att ädellövskogsbruket kan öka och utvecklas. Utmaningar kring det är att få ett 
ökat intresse bland markägare för produktion av ädellöv, att sprida kunskap om 
hur skogen ska skötas och att det finns en avsättning för virket som ger en bra 
avkastning. Tyvärr ser vi idag en negativ trend för sågat virke på grund av brist 
på svenska sågverk och huvuddelen av virket går till massaved. Det skulle 
behövas en ökning av förädlingsindustrin för att få till en ökad specialisering 
som skulle generera en större avkastning för virke från ädla lövträd. En sådan 
utveckling skulle bidra till ett ökat intresse och till nyskapande av bestånd med 
ädellövträd.  

Bristen på skötsel eller annan störning gör att många ädellövskogsmiljöer växer 
igen med gran. Det här sker i både produktions- och i naturvårdsbestånd, vilket 
är negativt för de ädla lövträden och för många arter knutna till ädellöv som 
föredrar mer ljusöppna miljöer.  

Ett hårt betestryck från viltstammarna påverkar föryngringen av ädla lövträd 
negativt framför allt i produktionsbestånd men även i mer skyddsvärda miljöer. 
Det krävs stängsling för att hålla borta viltet från föryngringsytorna. Liknande 
problem finns i naturbetesmarker med ek där betet i sig försvårar ekens 
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föryngring. Även här krävs att betesdjuren stängslas ut för att ekplantorna ska 
kunna komma upp.  

Sjukdomar som alm- och askskottsjuka har givetvis varit negativa för såväl 
biologisk mångfald som för ett aktivt brukande. Det har bland annat medfört en 
storskalig förlust av äldre naturvårdsträd i länet som i sin tur påverkar en 
mängd arter knutna till de här trädslagen. Ur produktionssynpunkt är det 
framför allt asken som slagits ut i länet och som tvingat markägare till att 
avverka i förtid och därmed ofta medfört ett produktionsbortfall.  

Minskad resiliens 
Den globala uppvärmningen innebär stora utmaningar för våra skogar och vårt 
sätt att bruka dem. Genom att anpassa skogsbruket för att klara ett förändrat 
klimat kan riskerna för skogsskador minskas. Då förbättras möjligheterna för 
skogen att stå emot exempelvis bränder, stormar och insektsangrepp. Här gäller 
det att skogsbrukare tänker till över hur de genom medvetna val och en 
anpassad skötsel kan minska eventuella negativa effekter. 157 Ett sätt att sprida 
riskerna kopplat till ett förändrat klimat är genom ett ökat inslag av lövträd och 
tall inom skogsproduktionen och därmed undvika en alltför ensidig satsning på 
gran. 

Befintliga bevarandeinsatser för länets skogar 

Skydd av värdefulla skogsområden 

Formellt skydd (NP, NR, BS, NVA, N2000, KOMET) 
En central del i det skogliga naturvårdsarbetet är formellt skydd av skog. Syftet 
med att formellt skydda skog är att långsiktigt trygga förutsättningarna för arter 
som missgynnas kraftigt av skogsbruk. Arbetet utgår från en värdebaserad 
ansats där i första hand värdekärnor ska skyddas.  

Inom arbetet med ny nationell strategi för skydd av skog sammanställdes 
utifrån data från början av 2016 arealer formellt skyddad skog mm i Örebro län. 
Enligt den sammanställningen finns nästan precis 600 000 hektar produktiv 
skog i Örebro län. Sammanlagt hade cirka 37 000 hektar skogliga värdekärnor 
registrerats. Av dessa var cirka 21 000 hektar skyddade formellt och 16 000 ej 
formellt skyddade. Av den totala arealen produktiv skog var alltså drygt tre 
procent formellt skyddad och av värdekärnorna var 56 procent formellt 
skyddade. 

Den dominerande skyddsformen för skog är naturreservat. Av de 21 000 hektar 
som skyddats formellt var knappt 16 000 hektar naturreservat. Knappt 1000 
hektar ingår i länets båda nationalparker och ytterligare knappt 1000 hektar var 
skyddat som skogliga biotopskyddsområden. Drygt 3000 hektar var skyddade 

                                                   

 

157 https://www.skogsstyrelsen.se/miljo-och-klimat/skog-och-klimat/ 
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genom naturvårdsavtal. En stor del av den arealen är avtal angående bestånd 
inom Sveaskogs ekoparker och Bergviks vitryggsområden. 

Under det senaste året har Länsstyrelsen sammanställt all tillgänglig 
information om värdekärnor, både kvalitetssäkrade och osäkra uppgifter, och 
analyserat dessa ur ett landskapsperspektiv. I det arbetet har utöver produktiv 
skog även impediment som inte är våtmarksimpediment ingått. Enligt den 
analysen finns drygt 640 000 hektar skog i länet varav drygt 78 000 hektar var 
värdekärna. I den här analysen räknas all skog inom formellt skydd och alla 
frivilliga avsättningar som värdekärna. Av värdekärnorna var cirka 25 000 
hektar eller fyra procent formellt skyddade. 

Frivilliga avsättningar 
Utöver det formella skyddet finns nationella mål om att skogssektorn frivilligt 
ska avsätta skogsmark för att stärka det offentliga bevarandearbetet. I sektorns 
miljöcertifieringssystem ställs krav på att viss andel av skogsinnehavet ska 
avsättas frivilligt. Enligt sammanställningen som gjordes i samband med den 
nationella strategin för skydd av skog så var ungefär en tredjedel, eller drygt 
5 000 ha, av de värdekärnor som inte skyddats formellt frivilligt avsatta. 
Analysen som genomförts inom arbetet med den här handlingsplanen kom fram 
till liknande andelar. I den senare analysen var 36 procent av de identifierade 
värdekärnorna som inte var formellt skyddade frivilligt avsatta. Av 
identifierade värdekärnor av triviallövskog var hälften av de oskyddade 
värdekärnorna frivilligt avsatta. 

Om man summerar formellt skydd med tillgängliga data om frivilliga 
avsättningar så är sju procent av skogen i Örebro län avsatt för 
naturvårdsändamål uppdelat på fyra procent formellt skydd och tre procent 
frivilliga avsättningar. 

Miljöcertifiering Forest Stewardship Council (FSC) 
FSC är en oberoende, internationell medlemsorganisation som uppmuntrar till 
miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens 
skogar, genom sitt certifieringssystem FSC158. Över 12 miljoner hektar skog i 
Sverige är FSC-certifierad vilket innebär cirka halva den produktiva 
skogsarealen (september 2016)159. I Örebro län är drygt 300 000 hektar 
FSC-certifierad (2011). 

Programme for the Endorsement of Forest Certificirkation (PEFC) 
Målsättningen för PEFC:s skogscertifiering är att utveckla ett uthålligt 
skogsbruk med god balans mellan produktion, miljö samt sociala och kulturella 
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intressen160. Svenska PEFC:s Skogsstandard omfattar tre delar: 
Skogsskötselstandard, social standard och miljöstandard. I Sverige är 11,5 
miljoner hektar PEFC-certifierad161. 

Frivilliga landskapsinitiativ 
Sveaskog är länets största markägare och koncentrerar en del av sina frivilliga 
avsättningar i Ekoparker. I Örebro län finns två Ekoparker, Kilsbergen och 
Norra Vätterns skärgård. Ekopark Kilsbergen invigdes 21 september 2007 och 
är 3 700 hektar stor. Arealen skogsmark inom ekoparken är cirka 3 200 hektar 
och av den sköts 61 procent utifrån Naturvårdsmål.  

Sveaskog har även ett landskapsinriktat naturvårdsarbete i Skogaholmstrakten. 
Här är inriktningen ännu tydligare på att gynna naturvärden kopplade till 
triviallöv och målsättningen är att bidra i arbetet med att skapa förutsättningar 
för återetablering av den vitryggiga hackspetten i länet. 

Bergvik är länets näst största markägare. Bergvik arbetar liksom Sveaskog med 
landskapsinriktat naturvårdsarbete i så kallade vitryggsområden. I Örebro län 
finns två områden i Hällefors kommun. Bergvik har även ett vitryggsområde i 
Värmland, strax väster om länsgränsen. 

I Tiveden pågår ett mycket uppmärksammat samarbete mellan Sveaskog och 
Laxå kommun tillsammans med turismentreprenörer i närområdet till Tivedens 
nationalpark för att hitta möjligheter till förändrade skogsbruksmetoder i ett 
område runt Tivedens nationalpark. Målsättningen är att öka närområdet till 
parkens attraktivitet ur frilutssynpunkt och för att gynna turismen i området. 

Hänsyn vid brukande/Målbilder för god naturhänsyn 
Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn162 ger vägledning 
om hur miljöhänsyn bör tas vid skogsbruksåtgärder. Målbilderna är gemensamt 
framtagna i bred samverkan och utformade för användning i praktiskt 
skogsbruk. De är något att eftersträva vid planering och genomförande av 
skogsbruksåtgärder och ska användas anpassat till aktuell trakts specifika 
förutsättningar.  

Målbilderna syftar till ökad samsyn och tydlighet om vad god miljöhänsyn 
innebär. God miljöhänsyn behövs för att tillsammans med formellt skydd och 
frivilliga avsättningar bidra till att de skogs- och miljöpolitiska målen nås. 
Genom att tydligt beskriva hur miljöhänsyn praktiskt bör tas ska målbilderna 
leda till mer funktionell och effektiv miljöhänsyn. Målbilderna ska vidare 
användas som grund för utbildning, rådgivning och uppföljning. Målbilderna är 
i första hand tänkta att användas vid skogliga åtgärder i produktionsskog, det 
som i dagligt tal även kallas för generell hänsyn. Hänsyn som blir så 
omfattande att den kan bilda en egen avdelning/skötselenhet ligger utanför 

                                                   

 

160 PEFC 
161 PEFC - information 
162 Målbilder för god miljöhänsyn 

http://pefc.se/
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https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/malbilder-for-god-miljohansyn/
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målbildernas tänkta användningsområde. Hänsyn i den omfattningen kan 
istället prioriteras för frivillig avsättning och formellt skydd eller ligga utanför 
denna prioritering. Målbilderna gäller för hela Sverige.  

Det finns en samverkansgrupp för förvaltning av målbilderna som ska arbeta 
med utveckling och ständiga förbättringar. 

Branschgemensamma överenskommelser 

Skogsbrukets riktlinjer för hänsyn till forn- och kulturlämningar163 
I ett gemensamt initiativ har skogsbruket har tagit fram riktlinjer för hänsyn till 
kultur- och fornminnen. De är utformade av företrädare för skogsbruket i dialog 
med Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna.  

Riktlinjerna hänvisar till skogssektorns arbete med gemensamma målbilder för 
kulturmiljöer i skogsbruket. Syftet med målbilderna är att skapa en gemensam 
bild av olika lämningars hänsynsbehov och vilka åtgärder som är lämpliga i 
anslutning till lämningarna. 

Branschgemensam miljöpolicy om körskador på skogsmark164 
För att motverka uppkomsten av körskador har svenskt skogsbruk tagit fram en 
branschgemensam miljöpolicy är att uppnå samsyn och en gemensam målbild 
kring körskador på skogsmark. 

Skogsstyrelsens tillsyn 
I arbetet för att nå målen med ett uthålligt skogsbruk har regeringen pekat ut 
tillsyn som en av de viktigaste arbetsuppgifterna för Skogsstyrelsen. Tillsyn 
innebär att Skogsstyrelsen bevakar att skogsvårdslagen följs och även de delar 
av miljöbalken som rör skogsbruksåtgärder. Myndigheten kontrollerar också att 
reglerna i timmerförordningen och virkesmätningslagen följs. 

Skogsvårdslagen och miljöbalken uttrycker samhällets krav på skogsbruket. 
Här finns regler om hur skogen ska skötas uthålligt och vilken hänsyn till 
naturen, kulturmiljön och rennäringen som måste tas. 

I grunden är tillsyn en förutsättning för att lagar som beslutas av vår riksdag 
och andra regler som beslutas av regering och myndigheter ska fungera. 
Medborgarna ska kunna lita på att Skogsstyrelsen arbetar med tillsyn på ett 
effektivt och rättssäkert sätt, och att lagar och regler följs. Tillsynsarbetet 
genomförs på ett likartat sätt i hela Sverige. 

Vägledning om lagens krav, beslut om förbud eller föreläggande och anmälan 
om misstanke om brott är exempel på åtgärder som ryms inom tillsynsarbetet. 
Här förklaras olika tillsynsaktiviteter närmare. 

                                                   

 

163 Skogsbrukets riktlinjer för hänsyn till forn- och kulturlämningar 
164 Branschgemensam miljöpolicy om körskador på skogsmark 
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Vägledning om lagens krav – ny skog 
Om skogsvårdslagens krav på plantantal och högsta tillåtna luckighet inte 
uppfyllts kan Skogsstyrelsen skicka en vägledning till markägaren. I 
vägledningen finns information om lagens krav och vilken eller vilka åtgärder 
som behöver vidtas för att uppnå lagkravet. Den vanligaste situationen är då ett 
hygge inte har tillräckligt många plantor och behöver markberedas och 
planteras. Om vägledningen inte följs fattar myndigheten ett beslut om 
föreläggande. 

Vägledning om lagens krav – hänsyn 
Om Skogsstyrelsen bedömer att det finns risk för att en avverkning eller annan 
åtgärd inte kommer att utföras så att skogsvårdslagens krav på hänsyn till 
naturvård och kulturmiljövård uppfylls, kan myndigheten skicka en vägledning. 
Den kan exempelvis ange hur många träd av en viss typ som ska sparas eller 
hur en åtgärd bör utföras för att undvika att skada kulturlämningar.  

Beslut om föreläggande – ny skog 
Ett föreläggande är ett beslut som innebär att den som beslutet gäller måste 
utföra en åtgärd eller att åtgärden måste utföras på ett visst sätt. När 
Skogsstyrelsen uppmärksammat att lagens krav på plantantal och högsta tillåtna 
luckighet inte uppfyllts kan myndigheten istället för att först skicka en 
vägledning besluta om att förelägga markägaren att markbereda och plantera. 

Beslut om föreläggande – hänsyn 
Ett föreläggande är ett beslut som innebär att den som beslutet gäller måste 
utföra en åtgärd eller att åtgärden måste utföras på ett visst sätt. Det kan 
exempelvis gälla att vidta skyddande åtgärder för att förhindra körskador eller 
att återställa efter skador. 

Beslut om förbud – hänsyn 
Ett beslut om förbud innebär att den som beslutet gäller måste avstå från att 
utföra en viss åtgärd. Det kan handla om förbud mot avverkning och andra 
åtgärder under viss del av året för att undvika att störa rovfåglars häckning eller 
att vid en avverkning lämna kvar vissa områden med mycket höga naturvärden. 

Anmälan om misstanke om brott 
Om Skogsstyrelsen misstänker att en markägare har begått ett brott, enligt den 
lagstiftning som myndigheten utövar tillsyn över, är Skogsstyrelsen skyldiga att 
göra en anmälan om det till polis eller åklagare. 

Hjälmarelandskapets lövskogar – ett landskapsövergripande 
samarbete 
Runt Hjälmaren pågår ett samarbete över läns- och kommungränser för att 
tillsammans arbeta med att bevara och utveckla naturvärden, sociala värden och 
produktionsvärden inom Hjälmarelandskapets lövskogar, Figur 85. Tre län, ett 
Skogsstyrelsedistrikt och fem kommuner har undertecknat ett gemensamt 
strategidokument om hur man vill samverka kring Hjälmarens lövskogar.  
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När Hjälmaren sänktes och reglerades uteblev de naturliga störningarna på 
kringliggande lövskogar så att de naturliga processerna som skapade 
variationsrika lövskogar med en kontinuerlig tillförsel av död lövved samt som 
höll efter inväxande gran uteblev. Etableringen av gran är ett av de större hoten 
mot att ha ett sammanhängande lövlandskap med hög andel lövskog kring sjön 
även i framtiden. Antingen genom att granen vandrar in och konkurrerar ut 
lövet på de marker som tidigare översvämmades. Eller genom att gran ersätter 
löv då man planterar efter en avverkning eller då tidigare odlingsmark omställs 
till skogsmark. 

I ett sådant stort lanskapsavsnitt som lövskogen runt Hjälmaren, med sina dryga 
10 000ha, kommer inte traditionellt skydd att vara det viktigaste - utan det 
avgörande är istället hur den brukade skogen kommer att skötas. Det måste 
kunna ske på ett samhällsekonomiskt hållbart sätt utan att naturvärdena för den 
skull slås ut. Därför är kärnan i den gemensamma strategin att man ska verka 
för ett skogsbruk som i första hand är inriktat på produktion av lövved i stället 
för traditionell produktion av barrved. Samt att naturvårdshänsynen vid 
skogsbruksåtgärder utformas till att gynna och stärka lövnaturvärden. 
Därutöver kommer skydd och skötsel av värdefulla lövmiljöer vara ett viktigt 
komplement och stärka upp där hänsynen i den brukade skogen inte räcker till. 

Skogsstyrelsen har en viktig roll i sin rådgivning till markägare runt Hjälmaren, 
dels att lövskogsproduktion är ett alternativ till barrskogsproduktion både vid 
skogsbruksåtgärder och vid framtagande av skogsbruksplaner. Dels om hur 
hänsynen kan utformas så den bidrar till att gynna och förstärka lövnaturvärden 
genom att till exempel lämna gamla lövträd, hugga bort gran och skapa 
solbelysta högstubbar av löv.  

Inom både skyddade områden samt inom de skogsbestånd som markägare 
frivilligt värnar om kommer aktiva skötselåtgärder vara en viktig del. Dessa 
åtgärder ska efterlikna de processer som naturligt höll efter inväxande gran och 
skapade död lövved både på hektarstora ytor till enskilda träd i skogsbestånd.  

 
Figur 85. Illustration från broschyren om Hjälmarelandskapets lövskogar som visar sammanhängande 
lövskog runt Hjälmaren. 
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Åtgärdsprogram för särskilt hotade arter 
Det finns flera nationella åtgärdsprogram för särskilt hotade arter som kopplar 
till hotade skogsarter eller skogsmiljöer som finns i Örebro län. Arbetet inom 
åtgärdsprogrammen är viktiga komplement till övriga naturvårdsverktyg. Syftet 
med åtgärdsprogrammen är att de ska bidra till ökad kunskap, ge upphov till 
praktiska åtgärder och leda till en förbättrad situation för de arter eller miljöer 
som de omfattar. 

Åtgärdsprogram för vitryggig hackspett 
Det finns idag en stor brist på triviallövträd i vårt vardagslandskap i skogen. En 
viktig insats för att skapa lövskogsvärden görs inom åtgärdsprogrammet för 
vitryggig hackspett. Grundtanken är att samordna insatserna i skogslandskapet 
mellan olika aktörer för att öka kvalitén på de enskilda åtgärderna. Den stora 
utmaningen med att rädda den här arten är att den kräver stora 
sammanhängande arealer av äldre lövskog med hög andel död ved. Det krävs 
ett landskapsperspektiv och ett brett engagemang från markägare och 
myndigheter för att skapa gynnsamma förutsättningar. De viktigaste aktörerna i 
länet för att nå de mål som finns i åtgärdsprogrammet är större skogsbolag, 
myndigheter och enskilda markägare. Insatserna behöver koncentreras till den 
utpekade värdetrakten där målet är att skapa optimalområden med 
förutsättningar för lyckade häckningar, Figur 86. 



 

225 

 

Figur 86. Den blå rastrerade figuren visar värdetrakten för vitryggig hackspett inom åtgärdsprogrammet. 
Huvuddelen av trakten ligger inom Örebro län men sträcker sig i öster längs med Hjälmarens norra 
strand in i Västmanlands län.  

Nyckelåtgärder är skogsbolagens arbete med att ställa om till lövskog, till 
exempel Bergviks vitryggsavtal och de områden som Sveaskog prioriterar för 
omställning till löv. Det är dock viktigt att stora bolag och andra markägare 
Viktigt är även den rådgivning som Skogsstyrelsen ger till markägare inom den 
värdetrakt som pekats ut i länet, samt myndigheternas arbete med skydd och 
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åtgärder i värdekärnor av lövskog. Det krävs dock en generell satsning på en 
högre andel av lövträd i produktionslandskapet i Sverige för att få en mer 
omfattande och långsiktigt positiv effekt.165 

Åtgärdsprogram för hotade skalbaggar på tall 
Svenska tallskogar har tidigare varit mer öppna och solexponerade, en 
livsnödvändighet för många växelvarma organismer som insekter. De svenska 
tallskogarna blir en allt sämre livsmiljö för insekter som lever på tall, framför 
allt produktionsskogen har utarmats på lämpliga livsmiljöer. Bristanalys visar 
att tallskog är underrepresenterat i områdesskyddet och skyddade tallskogar blir 
ofta täta och relativt mörka pga. avsaknad av naturliga störningsregimer, främst 
brand. En del skyddade områden riskerar att förlora sin funktion för 
värmeälskande arter om de inte tillåts brinna.166 

Det finns två åtgärdsprogram som fokuserar på skalbaggar knutna till just 
tallen. Det ena programmet handlar om skalbaggar på nyligen död tall med 
arter som lever i innerbarken på döende och döda tallar med tämligen intakt 
bark, t ex smal skuggbagge (Boros schneideri) och tallgångbagge (Cerylon 
impressum)167. Det andra programmet tar upp skalbaggar på äldre död tallved, 
med arter som raggbock (Tragosoma depsarium) och skrovlig flatbagge 
(Cirkalitys scirkabra)168. Gemensamt för de två programmen är att de båda 
handlar om bristen på död tallved i olika stadier i ljusöppna och varma miljöer.  

Viktiga åtgärder för att gynna arterna i programmen är som sagt införandet av 
brand i tallmiljöer. Om man vill stärka en population på nedgång så kan man 
skapa substrat för arterna genom att t ex fälla äldre tall i solöppna lägen eller 
ringbarka yngre tall. 

Åtgärdsprogram för mosippa 
Mosippan är en art som vi hos oss oftast hittar i öppna hedtallskogar på 
isälvsavlagringar. Naturliga eller anlagda bränder och bete har historiskt hållit 
tillbaka konkurrerande växtlighet, reducerat humuslagret och skapat luckor med 
blottad mineraljord där nyetablering kunnat ske. Mosippan är dock inte 
beroende av skog, den gynnas av att skogen glesas ut och kan växa helt öppet. 
Mosippa riskerar att försvinna från många lokaler inom en snar framtid till följd 

                                                   

 

165 Naturvårdsverket 2017. Åtgärdsprogram för vitryggig hackspett 2017–2021. 
Naturvårdsverket, Rapport 6770. 
166 Pettersson, R.B. 2013. Åtgärdsprogram för skalbaggar på nyligen död tall 2014–2018. 
Naturvårdsverket, Rapport 6569.  
167 Pettersson, R.B. 2013. Åtgärdsprogram för skalbaggar på nyligen död tall 2014–2018. 
Naturvårdsverket, Rapport 6569. 
168 Wikars, L-O. 2015. Åtgärdsprogram för skalbaggar på äldre död tallved 2014–2018. 
Naturvårdsverket, rapport 6629. 
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av gradvisa habitatförändringar. Utebliven brand- och betespåverkan har 
resulterat i att föryngringen idag upphört på många lokaler. Viktiga åtgärder för 
att gynna mosippa är därför bränning, träd- och buskröjning och försök med 
återetablering på restaurerade lokaler.169 I Örebro län arbetar vi framför allt med 
att förstärka populationerna på prioriterade lokaler. Genom att bränna större 
rishögar skapas här brännfläckar och i fläckarna sås sedan frön av mosippa in. 

Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet 
Begreppet särskilt skyddsvärda träd fungerar som samlingsnamn för jätteträd, 
mycket gamla träd och grova hålträd. Vissa trädmiljöer uppmärksammas 
särskilt på grund av deras stora betydelse för biologisk mångfald, däribland 
grova och gamla ekar, gårdsmiljöer, parker och kyrkogårdar, alléer och andra 
vägnära träd samt hamlade träd. Särskilt skyddsvärda träd är ovanliga i 
vardagslandskapet och bör som regel betraktas som omistliga oavsett om de 
påträffas i skogsmark, odlingslandskap eller urbana miljöer. Arbetet med att 
bevara och vårda särskilt skyddsvärda träd utgör ett viktigt bidrag till arbetet 
med miljökvalitetsmålen Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt odlingslandskap, 
God bebyggd miljö och Levande skogar. Viktiga åtgärder för att gynna gamla 
träd är att ersätta avverkning med beskärningar, samt att friställa trädindivider 
som är på väg att skuggas ut av omgivande vegetation.170 

Skötsel av skyddade områden 
En stor del av det offentliga naturvårdsarbetet syftar till att förvalta formellt 
skyddade områden med syftet att bevara den biologiska mångfalden i dem och 
öka tillgängligheten till de skyddade områdena. Alltför ofta har inriktningen för 
förvaltning av skogliga skyddade områden varit fri utveckling. Nyligen har 
naturvårdsbränning introducerats som skötselmetod i Örebro län för att rädda 
de värden som finns knutna till värmegynnade arter i tallskogar. Skötseln har 
också många andra fördelar som exempelvis att den ökar mängden död ved. 

Behov av skötselinsatser i områden med höga naturvärden och 
skyddade områden NOKAS, LBP (skötselinsatser) 
I skogar med höga natur- och kulturvärden finns ofta behov av olika former av 
skötsel för att bevara och utveckla dess värden. För att vidmakthålla natur- och 
kulturlandskapets processer, samt vårda de värden som skapats av dessa 
störningar och brukningsformer, krävs idag aktiva skötselåtgärder i såväl vissa 
formellt som frivilligt skyddade områden. Skogsstyrelsen har vårdansvar för de 
biotopskyddsområden det beslutats om samt har, tillsammans med berörd 
                                                   

 

169 Stridh, B., Granström, A. & Sallmén, N. 2016. Åtgärdsprogram för mosippa 2016–2020. 
Naturvårdsverket, Rapport 6726. 
170 Naturvårdsverket 2012. Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd, Mål och åtgärder 
2012–2016. Naturvårdsverket, Rapport 6496. 
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markägare, ansvar att erforderlig skötsel utförs i naturvårdsavtalen för att nå 
avtalets syfte och mål. Skogsstyrelsen har under år 2014 tagit fram en 
handledning för naturvårdandeskötsel171. Naturvårdande skötsel i formellt 
skyddade reservat sker i länsstyrelsernas regi. År 2013 tog Naturvårdsverket 
fram en handbok för naturvårdande skötsel i skyddade områden172. En hel del 
naturvårdande skötsel genomförs i skogsbolagens och skogsägarföreningarnas 
regi. Vidare görs en del av privata markägare, ibland med bidrag från NOKÅS 
eller med Skogens miljövärden. 

Att erforderlig vård sker i områden med de allra högsta naturvärdena, 
exempelvis biotopskyddsområden och naturvårdsavtal, är mer kostnadseffektivt 
än vård och restaurering av områden med lägre naturvärden eftersom 
osäkerheten i utformandet av åtgärder blir större liksom att leveranstiden av 
naturvärden är betydligt längre i det senare fallet. Ytterligare en tidsfaktor och 
motiv för att öka insatserna med naturvårdande skötsel är att kostnaderna för 
vården ökar med tiden i det enskilda området. Ytterligare eftersläpning innebär 
också att antalet områden med eftersatt skötsel ökar vilket är extra tydligt i 
södra Sverige där vi riskerar att förlora naturvärden på grund av utebliven 
skötsel.  

Skogsstyrelsens e-tjänster – kunskapsunderlag  
för skogsbrukarna  

Skogens pärlor 
I Skogens pärlor redovisas värdefulla skogsområden och kulturlämningar i de 
svenska skogarna. Uppgifterna är öppna för alla intresserade eftersom tjänsten 
inte kräver någon inloggning. 

Skogsstyrelsen genomför inventeringar för att få bättre kunskap om vilka 
värdefulla miljöer som finns i skogen. Det kan vara skogsmiljöer som är 
värdefulla på olika sätt eller kulturlämningar. Materialet uppdateras och 
förändras i takt med att ny kunskap kommer till eller att situationen förändras. 
För närvarande finns information om sumpskogar, nyckelbiotoper och objekt 
med naturvärden, områdesskydd, forn- och kulturlämningar, artobservationer 
samt avverkningsanmälningar och utförda avverkningar.  

För närvarande finns över 500 000 objekt i Skogens pärlor och därtill kommer 
artobservationer, antalet avser hela Sverige. De olika objekten visas i en karta 
där användaren själv kan välja vad man vill titta på och i vilket geografiskt 
område.  

                                                   

 

171 Naturvårdande skötsel av skog och andra trädbärande marker  
172 Naturvårdsverket Rapport 6561 

https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/stod-och-bidrag/nokas/
https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/stod-och-bidrag/skogens-miljovarden/
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/bruka-skog/naturvard/handledning-naturvard.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6561-4.pdf
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Skogsdataportalen 
Skogsdataportalen är Skogsstyrelsens nya metadataportal med möjlighet att 
söka, utforska och ladda ner geografiska data producerade av Skogsstyrelsen. 
Här finns uppgifter så som avverkningsinformation (avverkningsanmälningar 
och utförda avverkningar), uppgifter om naturhänsyn, inventeringar, 
områdesskydd, kulturhänsyn, inventering av forn- och kulturlämningar i 
skogen, skogliga grunddata. Den skogliga grunddatat kan vara till stor hjälp vid 
planeringen av skogliga åtgärder. Här kan man få uppgifter om volym, 
grundyta, biomassa, medelhöjd, medeldiameter, terrängskuggning, lutning, 
markfuktighet och trädhöjd.  

Skogens paragrafer 
Med hjälp av Skogens paragrafer kan skogsbrukare lätt hitta fram till många av 
gällande regelverk och råd för de vanligaste skogsbruksåtgärderna. 

Tjänsten nås på Skogsstyrelsens webbsida och inifrån Mina sidor. Alla kan 
därför använda tjänsten oavsett om man äger skog eller inte. Tjänsten vill 
uppmuntra till ett aktivt skogsbruk och därför så utgår en sökning alltid från 
vilken skogsbruksåtgärd som planeras att göras.  

Mina Sidor 
Mina sidor är en avgiftsfri tjänst som är öppen för alla skogsägare och deras 
ombud. På Mina sidor finns samlad information om respektive skogsfastighet; 
det finns kartor, planeringsverktyg, checklistor och en komplett guide för att 
skapa och skicka avverkningsanmälningar och andra ärenden till 
myndigheterna. I Mina sidors kartprogram kan lagfaren skogsägare se kartor 
över sin egen skog, skogliga grunddata, flyg- och satellitbilder och översätta 
koordinater. I kartorna finns också hänsynsinformation som nyckelbiotoper, 
naturreservat, kultur- och fornlämningar. 

Övergripande behov utanför regional rådighet 

Stärk naturvården som del i hållbar utveckling 
En grundläggande förutsättning för att bevara och utveckla skogens gröna 
infrastruktur är att samhället och konsumenter i högre grad än idag värderar 
skogens ekosystemtjänster utöver virke, massa och biobränsle. 

En första förutsättning för detta är att kunskapen om skogens övriga 
ekosystemtjänster når ut i samhället. En nationell skoglig 
ekosystemtjänstanalys borde därför genomföras. 

Komplettera och resurssätt arbetet – ändra spelregler på 
nationell nivå 
Dagens verktyg för att bevara och utveckla den skogliga gröna infrastrukturen 
behöver kompletteras. Viktiga insatser för att öka och förbättra den generella 
hänsynen i skogsbruket har tagits. Skogssektorn har även inom ramen för 
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sektorsansvaret undantagit betydande arealer frivilligt. Men styrmedel behövs 
för att genomföra de etappmål som regeringen beslutat om vad gäller ytterligare 
frivilliga undantag. En del i det kan vara att skapa ekonomiska incitament för 
extensivt brukande och ökad naturvårdshänsyn inom skogssektorn. I praktiken 
skulle detta kunna innebära införandet av en kostnadsneutral differentierad 
naturvårdsavgift på massaved, timmer och biobränsle. 

Naturvårdsarbetet behöver också kompletteras med nya verktyg som i högre 
grad än idag utgår från landskapsperspektivet. En utgångspunkt skulle kunna 
vara en regional landskapsplan för skydd, alternativa brukningsmetoder och 
traktbruk utifrån målnivåer som är politiskt fastlagda. 

Resurssätt och skärp befintliga verktyg 
Om miljömålen för Levande skogar ska nås måste absoluta merparten av de 
värdekärnor som kartlagts skyddas antingen formellt eller genom frivilligt 
arbete. Trots stora satsningar på områdesskydd de senaste åren går detta arbete 
alldeles för långsamt. Det leder till att markägare ibland får vänta alldeles för 
länge på ersättning för de marker som ska skyddas formellt vilket undergräver 
förtroendet för verksamheten. Men utöver att skydda befintliga värdekärnor 
behöver ytterligare stora arealer skyddsvärd skog identifieras. Ett strategiskt 
arbete för att kartlägga dessa områden behöver påbörjas. 

Före kunskap om värdekärnor är det största behovet för att behålla och utveckla 
skogens gröna infrastruktur är att lösa finansieringen av det områdesskydd som 
behövs för att uppnå internationella och nationella mål för biologisk mångfald 
och Levande skogar. De analyser som gjorts av behoven av områdesskydd 
pekar på arealen minst behöver fördubblas i Örebro län173. Men det är lågt 
räknat och förutsätter att befintliga värdekärnor bevaras (annars ökar behovet 
av restaureringsareal senare) och att skyddet sker effektivt i ett 
landskapssammanhang där skogens aktörer samarbetar och planerar skydd och 
avsättningar i ett landskapssammanhang. Flera av åtgärderna som föreslås i den 
här handlingsplanen handlar om att förbättra förutsättningarna för ett sådant 
samarbete. Figur 87 visar en schematisk bild över skogen i Örebro län och hur 
stora andelar som skyddats formellt, undantagits frivilligt och ingår i den 
generella hänsynen. Figur 88 visar en schematisk bild av ett hållbart tillstånd 
med bevarad grön infrastruktur. Observera att nivån på formellt skydd och 
undantagen skog är mycket osäker och utformats utifrån att det mesta av 
ytterligare områdesskydd sker genom offentligt formellt skydd. 

  

                                                   

 

173 Angelstam, Per. PM om behovet av ytterligare skydd av skog för att nå skogspolitiska 
mål och gröna infrastruktur i Örebro län, opublicerat inför remissen. 
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a) 

 

b) 

 
Figur 87. Schematisk bild över skogsmarken i Örebro län och hur stora andelar som skyddats formellt, 
undantagits frivilligt samt ingår i den generella hänsynen, a. Den nedre figuren, b, anger ett önskvärt 
tillstånd där berörda aktörer i enlighet med grön infrastruktur i ökad grad planerar befintliga insatser i ett 
landskapssammanhang. 
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Figur 88. Schematisk bild av ett hållbart tillstånd med bevarad grön infrastruktur. Observera att nivån på 
formellt skydd och undantagen skog är mycket osäker och utformats utifrån att det mesta av ytterligare 
områdesskydd sker genom offentligt formellt skydd. Ytterligare frivilligt undantagen skog är i paritet med 
regeringen etappmål för frivilligt skydd. 

Åtgärder för grön infrastruktur  
I arbetet med skogens gröna infrastruktur är skyddet av befintliga värdekärnor 
högst prioriterat. För att nå miljömål och grön infrastruktur inom 
skogslandskapet behöver befintliga värdekärnor bevaras och kompletteras med 
ytterligare skydd, restaureringsinsatser och skötsel. Det är nödvändigt att 
skogssektorn gör ytterligare naturvårdsinsatser utöver den frivilliga nivå av 
naturvårdsarbete som sektorn genomför redan idag. 

Det behövs ett utvidgat samarbete kring hur befintliga insatser bäst ska fördelas 
i landskapet för att optimera effekten av åtgärderna och nå största möjliga 
naturvårdsnytta och så litet behov av naturvårdsarealer som möjligt. Samarbetet 
kring grön infrastruktur behöver i första hand fokuseras till att effektivisera 
insatserna som görs idag genom bättre koordinering av åtgärderna i prioriterade 
landskap. Inom vissa värdetrakter och landskap och för vissa arter/artgrupper 
finns det behov av särskilda insatser och samarbeten mellan berörda aktörer. 

Skogsbruksmetoderna behöver diversifieras för att skapa bättre förutsättningar 
för ett hållbart skogsbruk, det handlar om att införa mer av hyggesfria metoder, 
ökad användning av tall och löv och god implementering av de gemensamma 
målbilderna så att rätt hänsyn tas på rätt plats och i rätt omfattning. 
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Slutligen behöver kunskapen om den skogliga biologiska mångfalden och 
gröna infrastrukturen utvecklas. 

Sammanfattande tabell över förslag till åtgärder 
Utmaning Åtgärd Utförare 

Brist på samarbete för 
effektiva åtgärder i 
landskapsperspektiv 

Samarbetsgrupp för Levande skogar 
 

Skogsstyrelsen och 
övriga skogliga 

aktörer 

 Samarbete om frivilliga avsättningar och 
formellt skydd i prioriterade områden 

 

Länsstyrelsen och 
övriga skogliga 

aktörer 

 Ökad grön infrastruktur i kommunala 
skogar 

 

Skogsstyrelsen och 
kommunerna 

 Samverkan inom värdetrakter för ädellöv Länsstyrelsen, 
Skogsstyrelsen, 
skogliga aktörer 

 Samverkan inom värdetrakter för tall Skogsstyrelsen, 
Länsstyrelsen och 

skogliga aktörer 

 Samverkan inom värdetrakt för bevarande 
av asknätfjäril 

Länsstyrelsen, 
Skogsstyrelsen och 

skogliga aktörer 

   

Resurssätt och skärp 
befintliga verktyg 

Genomför etappmålet om ökat frivilligt 
skydd 

 

Skogliga aktörer 

 Värdetraktsanpassad hänsyn – 
implementering av målbilder och 

prioritering per trakttyp 

Skogsstyrelsen, 
skogliga aktörer 

 Kommunikation för bevarande av 
oskyddade värdekärnor 

Länsstyrelsen 

 Hyggesfritt skogsbruk 
 

Skogsstyrelsen och 
skogliga aktörer 

 Mera tall Skogsstyrelsen och 
skogliga aktörer 

   

Brist på kunskap för effektivt 
naturvårdsarbete 

Kunskapsunderlag för prioritering av 
värdekärnor i skyddet av identifierade 

värdekärnor 
 

Länsstyrelsen och 
Skogsstyrelsen 

 Arbeta för nationell digital inventering av 
kontinuitetsskogar/potentiella värdekärnor 

 

Länsstyrelsen och 
Skogsstyrelsen 

 Genomföra nyckelbiotopsinventering Skogsstyrelsen 

 Fortsatt arbete med skogliga 
planeringsunderlag för naturvårdsarbetet 

 

Länsstyrelsen och 
Skogsstyrelsen 
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Beskrivning av åtgärder 

Samarbetsgrupp för Levande skogar 

Syfte och mål 
Åtgärden syftar till att bilda och driva en arbetsgrupp för samarbete och 
utveckling av det skogliga naturvårdsarbetet i Örebro län. Målet är att 
effektivisera det skogliga naturvårdsarbetet genom att berörda parter träffas 
kontinuerligt för att driva prioriterade åtgärdsprojekt, samordna befintliga 
åtgärder och lära av varandra. 

Beskrivning och motivering 
Det skogliga naturvårdsarbetet genomförs idag alltför enskilt av inblandade 
aktörer. Detta leder till bristande förståelse för varandras prioriteringar och 
ibland misstroende för varandras arbete samt att arbetet inte genomförs så 
effektivt som skulle vara möjligt utifrån ett landskapsperspektiv. 
Skogsstyrelsen driver visserligen en sektorsgrupp för information och 
erfarenhetsutbyte. Men den gruppen är för allmän för är fylla behovet att vara 
ett forum för samarbete kring miljöhänsyn och naturvårdsåtgärder. Flera av 
åtgärderna som föreslås i den här handlingsplanen handlar om att prioritera och 
inrikta befintligt arbete, både offentliga och privata, olika utifrån ett 
landskapsperspektiv. Ett sådant arbete förutsätter att det finns ett 
partsgemensamt forum där insatserna diskuteras och i vissa fall beslutas, 
genomförs och följs upp.  

Ansvar, deltagande och tidplan 
Skogsstyrelsen ansvarar för åtgärden. Länsstyrelsen bistår i samordningen av 
arbetet. Arbetsgruppen bör bestå av en bredd av privata och offentliga samt 
stora och små aktörer. Gemensamt för alla är att deltagande parter ska vara 
intresserade av att effektivisera och utveckla det skogliga naturvårdsarbetet. 
Åtgärden är grundläggande för allt samarbete inom handlingsplanen och bör 
initieras snarast och gälla tills vidare. 

Kostnader/resursbehov 
För Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen beräknas genomförandet och driften av 
åtgärden ta cirka fem till tio procent av en årsarbetskraft. Resurserna bör kunna 
tillföras genom prioritering av befintlig verksamhet kopplat till 
miljömålsarbete, grön infrastruktur och rådgivning. 

Utvärdering 
Utvärdering av åtgärden sker årligen genom rapportering i ordinarie 
miljömålsuppföljning. 
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Samarbete om frivilliga avsättningar och formellt skydd i prioriterade 
områden 

Syfte och mål 
Syftet med åtgärden är att effektivisera bevarandearbetet genom privata och 
offentliga insatser i högre grad planeras gemensamt i ett landskapsperspektiv. 
Åtgärden bör i första hand genomföras i prioriterade värdetrakter. 

Målsättningen är att åtgärden ska bidra till att öka effektivitet i befintliga och 
planerade naturvårdsåtgärder, särskilt i utvalda värdetrakter, genom att frivilligt 
undantagen skog koncentreras inom värdetrakter och andra landskapsekologiskt 
prioriterade områden mellan värdetrakter. De bör också i högre grad bestå av 
skogstyper som är prioriterade för det landskap de återfinns i. 

Beskrivning och motivering 
De viktigaste skogliga naturvårdande insatserna är formellt skydd, frivilliga 
avsättningar och olika typer av hänsyn. Idag planeras dessa åtgärder i för liten 
skala utifrån ett landskapsperspektiv och samordning mellan aktörerna saknas 
nästan helt. Den här åtgärden innebär att intresserade markägare tillsammans 
med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen planerar insatserna tillsammans i 
prioriterade värdetrakter. Det handlar dels om kommande insatser men även om 
att utreda om det är möjligt att omfördela framförallt frivilligt undantagna 
bestånd för att skapa bättre landskapssammanhang. 

Ansvar, deltagande och tidplan 
Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen är tillsammans ansvariga för åtgärden. 
Åtgärden genomförs i prioriterade värdetrakter tillsammans med intresserade 
markägare. Åtgärden bör påbörjas snarast i en eller två värdetrakter, alternativt 
tillsammans med enstaka markägare och fortsätta tills vidare. 

Kostnader/resursbehov 
Kostnaderna fördelar sig på samordningskostnader för själva åtgärden och 
utredningskostnader för att ta fram fördjupat underlag om aktuella värdetrakter. 
Beroende på hur arbetet genomförs kan det handla om cirka 100 000 kr i 
utredningskostnader och cirka fem till tio procent av en heltidstjänst i 
samordningskostnader. Åtgärden bedöms kunna prioriteras inom befintlig grön 
infrastruktur, områdesskydds och rådgivningsverksamhet. 

Utvärdering 
Åtgärden utvärderas årligen i samband med redovisning av Länsstyrelsens 
naturvårdsarbete till Naturvårdsverket och till Regeringen genom 
miljömålsuppföljningen. Åtgärden återrapporteras löpande till 
samordningsgruppen för Levande skogar om en sådan bildas. 

Ökad grön infrastruktur i kommunala skogar 

Syfte och mål 
Syftet är att tillsammans med kommunernas skogsansvariga lyfta värdet av 
andra ekosystemtjänster utöver timmer, massa, bränsle. Målsättningen är att 
andelen kommunala skogar som sköts med sociala eller naturvårdsinriktning 
successivt ska öka. 
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Beskrivning och motivering 
Ofta förvaltas det samhällsekonomiska värdet av tätortsnära skogar bäst om 
skogen sköts med annan målsättning än klassiskt produktionsmässiga. Det 
svarar därför bra mot kommunernas samhällsuppdrag att använda skogarna som 
bas i arbetet med att skapa en attraktiv kommun som stimulerar en god 
folkhälsa. Skogligt handlar det om öka användningen av hyggesfria 
skogsbruksmetoder, öka andelen skog som sköts för att hålla kontinuitet av löv 
och tall. Dessa skogstyper är de som har mest synergier med sociala värden.  

I ett första steg handlar åtgärden om att öka kontaktytan mellan kommunernas 
skogsansvariga inom Skogsstyrelsens rådgivningsverksamhet för ökad 
kunskaps och erfarenhetsöverföring.  

Ansvar, deltagande och tidplan 
Huvudansvarig är Skogsstyrelsen genom rådgivningsverksamheten. 
Kommunerna förutsätts delta. Åtgärden bedrivs löpande så snart den kan 
prioriteras i deltagarnas verksamhet. 

Kostnader/resursbehov 
Bedöms rymmas inom ordinarie verksamhet. 

Utvärdering 
Åtgärden utvärderas inom Skogsstyrelsens ordinarie återrapportering. 

Samverkan inom värdtrakter för ädellöv 

Syfte och mål 
Samla berörda aktörer i värdetrakterna kring hur man bäst arbetar med 
befintliga värden, aktuella problemställningar och relevanta åtgärder.  

Beskrivning och motivering 
Inom värdetrakterna finner vi ädellöv i olika typer av miljöer, såväl i skogs- 
och jordbrukslandskapet. Viktiga områden att arbeta med är hur vi skyddar och 
utvecklar befintliga värdekärnor, att öka andelen ädellöv i landskapet genom att 
främja ädellövskogsbruk och att lyfta fram lämpliga fokusarter/miljöer och 
åtgärder. Exempel på åtgärder är betesmarksrestaurering av trädbärande 
marker, frihuggning av ekar och nyplantering av ek. Här finns en stark 
koppling till åtgärdsprogrammet för skyddsvärda träd i kulturlandskapet. En 
annan intressant miljö för åtgärder är kopplat till hålträd och 
åtgärdsprogramsarterna läderbagge och hålträdsklokrypare. Här kan man jobba 
med åtgärder som att sätta upp mulmholkar och veteranisering av yngre ekar. 
Inför samverkan kan det krävas kompletterande analyser för att kunna peka ut 
fokusområden för var åtgärderna ska sättas in för att få störst effekt.  

Åtgärden behöver preciseras och avgränsas och delas upp i flera olika 
delprojekt. 

Ansvar, deltagande och tidplan 
Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, markägare 

Kostnader/resursbehov 
Åtgärden ryms inom befintlig verksamhet. 
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Utvärdering 

Samverkan inom värdtrakter för tall  

Syfte och mål 
Samla berörda aktörer i värdetrakterna kring hur man bäst arbetar med 
befintliga värden, aktuella problemställningar och relevanta åtgärder.  

Beskrivning och motivering 
I våra värdetrakter för tall hittar vi höga biologiska värden, bl a många arter av 
vedlevande skalbaggar och svampar. Viktiga områden att arbeta med är hur vi 
skyddar och utvecklar befintliga värdekärnor, att öka andelen tall i landskapet 
och att lyfta fram lämpliga fokusarter och åtgärder. Här finns en stark koppling 
till de båda åtgärdsprogrammen för ”skalbaggar på nyligen död tall” och 
”skalbaggar på äldre död tallved”. Exempel på åtgärder är naturvårdsbränning, 
skapande av död tallved och rådgivning om anpassad hänsyn till skogsbrukets 
aktörer. Exempel på kärlväxter knutna till tallmiljöer är mosippa, 
cypresslummer och mellanlummer. De är arter som är i behov av hänsyn och 
åtgärder för att de ska kunna överleva i dagens skogsbrukslandskap. Inför 
samverkan kan det krävas kompletterande analyser för att kunna peka ut 
fokusområden för var åtgärderna ska sättas in för att få störst effekt.  

Åtgärden behöver preciseras och avgränsas och delas upp i flera olika 
delprojekt. 

Ansvar, deltagande och tidplan 
Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, markägare 

Kostnader/resursbehov 
Åtgärden ryms inom befintlig verksamhet. 

Utvärdering 

Samarbetsgrupp för landskapsplanering för asknätfjäril 

Syfte och mål 
Bilda projektområde och tillsammans med berörda markägare fokusera hänsyn 
på att upprätthålla, utveckla och nyskapa lokaler för asknätfjäril.  

Beskrivning och motivering 
Asknätfjärilen finns idag endast kvar i två förekomstområden i Sverige, vilket 
gör att det är en prioriterad ansvarsart för Örebro län. Arten omfattas av ett 
åtgärdsprogram174 och det finns en landskapsstrategi för bevarandet av 
asknätfjärilen i länet.175 Redan nu pågår ett samarbete mellan myndigheter och 

                                                   

 

174 Eliasson, C.U. 2008. Åtgärdsprogram för asknätfjäril 2007–2011. Naturvårdsverket, 
rapport 5858. 
175 Eliasson, C.U. 2011. En landskapsstrategi för bevarande av asknätfjäril. Länsstyrelsen i 
Örebro, arbetsmaterial.  
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markägare kring skydd och åtgärder. En samarbetsgrupp vore ett sätt ytterligare 
sätta fokus på artens krav och att höja ambitionsnivån och takten i länets arbete 
med asknätfjäril.  

Ansvar, deltagande och tidplan 
Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Sveaskog, Västerås stift, Lindesbergs kommun, 
övriga markägare. 

Kostnader/resursbehov 
Åtgärden ryms inom befintlig verksamhet. 

Utvärdering 
Asknätfjärilens populationsutveckling följs upp inom åtgärdsprogrammet för 
asknätfjäril och inom den biogeografiska uppföljningen av fjärilar. 

Genomför etappmålet om ökat frivilligt skydd 

Syfte och mål 
Syftet med åtgärden är att genomföra regeringens etappmål om ökade arealer 
frivilligt undantagen skog. Målsättningen är att arealerna frivilliga avsättningar 
ska öka med 6500 hektar till 2025 jämfört med 2017. 

Beskrivning och motivering 
Regeringen har under flera år prioriterat skydd av skog i naturvårdsarbetet och 
en stor del av etappmålet för skydd av skog har genomförts. Regeringen är 
genom etappmålet tydlig med att målsättningen att nå ett hållbart skogsbruk i 
Sverige är förenat med ytterligare insatser från skogssektorn i form av 
ytterligare frivilliga avsättningar. Enligt etappmålet bör ytterligare 200 000 
hektar skog avsättas frivilligt i Sverige till 2020 jämfört med 2012. Enligt 
Skogsstyrelsens utredning om frivilligt undantagen skog har arealerna frivilligt 
undantagen skog i Örebro län hittills inte ökat under perioden. Om samma 
beräkningsmodell tillämpas på det frivilliga skyddet som använts för att fördela 
den offentliga delen av etappmålet så blir skogssektorn i Örebro läns beting att 
ytterligare undanta 6500 hektar inom etappmålet. 

Ansvar, deltagande och tidplan 
Skogssektorn äger genom varje enskild markägare själva frågan om och i så fall 
vilka arealer som ytterligare ska avsättas. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen 
föreslår att frågan löpande tas upp till diskussion inom samverkansgruppen för 
Levande skogar, om en sådan bildas. 

Kostnader/resursbehov 
Åtgärden medför inte några ytterligare kostnader för berörda myndigheter. 
Kostnaderna för sektorn har beräknats och konsekvensutretts av regeringen 
inom arbetet med etappmålen, ref. 

Utvärdering 
Hur åtgärden ska följas upp bör beslutas i samverkansgruppen för Levande 
skogar. Åtgärden utvärderas nationellt genom centrala utvärderingar av 
Skogsstyrelsen. 
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Värdetraktsanpassad hänsyn – implementering av målbilder och 
prioritering per trakttyp 

Syfte och mål 
Syftet är att i arbetet med implementering av målbilder även ta med behovet att 
prioritera hänsynen ur ett landskapsperspektiv. 

Beskrivning och motivering 
I de fall en markägare vill ta extra hänsyn i samband med en avverkning är det 
viktigt att ha med ett landskapsperspektiv. Men det kan också gälla den hänsyn 
som ska tas inom målbilden. Ex vid val av trädslag för evighetsträd. 

Ansvar, deltagande och tidplan 
Målbilderna för god miljöhänsyn är gemensamt framtagna av skogssektorn och 
utformade för att användas i praktiskt skogsbruk. Målbilderna förvaltas av en 
samverkansgrupp med ledamöter från skogsbruket och ett antal myndigheter 
där Skogsstyrelsen har ordföranderollen. Syftet med samverkansgruppen är att 
hålla dialogen om miljöhänsynens bidrag till måluppfyllelsen av de skogs- och 
miljöpolitiska målen levande. Syftet med samverkansgruppen är även att den 
ska underlätta implementeringen av målbilderna i berörda myndigheter, 
organisationer och företag. Samverkansgruppen tar årligen fram en arbetsplan 
för målbildsförvaltningen. 

Lokalt lyfts målbildsarbetet i de lokala dialoger som sker med enskilda ombud 
och företag.  

Kostnader/resursbehov 
Bedöms rymmas inom ordinarie verksamhet. 

Utvärdering 
Målbilderna ska utgöra basen för bedömning vid både Skogsstyrelsen och 
skogsbrukets egna uppföljningar för hänsyn vid avverkning. I och med att 
företagen kommer längre med sin implementering av målbilderna bör skador på 
naturmiljön på sikt minskas.  

Kommunikation för bevarande av oskyddade värdekärnor 

Syfte och mål 
Åtgärden syftar till att informera markägare som har värdekärnor på sin mark 
om det biologiska värdet. 

Beskrivning och motivering 
Arbetet med att skydda befintliga värdekärnor formellt eller genom frivilliga 
insatser går idag för långsamt. Utifrån det prioriteringsunderlag som föreslås 
som åtgärd bör en riktad informationsinsats genomföras till de markägare som 
har äger skogliga värdekärnor i syfte att de ska få kunskap om behovet av att 
hänsyn/bevarande 

Ansvar, deltagande och tidplan 
Länsstyrelsen ansvarar för åtgärden som bedöms rymmas inom ordinarie 
områdesskydds- eller grön infrastrukturverksamhet. Åtgärden kan kopplas till 
verksamheten KOMET. 
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Kostnader/resursbehov 
Se ovan. 

Utvärdering 
Följs upp inom ordinarie återrapportering. 

Hyggesfritt skogsbruk 

Syfte och mål 
Skogsstyrelsen kommer med start under 2018 påbörja en rådgivningssatsning 
med tema Hyggesfritt skogsbruk. Det övergripande målet med projektet är att 
öka medvetenheten och kunskapen om hyggesfritt skogsbruk för att på så sätt 
påverka attityden till hyggesfritt skogsbruk. Det hyggesfria skogsbruket ska öka 
i omfattning och tillämpas på större arealer. En ökad tillämpning av hyggesfritt 
skogsbruk gör att hyggesfritt blir en naturligare del av skogsbruket och ett 
valbart alternativ för den enskilde. En ökad andel hyggesfritt skogsbruk leder 
till en ökad variation och bidrar till att nå såväl den enskildes som samhällets 
mål.  

Beskrivning och motivering 
Motiven till att använda hyggesfritt skogsbruk varierar från fall till fall. Det kan 
vara naturvärden, kulturvärden eller sociala värden. Det kan också vara att 
möjliggöra produktion av virke på platser där trakthyggesbruk inte fungerar. 
Hyggesfritt skogsbruk bör ses som ett komplement till trakthyggesbruket. 

Skogsstyrelsen kommer under 2018 genomföra ett antal skogsträffar och 
temadagar med tema hyggesfritt. Ambitionen är att träffarna sker i samverkan 
med skogsbruket. Det kommer även vara möjligt att få individuell rådgivning. 
Demonstrationsområden kommer anläggas inom länets gränser som 
lärexempel. Vidare kommer ett utvecklingsprojekt i samverkan med extern 
aktör att genomföras. En första kontakt är tagen med Sveaskog om eventuell 
samverkan i närområdet intill Tivedens nationalpark.  

Målsättningen är att vi inom Sörmland-Örebros distrikt ska nå 100 st deltagare i 
de olika aktiviteterna under 2018. 

Ansvar, deltagande och tidplan 
Huvudansvarig är Skogsstyrelsen som genomför aktiviteter i samverkan med 
länets skogliga aktörer. 

I budgetpropositionen hösten 2017 står det att ”Regeringen anser också att 
arbetet med metodutveckling och rådgivning om hyggesfritt skogsbruk ska öka 
och föreslår därför att anslaget bör tillföras 6 000 000 kronor årligen fr.o.m. 
2018”. Av skrivningen ovan kan man uttolka att detta är en långsiktig satsning 
som kommer att vara bestående över tid.  

Kostnader/resursbehov 
Utöver Skogsstyrelsens redan beslutade budget tillkommer personalkostnader 
för de företag som kommer att vara delaktiga i skogsträffar och övriga 
aktiviteter.  

Utvärdering 
I Skogsstyrelsens regleringsbrev för 2018 finns följande återrapporteringskrav:  
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Skogsstyrelsen ska redovisa arbetet med att analysera och utveckla metoder för 
hyggesfritt skogsbruk och myndighetens arbete med rådgivning om hyggesfritt 
skogsbruk har utvecklats. Av redovisningen ska framgå effekter av det ökade 
anslaget på totalt 10 800 000 kronor. 

Mera Tall-projekt 

Syfte och mål 
Mera tall-projektet syftar till att öka andelen tall i våra plant- och ungskogar. 
Det behöver även finnas fler lövträd, framförallt fler rönnar, aspar, sälgar och 
ekar. Kärnfrågan är att hitta balans mellan skog och vilt. 

Beskrivning och motivering 
Den obalans som idag råder mellan viltstammar och fodertillgång är ett 
problem för skogsbruket i form av försämrad råvara men också ett allvarligt 
problem för den biologiska mångfalden. Betydelsen av att använda 
inventeringsresultat som beslutsgrund är en viktig del i projektet. Jägare och 
skogsägare i pilotområdet i Uppvidinge, Kronobergs län, har tillsammans 
arbetat fram en metod som fungerar. I det här området ökar andelen tall. 
Tanken är nu att starta upp ett likvärdigt projekt i Sörmland och Örebro län. 

Ansvar, deltagande och tidplan 
I projektet samarbetar Skogsstyrelsen och delar av svensk skogsnäring. En 
projektledare anställs på heltid för hela Örebro och Södermanland. Lämplig 
placering och huvudman är Skogsstyrelsen. Projektet i Örebro och 
Södermanland är tänkt att pågå i tre år med start 2018.  

Kostnader/resursbehov 
Gemensam finansiering är beslutad. Utöver finansiering förutsätts samtliga 
intressenter bidra med resurser i form av egen personal i arbetet som stöd till 
projektledaren och som ambassadörer för projektet.  

Utvärdering 
Projektet ska sammanställas i en slutrapport när projekttiden löpt ut.  

Kunskapsunderlag för prioritering av värdekärnor i skyddet av 
identifierade värdekärnor 

Syfte och mål 
Syftet med åtgärden är att ta fram ett underlag som prioriterar befintliga 
skogliga värdekärnor i ett landskapsperspektiv. Underlaget bör redovisa vilka 
värdekärnor som bör prioriteras inom formellt skydd och vilka som är lämpliga 
att ta hänsyn till genom ytterligare eller flyttat frivilligt undantag. 

Beskrivning och motivering 
Arealen värdekärnor och potentiella värdekärnor överstiger idag kraftig den 
areal som är möjlig att skydda formellt på kort och medellång sikt. 
Områdesskyddet ska enligt den nationella strategin för områdesskydd utgå från 
beståndets kvalitet. Goda förutsättningar ur landskapssynpunkt ger ytterligare 
prioritet. Normalt kopplas denna prioritering till om aktuella värdekärnor finns 
inom eller utanför värdetrakter. Men på grund av den stora arealen identifierade 
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värdekärnor finns ett behov av en finare prioriteringsmatris inom värdetrakter. 
Det finns också behov av att prioritera vissa värdekärnor även utanför 
värdetrakter. Motiv för det kan exempelvis vara att de binder ihop värdetrakter, 
att de är stora, att de ligger i ett landskap med i övrigt låg kännedom om 
värdekärnor eller att skogstypen generellt är mycket högt prioriterad. 

Åtgärden kan utföras som ett projekt inom Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen 
men det är också möjligt att handla upp uppdraget till ekologikonsult. 

I steg två bör kontakt tas aktivt med markägare till oskyddade prioriterade 
värdekärnor. Det kan handla både om rådgivning och områdesskydd. För 
prioriterade frivilliga avsättningar bör samarbete mellan myndigheter och 
markägare inledas så att man tillsammans löpande tar beslut om skötseln. 

Ansvar, deltagande och tidplan 
Åtgärden genomförs av Länsstyrelsen i samarbete med Skogsstyrelsen. Ett 
underlag bör vara klart senast 2019. 

Kostnader/resursbehov 
Utredningskostnaden för ett konsultuppdrag beräknas till 200 000 till 400 000 
kr. Arbetet med åtgärden bedöms rymmas inom Skogsstyrelsens och 
Länsstyrelsens ordinarie verksamheter inom områdesskydd och grön 
infrastruktur. 

Utvärdering 
Åtgärden följs upp genom rapportering till Naturvårdsverket och Regeringen 
inom ordinarie återrapportering. 

Arbeta för nationell digital inventering av 
kontinuitetsskogar/potentiella värdekärnor 

Syfte och mål 
Syftet med åtgärden är att tydligt underlätta starten av ett nationellt arbete som 
innebär fortsatt analys av skogslandskapet, främst med syftet att identifiera nya 
potentiella värdekärnor. 

Beskrivning och motivering 
Kunskapsbristen är en övergripande utmaning i arbetet med grön infrastruktur. 
Inom arbetet med det här uppdraget har kunskapsläget om länets skogar lyfts 
betydligt. Utifrån nationella miljömål finns det ett stort behov att identifiera 
ytterligare värdekärnor och områden som bör prioriteras i olika 
restaureringsinsatser. För att skapa ett långsiktigt planeringsunderlag med jämn 
kvalité över Sverige bör detta arbete drivas som ett nationellt 
verksamhetsområde. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen förbereder en digital 
analys av var kontinuitetsskogar finns i södra Sverige, vilket är ett lämpligt 
första steg i detta arbete. Digitala analyser behöver kompletteras med 
fältinventeringar i prioriterade områden. Slutligen behöver kända värden 
prioriteras för olika skogstyper. 

Ansvar, deltagande och tidplan 
Löpande inom ramen för ordinarie arbete bör Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen 
lyfta behovet av förbättrade nationella kunskapsunderlag.  
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Kostnader/resursbehov 
Åtgärden ryms inom befintlig verksamhet. 

Utvärdering 
Åtgärden följs inte upp. 

Genomföra nyckelbiotopsinventering 

Syfte och mål 
Syftet med åtgärden är att rikta nyckelbiotopsinventeringen till områden i länet 
där kunskapen om värdekärnor är låg. Målsättningen är av efter genomförd 
inventering ska kunskapsbilden om fördelningen av värdekärnor i länet vara 
betydligt bättre jämfört med idag. Hänsyn behöver också tas tas till befintlig 
kunskap om värdekärnor. 

Beskrivning och motivering 
Nyckelbiotopsinventeringen syftar till att kartlägga var i landskapet det finns 
skogsområden med mycket höga naturvärden. Skogsstyrelsen vänts få ett nytt 
uppdrag om att genomföra en riktad nyckelbiotopsinventering. Inriktningen på 
regeringens beställning styr hur inventeringen kommer att genomföras men 
åtgärden anger den inriktning som Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen anser är 
mest prioriterad. 

Ansvar, deltagande och tidplan 
Skogsstyrelsen är ansvarig och ensam genomförare av uppdraget. Åtgärden 
genomförs under förutsättning att uppdrag ges av regeringen och enligt de 
direktiv som ställs i uppdraget. 

Kostnader/resursbehov 
Inryms inom ordinarie verksamhet. Regeringen förväntas ge Skogsstyrelsen i 
uppdrag att inventera nyckelbiotoper i hela landet. Uppdraget ska pågå under 
perioden 2018 - 2027. Skogsstyrelsen får 20 miljoner kronor per år, totalt 200 
miljoner kronor till inventering.  

Utvärdering 
Åtgärden följs upp enligt de riktlinjer som följer med ett eventuellt uppdrag. 

Fortsatt arbete med skogliga planeringsunderlag för 
naturvårdsarbetet 

Syfte och mål 
Åtgärden syftar till att utveckla och upprätthålla aktualiteten i de 
planeringsunderlag för skogens gröna infrastruktur som tagits fram inom 
arbetet med grön infrastruktur. Målsättningen är att planeringsunderlagen ska 
vara aktuella och tillgängliga för privata och offentliga skogliga aktörer samt 
tillgängliga för allmänheten via Länsstyrelsens webb-GIS. 

Beskrivning och motivering 
Inom arbetet med grön infrastruktur har ett omfattande planeringsunderlag 
tagits fram. Det baseras på analyser av kända värdekärnor. I takt med att ny 
kunskap tillkommer, fler områden ges formellt skydd och frivilliga avsättningar 
ändras och tillkommer uppstår behov av att uppdatera underlaget. Eftersom 
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underlaget är centralt för att arbeta strategiskt med grön infrastruktur behövs en 
plan och verksamhet för uppdatering av materialet. 

Ansvar, deltagande och tidplan 
Länsstyrelsen ansvarar för åtgärden. Deltagare är skogliga aktörer och 
Skogsstyrelsen. 

Kostnader/resursbehov 
Åtgärden inryms inom ordinarie arbete med grön infrastruktur. 

Utvärdering 
Åtgärden återrapporteras inom ordinarie återrapportering samt inom särskild 
återrapportering av grön infrastrukturuppdraget. 
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God bebyggd miljö och tätortsnära natur 
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas 176 

Vår bebyggda miljö ska fylla människors och samhällets behov, erbjuda bra 
livsmiljöer och bidra till en hållbar utveckling. Hur vi bor och lever, utformning 
av bebyggelse och tätheten av människor påverkar miljön på många sätt. Den 
bebyggda miljön påverkar även hur människan kan ta del av naturen och miljön 
omkring sig, såsom för rekreation och fritidsaktiviteter. En god 
samhällsplanering är ett avgörande verktyg för att nå en fungerande grön 
infrastruktur. Genom att beakta och planera för en fungerande grön 
infrastruktur kan flera samhällsintressen och mål uppfyllas och stärkas. Det 
handlar om flera delar inom en god bebyggd miljö, Agenda 2030, 
friluftslivsmålen och mål för social hållbarhet och hälsa.  

Byggnation och exploatering hamnar ofta i konflikt med grön infrastruktur. 
Särskilt randzonen mellan tätort och landsbygd och grönstrukturerna inne i 
tätorternas centrala delar är utsatt för ett stort förändringstryck i takt med att 
nya bostäder och infrastruktur ska samsas om utrymme. Här ska många olika 
intressen, anspråk och behov vägas samman och alternativvärdet på mark är 
högt. I sådana miljöer är det särskilt viktigt att göra noggranna avvägningar och 
precisera avsikter för att kunna ge plats åt de kvaliteter och funktioner som 
skapar en hållbar och god bebyggd miljö. Samhällsplaneringen kan skapa 
förutsättningar för att upprätthålla och möjliggöra sammanhängande stråk in 
och genom tätbebyggda områdena mellan värdekärnor. En anpassad planering 
av de gröna och blå ytorna bidrar även till människors välbefinnande och 
välfärd genom att fungera som sociala mötesplatser och platser för 
rekreation.177  

  

                                                   

 

176 Riksdagen svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag – Regeringens definition av 
miljömålet god bebyggd miljö. 
177 Vägledning om regionala handlingsplaner för grön infrastruktur i prövning och 
planering. Naturvårdsverket. https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-
miljoarbetet/vagledning/gron-infrastruktur/  

https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/gron-infrastruktur/vagledning-gron-infra-provning-planering.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/gron-infrastruktur/vagledning-gron-infra-provning-planering.pdf
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Grön infrastruktur i fysisk planering 
Fysisk planering är ett verktyg för att styra hur landskapet ska användas och 
utvecklas och kan på så sätt bidra till den biologiska mångfalden, grönområden 
och grön infrastruktur178. Fysisk planering handlar om att med hjälp av 
långsiktiga strategier och ställningstagande för markanvändningen ange 
inriktning för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i stort. Genom 
en framåtsyftande fysisk planering skapas förutsättningar att stärka och värna 
den gröna infrastrukturen. Det kan handla om att skapa naturvärden, 
ekosystemtjänster och stärka svaga samband i områden. Detta kräver kunskap 
och planeringsunderlag om vilka områden och ekologiska funktioner som är 
viktiga att prioritera.  

Det finns skillnader i vilka faktorer och sektorer som har störst betydelse för 
möjligheterna att uppnå och upprätthålla en fungerande grön infrastruktur inom 
länet. I vissa kommuner eller kommundelar finns hög befolkningstillväxt, stort 
tryck på att bygga nya bostäder och en hög planeringsaktivitet. I dessa områden 
är bebyggelse och exploatering en viktig del av påverkan på den gröna 
infrastrukturen, speciellt den tätortsnära naturen. I andra delar av länet är 
planeringsaktivitet och byggande låg eller obefintlig vilket skapar andra 
förutsättningar för en fungerande grön infrastruktur. Behov av att fokusera på 
fysisk planering i arbetet med grön infrastruktur ser därför olika ut i olika delar 
av länet.  

Behov av fysisk planering för grön infrastruktur finns på olika nivåer, från en 
helhetsorienterad planering i översiktsplanen ner till detaljplan och bygglov. En 
fördel att behandla grönstruktur i planeringsprocessen enligt plan- och 
bygglagen är att länsstyrelsen, andra förvaltningar och aktörer samt 
medborgarna bjuds in och involveras i planprocessen. Det är en väsentlig 
demokratiaspekt som ger medborgarna inflytande att påverka sin omgivning 
och underlag för helhetsbilden för vad som skapar en god bebyggd miljö. 

Översiktsplanering med tillhörande planeringsunderlag och miljöbedömning 
har en nyckelroll för att synliggöra och påverka utvecklingen av den gröna 
infrastrukturen i fysisk planering och prövning. Planen är ett viktigt instrument 
för att säkerställa och utveckla grön infrastruktur utifrån en helhetssyn på det 
grönas många funktioner och sociala värden genom att koppla ihop 
grönstrukturen med andra strategiska frågor i kommunen och med övrig 
rumslig och fysisk struktur geografiskt. Översiktsplanen är inte juridiskt 
bindande men är vägledande för kommunens egna beslut som detaljplanering 
och bygglov. Översiktsplanen har också betydelse vid prövning enligt annan 
lagstiftning. I översiktsplanen vägs den gröna infrastrukturen gentemot andra 
                                                   

 

178 Hanson, H. Hesslekrans, Å. Lidgren, J. Person, A. Westerberg, A. Ström Remin, M. 
Görlin, K. Pfeiffer, S. Svännel, J. Tillgren, J. (2016) BEST rapporten, Boverket & 
ekosystemtjänsterna. Får ekosystemtjänsterna tillräckligt stöd i PBL? Bojana Lukac, SBK, 
Malmö stad. 



 

247 

allmänna intressen och målkonflikter och synergier mellan olika intressen kan 
hanteras. Genom att synliggöra den gröna infrastrukturen i översiktsplanens 
markanvändningskarta får denna en ökad tyngd vid efterföljande 
markanvändningsbeslut.  

I detaljplaneringen reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och 
utformas. En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som ligger till grund 
för kommunens lov och prövningar. Det är i varje detaljplan som 
förutsättningarna för den gröna infrastrukturen i främst tätorter slås fast. 

Grönstrukturplan 
En majoritet av länets kommuner (två tredjedelar) har tagit fram en 
grönstrukturplan eller motsvarande policydokument för kommunens huvudort. 
Några kommuner har även tagit fram en sådan för någon av de mindre orterna. 
Planerna utgör strategiska och långsiktiga inriktnings- och planeringsdokument 
för utveckling av grönområdenas värden i orten. Dokumentet kan användas 
som underlag till översiktlig planering, detaljplaner och utveckling av park- och 
naturmark. Till skillnad mot en detaljplan så är inte grönstrukturplanen juridiskt 
bindande. En grönstrukturplans syfte är att ge en helhetsbild av ortens 
grönområden, öka kunskapen om deras värden för en hållbar utveckling. En 
sådan plan ger även vägledning och rekommendationer för grönområdena samt 
är ett bra stöd i planprocessen. Vid markanspråk bör en avvägning göras där 
grönstrukturens värden vägs mot intressen presenterade i andra planer och 
planeringsunderlag. 

Betydelsen av tätortsnära natur  
De senaste decennierna har Sveriges större tätorter fått en ökad befolkning och i 
Sverige, liksom i länet, bor cirka 85 procent av befolkningen i tätorter. 
Tätortsnära natur- och kulturlandskap är avgörande för många människors 
möjlighet till vardaglig rekreation, lek och fritidsaktiviteter, friluftsliv och 
naturupplevelse. För att tätorterna ska kunna utgöra en god bebyggd miljö 
behövs en planering för att säkra tillgången på och öka tillgängligheten till det 
bostadsnära landskapet och naturen.  

Samtidigt som tätorternas befolkning ökar, växer även behovet av tillgängliga 
natur- och rekreationsområden nära bostäderna. Tillgång, närhet och nåbarhet 
till naturen samt kvalitéten på grönområdena är avgörande för dess attraktivitet 
och för användning och besök. I forskningen har 300 meter visat sig vara ett 
gränsvärde för hur långt man är beredd att gå till ett grönområde om man ska 
använda det ofta. Detta innebär behov av tillgänglig natur nära bostäder men 
även nära arbetsplatser, sjukhus, förskolor och skolor.179 

                                                   

 

179 Bostadsnära natur, inspiration och vägledning, Boverket 2007 
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Närheten och nåbarheten till grönområden är speciellt viktig för människor med 
begränsad rörelsemöjlighet, exempelvis barn och unga. Studier visar att 
utrymmet för barn och unga utomhus i stadsbebyggelsen har minskat och 
ibland finns inget utrymme alls. Barns möjlighet att röra sig på egen hand har 
också minskat drastiskt de senaste decennierna, exempelvis att på egen hand gå 
till skola, lekplatser och grönområden, idrottsplatser, affärer, bibliotek, 
badplatser med mera. Begränsade möjligheter för barn och unga att dagligen 
röra sig ute i sin närmiljö påverkar deras välbefinnande negativt och risken ökar 
för försämrad hälsa. Närheten och nåbarheten till grönområden är avgörande 
för att säkra goda förutsättningar för barn och unga att leva och utvecklas i 
städer och tätorter.180 

Grönstrukturer i urbana miljöer har ofta en tydlig koppling till stadens 
historiska strukturer, till exempel parker eller alléer men det kan i flera fall 
också finnas kvarvarande strukturer från äldre agrarlandskap. I flera fall finns 
också ekologiska värden, knutna till de historiska grönstrukturerna. Ett 
kulturhistoriskt perspektiv är därför i flera fall avgörande för att bevara och 
utveckla ekologiska värden i urbana miljöer. Detta gäller både i centralt och 
perifert belägna områden. En historisk analys kan i flera fall ge väsentlig 
information till exempel vid prioriteringar för att stärka och utveckla urbana 
grönstrukturer. 

Arterna i tätortsnära natur 
I våra tätortsnära miljöer finns oftast mer arter och intressanta naturmiljöer än 
vad man i allmänhet kan tro. Det finns många arter, ibland även rödlistade, som 
hittat sin tillflykt i de ofta konstlade miljöer vi skapat i våra tätorter. Många av 
arterna har tidigare varit knutna till ett äldre jordbrukslandskap, men har i regel 
försvunnit därifrån på grund av rationaliseringar inom jordbruket som medfört 
en storskalig omvandling av landskapet. Steklar och skalbaggar är exempel på 
artgrupper som kan dyka upp i vissa ruderatmarker i våra städer, till exempel 
bangårdar och fabriksområden. De här miljöerna är ofta solvarma och blomrika, 
där olika störningar gör att det finns blottlagd jord och sand. Här finner 
värmeälskande insekter både föda och boplatser. Tyvärr är många artrika 
ruderatmarker tillfälliga och de förstörs vid exploatering eller genom att 
områden städas då ruderatmarker kan upplevas som skräpiga. Ett exempel på 
det är när ruderatmarker omvandlas till klippta gräsytor, som i regel är rätt 
ointressanta ur mångfaldssynpunkt.  

Just klippta gräsytor och gräsmattor kan ställas om till blomsterrika ängsytor 
som sköts som slåtterängar. Förutom de arter av både blommor och gräs som 
sås in på ytorna medför en ängsyta en mångfald av insekter som t ex får sin 
föda från blommornas nektar och pollen. Insekterna är i sin tur föda åt andra 
insekter, eller åt fåglar och fladdermöss. Just att öka mängden blommande arter 
är en åtgärd som snabbt ger positiva effekter, inte minst på förekomsten av 
                                                   

 

180 Gör plats för barn och unga! Boverket 2015 



 

249 

vildbin och humlor, som i sin tur bidrar till pollinering av fruktträd och 
bärbuskar.  

Gamla träd är en speciellt skyddsvärd miljö även i tätortsnära miljöer. Ett 
gammalt träd kan utgöra livsmiljö för en mängd arter, t ex insekter, mossor och 
lavar, eller som boträd för fåglar och fladdermöss. Det gör att även enskilda 
träd fyller en viktig funktion och kan ha stora effekter på arters möjligheter att 
överleva. Vi hittar ofta äldre träd i parker och på kyrkogårdar, men de kan även 
finnas i alléer eller som enskilda trädindivider i trädgårdar. Det är ofta ett hårt 
exploateringstryck på grönytor vilket även drabbar de tillhörande träden. 
Många äldre träd riskerar även att avverkas då de börjar ses som riskträd. 
Många träd försvinner i onödan då man ofta kan arbeta med alternativ till 
avverkning, t ex skötselåtgärder som kronavlastning eller 
säkerhetsbeskärningar.181 

Ekosystemtjänster i tätortsnära natur 
Ekosystemtjänster är ett social-ekologiskt begrepp, det vill säga, det handlar om 
människan och naturen i samspel. Eftersom majoriteten av vår befolkning bor i 
tätorter innebär det att den tätortsnära naturen fyller många viktiga funktioner 
för vår hälsa och välbefinnande. Naturen i och nära tätorten är bärare av många 
viktiga ekosystemtjänster som vi är beroende av och ser som självklara. 
Exempel på tjänster är rening och reglering av vatten, friluftsliv och rekreation, 
skugga och lä för vindar, värmereglerande, motverkar erosion, skydd mot UV-
strålning mm, Figur 89. Vanligt är att samma grönområde är multifunktionellt, 
det vill säga området fyller flera funktioner samtidigt. Exempel på detta är att 
ett grönområde kan vara rekreationsområde, ha en kylande effekt vid 
värmeböljor, temperaturutjämnande genom t ex en ventilerande funktion samt 
renar luft. Gröna element i och nära tätorter utgör även ofta viktiga livsmiljöer 
och spridningskorridorer för många arter som har trängts undan från skogs- och 
jordbrukslandskapet, så som pollinerande insekter, fjärilar, skalbaggar, fåglar 
och fladdermöss. Områdena bidrar även till hantering av dagvatten och 
översvämning. Den gröna infrastrukturen i en tätort behöver därför bevaras, 
utvecklas och tillgängliggöras. En viktig förutsättning för att ekosystemen ska 
kunna leverera alla dessa tjänster är att förekommande arter i systemet finns 
med inklusive processer knutna till dem.  

                                                   

 

181 Naturvårdsverket 2012. Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd, Mål och åtgärder 
2012–2016. Naturvårdsverket, Rapport 6496. 
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Figur 89. Träd har många funktioner som vi kanske inte tänker på. Här ges några exempel på funktioner 
ett träd kan ha i stadsmiljön. Illustration Lotta Ström, text Ulf Sandström, Länsstyrelsen. 

Närhet till skyddad natur  
Tillgången och närheten till natur är avgörande för människors möjlighet att 
utöva friluftsliv och att vistas i naturområden i sin vardag. Närhet till skyddad 
natur i tätortsnära lägen är viktig då det ökar möjligheterna till friluftsliv och 
rekreation. Att naturen är skyddad som naturreservat eller nationalparker gör att 
människor har tillgång till naturen långsiktigt, vilket är särskilt viktigt i 
tätortsnära områden där exploateringstrycket är hårt. Dessutom finns det 
information, leder och anläggningar i många skyddade områden. SCB:s statistik 
om skyddad natur visar att 39 procent av invånarna i Örebro län bodde inom en 
kilometer från närmaste skyddade naturområde vid årsskiftet 2016 - 2017. 85 
procent av länets invånare bodde inom tre kilometer från skyddad natur. För 
den genomsnittlige länsinvånaren var medelavståndet till skyddad natur 1,8 
kilometer. Detta kan jämföras med medelavstånd för riket som visar att 
svenskarna i genomsnitt hade 2,8 kilometer till skyddad natur. Kortast avstånd 
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till närmaste skyddade naturområde i länet hade invånarna i Karlskoga med 1 
kilometer, medan Laxåborna hade längst med 5,9 kilometer. 182 

Större naturområdena på längre avstånd från våra tätorter utgör viktiga 

utflyktsmål med andra värden än de som kan tillgodoses i tätortsnära miljöer. 
Dessa mer avlägset liggande naturområden besöks i högre utsträckning på 
helger eller semestrar. Dessa stora naturlandskap erbjuder ofta tystnad och 
ostördhet, närhet till vatten eller möjlighet att utföra någon särskild aktivitet 
vilket lockar människor att resa lite längre. I Örebro län finns det områden som 
är utpekade som riksintresse för friluftsliv, vilket innebär att de har ett högt 
värde för friluftslivet.  

Grön infrastruktur – ett verktyg i klimatanpassningsarbetet 
Den gröna infrastrukturen bidrar med mycket värdefulla ekosystemtjänster i 
klimatanpassningsarbetet. Viktigast är våtmarker och vattendrags 
vattenreglerande förmåga samt träds värmesänkande, luftrenande och 
vattenupptagande förmåga. Dessa miljöer levererar även flera andra 
ekosystemtjänster och samhället kan därför spara stora kostnader genom att 
använda grönstrukturen på ett medvetet sätt. Ett smart förhållningssätt till 
grönstrukturen innebär minskade kostnader för anläggning och underhåll samt 
friskare medborgare och en attraktivare kommun. 

Använd grönstrukturen för att jämna ut höga vattenflöden 
Det finns stor besparingspotential i att använda grönstruktur, grönområden och 
marken kring tätorter till att utjämna flöden vid skyfall. Det handlar om att 
anlägga våtmarker med utjämningsmagasin uppströms överkänsliga områden, 
utveckla en väl utbredd och planerad grönstruktur och parkmiljö inom tätorter 
och våtmarksmiljöer nedströms tätorter för flödesutjämning och vattenrening. 
Men även skogsmark, salixodlingar och skyddszoner längs vattendrag är 
viktiga att ta med i en strategi för minskad känslighet för höga flöden.  

Hårdgjorda ytor genererar upp till tio gånger större mängd vattenavrinning än 
vad grönytor gör. Men olika marktyper har olika kapacitet att infiltrera 
regnvatten och dagvatten. Sandjordar är mest lämpade för infiltration av ökad 
nederbörd medan infiltration genom lerjordar är svårare. Infiltrationen kan dock 
förbättras betydligt genom vegetation med djupgående rötter.  

Dagvattenhantering har hittills främst varit inriktad på rening av dagvatten 
innan det når recipient samt att öka biologisk mångfald. Behovet av 
kombinerade lösningar som även hanterar översvämningsproblematik i större 
skala har dock ökat vilket kräver ett annat sätt att se på var olika åtgärder gör 

                                                   

 

182 SCB:s statistikdatabas ”Folkmängd inom zon runt skyddad natur och medelavstånd till 
skyddad natur, efter region. År 2013 – 2016”, 2018-03-20, 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0603__MI0603P/Fm
angdAvst/?rxid=b9494b14-9ef2-4865-abf9-0dcb4f9ba7fa 
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mest nytta. Lösningar med öppen dagvattenhantering och infiltration kräver att 
det finns tillgång till tillräckligt stora ytor i rätt lägen. Samtidigt ger öppna 
lösningar även andra nyttor som exempelvis rekreation. De enklaste och 
billigaste lösningarna för såväl fördröjning och infiltration är grunda diken med 
flacka sidor i gräsytor. Trädplantering är ett kostnadseffektivt sätt att hantera 
dagvatten, samtidigt som det skapar andra mervärden. 

I Boverkets rapport Mångfunktionella ytor sammanfattas grönstrukturens 
funktioner och tips på arbetssätt på följande sätt183: 

Grönstrukturens och icke hårdgjorda ytors hydrologiska funktioner: 

• Avledande förmåga 
• Infiltration, naturlig dränering 
• Reningsförmåga mark/vatten 
• Reducering av ytavrinning genom ojämn yta 
• Vattenfälla (utan återanvändningspotential) 
• Vattenmagasinering (med återanvändningspotential). 

 
Öka mångfunktionaliteten genom att: 

• Restaurera vattendrag och dess zoner 
• Använd översvämningskänsliga områden uppströms för att etablera 

grönstruktur och skogsbestånd 
• Bevara och skydda grönstruktur som har markegenskaper med hög 

infiltreringskapacitet 
• Arbeta med öppen dagvattenhantering i existerande och ny grönstruktur 
• Använd uppsamlat vatten för bevattning av grönytor. 

 
Arbeta med att: 

• Hitta platser för riskreducerande funktioner i staden 
• Uppskatta andelen hårdgjord yta. Vilka hårdgjorda ytor har potential att bli 

mer genomsläppliga? 
• Diskutera om balansen är god mellan behov av förtätning och behov av 

klimatanpassning och andra ekosystemtjänster 
• Värdera/uppskatta grönstrukturens förmåga att hantera ökade 

vattenmängder. 
• Se var grönstruktur avlastar mest, behöver förstärkas eller anläggas. 
• Identifiera grönstrukturens funktioner och kapacitet att fördröja vatten 
• Utgå från platsens förutsättningar för att kunna rymma optimala lösningar 
                                                   

 

183 Mångfunktionella ytor – Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i städer och 
tätorter genom grönstruktur, Boverket 2010 
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• Ta fram områdesvisa åtgärdsplaner och kärnstrategier. 

Använd grönstruktur för att sänka temperaturen under heta dagar 
Tätorter är varmare jämfört omkringliggande områden. Ofta kan det skilja upp 
till tre grader mellan stad och omgivande landsbygd. Människor påverkas 
negativt av värme och kyla. Den optimala medeltemperaturen då dödligheten är 
som lägst varierar mellan olika regioner och i Sverige är den mellan 12 till 
14°C184. Varje grads ökning över den optimala temperaturen ökar den relativa 
risken att dö med drygt en procent. Därför har även vi i Sverige mycket att 
vinna på att sänka temperaturerna i tätorter sommartid. Svenska byggnader är 
dessutom anpassade till ett kallt klimat. Därför kommer vi i Sverige att märka 
av kostnader för ökade temperaturer tidigare jämfört med Centraleuropa. 

Genom att spara och utveckla städers och tätorters grönstruktur kan samhället 
motverka extremtemperaturer och jämna ut temperaturskillnaderna i tätorter185. 
Temperaturen i parkmiljöer kan exempelvis vara fem grader lägre jämfört med 
omkringliggande stadsbebyggelse. Träds skuggande funktion är också viktig ur 
hälsosynpunkt under värmeböljor. 

Rik och välplanerad trädstruktur sänker kostnaderna för temperaturökningen 
genom: 

1. minskade vårdkostnader 
2. minskat antal för tidiga dödsfall 
3. minskat behov av luftkonditionering. 

Hot mot den tätortsnära gröna infrastrukturen 
Exploatering och bebyggelseutveckling utgör i många fall ett hot mot en 
fungerande grön infrastruktur. Dels innebär exploatering direkta ingrepp i 
naturmiljön och dels kan barriärer, fragmentering och bristfälliga 
spridningssamband skapas i landskapet när bebyggelse och vägar byggs ut och 
gör det svårare för människor, djur och växter att förflytta sig till och i gröna 
miljöer, vilket påverkar den gröna infrastrukturen i ett större sammanhang. 
Bebyggelse och infrastruktur kan även påverka naturens värden negativt genom 
buller, ljus och skuggaeffekter vilket också ofta har negativ inverkan på 
möjlighet till rekreation och människors hälsa.  

                                                   

 

184 Rocklöv J, Forsberg B. The effect of temperature on mortality in Stockholm 1998--
2003: a study of lag structures and heatwave effects. Scand J Public Health. 2008 
Jul;36(5):516-23 
185 Hälsoeffekter av ett förändrat klimat – risker och åtgärder i Stockholms län, 
Länsstyrelsen i Stockholms län, 2012 
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Särskilt den tätortsnära naturen är utsatt för stor påverkan och ett stort 
förändringstryck i takt med tillväxten av städer och tätorter. Det höga 
alternativvärdet på mark i städer och tätorter innebär att den gröna 
infrastrukturen i många fall får stå tillbaka för andra politiska satsningar och 
prioriteringar så som bostadsbyggande. Statistik visar att andelen grönytor 
under de senaste 30 åren har minskat i antal och storlek i tätorter. Många 
tätorter och städer utvecklats genom att växa utåt genom stadsutbredning, vilket 
inneburit att värdefull naturmark och jordbruksmark tagits i anspråk för 
bebyggelse och till ett ökat bilberoende. Samtidigt har det även skett en 
förtätning av städernas centrala delar186. En ökad täthet i våra städer förs ofta 
fram som något positivt och hållbart, eftersom det sägs leda till minskade 
utsläpp genom kortare resvägar och möjlighet till god kollektivtrafik. 
Förtätning anses även gynna den sociala hållbarheten när tillgängligheten till 
olika aktiviteter och sannolikheten för möten ökar. Samtidigt innebär förtätning 
att grönytor ofta tas i anspråk för bebyggelse och att friytor försvinner vilket är 
en utmaning för den gröna infrastrukturen och god bebyggd miljö.187 

Förtätning av våra städer och tätorter kan även innebära ökat påfrestning på 
befintliga grönytor och områden. I den täta staden ska fler människor samsas 
om offentliga ytor så som parker. Detta kan orsaka trängsel och slitage, något 
som påverkar kvaliteterna och attraktiviteten hos den tätortsnära naturen. 
Skötsel och förvaltning är avgörande för att upprätthålla och förbättra 
innehållet i städernas grönytor men även för att säkra tillgängligheten. Det är 
viktigt att naturen innehåller vissa värden och kvalitéer för att få en fungerande 
grön infrastruktur och för att kunna tillfredsställa människors behov av 
rofylldhet, naturupplevelser, lek och umgänge.188 

Klimatförändringarna kommer sannolikt medföra negativa effekter på 
naturmiljön på olika sätt. Indirekt kan även åtgärder för att hantera effekterna 
av klimatförändringarna innebära ingrepp eller annan påverkan på naturen. 
Mycket av de omställningar som kan komma behövas, kan dock göras i 
kombination med insatser för att stärka den gröna infrastrukturen.  

Planering av det tätortsnära landskapet kräver tydliga underlag, analyser och 
kartläggningar av funktioner och förutsättningar, för att bidra till att kunna göra 
noggranna avvägningar mellan intressen och prioriteringar för att uppnå en 
hållbar och god bebyggd miljö. Ekonomiska argument är viktiga vid politiska 
prioriteringar och värdering av grön infrastruktur och ekosystemtjänster kan 
därför bidra till att stärka tätortens grönstruktur gentemot andra intressen.  

                                                   

 

186 Bostadsnära natur, inspiration och vägledning, Boverket 2007 
187 Rätt tätt, en idéskrift om förtätning av städer och orter, Boverket 2016 
188 Bostadsnära natur, inspiration och vägledning, Boverket 2007 
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Utmaningar för länets tätortsnära natur 
Det finns en rad utmaningar för att bevara och stärka den gröna infrastrukturen 
i det tätortsnära landskapet. Planeringen av våra tätorter innebär ofta en 
utmaning för grönstrukturen och den tätortsnära naturen när exploatering och 
bebyggelseutveckling ges företräde i konkurrensen om markanvändning, 
speciellt i områden där alternativvärdet på marken är hög. Kunskap och 
förståelse för betydelsen av den tätortsnära naturen och ekosystemtjänster är en 
brist för att dessa frågor ska stärkas och prioriteras i planeringen. Det finns 
behov av att synliggöra naturmarkens många funktioner och värden i 
planeringen och skapa metoder och redskap som kan medverka till att omsätta 
grön infrastruktur och ekosystemtjänster på ett bra och effektivt sätt. Fysisk 
planering är viktig för att bidra till tillgänglighet till och utveckling av grön 
infrastruktur. Det handlar om att ta hänsyn till den befintliga gröna infrastruktur 
och ekosystemtjänster som behöver bevaras men det finns även möjlighet att 
genom restaurering eller nyanläggning av grönstruktur förstärka eller skapa nya 
länkar i grönstrukturen och skapa ekosystemtjänster. 
 
En utmaning för att säkerställa och utveckla den tätortsnära naturen är även 
behovet av kunskap om sambanden mellan grönytor och en helhetssyn på 
landskapet i stort för att naturmiljöerna ska kunna upprätthålla sin funktion och 
värden. Grön infrastruktur och många ekosystemtjänster är beroende av större 
landskapssammanhang varför grönstrukturen behöver behandlas både på 
översikts- och detaljnivå i kommunens planering, likväl behöver frågorna även 
hanteras över administrativa gränser. 

Åtgärder för grön infrastruktur  
Hållbar samhällsplanering är grundläggande för grön infrastruktur. Byggnation 
och exploatering hamnar ofta i konflikt med grön infrastruktur. Särskilt 
randzonen mellan tätort och landsbygd och grönstrukturerna inne i tätorternas 
centrala delar är utsatt för ett stort förändringstryck i takt med att nya bostäder 
och infrastruktur ska samsas om utrymme. Det finns behov av olika åtgärder 
som kan bidra till att stärka grön infrastruktur och ekosystemtjänster i den 
kommunala planeringen, både i detalj- och översiktsplanering. 
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Sammanfattande tabell över förslag till åtgärder 

Utmaning Åtgärd Utförare 
Grön infrastruktur och 
ekosystemtjänster i samband 
med kommunala fysiska 
planeringen ska prioriteras 

Öka kunskap om betydelsen 
av grön infrastruktur och 

ekosystemtjänster 

Länsstyrelsen med delaktighet 
från kommuner 

   

Hitta verktyg och metoder för 
att stärka grön infrastruktur och 
ett ekosystemtjänstperspektiv i 
planeringen 

 

Sprida goda exempel på 
verktyg och metoder för hur 

grön infrastruktur och 
ekosystemtjänster praktiskt 
kan tillämpas i den fysiska 

planeringen. 
 

-Goda exempel för värdering 
av ekosystemtjänster 

 
-Goda exempel på ekologisk 
kompensation i planeringen 

Länsstyrelsen med delaktighet 
från kommuner 

Pilotprojekt för att omsätta 
ekosystemtjänster i en 

fördjupad översiktsplan (FÖP) 
eller planprogram 

   

Tillämpning och genomslag av 
grönstrukturplaner 

Stärka tillämpningen av 
grönstrukturplaner i den fysiska 

planeringen 

Länsstyrelsen med delaktighet 
från kommuner 

   

Integrera ekosystemtjänster 
internt inom Länsstyrelsen 
 

Integrera ekosystemtjänster 
internt inom Länsstyrelsen Länsstyrelsen 

   

Planeringsunderlag som stöd i 
planeringen 

Utveckla regionala 
planeringsunderlag för: 

-”Stora opåverkade områden” 
-Friluftsliv i planeringen och 

ekosystemanalys med funktion 
rekreation 

 

Länsstyrelsen 

 

Beskrivning av åtgärder 

Öka kunskap om betydelsen av grön infrastruktur och 
ekosystemtjänster i planeringen 
Syfte och mål 
Åtgärden syftar till att öka kunskap om betydelsen av grön infrastruktur och 
ekosystemtjänster, främst i tätortsnära miljöer. Målet är att dessa frågor stärks 
och beaktas likvärdigt med andra intressen i den kommunala fysiska 
planeringen. 
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Beskrivning och motivering 
I fysisk planering ska grön infrastruktur vägas mot många andra intressen. 
Detta kräver kunskap om betydelsen av grön infrastruktur och 
ekosystemtjänster för att kunna avvägas mot andra intressen. Genom ökad 
kunskap om betydelsen av grön infrastruktur och ekosystemtjänster kan dessa 
frågor få bättre genomslag i planering och beslutsfattande. Medvetenhet behövs 
hos kommunala tjänstemän för att få genomslag i planeringen. Förståelsen 
behöver också finnas hos beslutsfattare, på chefsnivå och hos politiken, för att 
kunna stärka grön infrastruktur och ekosystemtjänster i samband med 
avvägningar och prioritering mellan andra intressen och satsningar.  

Kunskap om grön infrastruktur och ekosystemtjänsters betydelse för att minska 
riskerna till följd av ett förändrat klimat behöver även öka.  

Ansvar och deltagande 
Länsstyrelsen ansvarar för genomförandet av att på olika sätt bidra till ökad 
kunskap om betydelsen av grön infrastruktur och ekosystemtjänster. 
Deltagande och samverkan med länets kommuner är en förutsättning i arbetet 
med de tätortsnära miljöerna. 

Kostnader och resursbehov 
Föreslagna åtgärder kommer främst att genomföras inom ordinarie verksamhet. 

Verktyg och metoder för att stärka grön infrastruktur och ett 
ekosystemtjänstperspektiv i planeringen 

Syfte och mål 
Föreslagna åtgärder syftar till att visa på hur kommuner praktiskt kan arbeta 
med grön infrastruktur och ekosystemtjänster i sin fysiska planering. Målet är 
att bidra till att grön infrastruktur och ekosystemtjänster får större genomslag i 
den fysiska planeringen. 

Beskrivning och motivering 
Sprida goda exempel på verktyg och metoder för hur grön infrastruktur och 
ekosystemtjänster praktiskt kan tillämpas i den fysiska planeringen 
Genom att tydliggöra och stärka ekosystemtjänster vid planläggning skapas 
möjlighet till en förbättrad grön infrastruktur och därmed bättre förutsättningar 
för en god bebyggd miljö. I planeringen behöver hänsyn tas till befintliga 
värden men det finns även möjlighet att genom restaurering eller nyanläggning 
av grönstruktur förstärka eller skapa ekosystemtjänster. Det finn olika exempel 
på arbetssätt och metoder som kan användas i planläggning för att stärka grön 
infrastruktur och ekosystemtjänster. Det är viktigt att sprida goda exempel för 
att visa på hur dessa frågor praktiskt kan tillämpas i planarbetet, detta gäller 
hantering både i översiktsplan och på detaljplanenivå. 

-Goda exempel för värdering av ekosystemtjänster 
I planering ligger ofta ekonomiska värden och argument till grund för 
prioriteringar mellan olika intressen. Det är viktigt att ekosystemtjänster i 
samhällsplaneringen kan visualiseras och värderas för att få genomslag i 
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planering och beslutsfattande. Speciellt viktigt är det i tätorterna där det höga 
alternativvärdet på mark ofta innebär att grönytor tas i anspråk för bebyggelse.  

-Goda exempel på ekologisk kompensation i planeringen 
Ekologisk kompensation har potential att utvecklas till ett verktyg som kan 
bidra i arbetet med grön infrastruktur. Ekologisk kompensation innebär normalt 
att naturvärden åter-eller tillskapas och därefter förvaltas, i syfte att uppväga 
den negativa effekten av en exploatering. Ekologisk kompensation är ett 
område där underlagen som tas fram i denna handlingsplan kan bli värdefulla. 
Både genom att visa på var exploatering eller påverkan inte bör ske (i 
värdekärnor) och områden mer lämpliga för olika typer av 
kompensationsåtgärder (i värdetrakter och spridningszoner). Det är viktigt att 
sprida goda exempel för att visa på hur ekologisk kompensation praktiskt kan 
tillämpas i planarbetet.  

Pilotprojekt för att omsätta ekosystemtjänster i en FÖP eller 
planprogram 
Ekosystemtjänster är ett viktigt kommunikationsverktyg för att visa vilken nytta 
människor har av en fungerande grön infrastruktur. Det gäller både sociala, 
ekonomiska och ekologiska värden. Projektet syftar till att kunna ge exempel 
på hur kommunen kan arbeta med ekosystemtjänster i planprocessen. Lämplig 
nivå bör vara en fördjupad översiktsplan (FÖP) eller ett planprogram.  

Ansvar och deltagande 
Länsstyrelsen ansvarar för genomförandet, deltagande och samverkan med 
länets kommuner är en förutsättning.  

Kostnader och resursbehov 
Föreslagna åtgärder kommer främst att genomföras inom ordinarie verksamhet. 

Stärka tillämpningen av grönstrukturplaner i den fysiska planeringen  

Syfte och mål 
Åtgärden syftar till att utveckla arbetet med grönstrukturplaner och skapa 
rutiner och arbetssätt för ökad tillämpning i den fysiska planeringen. 
Målsättningen är att tillämpning och genomslag av dessa planeringsunderlag 
blir större i planprocessen.  

Beskrivning och motivering 
Grönstrukturplaner utgör strategiska och långsiktiga inriktnings- och 
planeringsdokument för utveckling av grönområdenas värden. Dokumentet är 
ett värdefullt stöd i planprocessen, till översiktlig planering och detaljplaner, 
samt som underlag för utveckling av park- och naturmark. En grönstrukturplans 
syfte är att ge en helhetsbild av kommunens/tätortens grönområden och ge ökad 
kunskapen om deras värden för en hållbar utveckling. Det är därför viktigt att 
grönstrukturplaner i länets kommuner tillämpas och får genomslag i den fysiska 
planeringen. 
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Ansvar och deltagande 
Länsstyrelsen ansvarar för genomförandet, deltagande och samverkan med 
länets kommuner är en förutsättning.  

Kostnader och resursbehov 
Föreslagna åtgärder kommer främst att genomföras inom ordinarie verksamhet. 

Utveckla regionala planeringsunderlag 

Syfte och mål 
Föreslagna åtgärder syftar till att ta fram underlag och analyser av sådant som 
kan vara stöd för den fysiska planeringen i hela länet. Målet är att få en samsyn 
på gemensamma intressen så att de får större genomslag i den fysiska 
planeringen. 

Beskrivning och motivering 
Utveckla planeringsunderlag för ”Stora opåverkade områden” 
Utveckling av regionalt underlagsmaterial för tillämpning av 3 kap 2§ 
miljöbalken. Underlaget är avsett som ett hjälpmedel för kommunen i främst 
översiktsplanearbetet. 

Utveckla planeringsunderlag för friluftsliv i planeringen och 
ekosystemanalys med funktion rekreation  
Naturens produktion av sociala värden och funktioner för friluftsliv är en viktig 
ekosystemtjänst. Ett särskilt kunskapsunderlag om var landskapets kvalitéer för 
friluftsliv är extra höga ska utvecklas. Underlaget bör kunna bidra till 
förståelsen av närhet och tillgänglighet till attraktiv natur och vara vägledande 
för offentliga insatser som utformning och förvaltning av attraktiv natur för 
friluftsliv och åtgärder för förbättrad tillgänglighet. 

Ansvar och deltagande 
Länsstyrelsen ansvarar för genomförandet av föreslagna åtgärder. Deltagande 
och samverkan med länets kommuner är dock en förutsättning i arbetet med 
åtgärderna. 

Kostnader och resursbehov 
Föreslagna åtgärder kommer att innebära resursbehov, främst tid för 
genomförande av aktiviteter. 

Ekosystemtjänster inom Länsstyrelsens interna arbete 

Syfte och mål 
Projekt för att tydliggöra och integrera ekosystemtjänster i Länsstyrelsens 
interna handläggning av planer. Målsättningen är att bidra både till kunskap och 
att synliggöra grön infrastruktur och ekosystemtjänster hos kommunerna men 
även öka kunskap om dessa frågor internt inom Länsstyrelsen.  

Beskrivning och motivering 

Integrera ekosystemtjänster internt inom Länsstyrelsen 
Ett etappmål i miljömålsstrukturen har följande lydelse:  
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Senast år 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av 
ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska 
ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där 
så är relevant och skäligt. 

Det innebär bland annat att Länsstyrelsen har uppdraget att integrera 
ekosystemtjänster i sitt vardagliga arbete. Denna åtgärd är ett led i detta och den 
fysiska planeringen är på många sätt relevant att integrera ekosystemtjänster.  

Ansvar och deltagande 
Länsstyrelsen ansvarar för genomförandet av föreslagna åtgärder. Deltagande 
och samverkan med länets kommuner är dock en förutsättning i arbetet med 
åtgärderna. 

Kostnader och resursbehov 
Föreslagna åtgärder kommer att innebära resursbehov främst i form av tid för 
genomförande av aktiviteter.  
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