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Skötselplan för naturreservatet Stockebäcksäng 
 
Skötselplanen upprättad 2007 Sandra Thunander. Fastställd av 
Länsstyrelsen genom beslut av enhetschef Magnus Eklund 2007-10-02 
 

 
Foto: Sandra Thunander, 2007 
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1. Syfte 
 
Syftet med reservatsbildningen är att för framtiden bevara huvuddelen av 
området som lundskog utan inblandning av barrträd, samt skydda den rika 
lundfloran inom området. 
 
 
2. Områdesbeskrivning 
 
2.1 Administrativa data 
 
Objektnamn Naturreservatet Stockebäcksäng 
RegDos-id 2000199 
Skyddsform Naturreservat 
Beslutsdatum 1973-12-14 
Län Örebro 
Kommun Örebro 
Socken Asker 
Fastigheter Askers häradsallmänning 1:1 
Läge 4 km söder om Lännes kyrka 
Markägare Askers häradsallmänning  
Förvaltare Länsstyrelsen 
Areal 7 ha, 7.2 enligt digital mätning 
Ekonomiskt kartblad 105 07 
Prioriterade 
bevarandevärden 

Lundskog med en rik flora. 
Kulturhistoriska lämningar. 

Markslag Skogsmark 
Naturgeografisk region Svealands sprickdalsterräng med 

lerslättdalar och sjöbäcken 
Naturtyper Lövskog 
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2.2 Naturförhållanden  
 
Naturreservatet Stockebäcksäng ligger i Askers socken i Örebro kommun. 
Det är beläget i en svag förkastningssluttning mot norr. Jordarten består av 
svallad morän, vilken varierar från grusig till blockig. Jorden är av 
vegetationen att döma mycket kalkrik. Området utgörs till största delen av 
en lundskog av ask, asp, björk, lönn och ek med några delområden som 
avviker i form av öppna ängspartier, uppstickande hällar, alsockelkärr samt 
ett granbestånd.  
 
I lundskogen utgörs buskskiktet av hassel, måbär, try, tibast och rönn. 
Fältskiktet består bl. a. smultron, blå- och vitsippa, liljekonvalj, ekorrbär, 
harsyra, häckvicker och lundgröe. De öppna ängspartierna har en rik flora 
av arter som gullviva, humleblomster, gulvial, kråkvicker, 
midsommarblomster, stinksyska, grässtjärnblomma, blodrot, bergmynta, 
skogsklöver, smörblomma, stor och liten blåklocka och åkervädd. I träd- 
och buskskiktet växer asp, ask, ek, rönn och try. Ung ask är mycket 
framträdande i buskvegetationen. På hällarna växer tall, gran, björk, ek, 
rönn och enstaka en. Hedväxter ljung, skogsstjärna, blåbär, lingon och 
kruståtel utgör markskiktet.  
 
I reservatet finns kulturhistoriska lämningar i form av odlingsrösen. Det 
löper en stenmur längs områdets södra kant. 
 
Skötselplanen från reservatbildningen reviderades 1990. 
 
2.3 Historisk markanvändning 
 
Stockebäcksäng har varit nyttjat av människan sedan mycket lång tid 
tillbaka. Flera odlingsrösen tyder på någon form av uppodling eller att 
området varit slåttermark. Bete har förekommit, åtminstone i början av 
1900-talet fram till ca 1920. Den typiska brunjordsprofilen visar inga spår 
av podsolering, utan området måste ha hyst en ängs- eller lund vegetation 
under lång tid. Sedan den direkta kulturpåverkan upphört har vegetationen i 
huvudsak övergått till en sluten lund. Den sydvästra delen har markerats 
som äng på häradskartan. På ekonomiska kartan ser reservatet västra del 
igenvuxet ut medan det i öster är glesare med ett öppet parti i norr där 
området även idag består av ängsmark.  
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2.4 Bevarandevärden 
 

Biologiska bevarandevärden 
Reservatet utgörs av ett lundartat skogsområde där tidigare betes- och 
slåttermark i kombination med kalkhaltig jordmån har gett upphov till en rik 
flora av t.ex. smultron, blå- och vitsippa, liljekonvalj, ekorrbär, harsyra, 
häckvicker, lundgröe, gullviva, humleblomster, gulvial, kråkvicker, 
midsommarblomster, stinksyska, grässtjärnblomma, blodrot, skogsallat, 
vitpyrola, bergmynta, skogsklöver, smörblomma, stor- och liten blåklocka 
och åkervädd. Området uppmärksammades redan på 1800-talet och nämns i 
bl. a Hartmans Närkesflora från 1866. Det är känt att man i området gjort 
botaniska exkursioner från Uppsala i början av 1900-talet. Genom brist på 
hävd har mkt av den tidigare rika floran med t.ex. orkidéerna guckusko och 
flugblomster försvunnit. En botanisk inventering utfördes 1996 då man fann 
signalarterna; trolldruva, hässelklocka, skogsknipprot, vårärt, underviol, 
fällmossa, trubbfjädermossa, platt fjädermossa, grå vårtlav. Flera av dessa 
arter är kalk- och skugggynnande. Det gjordes även fynd av hasselticka och 
fläckticka vilka är fukt och gynnas av lågor.  
 
Kulturhistoriska bevarandevärden 
I Stockebäcksäng finns kulturhistoriska lämningar i form av röjningsrösen. 
Dessa är framförallt belägna i norr i ett stråk med ett tiotal rösen som är 
mellan två och fem meter i diameter och 0,2 till 0,4 meter höga. Rösena är 
lämningar efter odling. Stenar har lagts tillsammans för att få större 
odlingsytor. Mellan rösena kan enstaka fossila odlingsytor kunna urskiljas. 
Det finns en gammal byggnadsgrund där reservatet gränsar mot 
parkeringsplatsen. 
 
2.5 Allmän målsättning 

 
Målsättningen med nedan föreslagna åtgärder är att för framtiden bevara 
huvuddelen av området som en lundskog med en rik flora, utan inblandning 
av barrträd. De öppna partierna bibehålls öppna.  
 
2.6 Källor  
 
Bertilsson, A. m.fl., 2002. Västergötlands flora. Lund. 
 
Furuholm, L 1973. Vegetationsundersökning av Stockebäcksäng i Asker, 
Örebro kommun. Länsstyrelsen i Örebro län.  
 
Jordbruksverket, 1998.Sköteselhandbok för gårdens natur- och 
kulturvärden. 
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Naturvårdsverket, 2003. Bildande och förvaltning av naturreservat. 
Handbok. 
 
Naturvårdsverket, 1990. Förvaltning av naturvårdsobjekt. 
Organisationsförändringar inom den statliga naturvårdsförvaltningen. 
Naturvårdsverkets Allmänna råd 90:8. 
 
Länsstyrelsen i Örebro län, 1973. Skötselplan för naturreservatet 
Stockebäcksäng. 
 
Löfgren, L 1996. Botanisk inventering av naturreservatet Stockebäcksäng, 
Örebro kommun. Länsstyrelsen i Örebro län. Publ. 1996:22 
 
 
Winberg, B 1997. Kulturmiljöer i naturreservat. En utredning om deras 
omfattning, vård och framtid. Riksantikvarieämbetet.  
 
Ullvin, M 2007. Inventering av röjningsrösen i Stockebäcksäng. Utförd i 
fält. Länsstyrelsen i Örebro län.  
 
 
3. Skötselområden med mål och åtgärder 
 
Reservatet är indelat i 2 skötselområden, med utgångspunkt från den skötsel 
som ska genomföras:  
 
1. Lövskogen 
2. Granskogen 
3. Friluftsliv 
 
 
3.1 Skötselområde 1: Lövskogen, 6,33 ha 
 
Beskrivning  
Området utgörs till största delen av en lundskog av ask, björk, lönn, asp och 
ek och ett visst inslag av gran. Det förkommer uppstickande hällar i 
reservatets norra och södra del, alsockelkärr i söder samt öppna ängspartier i 
norr. Den västra delen är mycket blockrik. Det finns ett antal röjningsrösen i 
området samt en stenmur längs reservatets södra del. 
 
Mål 
Området ska i huvudsak bevaras som en lund bestående av lövträd i varierad 
åldersstruktur. Alsockelkärren och hällarna lämnas för fri utveckling. 
Ängspartierna bibehålls öppna från igenväxande vegetation. Eventuellt sker 
slåtter av ängspartierna.  Röjningsrösen, husgrunden och stenmuren hålls väl 
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synliga. Det finns en kontinuitet av lövträd med varierad ålderstruktur 
inklusive gamla träd, samt träd av olika trädslag. Området bör innehålla 
rikligt med död ved. 
 
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda: 
– Gran inte förekommer med mer än 5 % täckningsgrad av ytan. 
– Då mängden död ved är 20m3 / ha. 
– Kulturlämningar är synliga.  
 
 
Skötselåtgärder 
– Andelen gran kontrolleras. Gran som konkurrerar med löv gallras bort. 
– Ängspartierna röjs på sly, igenväxningsvegetation. Eventuellet slåtter. 
– Vid behov röjs röjningsrösen, byggnadsgrunden och stenmuren på sly.  
 
 
3.2 Skötselområde 2: Granskogen, 0,87 ha 
 
Beskrivning  
Området domineras av gran med ett visst lövinslag av björk och al. Området 
är beläget i reservatets sydöstra och nordvästra del. I sydost växer granen på 
sumpmark.  
  
Mål 
Ett blandbestånd där gran inte dominerar.   
 
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda: 
– Gran inte förekommer med mer än 50 % av ytan. 
 
Skötselåtgärder 
– Tillsyn och eventuell gallring. 
 
 
3.3 Skötselområde 3: Friluftsliv 
 
Beskrivning 
Väster om reservatet finns en stor parkering med plats för ca tio bilar. Vid 
parkeringsplatsen finns en informationsskylt . En markerad stig löper runt 
reservatet. Det finns en rastplats med ett bord och två bänkar på 
parkeringsplatsen.  
 
Mål 
Besökare ska få information om reservatets syfte och naturvärden. De ska 
kunna utnyttja rastplatsen samt vandra i reservatet på den markerade stigen.  
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Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda. 
– En parkeringsplats med plats för minst tio bilar finns. 
– Informationsskylt med beskrivning av reservatet och gällande föreskrifter 
för allmänheten finns i anslutning till reservatet samt vid parkeringsplatsen. 
– En markerad stig löper i reservatet.  
– Rastplats med bänkar finns på parkeringen. 
– Samtliga ovan anläggningar är väl underhållna.  
 
Skötelåtgärder 
– Gräset på parkeringsplatsen slås vart annat år. 
– Informationsskyltarna revideras. 
– Tillsyn av stigen vart och vid behov röjning på igenväxningsvegetation. 
 
 
4. Övrigt 
 
4.1 Inventeringar 
Då tidigare inventeringar visat på vissa sällsynta och värdefulla arter bör 
området inventeras på kärlväxter, svampar, lavar och mossor.  
 
4.2 Förvaltning och tillsyn 
Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen. Förvaltaren utövar tillsyn över 
reservatet i fråga om skötselåtgärder. 
 
4.3 Anordningar vid jakt 
 Jakt får bedrivas i samma omfattning som tidigare. Stödutfodring får ej ske.  
 
4.4 Reservatsgränsmarkeringar 
Reservatets gränsmarkeringar ska underhållas i enlighet med 
Naturvårdsverkets anvisningar. 
 
 
5. Uppföljning 
 
5.1 Uppföljning av skötselåtgärder 
Länsstyrelsen ansvarar för uppföljning av genomförda skötselåtgärder. 
Uppföljningen görs snarast möjligt efter att skötselåtgärden har genomförts. 
Den som anlitas för att genomföra åtgärderna ansvarar för dokumentationen 
av vilka åtgärder som utförs och när de utförs. 

 
5.2 Uppföljning av bevarandemål 
Ett program för uppföljning av reservatets bevarandemål ska utarbetas av 
Länsstyrelsen. 
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6. Sammanfattning och prioritering av planerade 
skötselåtgärder 
 
Skötselåtgärder När Prioritet Finansiering 

Uppföljning av gran 
och gallring vid 
behov 

Senast 2010 och 
sedan vart 10:e år  

1 Reservatsanslag 

Uppföljning av 
skötselåtgärder 

Efter åtgärd 1 Reservatsanslag 

Revidering av 
informationstavlor 
 

Senast 2010 
 
 

1 Reservatsanslag 

Röjning av sly i 
ängspartierna. 
Eventuell slåtter 

Senast 2008 och 
därefter vart 5:e år. 
Eventuell slåtter 
sker årligen 

2 Reservatsanslag 

Tillsyn av stigen 
samt stenmuren 
och röjning vid 
behov 

Årligen 2 Reservatsanslag 

Tillsyn och 
eventuell gallring 
av granbestånd 

Senast 2010 och 
sedan vart 10:e år 

2 Reservatsanslag 

Kulturlämningarna 
röjs på sly 

Vid behov 
 

2 Reservatsanslag 

Uppföljning av 
bevarandemål 

Enligt program som 
upprättas av 
Länsstyrelsen 

2 Reservatsanslag 

Gräset på 
parkeringen slås 

Årligen 3 Reservatsanslag 

Uppföljning av 
gränsmarkering 
 
 

Senast 2013 och 
därefter vart 6:e år 
 

 3  Reservatsanslag 
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Bilaga 1.   
 
Föreskrifter enligt beslut 1973-12-14 
 

A. Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen angående inskränkning i 
markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet 
inom reservatet.   

 
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar ska förbud 
gälla att 
 
 
 
1. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar markytans form 
2. anordna upplag  
3. anlägga vägar och stigar annat än vad som medges i fastställd 

skötselplan 
4. framdra mark eller luftledning 
5. uppföra byggnad 
6. använda kemiska bekämpningsmedel 
7. tillföra växtnäringsämnen eller jordförbätttringsmedel 
8. inplantera för området främmande arter 
9. avverka eller röja i annan utsträckning än som medges i fastställd 

skötselplan 
 

 
B. Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen angående förvaltares 

rätt att vidtaga åtgärder för att tillgodose ändmålet med 
reservatet 

 
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas tåla att 
de åtgärder vidtages inom området som framgår av fastställd 
skötselplan. 
 
C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten 

har att iakttaga inom reservatet.  
 

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar ska förbud 
gälla att 
 
1. göra åverkan på mark eller växtligeht 
2. göra upp eld 
3. framföra motordrivet fordon 
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4. parkera annat än på särskilt anvisad plats 
5. ställa upp släp- eller husvagn 
6. plocka blommor, gräva upp eller på annat sätt skada örter, gräs, 

mossor eller lavar 
7. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd 

och buskar, ta frö och att skada vegetationen i övrigt 
8. tälta 
9. anordna orienteringskontroller eller snitslade spår 
10. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig 

anordning 
 
D. Föreskrifter enligt 7 § naturvårdskungörelsen om vård och 

förvaltning 
 
1. Syftet med vården och förvaltningen sak vara att bevara den 
lundartade lövskogen inom huvuddelen av området med dess rika 
vårflora, samt att skapa ökade möjligheter för besökande att uppleva 
reservatets naturvärden utan onödig förslitning av vegetationen. 
 
2. Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om vården av reservatet genom 
att fastställa skötselplan. 

3. Reservatet ska förvaltas av Länsstyrelsen i samråd med markägaren. 
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Bilaga 2. Artlista till naturreservatet Stockebäcksäng 
 
Artlista     
      

Vetenskapligt namn Svenskt namn Källa 
      

Kärlväxter     

Populus tremula asp Sandra Thunander 2007 

Picea abies gran Sandra Thunander 2007 

Betula verrucosa vårtbjörk Sandra Thunander 2007 

Juniperus communis en Sandra Thunander 2007 

Pinus sylvestris tall Sandra Thunander 2007 

Acer platanoides lönn Sandra Thunander 2007 

Quercus robur ek Sandra Thunander 2007 

Corylus avellana hassel Sandra Thunander 2007 

Ribes alpinum måbär Sandra Thunander 2007 

Lonicera xylosteum try Sandra Thunander 2007 

Sorbus aucuparia rönn Sandra Thunander 2007 

Daphne mezereum tibast Sandra Thunander 2007 

Fraxinus exelsior ask Sandra Thunander 2007 

Oxalis acetosella harsyra Sandra Thunander 2007 

Vicia sepium häckvicker Sandra Thunander 2007 

Poa nemoralis lundgröe Sandra Thunander 2007 

Hepatica nobilis blåsippa Sandra Thunander 2007 

Premula veris gullviva Sandra Thunander 2007 

Convallaria majalis liljekonvalj Sandra Thunander 2007 

Geun rivale humleblomster Sandra Thunander 2007 

Lathyrus niger gulvial Sandra Thunander 2007 

Vicia cracca kråkvicker Sandra Thunander 2007 

Maianthemum bifolium ekorrbär Sandra Thunander 2007 

Fragaria vesca smultron Sandra Thunander 2007 

Geranium sylvaticum midsommarblomster Sandra Thunander 2007 

Stachys sylvatica stinksyssla Sandra Thunander 2007 

Anemon nemorosa vitsippa Sandra Thunander 2007 

Stellavia graminera grässtjärnblomma Sandra Thunander 2007 

Potentilla erercta blodrot  Sandra Thunander 2007 

Satureja vulgaris bergmynta Sandra Thunander 2007 

Trifolium medium skogsklöver Sandra Thunander 2007 
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Deschapsia flexuosa kruståtel Sandra Thunander 2007 

Ranunculus acris smörblomma Sandra Thunander 2007 
Campanula persicifolia stor blåklocka Sandra Thunander 2007 
Campanula rotundifolia liten blåklocka Sandra Thunander 2007 

Knautia arvensis åkervädd Sandra Thunander 2007 

 Alnus glutinosa  klibbal Sandra Thunander 2007 

Lathyrus vernus vårärt  Lars Löfgren 1998 

Actaea spicata trollduva  Lars Löfgren 1998 

Campanula latifolia hässleklocka  Lars Löfgren 1998 

Epipactis helleborine skogsknipprot  Lars Löfgren 1998 

Viola mirabilis underviol  Lars Löfgren 1998 

     Lars Löfgren 1998 

    Lars Löfgren 1998 

 Mossor     Lars Löfgren 1998 

 Neckera complantana platt fjädermossa  Lars Löfgren 1998 

 Homalia trichomanoides trubbfjädermossa   Lars Löfgren 1998 

 Antritrichia curtipendula fällmosa   Lars Löfgren 1998 

     

 Lavar     

Acrocordia gemmata grå vårtlav    Lars Löfgren 1998 

      

Svampar     

 Dichomitus campestris hasselticka   Lars Löfgren 1998 

Skeletocutis nives fläckticka   Lars Löfgren 1998 

      

      

 
 


