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Verksamhetsberättelse för skötsel och förvaltning av skyddade 
områden i Örebro län budgetåret 2010 

  
Ekonomisk del 
 
Redovisningen i tabellerna avser följande bidrag: 

 
 7 370 000 kr Schablonbidrag prot. N 34-10, §7 
 1000 000 kr Naturbeten i Närke prot. N 34-10, §8 (BILAGA 1) 
 Ersättning för granbarkborrar -utbetalning tidigare år – (BILAGA 2) 
  
Ekonomisk sammanfattning- Schablonen.  
Ingående balans för schablonen 2010 var 226 255 kr. Vid halvårsuppföljningen redovisades en 
ingående balans på 100 000 kr. Differensen beror på en felföring i AGRESSO. Utgående balans 
visar på ett kraftigt underskott på - 975 000 kr. Underskottet har uppstått, trots hård prioritering, 
och speglar tydligt den problematik som vi upplever i Örebro län, nämligen att skötselbudgeten 
är kraftigt underdimensionerad till den stora ökningen av antal skyddade områden (Fig. 1). 
 
Enbart utmärkning av gränser, ett arbete som kraftigt ökat senare år p.g.a. ett snabbt antal 
stigande naturreservat, kostade 1 135 000 kr, vilket motsvarade 15 % av totala bidraget. 
Utmärkningen 2010 resulterade i att åtta områden blev helt färdiga och i 11 områden har 
utmärkningen påbörjats. Trots stora insatser under senare år har vi fortfarande ett stort antal 
skyddade områden som änne inte är utmärkta. Dessutom börjar det byggas upp ett behov av att 
underhålla och måla om äldre gränser. 
 
Länsstyrelsen är bekymrad över konsekvenserna av att schablonen inte ökar i tillräcklig 
omfattning. Även om vi varje år producerar en stor mängd nytt informationsmaterial, 
tillgängliggör nya områden enligt riktlinjer, samt restaurerar och sköter naturtyper så finns en 
överhängande risk att naturvärden hotas eftersom Länsstyrelsen måste prioritera hårt. Det finns 
även en risk att allmänheten riktar kritik mot naturvården om skötseln blir eftersatt och de 
skyddade områdena inte tillgängliggörs enligt de riktlinjer som Länsstyrelsen har att följa. 
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Kostnader friluftsliv 

Kostnader under friluftsliv och anläggningar har alla förts till kolumnen övrigt friluftsliv. Vi har 
inte haft möjlighet att skilja kostnaderna mellan leder/stigar och friluftslivsanordningar, dels för 
att vi saknat specar i AGRESSO för detta, dels för att dessa kostnader är svåra att skilja på. 

Intäkter 

De intäkter som finns redovisade under markslag betesmark kommer från virkesförsäljning i 
samband med restaureringsarbeten. Avverkningarna blev kostsamma p.g.a. av de till stor del 
var tvungna att utföras manuellt, samt att uttransporten i ett naturreservat gjordes med häst 
p.g.a. känsliga markförhållanden. Avverkningarna gav därför inget nettoöverskott. 
Intäktsposten 22 284 kr under övrigt utgör inga egentliga inkomster utan har kvittats mot tre 
likvärdiga kostnader. I det ena fallet rör det sig om en arrendeinkomst som sedan betalats ut till 
markägare, motiveringen till detta är att Länsstyrelsen då kan vara förstahandsarrendator. I två 
andra fall gäller inkomsterna faktureringar som Länsstyrelsen har gjort och dessa motsvarar 
utlägg som Länsstyrelsen har haft.  
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Fig. 1. Areal produktiv skogsmarks som skyddats i Örebro län sedan 1998 (övre figuren) och antal 
områden som skyddats i Örebro län (undre figuren). 
 
Ekonomisk sammanfattning - Naturbeten i Närke prot. N 34-10, §8 

Projektet gick in med ett underskott på – 21 863 kr. Årets bidrag (2010) på 1000 000 kr 
förbrukades i sin helhet varför vi ligger kvar på samma underskott 2011. 
 

Ekonomisk sammanfattning – Granbarkborrar 

Projektet hade en ingående balans på 146 070 kr. En ersättningspost till en markägare har skett 
på 3 800 kr. 
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Överföringar från schablonbidraget till andra bidragsposter 

Inga överföringar till andra bidrag har gjorts. I vissa fall är det dock svårt att dra en tydlig gräns 
när det gäller vad som ska föras till fastighetsförvaltning respektive skötsel. Vi har därför valt 
att redovisa samtliga kostnader och intäkter för såväl schablonen som för 
fastighetsförvaltningen i excelfilen. Intäkten på 216 424 kr utgör inkomster från 
fastighetsförvaltningen och den allra största delen utgör jaktarrenden. Kostnaden för 
vägsamfälligheter och andra samfälligheter som Naturvårdsverkets fastigheter ingår i uppgick 
till 74 419. Kostnaden 359 974 kr som är förd till andra byggnader och anläggningar utgör t.ex. 
reparationer av byggnader på Naturvårdsverkets fastigheter, installation av el i Järle Kvarn 
(mindre än 100 000 kr och därmed ingen investering) samt byggnation av stuga i 
Djupdalshöjden, se foto nedan. 
 
Kostnader för övergripande arbete (administration) 

Inga administrativa kostnader.  
 
Kostnader redovisade under ”övrigt” 

Kostnader under övrigt understiger 200 000 kr. 
 
Annan finansiering av skötselåtgärder 

Länsstyrelsen har under 2010 erhållit miljöstöd från Jordbruksverket motsvarande 350 000 kr.  
 
Länsstyrelsen beviljades projektstöd inom EU:s Landsbygdsprogram. Stödet var på 81 000 kr 
vilket motsvarade 50 % av kostnaden för en sevärdhetsfolder. Resterande medel var en 
samfinansiering mellan schablonen, ÅGP, miljömålsmedel och kulturmiljöanslaget. Detta är ett 
bra exempel på hur man på ett effektivt sätt kan växla upp medel från olika anslag.  
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Effekter och resultat från genomförda skötselåtgärder - Schablonen 
 
Förvaltningens uppbyggnad i Örebro län 

Förvaltningen i Örebro län är uppbyggd på följande sätt och med följande personal 2010. 
 
 Förvaltare – Fem förvaltare fördelade på tre distrikt, 
 

Jesper Pietsch 

 
 
 Naturinformatörer – Två personer (Daniel Gustafsson och Elisabeth Karlsson). 
 Uppföljning – En person (Johan Wretenberg) 
 Fastighetsförvaltning – Två personer (Göran Janzon och Johan Wretenberg) 
 
Verksamhetsberättelse Östra distriktet 

Total kostnad för östra distriktet 2,68 miljoner kronor. Större delen av årets budget har gått till 
åtgärder i odlingslandskapet. Löpande kostnader för ängsskötsel och betesdrift är höga som 
tidigare år. Även kostnaderna för besöksanordningar är höga. 
 
Slåtter har utförts i naturreservaten Egbyåsen, Herrfallsäng, Latorpsängarna, Norra Mossby, 
Oxaryggen och Tjälvesta äng. För andra gången utfördes maskinell slåtter av strandängar vid 
Tysslingen under sensommaren. Ca 20 hektar våtmark slåttrades och höet bärgades. Arbetet 
gjordes som en del i projektet Naturbeten i Närke i samarbete med Världsnaturfonden WWF, 
Örebro kommun och lokala markägare. Uppföljande inventering av fågellivet på den 2009 
slåttrade ytan, visade bl a på fler häckande tofsvipor och rödbenor 2010. Restaurering av hävd-
miljöer har utförts i Segersjö NR (frihuggning av gamla ekar, gallring, slyröjning, ekhage), 
Tysslingen (stubbfräsning på strandäng, efter år 2009 utförd avverkning), Natura 2000-området 
Prästgården, Svennevad (stubb- och tuvfräsning på strandäng, efter år 2008 utförd avverkning), 
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Brunstorpskärrets NR (avverkning och vasslåtter i rikkärr) och Tåsta NR (gallring och röjning 
på järnåldersgravfält). Gallring och röjning utfördes i NR Nalavibergs ekäng, där träd och 
buskar vuxit till sig sedan reservatet bildades för tio år sedan. Åtgärden inbegrep bl a 
frihuggning av ekar. En liknande gallring och röjning av underhållskaraktär inleddes i 
december i NR Tomta hagar. Den successiva förnyelsen av stängsel för betesdrift har fortsatt i 
NR Tjälvesta äng.  
 
I Vissbodamons naturreservat har arbetet med att föröka mosippan fortsatt, i samarbete med 
ÅGP mosippa. Under vintern 2009/2010 brändes rishögar på tallheden. Arbetet har pågått sedan 
2004, då en gallring gjordes för att öka ljusinstrålningen till marken. Åren 2005-2010 har 
bränning av rishögar med efterföljande sådd av frön i brännfläckar utförts. Mosippan har ökat 
från ca 5 plantor till över 200 plantor under perioden 2005-2010. Reservatsförvaltningen står 
för bränning och ÅGP hittills för insamling och sådd av frön. 
 
Naturreservaten Kvismaren och Norra Vätterns skärgård är de två objekt som drar de största 
kostnaderna avseende tillsyn och skötsel av besöksanordningar och renhållning, p.g.a. höga 
besöksantal. I Norra Vätterns skärgård har kostnaden minskat jämfört med 2009, tack vare att 
dasstömning inte längre görs på öarna (nya mulltoaletter istället för dass med tunnor). Nya 
informationstavlor har satts upp bl.a. vid naturreservaten Torpadalen, Viken, Segersjö och 
Ånnarote. I Ånnarote anlades en mindre rastplats med eldstad vid stranden av Bocksbodasjön.  
 
Segersjö naturreservat invigdes i maj med ett tjugotal deltagare. 
 

 
Första restaureringsgallringen i den igenväxta ekhagen Djurgården, i Segersjö NR, utfördes av Sydved 
med en energiskogsklippare i mars 2009. Vintern 2009/2010 fortsatte restaureringen med manuell 
gallring/röjning. Foto: Karin Sund 
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Sture Marklund guidar under invigningen av Segersjö NR den 29 maj 2010. Under invigningen ingick 
även kaffe och skalbaggestudier. Foto: Karin Sund. 
 

 
Invigning av Segersjö NR: Jan Gunnarsson (Östernärkes naturvårdsförening) klipper det blågula bandet. 
Foto: Sture Marklund. 
 
Verksamhetsberättelse norra distriktet 2010 (Åsa Forsberg och Kjell Store) 

Total kostnad för norra distriktet, drygt 1,4 miljoner kronor. Skötselbidraget har i norra 
distriktet till övervägande del (2/3) gått till skötsel av betesmarker. Vi har färdigställt vårt stora 
skogsbete i Näsmarkernas naturreservat. Här har vi tillsammans med lokala djurhållare och 
Sveaskog skapat ett 93 ha stort beteslandskap där mer 60 ha utgörs av skogsbete. Kanske är det 
ett av Sveriges största skogsbete på fastlandet? Vi har även bytt ut gamla stängsel i Järleån och 
Älvhyttans naturreservat. 
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Mu

Skötselbidraget som använts till friluftsliv har i huvudsak gått till Djupdalshöjdens 
naturreservat. Ett knappt 500 ha stort vildmarksreservat i norra länsdelen där vi prioriterade att 
tillgängliggöra området för allmänheten. Under året har vi färdigställt en timmerkoja som kan 
hysa 6 övernattande besökare, byggt ett större vindskydd samt anlagt ett stigsystem på ca 10 
km. 
 
Vi har rustat upp flera anläggningar i naturreservatet Kindla (utsiktstorn, kolarkoja, spänger och 
informationstavlor). Vi har även under året satsat på att tillgängliggöra ett reservat från 2007, 
Långa Tjärnarna, ett skogsreservat på drygt 300 ha. Här har vi anlagt ett stigsystem med tre 
stigar. Vid invigningen i september kom 75 besökare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fjällkor på skogsbete i Näsmarkernas naturreservat. Foto: Åsa Forsberg.
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Vindsskydd och stuga under uppbyggnad i Djupdalhöjdens naturreservat. I stugan kommer 6 personer 
att kunna laga mat och övernatta. Foto: Kjell Store. 
 

 
Kjell Store (bilden till vänster) och Åsa Forsberg (bilden till höger) berättar om naturvärden vid invigning 
av naturreservatet Långa Tjärnarna. Foto: Åsa Forsberg och Kjell Store. 
 
Verksamhetsberättelse Västra distriktet (Jesper Pietsch) 

Total kostnad i västra distriktet 2010 var 1,2 miljoner kronor. 70 procent har gått till skötsel av 
markslag, huvudsakligen till avverkning och relaterade restaureringsåtgärder i ädellövskog 
(drygt 500 000 kr), men också till ängsbruk (250 000 kr). Friluftsliv och 
informationskostnaderna (30 procent) har till en stor del handlat om underhåll och 
nyanläggning, med en relativt jämn fördelning mellan de två.  
 
Fiskartorpets ekhage har restaurerats genom avverkning och röjning och ekar har friställts. 
Naturreservatet ska vara iordningställt för fårbete till 2011. Välbesökta Trystorps ekäng har 
också fått ett ansiktslyft, med röjning och ett utbyte av de flesta besöksanordningarna där (dass, 
bänkar, bord, stättor, stigmarkeringar m.m.). I Kilsbergen har arbetet inletts för att dra leder och 
installera besöksanläggningar. Ett stort stigsystem kommer att knyta samman ett halvt dussin 
närliggandes naturreservat. Naturreservaten ska lyftas fram som ett enhetligt område med 
väldigt höga friluftslivsvärden och är tänkt att invigas hösten 2011, under det redan lokalt 
populära namnet Fasaskogen.       
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Ängsslåtter i naturreservatet Sixtorp utfördes 2010 med lie, till skillnad från tidigare år då 
slåtterbalk och röjsåg nyttjats. Den steniga, ojämna, och blöta marken var god motivering för 
detta traditionella utförande. I anknytning till naturreservatet ligger en naturskola och även 
populära Bergslagsleden går igenom här. Att slå med lie, istället för t ex balk, höjer upplevelsen 
för dessa besökare, och rimmar väl med den historiska markanvändningen i naturreservatet.   
 

 
Lieslåtter i naturreservatet Sixtorp och restaurering av Fiskartorpets ekhage, där häst användes för att 
undvika markskador. Foto Jesper Pietsch. 
 

 
Utsättning av nya besöksanordningar vid ett populärt rastmål i Trystorps ekäng. Foto: Jesper Pietsch. 
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Verksamhetsberättelse Naturinfo 2010 (Daniel Gustafson och Elisabeth Karlsson) 

Informationen 2010 har fokuserat på dels framtagande av nya skyltar till naturreservat och dels 
en stor satsning på det internationella året för biologisk mångfald. I samband med detta har vi 
förutom att informera om satsningen på Länsstyrelsens hemsida, tagit fram nio faktablad under 
temat ”Månadens art” samt en folder med rubriken ”Sevärt i Örebro län – en mångfald av 
naturmiljöer i din närhet”. Varje faktablad har spridits via e-post till ca 200 
personer/representanter för föreningar och organisationer samt publicerats i nedladdningsbar 
form på Länsstyrelsens hemsida. Sevärdhetsfoldern trycktes i 80 000 exemplar och 
finansierades till 50 % med pengar från projektstöd inom EU:s Landsbygdsprogram. Foldern 
spreds lagom till sommarsemestern som bilaga till dagstidningen Nerikes Allehanda (ca 65 000 
ex) samt till flertalet av länets turistbyråer. 
 
Under året har vi startat upp en särskild satsning kring informationen i det nybildade 
naturreservatet Skärmarbodabergen, ett område där ett flertal olika intressen möts. Syftet är att 
samordna informationen i området, i samarbete med de olika intressenterna. Vid ett första 
samverkansmöte deltog representanter från Nora biologiska förening, Nora kommun, Nora 
turistbyrå, Friluftsfrämjandet Örebro, Regionförbundet Örebro, Naturskyddsföreningen Örebro 
län, Hopajola samt Svenska turistföreningen i Örebro och Karlskoga. 
 
I samarbete med Naturskyddsföreningen i Örebro län, Hopajola och naturguide-noden i Örebro 
län har Länsstyrelsen arrangerat guidningar i åtta av länets naturreservat under rubriken 
”Månadens reservat”. Därutöver har Länsstyrelsen under året arrangerat två invigningar av 
naturreservat, dit berörda markägare, ideella föreningar, kommunala företrädare och allmänhet 
inbjudits för visning. I länets mest besökta naturvårdsobjekt, Tivedens NP, höll Länsstyrelsen 
den befintliga informationscentralen bemannad under tiden 15 april till 15 oktober.  
 
I allt arbete med informationsmaterial inom naturskydd har det skett i nära samarbete mellan 
Länsstyrelsens sakområden natur och kulturmiljö, vilket har gjort att såväl natur- som 
kulturvärden har tagits i beaktande. Under året har vi också arbetat särskilt med lättlästa texter 
och med att informera om anordningar för personer med funktionsnedsättningar som finns i 
några av de skyddade områdena. 
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Exempel på informationsmaterial som tagits fram under 2010, Månadens art, sevärdhetsfolder och ny 
skylt i Kindla. Produktion skylt och faktablad: Elisabeth Karlsson och Daniel Gustafson. Produktion 
sevärdhetsfolder: Inforum Media. 
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Verksamhetsberättelse Uppföljning (Johan Wretenberg) 

Länsstyrelsen har avvaktat arbetet med att ta fram översiktlig uppföljningsplan, i väntan på att 
riktlinjer och IT-stöd levereras från Naturvårdsverket. Under 2010 genomfördes flera 
uppföljningsinventeringar. Länsstyrelsen fortsatte att satsa på omfattande fågelinventeringar i 
Tysslingen och Kvismaren. Uppföljningen är starkt motiverad, dels med tanke på de stora 
restaureringsarbetena som har utförts, dels för att Länsstyrelsen ska få ökad kunskap om de 
komplexa ekologiska förhållanden som råder på maderna. De snabba kasten mellan lågvatten 
och högvatten som ofta sker i Tysslingen och Kvismaren kan lätt kan spoliera stora delar av 
häckningarna för strandängsarter. Att förstå de hydrologiska förhållandena i kombination med 
arternas krav på habitat kommer att vara mycket viktigt för att få till en optimal skötsel i 
områdena.  

Kvismaren 

Under året inventerades hela Västra Kvismaren, precis som 2009, inklusive delområdena Löten, 
Nyängen, Fräknabotten och Rysjön. I de östra delarna av Kvismaren inventerades hela 
Hammarmaden samt ett område söder om och längs med Kvismare kanal. Vattenståndet var 
mycket högt i Kvismaren under våren och inventeringen 1 april kunde bara genomföras i Löten 
och Nyängen då resterande områden stod under vatten. Stora delar av Fräknabotten var 
översvämmad även vid det andra tillfället 14 april. Efter stora regnmängder omkring 20 maj 
stod Hammarmaden och Fräknabotten återigen under vatten och även vid Fiskinge steg vattnet 
kraftigt. Det är sannolikt att översvämningarna spolierade en mängd bon av tofsvipa och 
skrattmås men även av andra arter där resultatet inte märktes lika tydligt. Detta komplicerar 
givetvis tolkningen av inventeringarna och en del fåglar flyttade säkert mellan olika områden i 
större utsträckning än under en säsong med jämna vattennivåer. Betestrycket var lågt under 
våren på grund av de höga vattennivåerna, vilket vidare försvårade inventeringarna under den 
senare delen av säsongen. 
 
Inventeringen av våtmarksfåglar i Rysjön genomfördes år 2010 för trettionde året (fig. 2). Det 
sammanlagda antalet par/revir av våtmarksfåglar fortsatte att minska och är nu nere i nivå med 
1998. De inventerade våtmarksfåglarna exklusive skrattmås minskade med 15 %, från 274 par 
2009 till årets notering 234 par. Snatterand, gräsand och sothöna står för de största 
minskningarna. Det finns flera möjliga faktorer till nedgångarna. Flera arter kan ha minskat på 
grund av den stränga vintern, t.ex. sothöna och gräsand. Andra arter kan mycket väl ha flyttat 
till närliggande våtmarker i Kvismaren eftersom många fina områden skapades i och med den 
stora våröversvämningen.  
 
Inventeringen har som tidigare år skett i nära samarbete mellan Föreningen Kvismare 
Fågelstation och Länsstyrelsen. 
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Fig. 2. Exempel på uppföljning av fyra arter i Rysjön i Kvismaren. Arterna visar på olika trender. 
Grågåsen har ökat explosionsartat, men verkar ha nått en topp. Snatterand ökade stadigt fram till mitten 
av 2000-talet och har sedan minskat. Gråhakedopping och smådopping visar på liknande mönster med 
uppgång som sedan följts av nedgång i antalet par. En skillnad finns dock och det är att smådoppingen 
nådde kulmen i början av 90-talet medan gråhakedoppingens topp var i början av 2000-talet.  

Tysslingen 

För andra året i rad genomfördes revirkarteringar av ett urval strandängar i Tysslingen. 
Resultatet visar på tydliga effekter av årsmån. 2010 ledde till höga vattenstånd vilket i sin tur 
ledde till spolierade häckningar och lågt betestryck på vissa mader. Det låga betestrycket är 
troligen orsaken till varför sävsparv och sävsångare ökade i antal på den s.k. 
Irvingsholmsmaden. Inventeringen visade också på en mycket positiv effekt av slåtter som 
genomfördes 2009 för arter som rödbena, tofsvipa, ängspiplärka och gulärla. Till exempel 
ökade antalet tofsvipepar från två till drygt 20 par på maden vid Norra Älgesta. 
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Gammal knotig asp, ett av de 
träd som hade flest vedlevande 
skalbaggar knuten till sig. Foto: 
Nicklas Jansson 

Garphyttans nationalpark. 

Garphyttans nationalpark ligger i en trakt med mycket höga 
naturvärden och stor koncentration av arter. Den här delen av 
Kilsbergskanten kan närmast liknas vid en ”hot-spot” i Örebro 
län. Under 2010 genomfördes en inventering av vedlevande 
skalbaggar i och i närheten av nationalparken. Syftet var att dels 
kartlägga skalbagsfaunan, dels undersöka vilka träd som hyste 
största naturvärdena med avseende på skalbaggar. Ett syfte var 
också att undersöka om de träd som nyhamlades genom 
topphuggning på 1990-talet har börjat bli intressanta för 
vedlevande skalbaggar. Resultatet visade att området är mycket 
artrikt när det gäller skalbaggar. Totalt identifierades 199 arter, 
varav åtta arter var nya för Närke och 13 av arterna är nationellt 
rödlistade. Områdets höga värden på vedskalbaggssidan 
understryker behovet av att ha en genomtänkt och anpassad 
skötsel för att vårda trädbeståndet och för att bevara denna 
värdefulla påvisade fauna. Undersökningen visade också att man 
kan skapa värdefulla substrat genom att topphugga träd som 
relativt snabbt drar till sig intressanta arter, samt att äldre ihåliga 
och knotiga aspar utgör ett mycket viktigt substrat för många 
vedlevande skalbaggar. 

Ullavi klint (ett blivande naturreservat) och naturreservatet 
Skvaleberget 

I det dagliga naturvårdsarbetet ställs vi ofta inför nya utmaningar 
där vi behöver ställa oss en del frågor och försöka ta reda på 
svaren innan vi vet vilken skötsel och vilka åtgärder som är 
nödvändiga. En uppföljningsstudie som Länsstyrelsen 
genomförde 2010 syftade till att ta reda på vilken skötsel som är 
lämplig för att långsiktigt gynna den ovanliga arten röd 
skogslilja i två områden, dels Ullavi klint (ett blivande 
naturreservat) och dels i det befintliga naturreservatet 
Skvaleberget. Den röda skogsliljans livscykel är komplicerad. 
Den växer bara i kalkbarrskogar, vilket är en ovanlig naturtyp i 
Örebro län. För att arten ska sätta frö så måste den först 
pollineras av vissa arter vildbin som i sin tur samlar pollen hos 
olika blåklocksarter. Den röda skogsliljan saknar själv pollen 
men lurar till sig vildbin genom att efterlikna blåklockor. 
Dessutom är den röda skogsliljan beroende av vissa svampar för 
att fröna ska kunna gro. Studien undersökte om områdena har 
förutsättningar att hålla tillräckligt stora populationer av olika 
vildbinsarter som kan pollinera de röda skogsliljorna och hur 
man kan, genom olika störningsmetoder, öka förutsättningarna 
för att skogsliljorna ska kunna gro och därmed öka det totala 
antalet röda skogsliljor i de båda områdena. Studiens resultat 
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är en viktig pusselbit för att vi ska lyckas få rätt skötsel i områden som hyser röd skogslilja. 

Fjärilsinventering i skyddade områden 

Under 2010 genomfördes omfattande fjärilsinventeringar i ett 20-tal skyddade områden som 
bedömdes hysa viktiga fjärilshabitat. Inventeringen kommer att fortsätta under 2011. Syftet var 
att kartlägga vilka arter som finns i områdena samt ta fram förslag på lämpliga skötselåtgärder 
för att gynna fjärilsfaunan. Nio av områdena pekas ut som prioriterade för åtgärder. Som 
exempel på negativa faktorer som kunde identifieras kan nämnas kväveupplagring (tjock svål, 
fukthållande, kallt mikroklimat, färre värdväxter), frånvaro av markstörning och tidiga 
successioner med pionjärarter, för tidig slåtter och för stark hävd utan avbrott i tid och rum. 
Flera intressanta förslag på åtgärder har tagits fram för att gynna dagfjärilfaunan. 
 
Fjärils-, stekel- och skalbaggeinventeringarna kommer att publiceras i Länsstyrelsens 
rapportserie. 
 
 
 
 
 
Verksamhetsberättelsen utgör ett axplock av 2010 år skötselarbete. 
 
 
 
 
Johan Wretenberg 
Enhetschef Naturskydd 
Länsstyrelsen i Örebro län 
 
Ytterligare redovisningar, särskilda medel 
 

 Bilaga 1 Redovisning av § 8. Medel till särskilt kostsamma åtgärder, restaurering 
Kvismaren 

 Bilaga 2 Granbarkborrar 
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Bilaga 1 
Redovisning av § 8. Medel till särskilt kostsamma åtgärder, restaurering 
Kvismaren (Michael Andersson) 
 
Under 2010 har arbetena pågått i Östra Kvismaren, i enlighet med restaureringsplanen. 
Arbetena utförs  av Örebro kommun under ledning av kommunbiolog Mats Rosen-
berg. Arbetena 2010 pågick under vintern 2009/2010 fram till april månad. Under häck-
ningssäsongen gjordes uppehåll. Arbetena återupptogs hösten 2010.  
 

Områdesbeskrivning 

Östra Kvismaren delas av Kvismare kanal i en nordlig del benämnd Fågelsjön (ca 1/4 av 
arealen) och en sydlig del (ca 3/4 av arealen i Ö Kvismaren). På ömse sidor om kanalen löper 
bankar som invallar kanalen och Östra Kvismarens två ovan nämnda delar. Fågelsjön är vidare 
helt och hållet invallad mot åkermark i norr. Resten av Ö Kvismaren är delvis invallad i NV och 
S men har även stora betade strandängar i V och SO. Centrala Ö Kvismaren S om kanalen 
utgörs av en homogen bladvass; i V, SV och SO finns stora betade mader. 
 

Sammanfattning resultat av genomförda åtgärder 2010 

Under 2010 färdigställdes ombyggnationen vallarna mot kanalen i Östra Kvismaren, samt 
vallarna kring en mindre del av Östra Kvismaren S om kanalen (totalt 4600 meter vallar). I och 
med detta är förstärkningen och nivåläggningen av kanalbankarna längs Kvismare kanal färdiga 
och vattennivån i Östra Kvismaren är därmed möjlig att reglera om pumpar installeras. Den 
nämnda mindre ytan, belägen mellan den stora Hammarmaden och kanalen, har tidigare varit en 
del av den homogena bladvassen i centrala Ö Kvismaren, men är nu mark- och 
vegetationsbearbetad. Till våren 2011 utgör den en grund klarvattenyta med vassruggar, d v s en 
näringsrik grund fågelsjö av samma slag som Rysjön och Fågelsjön. Vid den nya våtmarken har 
en pump installerats för att möjliggöra styrning av vattennivån i denna del av Östra Kvismaren. 
Pumpen ska kunna lyfta in och ut vatten från Kvismare kanal efter behov, så att vattennivån i 
den nya våtmarken kan styras. Detta krävs för att en långsiktigt bra skötsel med bete och 
maskinella åtgärder (putsning och/eller slåtter) ska vara möjlig att vidmakthålla långsiktigt. 
Denna nya grunda vattenyta kan överblickas från plattformen vid Ormkärret i NV-delen av Ö 
Kvismaren. Från plattformen har man utsikt även över Hammarmaden i söder, vilket gör platsen 
strategisk för beskare till Östra Kvismaren. Plattformen är sedan tidigare anpassad för personer 
med funktionsnedsättningar. 
 
Restaureringsarbetenas effekter har följts upp genom ett nära samarbete mellan Föreningen 
Kvismare Fågelstation och Länsstyrelsen, se ovan. 
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Flygfoto över Östra Kvismaren september 2010. Foto: Bergslagsbild AB. 
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Bilaga 2 
Redovisning av särskilda medel för granbarkborreersättningar (Michael 
Andersson) 
 
Länsstyrelsen har betalt 3 800 kr i ersättning för merarbete vid tillvaratagande av 
barkborreskadad gran på en fastighet invid Garphyttans nationalpark. Skadan bedömdes av 
Skogsstyrelsen härröra från en större koncentration av barkborrar inom nationalparken, vilka 
kunde antas ha spridit sig ut från nationalparken. Orsaken till den stora populationen barkborrar 
i nationalparken bedömdes vara en momentant uppkommen stor mängd fallna granar, vilka 
fälldes i stormen Per den 14 januari 2007.  
 
Under 2008-2010 har Länsstyrelsen bevakat tre områden samt Garphyttans nationalpark, där 
stormskador uppstod 2007 till följd av stormen Per och där större populationer av barkborrar 
utvecklades. Under 2008 och 2009 gjordes insatser för att begränsa barkborrarna genom 
kapning och randbarkbarkning av granlågor i alla dessa fyra områden. 
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