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Verksamhetsberättelse för skötsel och 
förvaltning av skyddade områden i Örebro 
län budgetåret 2011  
Ekonomisk redovisning 
 
Redovisningen nedan avser följande bidrag: 

7 370 000 kr Schablonbidrag prot. NV 02181-11, §4 
800 000 Restaureringsarbeten i Kvismaren. NV 02181-11, §5 (Bilaga 1) 
 
Ekonomisk sammanfattning - Schablonen 
Ingående balans för schablonen 2011 var -970 778 kr. Vid 2011 års 
bokslut hade detta underskott minskat till - 669 800. Vi har därmed 
lyckats att reducera underskottet något tack vare mycket hårda 
prioriteringar. Vår bedömning är att schablonbidraget till Örebro län är 
alldeles för lågt med tanke på den snabba utvecklingen av antal reservat 
i länet (Fig. 1).  
 
Enbart utmärkning av gränser, ett arbete som kraftigt ökat senare år 
p.g.a. ett snabbt antal stigande naturreservat, kostade 2011 1,1 miljoner 
kr, vilket motsvarade 15 % av totala bidraget (Fig. 3). Trots stora 
insatser i att märka ut reservatsgränser under senare år har vi fortfarande 
ett stort antal skyddade områden som ännu 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. Vi kan 
konstatera att schablontilldelningen inte följer de ambitiösa och bra 
målen i Värna-Vårda-Visa. 
 
Förutom intäkter från främst jaktarrenden så hade vi inga intäkter 2011. 
Intäkterna från arrenden täcker i stort sett de utgifter som vi har p.g.a. 
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olika vägsamfälligheter som Naturvårdsverket har del i via sitt 
markägande. De små intäkter som finns redovisade under betesmarker 
(ca 15 000 kr) utgör inga egentliga inkomster utan har kvittats mot 
likvärdiga kostnader. Det rör sig om en arrendeinkomst som sedan 
betalats ut till markägare, motiveringen till detta är att Länsstyrelsen då 
kan vara förstahandsarrendator. 
 

Areal skyddad produktiv skogsmark
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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). 
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Ekonomisk sammanfattning - Särskilda insatser 

De 800 000 kr som avsattes för fortsatta restaureringar i Kvismaren har 
rekvirerats av utföraren som är Örebro kommun. Arbetena går 
planenligt, dock med en förskjutning i tid vilket har berott på olika 
omständigheter som markförhållanden och markägarförankringar. Bl.a. 
berördes en stor allmänning där det har tagit lång tid att förankra arbetet. 
Vid 2011 års bokslut ligger projektet på ett underskott – 22 000 kr. 
Arbetet redovisas mer noggrant i särskilt PM (Bilaga 1). 
 
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. Som nämnts ovan så finansierar 
jaktarrenden i stor sett de kostnader vi har för Naturvårdsverkets del i 
olika samfälligheter och gemensamhetsanläggningar. Dock finns ett 
behov av fastighetsskötsel vad gäller vissa byggnader, som Järle kvarn 
och torpen i Herrfallsäng, båda av stort kulturhistoriskt värde. 
 
Kostnader för övergripande arbete (administration) 

Inga administrativa kostnader.  
 
Kostnader redovisade under ”övrigt” 

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

Eftersom schablonen inte på långa vägar räcker till att förvalta länets 
skyddade områden så ser vi ett stort behov att söka in medel från andra 
håll. Länsstyrelsen har under 2010 erhållit miljöstöd från 
Jordbruksverket motsvarande ca 350 000 kr. Vi har också beviljats 
projektstöd inom EU:s Landsbygdsprogram. Stödet var på 300 000 kr 
och ska användas för att iordningställa ett mycket välbesökt reservat där 
vi vill satsa lite extra på tillgänglighet. Bl.a. har en ljudguide tagits fram 
för att underlätta för personer med synnedsättningar och lässvårigheter. 
Under 2010 lämnade vi även in en ansökan till Life+, vilket också är ett 
sätt för oss att klara restaurering av mycket dyra objekt. 
 
Effekter och resultat från genomförda skötselåtgärder – 
Schablonen 
 
Förvaltningens uppbyggnad i Örebro län 

I Örebro län har vi valt att jobba distriktsvis med förvaltningen, så att det 
ska bli tydligt för andra aktörer vilka förvaltare som ansvarar för olika 
skyddade områden (Fig. 3). De personer som arbetar med uppföljning, 
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informationsarbete samt fastighetsförvaltningen ansvarar för alla 
områdena oavsett distrikt.  
 

Jesper Pietsch 

 
Fig. 2. Reservatsförvaltningen är indelad i tre distrikt som följer 
kommungränser. 
 
Förvaltare –  Fem förvaltare fördelade på tre distrikt (Jesper Pietsch, 
Åsa Forsberg, Kjell Store, Michael Andersson och Karin Sund) 
 
Naturinformatörer – Två personer (Daniel Gustafson och Elisabeth 
Karlsson). 
 
Uppföljning – Två personer (Daniel Gustafson och Johan Wretenberg) 
 
Fastighetsförvaltning – Två personer (Anna-Karin Roos och Johan 
Wretenberg) 
 
Hur schablonen fördelas i Örebro län 2011 

Fig. 3 beskriver hur vår schablon fördelades mellan olika kostnader 
2011. Eftersom vår ingående balans vid 2011 års början närmade sig ett 
underskott på en miljon kronor så var vi tvungna att under 2011 
prioritera mycket hårt. Trots dessa nedskärningar i utgifter lyckades vi 
bara minska underskottet något och ingående balans för 2012 är ett 
underskott på ca 700 000 kr. För oss som jobbar med att förvalta de 
skyddade områdena är det nu uppenbart att schablonen är för låg i 
Örebro län.  
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Gränsmarkeringar tar ca 15 % av vår budget. Vi har nu legat på den 
nivån flera år men trots detta finns fortfarande ett mycket stort behov av 
att märka ut nya reservat. Samtidigt börjar det byggas upp ett stort 
behov av att underhålla redan utmärkta gränser. Vi ser det som ett 
mycket stort problem att utmärkningen tar en så stor del av vår budget 
och vi anser att dessa åtgärder borde finansieras från annat håll eftersom 
det sker på bekostnad av naturtypsskötsel och arbetet med friluftsliv och 
information. Eftersläpning av gränsmålning är också ett 
irritationsmoment för grannar som bedriver verksamheter på 
grannfastigheter och för allmänheten som vill besöka reservaten. Under 
2011 gränsmålades totalt 75 km och 11 reservat fick sina gränser helt 
färdigmålade. 
 
Uppföljningen minskade vi ner till 3 % mot Naturvårdsverkets 
rekommenderade 5 %. När vi väl kommer igång med den obligatoriska 
uppföljningen kommer budgeten för uppföljning att hamna på 5 % eller 
mer. Även inom friluftsliv och information och inom naturtypsskötsel 
försökte vi göra besparingar så att vi totalt sätt skulle komma ner till en 
ingående balans utan underskott. P.g.a. diverse oförutsedda kostnader 
blev dock underskottet bara något bättre än 2010. Under 2011 blev 
kostnadsfördelningen relativt lika mellan friluftsliv/information och 
naturtypsskötsel. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att en stor del av årets budget har gått till 
löpande skötsel av hävdade marker och friluftsanläggningar, samt till 
informationsåtgärder. Medan restaureringar av naturtyper och 
nyanläggning för friluftsliv har fått ett något mindre utrymme under 
2011. 
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Schablonens fördelning (%) total summa 7,3 miljoner
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Fig. 3. Figuren visar hur schablonen fördelades i Örebro län 2011. 
 
Naturtypsskötseln i Örebro län under 2011 

Av schablonen gick 40 % (2,9 miljoner kr) till naturtypsskötsel (Fig. 4 
och 5). De stora posterna här är kopplade till hävdade marker (betesdrift 
och ängsbruk). Även de restaureringsarbeten som är genomförda är i de 
flesta fall kopplade till hävdade områden.  
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Skötselåtgärd (%) total summa 2,9 miljoner kr
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Fig. 4. Hur skötselåtgärderna fördelades i Örebro län 2011. 
 

Fördelning skötsel per naturtyp (%) totalt 2,9 milj. kr
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Fig. 5. Hur kostnad per naturtyp fördelades i Örebro län 2011. 
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Restaureringsarbeten i skyddade områden under 2011 

Hävdade marker 

Kostnaderna för restaureringsarbeten och underhållsröjningar i framför 
allt betesmarksreservat drar varje år stora resurser. Totalt förbrukades ca 
700 000 kr till åtgärder som kan klassas som restaurering. Det är dock 
inte alltid så lätt att klassa vad som är restaureringsarbeten och vad som 
ingår i den löpande driften. Drygt 200 000 kr användes för restaureringar 
av våtmarker och strandängar, medan ca 350 000 kr användes för 
betesmarksrestaureringar. För tredje gången utfördes maskinell slåtter av 
strandängar vid Tysslingen under sensommaren. Slåttern är ett effektivt 
sätt att restaurera våtmarker på och totalt slåttrades och bärgades hö på 
18 hektar våtmark. Arbetet gjordes i samarbete med Världsnaturfonden 
WWF, Örebro kommun och lokala markägare. Att restaurera 
våtmarker/strandängar genom slåtter har visat sig ha mycket positiv 
effekt på fågelfaunan knuten till dessa strandängar 
 
Exempel på andra restaureringsarbeten som genomförts under 2011 är 
stängsling, frihuggning av gamla ekar, gallring, slyröjning, borttagande 
av gran, ringbarkning av björk och gallring av björk, samt gallring och 
röjning på järnåldersgravfält. Dessa åtgärder har förbättrat 
betesmarkernas naturvårdsstatus, samt säkerställt möjligheterna att 
erhålla jordbruksstöd till finansiering av skötseln. Naturvårdseffekterna 
av dessa traditionella restaureringsmetoder är väldokumenterade. Det är 
också mycket positivt att åtgärderna leder till att markerna kan erhålla 
miljöstöd, en nödvändighet om vi ska få brukare till områdena eftersom 
schablonen inte räcker till att ge ersättning till alla djurägare. Vi vill 
dock betona att inför varje restaurering måste syftet med reservatet vara 
utgångspunkten. D.v.s. målet med restaureringen är inte att markerna ska 
klassas in till jordbruksstöd, ifall detta skulle strida mot reservatets syfte.  
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Ringbarkade och fällda björkar i beteshage, naturreservatet Sixtorp. Foto: 
Jesper Pietsch. 
 
Med syfte att bevara karaktären av det traditionella jordbrukslandskapet 
hamlades 26 träd (askar och lönnar) i Garphyttans nationalpark. 
Åtgärden förväntas även förlänga trädens ålder samt öka ljusinsläppet 
till den omkringliggande slåttermarken. Inventeringar har även visat att 
träden i nationalparken hyser en mycket rik skalbaggsfauna, och 
hamling innebär att de snabbare blir attraktivare för en stor mängd 
insekter. 

Näsmarkerna – Länets största skogsbete 

Ett av våra större restaureringsprojekt är restaureringen av ett stort 
skogsbete i Näsmarkernas naturreservat. Skogsbetet har i vissa fållor nu 
pågått i tre år och vi kan tydligt se effekten av betesdjurens positiva 
påverkan på träd-, busk- och fältskikt. Korna skapar en önskvärd 
störning i betesmarken med tramp, bete och spillning och i betesfållorna 
kan vi tydligt se att de dominerande gräsen tydligt hålls tillbaka av 
kobetet. I samband med att skogsbetet startades upp för tre år sedan 
lades provytor ut och en första uppföljning planeras till 2012. 
 
Under året har vi satsat på att skapa variation i skogsbetet. Vi har bland 
annat huggit upp tre rejäla luckor för att skapa gläntor och öppna ytor 
där mer solljus kan komma ner på marken. Vi har även röjt bort och 
ringbarkat en del gran. Några gamla och värdefulla oxlar har frihuggits 
för att öka deras livslängd.  
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Här syns tydligt betets positiva påverkan. Gräsdominansen är tydlig utanför 
stängslet.  Denna betesfålla har betats av kor under två säsonger. Foto: Åsa 
Forsberg. 
 

 
Luckhuggning i Näsmarkernas skogsbete. Detta skapar variation och 
artrikedom i betet. Foto: Åsa Forsberg. 
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Rikkärr 

Länsstyrelsen har under flera år arbetat intensivt med att restaurera 
rikkärr och i rikkärren Lejakärret och Brunstorpskärret har vi under flera 
års tid med stor envishet försökt bekämpa vassens dominans. Under året 
har vi slagit vassen två gånger för att försöka trötta ut den och i år kunde 
vi se effekten av vassbekämpningen genom rekordnoteringar i antalet 
orkidéer i Lejakärret. Kärrknipproten hade under 2011 en toppnotering 
på 3278 st blommande individer i tre provytor i kärret. Motsvarande ytor 
har mellan 1998-2007 ett medeltal på 543 st blommande kärrknipprötter. 

  
Kärrknipproten i Lejakärret noterade under 2011 topprekord. Aldrig har så 
många knipprötter inventerats i de provytor som är utlagda i kärret sedan 1998, 
troligtvis en följd av envis vassbekämpning genom lieslåtter. Foto: 
Länsstyrelsen i Örebro. 
 
Arbetet med löpande skötsel i Örebro län under 2011 

Av de 2,9 miljoner kr som vi under 2011 lade på naturtypsskötsel så 
gick den allra största delen till löpande kostnader i odlingslandskapet, 
framförallt ängsskötsel och betesdrift. Som nämnts ovan är det dock inte 
helt enkelt att skilja mellan vad som ska klassas som löpande skötsel 
(betesdrift och ängsbruk) och vad som ska klassas som 
restaureringsarbeten.  
 
Totalt sker ängsbruk/slåtter årligen i ett 15-tal områden. Några av dessa 
kan klassas som restaureringsslåtter, t.ex. vasslåtter i rikkärr samt 
våtmarksslåtter i Tysslingen. Vi har för andra året i rad testat manuell 
lieslåtter, t.ex. i rikkär med syftet att bekämpa vass. Lieslåtter utfördes 
även på ängar i naturreservatet Sixtorp, där den steniga, ojämna, och 
blöta marken lämpar sig väl för detta traditionella utförande samtidigt 
som besökare får upplevelse den historiska markanvändningen. Tidigare 
användes här slåtterbalk och röjsåg med treuddsklinga. 
 
I några reservat har vi jobbat med att få in nya beteshållare, ett ofta 
mycket tidskrävande arbete, då de hävdade områden som saknar 
djurhållare ofta ligger avsides och kan vara relativt små vilket gör det 
svårt för djurhållare att få bra ekonomi i arbetet. 
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Artinriktade åtgärder  

Mycket av restaureringsarbetena, och den löpande skötseln som 
beskrivits ovan, syftar till att gynna arter och kan därmed klassas som 
artinriktade åtgärder. Några specifika artåtgärder som utförts är t.ex. 
fortsatta försök med att föröka mosippa och backsippa i Vissbodamons 
naturreservat. Ett arbete som sker i samarbete med ÅGP. Ett annat 
exempel är arbeten i Venakärret, som är ett av Mellansveriges största 
rikkärr. Här utförde vi specifika åtgäder för att gynna Guckusko och på 
en mindre yta, röjdes, avverkades och ringbarkades med stor precision 
och noggrannhet. Allt för gynna guckuskon som hade börjat missgynnas 
av kraftig beskuggning. 

 
Precisionsarbete! Alla guckuskor har märkts med snitsel för att inte skadas vid 
avverkning, röjning och ringbarkning av träd. Foto: Åsa Forsberg. 
 
I några betesmarker har röjning och gallring utförts på södersidan av 
dammar, vilket har ökat solinsläppet och därmed förbättrat dammarna 
som fortplantningslokaler för populationer av större vattensalamander. 
Vasslåtter i rikkärren Brunstorpskärret och Lejakärret har förbättrat 
kärrens naturvårdsstatus och därmed även livsmiljön för arter som 
kalkkärrsgrynsnäcka, kärrknipprot m.fl. Uppföljningsinventeringar av 
kärrknipprot i Lejakärret visar att antalet har ökat explosionsartat sedan 
vassbekämpningen inleddes, se ovan. 
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Omfattande våtmarksslåtter i restaureringssyfte (18 ha under 2011) har 
som nämnts skett under flera år i Tysslingen. Utförliga 
revirinventeringar av strandängsfåglar i området har tydligt visat på en 
mycket positiv effekt av slåttern. 
 
Flera av de trädåtgärder som vi har utfört 
syftar inte bara till att gynna träden, utan 
även till att gynna insekter, lavar och 
mossor. Återhamling av 26 träd i 
Garphyttans nationalpark leder inte bara 
till att karaktären av det traditionella 
brukslandskapet bevaras, utan åtgärden 
förväntas också förlänga trädens ålder, öka 
ljusinsläppet till den omkringliggande 
slåttermarken, samt ger bra substrat till 
den mycket rika vedskalbaggsfaunan som 
finns i området. 
 
Arbete med friluftslivsanläggningar under 2011 

I länet finns några skyddade områden som är särskilt välbesökta, vilket 
ofta också innebär att de blir kostsamma i den löpande driften. Hit hör 
framförallt Tivedens nationalpark som varje år besöks av ca 100 000 
besökare, varav hälften kommer från annat land (främst Tyskland och 
Holland). Under högsäsongen (maj-september) finns här en bemannad 
informationsstuga, samt ytterligare en person på halvtid som bl.a. sköter 
anläggningar och sophantering. Andra exempel på välbesökta områden 
som är kostsamma i drift är Garphyttans nationalpark och 
naturreservaten Kvismaren, Norra Vätterns skärgård, Kindla och 
Järleån. Vi har under 2011 jobbat 
aktivt för att minska driftkostnader 
för friluftslivet i skyddade områden. 
T.ex. så har vi tagit bort en del 
anläggningar som varit utslitna och 
istället för att bygga nytt så arbetar vi, 
där det är möjligt, med att lägga om 
lederna så att man minimerar antal 
och längd av t.ex. spänger. Även 
sophantering och antal toaletter har 
dragits ner till ett minimum och finns 
numera endast i de områden där vi 
bedömer att det är absolut 
nödvändigt. Andra åtgärder som vi 
har gjort för att få ner kostnader är att 
se över logistiken kring 
skötseltillsynen. T.ex. har vi ordnat 

Foto: Jesper Pietsch. 

Foto: Kjell Store. 
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en ny båtplats för den båt som används för tillsyn och sophämtning i 
Norra Vätterns skärgård, vilket förkortar restiden vid varje tillsynsbesök 
med 1,5 timmar.  
 

Totalt i länet finns en 
mycket stor mängd 
anläggningar som ska 
finnas kvar och skötas 
långsiktigt (vindskydd, 
torrdass, timmerstuga för 
övernattning, kolarkoja 
för övernattning, 
utsiktstorn, grillplatser 
med ved, broar, spänger 
m.m.). Att gå över 
ledsystemen en till två 

gånger per år för att ta bort hinder samt se över lederna så att ingen fara 
för allmänheten föreligger är resurskrävande. I många av de välbesökta 
reservaten finns det dessutom ett stort uppdämt behov av att renovera 
friluftslivsanläggningar. Bara i det välbesökta reservatet Kindla finns 14 
km leder och under senvintern 2011 kördes 1000 löpmeter spångvirke ut 
för byggnation under 2012. 
 
Förutom löpande skötsel av friluftsanläggningar har en del större arbeten 
utförts. Hit hör t.ex. Garphyttans nationalpark där en rad äldre men 
välutnyttjade rastbord, bänkar och andra besöksanordningar ersatts med 
nya. I naturreservatet Kindla har timmerstugan fått nya fönster samt en 
ny ”rökhuv” med skorstensrör. I naturreservatet Djupdalshöjden har en 
kulturhistoriskt intressant ängslada fått förbättrat tak och stockarna har 
lyfts upp från marken för att undvika rötskador. Ladan används nu för 
förvaring av underhållsmaterial till reservatet. I samma reservat, 
Djupdalshöjden, har en timmerstuga med kamin och torrdass 
färdigställts. Stugan som rymmer sex personer ska utrustas med enkel 
köksutrustning. 
 

Foto: Kjell Store. 
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Länsstyrelsen har under året arbetat med att nyanlägga flera ledsystem. 
Bland de mer omfattande arbetena under året hör iordningsställandet av 
leden i reservaten Nygårdsvulkanens kalkbarrskog, Djupdalshöjden, 
Övre Nittälvsdalen, samt ett nytt sammanhängande ledsystem som har 
introducerats under namnet Fasaskogen, där fem reservat har bundits 
samman genom ett omfattande nytt ledsystem. Att anlägga ledsystem är 
ett omfattande arbete, såväl att planera som att utföra. Bara i 
Djupdalshöjden, där ca sju km led har planerats och delvis färdigställts 
under 2011 har det gått åt ett 60-tal vägvisare med stolpar.  
 

Timmerstugan i naturreservatet Kindla. Foto: Kjell Store. 
 
I ett reservat, Skärmarbodabergen, arbetade vi omvänt med att ta bort ett 
alltför omfattande ledsystem som byggts upp av ideella krafter innan 
området blev skyddat. P.g.a. stort markslitage på hällmarkerna, samt ett 
ledsystem som inte följde Naturvårdsverkets riktlinjer, bestämdes att en 

Övernattningsstugan i 
Djupfalshöjden. Foto: 
Kjell Store. 
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stor del av det ursprungliga stigsystemet skulle tas bort. Dessutom 
påbörjades arbetet med att byta ut anläggningar som bedömts som allt 
för farliga för allmänheten. 
 
Under året har vi arbetat löpande med att färdigställa nya entréer med 
informationstavlor och p-platser (där det är nödvändigt). Nya 
informationstavlor har satts upp vid t.ex. Berga äng, Rankemossen, 
Knuthöjdsmossen, Björskogsnäs, Mördarheden, Kindla, Kaljoxadalen, 
Djupdalshöjden, Tjuråsen, Jätteberget, Lövfalla, Gällberget och 
Örgivsmossen. 
 
Anpassningar för personer med funktionsnedsättning 

I Örebro län har inga ytterligare områden anpassats för personer med 
funktionsnedsättning under 2011. Dock finns redan fem områden där 
vissa anpassningar har gjorts (Knuthöjdsmossen, Garphyttans 
nationalpark, Kvismaren, Trystorps ekäng och Fagertärn). I Tivedens 
nationalpark pågår dessutom planering för att rusta entréerna enligt de 
nya riktlinjerna och i samband med det arbetet kommer anpassningar för 
funktionsnedsatta att genomföras. Eftersom kraven på dessa 
anläggningar är mycket stora vad gäller t.ex. framkomlighet med rullstol 
så anlitar vi varje år en person som själv sitter i rullstol. Personen 
besöker sedan de olika reservaten och lämnar in rapporter om vad som 
behöver åtgärdas inför varje säsong.  Särskilt viktigt är att stigarna håller 
mycket god standard och varje år måste löv och kvistar sopas bort. Ofta 
finns även behov av att åtgärda erosionsskador. Vissa förbättringar 
gjordes under 2011 t.ex. vid Knuthöjdsmossen där nya bord anpassade 
för rullstolsbundna har ställts ut och nya informationsskyltar av typen 
”lågt sittande, vågrätt svagt lutande” har satts upp på rampen ut i 
mossen. Vidare har en ny ljudguide tagits fram för att underlätta för 
personer med lässvårigheter eller nedsatt synförmåga i 
Skärmarbodabergen (se nedan). 
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Anpassningar för personer med funktionsnedsättningar i Garphyttans 
nationalpark. Specialbyggda bord och bänkar, låga lutande skyltar och 
hårdgjorda ytor. Foto: Daniel Gustafson. 
 
 
Arbete med information och naturvägledning 

Under året har vi arbetat löpande med information om länets skyddade 
naturområden i form av t.ex. skyltar, foldrar, faktablad och hemsida. I 
allt arbete med informationsmaterial inom naturskydd har det skett ett 
nära samarbete mellan Länsstyrelsens sakområden natur och kulturmiljö, 
vilket har gjort att såväl natur- som kulturvärden har tagits i beaktande. 
Arbetet genomsyras av ambitionen att nå så många som möjligt, genom 
lättlästa texter, tydliga kartor och informativa illustrationer.  
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Ny skylt för naturreservatet Örgivsmossen. Produktion: Elisabeth Karlsson och 
Daniel Gustafson. 
 
Vi har under de senaste åren satsat särskilt på att utveckla och 
marknadsföra vår hemsida med information om länets skyddade 
naturområden. Vi har i år bl.a. tagit fram visitkort, vykort m.m. som 
hänvisar till vår hemsida. Hemsidan om naturreservat var den mest 
besökta på Länsstyrelsens webbsida och hade under året 10 888 besök. 
Utöver detta har vi under året gjort särskilda satsningar på information 
riktad till personer med funktionsnedsättning. Vi har bl.a. tagit fram en 
ny folder som informerar om de skyddade områden där vi har särskilda 
anpassningar för personer med rörelsenedsättning. Dessa områden har 
också fått tydligare och förbättrad information på vår hemsida. Vi har 
även tagit fram en ljudguide (klicka på länken för att lyssna!) för 
mobiltelefoner för ett av våra mest välbesökta naturreservat 
(Skärmarbodabergen) som gör informationen om reservatet tillgänglig 
även för personer med lässvårigheter eller nedsatt synförmåga. Dessa 
åtgärder underlättar även för andra besökare att ta del av intressant 
information.  
 

http://www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/Sev�rda%20naturmilj�er/nora/skarmarbodabergen/Pages/ljudguide-lyssna-pa-naturen-i-mobilen.aspx
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Ny folder som beskriver de områden som har anpassats för personer med 
funktionsnedsättning. 
 
Liksom tidigare år har vi satsat på naturguidningar i samarbete med 
Naturskyddsföreningen i Örebro län, Hopajola och naturguide-noden i 
Örebro län. Guidningar och andra aktiviteter har ägt rum i 11 av länets 
reservat under rubriken ”Månadens reservat”. Antal deltagare på 
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guidningarna har varit mellan 3 och 25 personer. Våra guidningar och 
vår information om länets skyddade naturområden på hemsidan har fått 
särskild uppmärksamhet i media. Vi har också invigt två naturreservat 
(Rankemossen och Örgivsmossen). I samband med invigningen av 
Örgivsmossen passade vi även på att inviga det omfattande stigsystemet 
i den så kallade Fasaskogen. Landshövding Rose-Marie Frebran invigde 
och under dagen fanns aktiviteter som särskilt riktade sig till 
barnfamiljer. Sammanlagt under denna dag deltog ca 50 besökare. 
 

 
Landshövding Rose-Marie Frebran inviger naturreservatet Örgivsmossen och 
introducerar stigsystemet Fasaskogen. Foto: Jesper Pietsch 
 

Uppföljning 
Under 2011 prioriterades uppföljningen ned något jämfört med tidigare 
år, p.g.a. det ekonomiska läget. Två större uppföljningsprojekt 
genomfördes dock. Dels fågelinventeringar i Kvismaren, något som är 
mycket motiverat med tanke på de omfattande restaureringsarbetena där. 
Dels gjordes för andra året i rad en omfattande fjärilsinventering i ett 
antal utvalda områden. I Kvismarens delområde ”Rysjön”, där 
inventeringar pågått årligen sedan 1980, finns en oroande trend. Det 
sammanlagda antalet par/revir av våtmarksfåglar fortsatte nämligen att 
minska och är nu nere i nivå med den som gällde år 1998. De 
inventerade våtmarksfåglarna, exklusive skrattmås, minskade med 10 %, 
från 234 par 2010 till 2011 års notering på 212 par. Grågås och sothöna 
står för de största minskningarna mellan 2010 och 2011. Det kan finnas 
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flera orsaker till att arterna visar negativa trender i Rysjön. En förklaring 
är att området restaurerades i slutet av 1990-talet och i samband med 
sådana insatser får ofta fågelfaunan ett positivt uppsving, som sedan 
mattas av ju längre tiden går. En annan tänkbar förklaring är att när 
andra delområden i Kvismaren restaureras så lockar dessa ”nya” 
områden till sig individer från Rysjön. Givetvis kan orsakerna också 
ligga utanför Kvismaren och t.ex. bero på förändringar i 
övervintringsområdena. Fig. 6 visar på några arters trender i Rysjön. I 
övriga delområden gjordes också noggranna inventeringar men här är 
tidsserierna inte lika långa och därmed svårare att tolka. Kvismaren har 
under senare år blivit känd för sin stora mängd tranor under hösten och 
under 2011 var toppnoteringen för en enskild dag närmare 18 000 tranor. 
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Fig. 6. Exempel på olika arters trender i delområdet Rysjön i naturreservatet 
Kvismaren. 
 
Uppföljningen av fjärilar syftade till att dels kartlägga fjärilsfaunan, dels 
att identifiera de mest värdefulla skyddade områdena med avseende på 
fjärilsfaunan. Vidare skulle konkreta åtgärdsförslag tas fram. 
Inventeringen visade att det finns en del återkommande negativa faktorer 
i reservaten som t.ex. tjock grässvål som håller hög fuktighet vilket ger 
kallt mikroklimat. Tjock grässvål innebär också ofta färre värdväxter, 
frånvaro av markstörning och därmed avsaknad av tidiga successioner 
med pionjärarter. Alltför tidig slåtter samt för hårt betestryck utan 
avbrott i tid och rum kan vara ett annat problem. Åtgärder som bedöms 
gynna fjärilsfaunan i flera reservat är extensiv hävd, roterande eller 
diskontinuerlig hävd, sen slåtter och sent betespåsläpp, anpassad 
vegetationsstruktur (t.ex. fördelning och täckning av buskar och träd) 
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och markstörningar. Uppföljningen identifierade ett antal skyddade 
områden som är högst prioriterade för skötselåtgärder. 
 
Samarbete med andra län, kommuner, universitet 
Länsstyrelsen har ett samarbete med många olika institutioner, 
kommuner, ideell naturvård m.fl.. Tillsammans med Mälardalslänen och 
Värmland har vi årliga träffar där vi utbyter information och idéer. Det 
finns även ett närverk för dem som arbetar med information och 2012 
kommer Länsstyrelsen i Örebro att samordna en informationsträff för det 
nätverket. Tillsammans med Regionförbundet samverkar vi kring 
ledsystem, bl.a. Bergslagsleden som går genom hela länet från norr till 
söder och som berör många reservat och båda nationalparkerna. Vi har 
deltagit i ett samlat regionalt projekt vars mål är att skapa en attraktiv 
pilgrimsled genom länets sydvästra kultur- och naturmiljöer. För att 
bidra till projektets genomförande och samtidigt värna om berörda 
naturreservats natur- och friluftslivsvärden har Länsstyrelsen 
tillsammans med länets största naturvårdsorganisation, Hopajola, 
förbättrat tillgängligheten och möjliggjort att leden kan gå igenom bl.a. 
naturreservatet Skagershultsmossen. Samarbetet har varit mycket 
intressant och givande och arbetsgruppen har förutom Länsstyrelsen 
bestått av bl.a. privata markägare, bygdeföreningar, Svenska kyrkan, 
Sveaskog, Lekeberg, Laxå och Askersunds kommuner och 
Regionförbundet Örebro. 
 
Länsstyrelsen är även aktiv i det Regionala friluftsrådet. Här möts 
Länsstyrelsen, ideell naturvård, Regionförbundet, Skogsstyrelsen, 
friluftslivsorganisationer och turistentreprenörer flera gånger per år. 
Andra viktiga samarbetspartners är kommuner och olika representanter 
för ideell naturvård som ofta har mycket stor kunskap om de värden som 
finns i olika områden. Länsstyrelsen har ett samarbetsavtal med Örebro 
kommun som innebär att de förvaltar bl.a. Kvismarens naturreservat. 
 
Följande personer har bidragit till verksamhetsberättelsen Anna-Karin 
Ross, Åsa Forsberg, Michael Andersson, Jesper Pietsch, Karin Sund, 
Daniel Gustafson, Elisabeth Karlsson, Kjell Store och Johan 
Wretenberg. 
 
 
Johan Wretenberg 
Enhetschef Länsstyrelsen i Örebro län 
2012-02-15 
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Bilaga 1 till Länsstyrelsens i Örebro län årsredovisning av 
skötsel och förvaltning av skyddade områden i Örebro län 
budgetåret 2011 

Verksamhetsberättelse – särskilda medel 
restaureringsarbeten i Kvismaren 
 
Restaureringsarbetet pågår alltjämt i Östra Kvismaren i enlighet med 
planerna, men tappade lite fart under 2011. I Kvismaren styrs arbetet 
inte bara av väderförhållandena, utan även av hänsynen till fågellivet. 
Från och med april fram tills häckningssäsongens slut är det alltid 
uppehåll i arbetet. Sommaren 2011 drabbades vi av det unika 
mjältbrandsutbrottet, som ledde till att arbetet aldrig kom igång i slutet 
av sommaren, utan det dröjde långt in på vintern innan arbetet tog fart 
igen. Under vintern 2010/2011 slutfördes arbeten som hade påbörjats 
under 2010. För 2011 beviljades Länsstyrelsen 800 000 kr för 
byggnation av en vall längs västra gränsen av strandängarna i Värsta och 
Fiskinge. Arbetet med denna vall hann aldrig påbörjas före april 2011. 
Först sent på vintern återupptogs arbetet igen och under skrivande stund 
är ca hälften av vallen färdigställd. Bidraget är rekvirerat av utföraren 
Örebro kommun för att kommunen ska kunna betala löpande utgifter. 
Arbetet beräknas bli något dyrare än beräknat och ingen del av bidraget 
kommer att bli kvar som överskott. 
  
Mitt i sommaren bröt mjältbranden ut i Västra Kvismaren, där ett 
hundratal nötkreatur betade på strandängarna, totalt dog ca 25 djur. 
Sjukdomen vållade stor oro bland närboende och den orsakade 
naturligtvis mycket extra arbete för både djurhållare och myndigheter. 
Frågan vilka konsekvenser utbrottet skulle få för den framtida skötseln 
väckte även oro. Genom en god samverkan, dels mellan de inblandade 
myndigheterna och dels mellan myndigheterna och djurhållarna, 
kommer beteshävden lyckligtvis att fortsätta som vanligt, men med 
vaccinerade djur. Eftersom en sanering av strandängarna inte är möjlig 
är alternativet till vaccinering att låta marken var obetad i tre till fem år, 
därefter anses smittrisken vara över. Kravet på vaccinering gäller i fem 
år för djur som ska beta i Västra Kvismaren, och tre år för betesdjur i 
Östra Kvismaren. Mjältbranden ska därför inte påverka den långsiktiga 
beteshävden och skötseln av Kvismarens naturreservat. 
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Flygfoto över Östra Kvismaren september 2010. Foto: Bergslagsbild AB. 
 

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). Invallningsvallar finns längs norra och västra gränsen, samt 
längs den västra delen av södra gränsen, men saknas i sydost och ost. 
Betade strandängar finns väster om Hammarsån och i öster vid Värsta 
och Fiskinge. Centrala delen av Östra Kvismaren utgörs av homogen 
bladvass. Området mellan den homogena vassen och Hammarsån har 
betats under 5-7 år. Till att börja med saknades vattenspeglar, men betet 
och djurens tramp har skapat grunda vattenspeglar. Senare års kraftiga 
regn mitt under sommaren har försvårat beteshävden i detta område.  
Sammanfattning resultat av genomförda åtgärder 2011 och 
kommande åtgärder 2012-2013 

 
Se även bifogad karta (Bilaga 2), där område A = centrala delen med 
homogen vass, B = betade strandängar i Värsta och Fiskinge, C = 
Hammar och D = område med vass och nyskapade vattenspeglar. 
 
Vallen i Värsta och Fiskinge 
I ett sent skede av detaljplaneringen ändrades utformningen på vallen. 
Enligt de första planerna skulle vallen separera de betade strandängarna 
från den centrala delen med bladvass. Vattnet från ca 600 ha 
åkermarkerna söder om reservatet skulle i detta alternativ ledas genom 
de betade strandängarna norr ut till Kvismare kanal. Ändringen innebär 
att vallen blir knappt 1 km längre och därmed dyrare. Å andra sidan 
bedöms naturvårds- och miljönyttan bli större, eftersom vattnet från 
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åkermarken leds in i den centrala delen, där det kan hållas kvar en längre 
period än om det leds genom de betade strandängarna. Arbetet med 
vallen pågår fortfarande, men beräknas vara klart inom en månad. Till 
betessäsongen år 2012 ska enligt planerna även dikeskanter vara 
utsläntade, passager för betesdjuren vara anlagda, istället för taggtråd 
ska nytt elstängsel vara uppsatt i Värsta och elstängsel ska även sättas 
upp i Fiskingen längs den nya vallen. Beteshävden i Värsta och Fiskinge 
ska med andra ord kunna påbörjas som vanligt två till tre veckor in i 
maj. En del röjning och betesputsning kommer också att göras i Värsta, i 
syfte att förbättra och förenkla hävden, vilket gynnar både häckande och 
rastande vadare, med flera våtmarksfåglar knutna till strandängar.  
 
Med en kompletterande vall mellan Kvinnersta och Hammar (områdena 
A och C på kartan) blir det möjligt att höja vattennivån och skapa 
vattenspeglar i den centrala delen med homogen bladvass. En åtgärd 
som kommer att öka den biologiska mångfalden.  
 
Vallar och andra regleringsanordningar i Hammar 
I området mellan Hammarån och den centrala delen med bladvass 
(område C på kartan) planeras anläggning av vallar och andra 
regleringsanordningar för att skapa en miljö för rastande och häckande 
våtmarksarter som är beroende av både grunda vattenspeglar och 
hävdade strandängar. Genom regleringsanordningar kan en låg 
vattennivå hållas under hela häckningsperioden. Översvämningsvattnet 
tas tillvara och en pump kan sedan kompensera för avdunstningen. En 
pump ska även säkerställa hävdmöjligheterna under juli-augusti. 
Beteshävden idag är ganska problematisk. Kraftiga regn mitt i 
sommaren fyller snabbt området med vatten och betesdjuren måste 
flyttas. De planerade åtgärderna kommer därför även att underlätta 
betesdriften, som är en förutsättning för skötseln och bevarandet av 
naturvärdena.  
 
Åtgärderna innebär byggnation av ca 1 500 m ny vall, (inklusive vallen 
mot den centrala delen, område A på kartan), förstärkning av ca 1 500 m 
befintlig vall samt installation av pump och flödesbord. Arbetet med 
dessa åtgärder beräknas pågå under 2012-2013.  
 
I samverkan med Länsstyrelsen har markägaren i Hammar lämnat in en 
ansökan om stöd för restaurering och anläggning av våtmarker, och vår 
förhoppning är att större delen av åtgärderna kan finansieras med hjälp 
av stödet. Länsstyrelsen och Örebro kommun kommer också att bidra, 
minst med de 10 % som enligt stödreglerna måste finansieras på annat 
sätt (d v s ca 175 000 om hela ansökan beviljas).  
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Generellt om vallar i reservatet 
Generellt gäller att alla vallar ska vara flacka och smälta in i landskapet 
och de ska vara ändamålsenliga för en rationell skötsel. Så långt som 
möjligt ska de skötas med beteshävd. För att säkerställa fritt inflöde i 
våtmarkerna vid snabba vattenståndshöjningar i avrinningsområdet 
kommer fem flödesbord att installeras i Östra Kvismaren, söder om 
kanalen. 
 
 
 
Karin Sund 
Naturvårdsbiolog Länsstyrelsen i Örebro län 
2012-02-15 


