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Verksamhetsberättelse för skötsel och 

förvaltning av skyddade områden i Örebro 
län budgetåret 2012 

Ekonomisk redovisning 

 
Redovisningen nedan avser följande bidrag: 

7 390 000 kr Schablonbidrag prot. NV 01333-12, NV-09062-12 

680 000 Restaureringsarbeten i Kvismaren. NV 01333-12 (Bilaga 1) 

300 000 Underhållsåtgärder Tivedens np NV 01333-12 (Bilaga 2) 

174 000 kr Gränsmarkeringar N V-05648-12 (Bilaga 3) 
 

Ekonomisk sammanfattning - Schablonen 

Ingående balans för schablonen 2011 var -707 146 kr. Vid 2012 års 

bokslut var utgående balans noll kr.  Länsstyrelsen har därmed lyckats 

att reducera underskottet tack vare mycket hårda prioriteringar, något 

som inte är långsiktigt hållbart. Schablonbidraget till Örebro län är idag 

för lågt med tanke på den snabba utvecklingen av antal reservat i länet 

(Fig. 1). Samtidigt har schablonen minskat från 7 370 000 kr år 2010 till 

7 160 000 kr år 2013.  

 

Enbart utmärkning av gränser, ett arbete som kraftigt ökat senare år 

p.g.a. ett snabbt antal stigande naturreservat, kostade 2012 1,24 

miljoner. Vi bedömer att vi behöver ligga kvar på motsvarande nivåer 

under ett antal år när det gäller gränsmarkeringar, vilket motsvarar 15-

20 % av schablonen.  Trots stora insatser i att märka ut reservatsgränser 

under senare år har vi fortfarande ett stort antal skyddade områden som 

ännu inte är utmärkta. Vidare kommer ESAB-paketet leda till stora 

gränsmarkeringsinsatser. Vi ser även ett stort behov av att börja 

underhålla äldre målade gränser, något som vi inte gjort på flera år. 

 

Vi är mycket bekymrade 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 
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överhängande risk att naturvärden hotas eftersom vi 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 vi 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 2012. 

Intäkterna från arrenden täcker i stort sett de utgifter som vi har p.g.a. 

olika vägsamfälligheter som Naturvårdsverket har del i via sitt 

markägande. De små intäkter som finns redovisade under betesmarker 

utgör inga egentliga inkomster utan har kvittats mot likvärdiga 

kostnader. Länsstyrelsen är förstahandsarrendator, och vi arrenderar 

sedan ut i andrahand. Intäkten som vi får in får in betalas sedan ut till 

markägarna.  
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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 - Särskilda insatser 

De 680 000 kr som avsattes för fortsatta restaureringar i Kvismaren har 

rekvirerats av utföraren som är Örebro kommun. Arbetena har gått helt 

enligt plan. Vid 2012 års bokslut ligger projektet på ett underskott – 

22 000 kr. Arbetet redovisas mer noggrant i särskilt PM (Bilaga 1). 

 

Särskilda underhållsinsatser för Tiveden, 300 000 kr, har gått enligt 

plan. Bidraget är förbrukat och redovisas under bilaga 2. 

 
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. 

Överföringar kommer nog att ske kommande år om vi inte får särskilda 

medel för dessa byggnader. 

 
Kostnader för övergripande arbete (administration) 

Vi har i stort sett inga övergripande kostnader. 

 
Kostnader redovisade under ”övrigt” 

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

Eftersom schablonen inte räcker till att förvalta länets skyddade 

områden så ser vi ett stort behov att söka in medel från andra håll. 

Länsstyrelsen har under 2012 erhållit miljöstöd från Jordbruksverket 

motsvarande ca 430 000 kr. Under 2012 beviljades vi ett life+-projekt, 

LIFE RECLAIM, ett mycket viktigt tillskott för skötsel och restaurering 

av två våtmarker, dels Tysslingen, dels Venakärret. Under året har vi 

även fått bidrag från landsbygdsprogrammet för att jobba med 

tillgänglighet och information i ett naturreservat. 

 
Entreprenörer i naturreservat 

Vi har anlitat ett 50-tal entreprenörer för olika uppdrag i våra skyddade 

områden. Omfattningen varierar från få timmar till uppdrag som 

motsvarar en halvtidstjänst. Avtalen kan se olika ut, från ettårsavtal till 

treårsavtal. I de allra flesta fall är det lokalboende som har uppdragen. 

Att våra skyddade områden leder till arbetstillfällen tror vi medför ett 

ökat intresse för den skyddade naturen och ökad förståelse för vårt 

arbete med att värna den biologiska mångfalden.  

 

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. 2). De personer som arbetar med uppföljning, 

informationsarbete samt fastighetsförvaltningen ansvarar för alla 

områdena oavsett distrikt.  
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Fig. 2. Reservatsförvaltningen är indelad i tre distrikt som följer kommungränser. 

 

Förvaltare –  Sex förvaltare arbetade under 2012, fördelade på tre 

distrikt (Tomas Gustafson Jesper Pietsch, Åsa Forsberg, Kjell Store, 

Michael Andersson och Karin Sund) 

 

Naturinformatörer – Två personer (Daniel Gustafson och Elisabeth 

Karlsson). 

 

Uppföljning – En person (Daniel Gustafson) 

 

Fastighetsförvaltning – Två personer (Anna-Karin Roos och Johan 

Wretenberg) 

 
Hur schablonen fördelas i Örebro län 2012 

Fig. 3 beskriver hur schablonen fördelades mellan olika kostnader 2012. 

Eftersom vi inledde året med ett stort underskott så var vi tvungna att 

under 2012 prioritera mycket hårt mellan olika åtgärder. 

  

Gränsmarkeringar blev högre än vad vi först budgeterat, detta tack vare 

de två extra bidragsutbetalningar som skedde under hösten. Vi behöver 

ligga kvar på en hög budget för gränsmarkeringar ett antal år till för att 

komma ifatt. Samtidigt börjar det byggas upp ett stort behov av att 

underhålla redan utmärkta gränser. Vi ser det som ett mycket stort 

problem att utmärkningen och gränsunderhåll tar en så stor del av vår 

budget (mellan 15-20 %) och vi anser att dessa åtgärder borde 

finansieras från annat håll eftersom det sker på bekostnad av 

 

Jesper Pietsch 
Tomas  Gustafson 

Jesper Pietsch 
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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 2012 gränsmålades totalt 

105 km och 15 reservat fick sina gränser helt färdigmålade. Snittpriset 

för färdigmålad gräns, inklusive röjningsarbeten och utmärkning, blev 

13 kr/m. 

 

Kostnader för uppföljningen hamnade något under de av 

Naturvårdsverkets rekommenderade 5 procenten. När vi väl kommer 

igång med den obligatoriska uppföljningen kommer budgeten för 

uppföljning att hamna på 5 % eller mer.  

 

Även inom friluftsliv, information och naturtypsskötsel försökte vi göra 

besparingar så att vi totalt sätt skulle komma ner till en ingående balans 

utan underskott. Örebro län brukar normalt ha en ganska jämn 

kostnadsfördelning mellan friluftsliv och naturtypsskötsel. 2012 avvek 

vi från detta mönster vilket berodde på att den hårda ekonomiska 

prioriteringen som vi gjorde. Bl.a. genomfördes färre restaureringar, och 

kostnader för betesdrift blev också lägre än normalt.  

 

 

 

 
Fig. 3. Figuren visar hur schablonen fördelades i Örebro län 2012. 

 

Naturtypsskötseln i Örebro län under 2012 

Av totala kostnaden gick 29 % (2,1 miljoner kr) till naturtypsskötsel 

(Fig. 4 och 5). De stora posterna här är kopplade till årliga 

återkommande skötsel av hävdade marker, framför allt den årliga 
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slåttern, och återkommande arbeten med betesdrift och olika 

skötselkostnader för betesmarker, t.ex. underhåll av stängsel, mindre 

röjningsinsatser som inte klassas som restaureringar och ersättning till 

djurhållare  

 

 
Fig. 4. Hur skötselåtgärderna fördelades i Örebro län 2012. 

 

 
Fig. 5. Hur kostnad per naturtyp fördelades i Örebro län 2012. 

 

Restaureringsarbeten i skyddade områden under 2011 

Hävdade marker 

Kostnaderna för restaureringsarbeten och underhållsröjningar i framför 

allt betesmarksreservat drar varje år stora resurser. Totalt förbrukades 

närmare 500 000 kr till åtgärder som kan klassas som restaurering. Det 

28% 

39% 

23% 

3% 1% 

6% 

Skötselåtgärd (%) total summa 2,1 miljoner kr 

Betesdrift

Ängsbruk

Restaurering

Skötsel av träd

Artinriktad
skötsel

Övrig skötsel

5% 2% 
4% 

8% 

41% 

40% 

0% 

Fördelning skötsel per naturtyp (%) totalt 2,1 milj. kr 

Barrskog

Triviallövskog

Ädellövskog

Sjöar och
vattendrag
Våtmark

Äng

Betesmark



 

 

 

 

 

PM 

2013-02-15 Dnr: 512-1090-2013 

  

  

8(32) 

är dock inte alltid så lätt att klassa vad som är restaureringsarbeten och 

vad som ingår i den löpande driften. 160 000 kr användes för 

restaureringar av våtmarker och strandängar, medan ca 220 000 kr 

användes för betesmarksrestaureringar.  

 

Exempel på restaureringsarbeten som genomförts under 2012 är 

slyröjning i betesmarker med spärrgrenig äldre ek, nyskapande av död 

och döende ved genom ringbarkning och fällning, borttagande av gran i 

lövskog, samt gallring och röjning vid fornlämningar. Dessa åtgärder har 

förbättrat betesmarkernas naturvårdsstatus. Uppföljande röjningar efter 

större restaureringsinsatser har bl.a. skett i södra Djurgården, Segersjö. 

 

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.  

 

 
Gallring och ringbarkning av björk i Lekeberga-Sälven. Foto: Jesper Pietsch. 
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Hamling i Garphyttans 

nationalpark. Foto: Jesper 

Pietsch. 

 
Slyröjning i Lekeberga-Sälven. Foto: Jesper Pietsch. 

 

Under året genomfördes beskärning 

av ett femtiotal tidigare beskurna 

träd (i huvudsak ask och lönn) i 

Garphyttans nationalpark. Skötseln 

av träden bevarar och förbättrar 

områdets upplevelsevärde och 

karaktär av ett traditionellt 

jordbrukslandskap. Den 

kontinuerliga beskärningen som 

efterliknar den traditionella 

topphuggningen av skott till 

vinterfoder (s.k. hamling) ger också 

påtagliga fördelar för vedberoende 

växt-, djur- och svamparters livsmiljö. 

Träden utvecklar bl.a. en gynnsamt 

större mängd håligheter och grov bark 

och släpper igenom ljus till den omkringliggande slåttermarken. 

Askskottsjuka har drabbat trädskiktet på ett betydande sätt. Det påverkar 

åtgärderna så till vida att svaga trädindivider av försiktighetsskäl inte 

beskärs. Vetenskapliga fakta pekar dock på genetisk variation som mest 

betydande för trädens motståndskraft.  
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I Lejakärret fortsatte vi med röjningar, bekämpning av vass samt årlig 

slåtter. Vassbekämpningen och slåttern utfördes i år för fjärde året i rad. 

Glädjande var att i år gav skötselarbetet utdelning då väddnätfjärilar för 

första gången sedan 1970-talet åter flög i området.  

 

Andra restaureringsinsatser som kan nämnas är byte av taggtrådsstängsel 

till elstängsel i det nyinvigda reservatet Runsala. I Järleåns naturreservat 

har ytterligare en betesfålla anlagts. Betesfållan utgör en gammal 

igenväxt åker, stadd i igenväxning. Förutom stängsling röjdes även sly. 

 

I Tysslingen brukar vi varje år försöka göra någon insats för att 

restaurera strandängar. Under 2012 skulle vi genomföra ett försök av 

strandängsputsning med en maskintyp som inte tidigare använts – en 

traktor med bandställ som inköpts av Örebro kommun. Tyvärr fick 

arbetet avbrytas pga högt vattenstånd. Från och med 2013 kommer 

omfattande restaureringsarbeten att ske i Tysslingen, men då inom 

ramen för Life+. 

 

 
Väddnätfjäril, tillbaka i Lejakärret, en trolig effekt av flera års intensivt arbete med att 

restaurera rikkärret. Foto: Åsa Forsberg. 

 
Arbetet med löpande skötsel i Örebro län under 2012 

Av de 2,1 miljoner kr som vi under 2012 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 
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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. 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. Besökare samt skolelever på besök vid den 

intilliggande naturskolan uppskattar den traditionella skötseln med lie i 

Sixtorp. Här bidrar reservatsskötseln med pedagogiska värden. Det 

manuella arbetet är också en förutsättning för att minimera markskador 

som annars lätt uppstår p.g.a. steniga och fuktiga förhållanden. 

 

Ett ständigt pågående arbete är att säkra upp så vi har djurhållare i alla 

hävdade områden, ett ofta mycket tidskrävande arbete, då många 

hävdade områden ligger avsides och kan vara relativt små vilket gör det 

svårt för djurhållare att få bra ekonomi i arbetet. 

 

I naturreservaten Snavlunda äng och Tjälvesta äng har vi nätat grova 

aspar längs Hultaån, för att minska förlusten av värdefulla 

naturvärdesträd pga bävergnag. 

 
Artinriktade åtgärder  

Mycket av restaureringsarbetena, och den löpande skötseln som 

beskrivits ovan syftar till att gynna arter och kan därmed klassas som 

artinriktade åtgärder, t.ex. vasslåtter i Lejakärret som gynnat många 

olika arter som kärrknipprot, kalkkärrgrynssnäcka och olika fjärilsarter. 

 

Några andra mer specifika artåtgärder som utförts är fortsatt arbete för 

att gynna mosipporna i Vissbodamons naturreservat (ett reservat utan 

strikt skogsskydd). Med tillåtelse från markägaren Sveaskog, fälldes 

tallar för att skapa död ved samt för att kunna lägga upp nya rishögar. 

Dessa ska brännas under vårvintern 2013 för att skapa nya brandfläckar 

där fortsatt insådd av mosippa kan göras till hösten 2013 eller 2014. 
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Mosippa i Vissbodamom, en art som snabbt svarar på riktade åtgärder. Foto: Karin 

Sund. 

 

 
Guckusko i Björskogsnäs. Foto: Åsa Forsberg. 

 

I Björskogsnäs, länets främsta lokal för guckusko, har vi avverkat eller 

ringbarkat främst granar och alar för att släppa ner mer solljus på 

marken. I reservatet har även ett rikkärr öppnats upp genom 

avverkningar och röjningar. All ved har i huvudsak lämnats kvar i 

reservatet som stående eller liggande död ved. 

  

I vissa slåttermarker bl.a., inom Garphyttans nationalpark, finns riklig 

förekomst av ryssgubbe Bunias orientalis, som är en storväxt, vanligen 
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flerårig ört som kan bli över en meter hög. För att gynna en mer artrik 

flora av lågvuxna örter (t.ex. fältgentiana) och gräs har vi under året 

fortsatt att begränsa ryssgubben genom manuell plockning före 

frösättning. Arten är känd i landskapet sedan tidigt 1900-tal men kan 

idag åtminstone lokalt betecknas som s.k. invasiv då den har förmågan 

att snabbt etablera sig och sprida sig i artrika, naturliga gräsmarker. 

Ryssgubben har relativt stor anpassningsförmåga och gynnas bl.a. av 

måttliga markstörningar som ibland uppstår på inslaget av frisk mark 

med tunt jordtäcke i ängsmarkerna. I betesmark har arten betydligt 

svårare att hysa större förekomster, men genom att den i viss mån ratas 

av betesdjur kan bestånd som etablerats under ostörda förhållanden ändå 

dröja sig kvar. 

 

Flera av de trädåtgärder som vi har utfört syftar inte bara till att gynna 

träden, utan även till att gynna insekter, lavar och mossor. Den fortsatta 

återhamlingen av 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 

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. Under året genomfördes en upphandling av skötseln 

inom nationalparken. Två lokala företagare vann anbuden, och arbetet 

fördelas genom att en entreprenör sköter det drygt två mil långa 

ledsystemet, medan den andra entreprenörens sköter all sophantering, 

vedhantering, toaletter och annat arbete vid entréerna. Under året har 

diskussioner pågått med Naturvårdsverket för att starta upp ett projekt 

med syfte att slutföra utvidgningen enligt nationalparksplanen och 

återinviga nationalparken. Ett visst arbete har pågått för att börja planera 

upprustning av entréer samt att införa den nya nationalparksidentiteten. 

 

Andra exempel på välbesökta områden som är kostsamma i drift är 

Garphyttans nationalpark, naturreservaten Kvismaren, Norra Vätterns 

skärgård, Kindla och Järleån. Vi har under 2012 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 
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och antal toaletter har dragits ner till ett minimum och finns numera 

endast i de områden där vi bedömer att det är absolut nödvändigt.  

 

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. 

 
Stigtillsyn i Kamptjärnsbrännan. Foto: Kjell Store. 

 

Förutom den löpande skötseln av friluftslivsanläggningar finns några 

satsningar som är särskilt värda att nämnas. 

Skärmarbodabergen 

Under 2012 har mycket arbete utförts vid Skärmarboda, ett område med 

mycket högt besökstryck, samtidigt som det är väldigt slitagekänsligt. 
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Ca 5 km led har färdigställts i den södra delen av reservatet. Ett 20-tal 

vägvisare och 9 talstolpar med vikskyltar har tillverkats och satts upp på 

leden. Vid talstolparna finns ljudguider som kan nås via telefon, QR-kod 

till webb och nedladdningsbara mp3-filer. Arbetet med att montera 

stolpar i området har varit komplicerat då de flesta av dessa har 

monterats på berg. Bl.a. har tillverkning av specialfästen för montering 

på berg gjorts.   

 

 
Under 2012 påbörjades ommålning och uppdatering av det norra 

stigsystemet i Skärmarboda. Det befintliga ledsystem har tillverkats av 

ideella krafter som verkat i området innan det blev reservat. Detta 

utgjordes endast i norra delen ca 10 km olika stigsystem. Ca 4 km av de 

stigarna har tagits bort och ca 4 km led har ommålats enligt SNVs 

standard. Norra ledsystemet ska färdigställas under 2013. 

Nya skyltar och talstolpe med lättillgänglig 

information och telefonnummer för att lyssna till 

berättelser om området. Foto: Kjell Store 
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Vid entrén byggde vi en balansbana med syftet att låta området få 

behålla sin äventyrskaraktär och samtidigt värna om naturmiljön. Här 

kan alla klättersugna barn och ungdomar klättra och klänga utan att 

skada känsliga lavar och mossor på block och hällar inne i reservatet. 

Arbetet med att tillgängliggöra naturreservatet Skärmarbodabergen har 

skett i dialog med ideella och lokalt engagerade krafter.   

Djupdalshöjden 
Djupdalshöjden är ett stort och väglöst område. Här finns överallt täta 

naturskogsartade barrskogar, rikligt av död ved, ofta i 

plockepinnstruktur, sumpskogar, talrika surdråg och vidsträckta mossar. 

Området är svårframkomligt och logistiken vid iordningställande av 

lederna kräver att arbete planeras noga. Hela tiden uppstår nya problem 

som måste lösas snabbt, oftast på platsen. Under 2012 har största delen 

av stigsystemet, ca 7 km färdigställts. Stigarna har målats, spänger lagts 

och vägvisare satts upp (ca 50 träskyltar).  

 

Timmerstugan vid Hjortronbärsmossen har fått stuprännor. Invändigt har 

hyllor och ett par skåp byggts. En eldplats med sittring har byggts klart 

framför stugan. Ved har levererats till vindskyddet på Hallmarkshöjden. 

En hel del röjnings- och grävarbeten har gjorts vid reservatets entré. 

Detta för att få en bättre arrondering av parkeringsplatsen. 

Timmerstugan i Djupdalshöjden, redan ett populärt utflyktsmål. Foto: Kjell Store. 
 

Besiktning av anläggningar 

Under 2012 genomförde vi en besiktning av fasta anläggningar med 

hjälp av en byggnadsingenjör. Fokus har legat på broar, timmerstugor, 

fågeltorn, vindskydd och hus som staten äger i reservat. Arbetet 
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sammanfattades i en rapport med en allmän beskrivning av 

anläggningen, dess brister, och ett åtgärdsförslag. Under kommande år 

kommer vi att åtgärda de mest akuta bristerna 

 
Bro som vid besiktningen visade sig ha flera brister i sin konstruktion och som kräver 

åtgärder. 

Leder 

I länet finns omfattande ledsystem utanför skyddade områden. Den mest 

kända är Bergslagsleden som går genom hela länet, från norr till söder. 

Regionförbundet förvaltar leden, men eftersom leden passerar ett stort 

antal skyddade områden, såväl naturreservat som nationalparker, så är 

även Länsstyrelsen engagerad i dess skötsel. Bergslagsleden utgör en 

viktig ingång till många reservat för vandrare. Under 2012 har vi inlett 

ytterligare ett samarbete med Regionförbundet om en ny ledsträckning i 

norra länet, den sk Postleden. Även Ljusnarsbergs och Hällefors 

kommuner deltar i arbetet. Leden, som kommer att bli ca 4,5 mil lång, 

passerar flera naturreservat i Nittälvsdalen i Ljusnarsbergs kommun. 

Länsstyrelsen står för ledarbetena inom de skyddade områdena, medan 

andra aktörer sköter planering och färdigställande utanför reservaten. 
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Delar av Postleden där den söker sig genom flera närliggande naturreservat 

 
Postleden passerar Nordsjöns strand i naturreservatet Ställbergsmossen. Foto: Kjell 

Store 

 

Ett annat exempel på samverkan om leder är där Åsbro intresseförening 

har fått uppdrag att planera en stig i naturreservatet Viken, reservatets 

leder ansluter sedan till en av föreningen nyanlagd längre 
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vandringsslinga utanför reservatet, vilket förhoppningsvis kommer att 

bidra till ökat antal besökare i reservatet. 

  
Anpassningar för personer med funktionsnedsättning 

I Örebro län har inga ytterligare områden anpassats för personer med 

funktionsnedsättning under 2012. 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. Under 2012 

genomfördes omfattande upprustningar av dess anläggningar i 

Kvismaren, Trystorps ekäng, Fagertärn och Tiveden.  

 

 
Anpassningar för personer med funktionsnedsättningar i Garphyttans nationalpark. 

Specialbyggda bord och bänkar, låga lutande skyltar och hårdgjorda ytor. Foto: 

Daniel Gustafson. 
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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. 

Arbetet genomsyras av ambitionen att nå så många som möjligt, genom 

lättlästa texter, tydliga kartor och informativa illustrationer. Under året 

har Länsstyrelsen producerat 25 reservatsskyltar. Vi har även tryckt 

foldrar och faktablad i limblock för ett antal naturreservat och 

nationalparker. En folder med information om jakt i naturreservat har 

tagits fram under året för att informera och öka kommunikationen med 

jägarna. Många länsstyrelser har tagit efter den idén och använt vår 

folder med ändrat layout. 

 

 
Ny skylt för naturreservatet Runsala. Produktion: Elisabeth Karlsson och Daniel 

Gustafson. 

 

 

 
Ny folder med information om jakt i naturreservat, sidorna 1-2. Produktion: Elisabeth 

Karlsson och Anna-Karin Roos. 
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Webben och Facebook  

Vi har under de senaste åren satsat särskilt på att utveckla och 

marknadsföra vår hemsida med information om länets skyddade 

naturområden. På hemsidan finns information för alla länets 

naturreservat och nationalparker. För ett 30-tal områden finns även 

information på engelska och under året har vi börjat lägga ut information 

på tyska för ca 30 områden. Hemsidan om skyddad natur, där bland 

annat vår naturreservatsguide ligger, var den mest besökta på 

Länsstyrelsens webbsida och hade under året 71 908 unika sidvisningar. 

Webbsidorna om länets skyddade natur uppdateras fortlöpande. Under 

året startade Länsstyrelsen upp en Facebooksida för länets skyddade 

natur, med syfte att nå ut med information om våra skyddade områden 

och vad som händer där samt skapa ett forum för dialog med 

allmänheten. Vid årets slut hade denna sida ca 215 följare/gillare. 

Guidningar och invigningar  

I samarbete med Naturskyddsföreningen i Örebro län, Hopajola och 

naturguide-noden i Örebro län har Länsstyrelsen arrangerat guidningar i 

11 av länets naturreservat under rubriken ”Månadens reservat”. 

Guidningarna har haft olika teman och riktats till olika målgrupper. Flera 

av guidningarna har uppmärksammats i lokala och regionala media. 

Naturreservaten Runsala och Spångabäcken invigdes under året med 

sammanlagt ca 100 besökare. Länsstyrelsen fanns på plats och berättade 

om reservaten tillsammans med lokala politiker, naturintresserade, 

närboende m m. Båda invigningarna uppmärksammades i media. 

Länsstyrelsen deltog också i invigningen av pilgrimsleden Munkastigen 

(arrangerat av Regionförbundet), där vi bl a genomförde guidningar i 

Skagershultsmossens naturreservat samt i ädellövskogen vid Riseberga 

klosterruin. 
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Kommunfullmäktiges ordförande i Askersunds kommun, Inger Trodell, klipper bandet 

vid invigningen av naturreservatet Runsala 2012. Foto: Karin Stenström. 

 

Under året har Länsstyrelsen i samarbete med Hopajola och 

Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet anordnat en utbildning för 

närnaturguider med särskild inriktning mot att guida i och informera om 

skyddade områden. Syftet med utbildningen var bland annat att öka 

antalet guider med olika inriktning som vill guida i våra reservat och att 

öka deras kunskaper om syfte med områdesskydd, hur vi arbetar med 

naturvård och vilka regler som gäller i skyddade områden. Kursen 

innehöll också information och diskussioner kring allemansrätten. 

Integration  

Som ett led för att nå ut till andra målgrupper och verka för ökad 

integration genomförde Länsstyrelsen en bussresa till några natur- och 

kulturmiljöer nära tätorten Örebro. Inbjudna var tolkar i SFI, 

modersmåls- samt SFI-lärare vid Örebro kommun. Syftet var dels att 

inspirera dessa att använda naturen i sin undervisning, dels att starta en 

dialog kring hur och på vilket sätt man når ut med information och 

aktiviteter om natur- och kulturmiljöer till nysvenskar och nyanlända 

invandrare. Representanter från olika sakområden på Länsstyrelsen 

(kulturmiljö, naturskydd, social hållbarhet) fanns på plats under dagen 

tillsammans med Naturskolan i Örebro, Hopajola, 

Naturskyddsföreningen, Örebro läns museum, Hembygdsföreningen i 

Karlslund samt Wadköping-Karlslund/Örebro kommun. 
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Under året har Länsstyrelsen även varit med och initierat och deltagit i 

referensgruppen till Örebro kommuns LONA-projekt på tema 

integration, med syftet att skapa en långsiktigt fungerande utbildning av 

natur- och kulturmiljöguider bland nysvenskar, vars språk och kunskaper 

kan hjälpa till att nå ut till nya målgrupper. 

 

 
Vad heter brännässla på våra olika språk? Bussresa med tema integration till bland 

annat naturreservatet Lekeberga-Sälven. Foto: Sarol Bandak. 

Kodagen i Järleåns naturreservat 

Ett stort evenemang gick av stapeln i Järleåns naturreservat under maj 

månad, nämligen Kodagen. Syftet var att lyfta fram kor som 

landskapsvårdare. Roine Magnusson, som skrivit boken Kor, var där och 

visade bilder och berättade om sin bok. Länsstyrelsen informerade om 

biologisk mångfald i betesmarker och om kor som landskapsvårdare. 

Evenemanget var mycket välbesökt och arrangerades tillsammans med 

Naturskyddsföreningen  och Hopajola.  
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Kodagen i Järleåns naturreservat. Evenemanget var mycket välbesökt och hade fokus 

på kons roll som landskapsvårdare. Foto: Åsa Forsberg. 

 

 
Roine Magnusson berättar om sin bok Kor. Foto: Åsa Forsberg. 
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Projektet naturliga möjligheter - företagens guide till 

naturreservaten  

Vi har ett uppdrag att underlätta för hållbar naturturism i våra skyddade 

områden. Under 2012 genomförde vi ett projekt där vi tog fram en 

interaktiv hemsida för naturturismföretagare. Via hemsidan kan 

företagare söka sig fram till vilka reservat som är lämpliga att bedriva 

naturturism i, med utgångspunkt i föreskrifter, naturvärden, 

friluftslivsanläggningar m.m. Hemsidan ligger under adressen 

www.lansstyrelsen.se/orebro/naturturism 

 

Uppföljning 

År 2012 har arbetet inom uppföljningen i huvudsak fokuserat på 

planering och förberedelser inför kommande år, bland annat genom 

framtagande av uppföljningsstrategi för Örebro län samt deltagande i 

utbildning i uppföljning av skog och registrering av målindikatorer. 

Under året genomfördes dock fågelinventeringar i naturreservatet 

Kvismaren, enligt tidigare års metodik, samt uppföljning i rikkärr. 

 

Uppföljning av rikkärr planerades och genomfördes i samarbete med 

länets miljöövervakning. Planen var att inventera rikkärr i sju skyddade 

områden under säsongen 2012. Som ett av de första län som genomförde 

denna inventering med hjälp av Naturvårdsverkets och Swecos 

framtagna handdatorapplikation fick vi också hantera ett antal 

barnsjukdomar. På grund av detta kunde fältinventering till sist endast 

genomföras i ett skyddat område i Örebro län. Dock har detta 

förhoppningsvis resulterat i att applikationen fungerar bättre framöver. 

Utöver den ordinarie rikkärrsuppföljningen gjordes också inledande 

åtgärdsuppföljning i två rikkärr som kommer att restaureras under de 

närmaste åren. Inventeringarna gjordes enligt manualen för 

åtgärdsuppföljning i skyddade områden och ska ligga till grund för att se 

eventuella förändringar som sker tack vare restaureringarna. 

 

Liksom tidigare år genomförde Föreningen Kvismare Fågelstation, på 

uppdrag av länsstyrelsen, fågelinventeringar i naturreservatet 

Kvismaren. Kvismaren är en Sveriges viktigaste lokaler för rastande och 

häckande våtmarksfåglar och sedan några år tillbaka genomförs 

inventeringar i hela våtmarksområdet.  

 

2012 bjöd inte på några större översvämningar eller exceptionell torka. 

Antalet häckande fåglar ökade i Åslasjön/Fågelsjön, bl.a. har vigg 

återkommit som häckfågel. Antalet häckningar minskar i Rysjön, det 

delområde som har inventerats längst i området, ända sedan 80-talet. En 

tänkbar förklaring är den stora populationen av ruda som finns i sjön. 

Årets provfiske gav 665 rudor mot normalt ett 30-40 tal fiskar. 

http://www.lansstyrelsen.se/orebro/naturturism
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Tabell 1. Totalinventering av antal häckande par av våtmarksarter i olika delområden I 

naturreservatet Kvismaren. 

 

Detta visar att det finns ett behov av att hitta metoder att ta vara på 

vårens högvattenstånd och få in gäddor, eller hitta alternativa metoder att 

få in dem. Enligt tidigare dokumenterad kunskap vet vi att gäddor 

effektivt kan begränsa rudornas populationsstorlek. Kvismare 

fågelstation anser nu att populationen rudor nu är så hög att det krävs 

åtgärder. Antal häckande skäggdoppingar och försvinnandet av 

dykänder är också symptom på hög täthet av ruda. 
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Smådopping 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skäggd. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Gråhaked. 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2 12 

Svarthaked. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 

Svarthalsad d. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rördrom 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 6 

Knölsvan 11 0 1 2 2 0 3 0 0 0 3 2 24 

Grågås 60 3 5 1 8 4 7 31 7 4 7 5 142 

Kanadagås 5 0 0 0 2 0 1 2 2 1 1 1 15 

Snatterand 21 3 4 4 4 1 4 5 2 2 6 3 59 

Kricka 4 1 2 3 1 1 2 3 1 1 1 1 21 

Gräsand 20 3 3 4 5 2 6 4 2 2 4 3 58 

Årta 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 

Skedand 1 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 7 

Brunand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vigg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

Knipa 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 2 1 8 

Vattenrall 5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 11 

Småfl. 

Sumphöna 
2 1 0 0 0 0 1 3 2 0 2 2 13 

Rörhöna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Sothöna 38 1 5 4 0 0 0 0 0 1 6 6 61 

Trana 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 6 

Enkelbeckasin 2 1 0 0 3 3 4 7 3 3 0 0 26 

Mindre 

strandpip. 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Större 

strandpip. 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 

Tofsvipa 0 1 0 0 9 5 6 17 4 12 0 0 54 

Skrattmås 200 0 0 0 6 0 6 15 0 0 0 0 227 

Fisktärna 11 0 0 0 2 0 4 6 0 0 0 0 23 

Svarttärna 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 

Summa 394 16 26 22 45 18 46 108 25 26 46 28 800 
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I delområdena Fågelsjön och Åslasjö finns också rudor, men nivån här 

är mindre alarmerande. 

 

Mängden tranor och gäss inventeras särskilt noggrant under hösten när 

stora mängder rastar vid Kvismaren. Toppnoteringen för antal tranor 

under en dag låg 2012 på ca 15 500 st. 

 

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 

samordnade vi 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.  

 

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 Åsa Forsberg, Michael Andersson, 

Jesper Pietsch, Karin Sund, Daniel Gustafson, Tomas Gustafson, 

Elisabeth Karlsson, Kjell Store och Johan Wretenberg. 

 
Johan Wretenberg, 2012-02-15 

Enhetschef, Länsstyrelsen i Örebro län 
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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 i Östra Kvismaren fortskrider, om än inte riktigt i 

den takt vi hade hoppats. Under första halvåret var förhållandena goda 

och verksamheten var intensiv. Under hösten och vintern däremot kunde 

inget arbete utföras, på grund av väderförhållandena. Stora mängder 

nederbörd kom och medförde översvämningar i hela landskapet. Innan 

vattnet hunnit rinna undan kom kylan och snön. Först i slutet av januari 

kunde arbetet påbörjas igen.  

 

Under åren 2011 och 2012 beviljades Länsstyrelsen 800 000 resp 

680 000 kronor för att bygga ca två kilometer vall med trummor, munk 

och flödesbord, byta ut gammalt taggtrådsstängsel till elstängsel, 

förbättra framkomligheten för betesdjuren genom passager samt skapa 

kanaler med öppen vattenspegel i den centrala delen med homogen vass.  

 

På våren 2012 beviljades en markägare i Östra Kvismaren 2,8 milj kr 

från Landsbygdsprogrammets miljöinvestering för att anlägga och 

restaurera våtmarker inom reservatet. Ansökan gjordes i samverkan med 

Länsstyrelsen och Örebro kommun. Markägaren kommer att utföra stor 

del av arbetet under ledning av Örebro kommun. Därmed ska de 

planerade restaureringsåtgärderna, som beskrevs i ansökan för särskilda 

medel 2012, vara finansierade.  

 

Genomförda arbeten 2012 

Vallkonstruktionen består av två steg. I steg ett grävs och läggs massor 

upp. Sedan får de ligga och torka. I steg två tätas vallen med duk och 

finjusteras, så att både betesdjur och maskiner kan tas sig fram på den.  

 

Grävningsarbetet för ca två kilometer vall vid Värsta och Fiskinge, som 

påbörjades redan 2011, avslutades. Steg ett blev klart för ytterligare ca 

två kilometer vall. Steg två, tätning och finjustering, gjordes på ca 2 

kilometer vall. Arbetet med att förstärka vallen mot Hammarsån 

påbörjades, förstärkningsmassor har transporterats dit och delvis lagts ut. 

Vid Värsta och Fiskinge finns nu munk, flödesbord och trummor på 

plats och passager för betesdjuren har anlagts. Taggtrådsstängslet togs 

bort och nytt elstängsel sattes upp och var klart till början av 

betessäsongen. 
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Några av de åtgärder som planerades för 2012, har på grund av 

väderleksförhållanden inte kunnat genomföras, bland annat att skapa 

kanaler med öppet vatten i den homogena vassen. Bidraget är dock 

rekvirerat av utföraren Örebro kommun, för att kommunen ska kunna 

betala löpande utgifter samt snabbt kunna utföra resterande åtgärder när 

förhållandena blir lämpliga. Tidsfönstren när arbeten kans ske är mycket 

snäva i dessa blöta marker. Arbetet blir dyrare än de särskilda medel 

som vi fick budgetaret för 2012, detta beror på att det är mycket svårt att 

bedöma kostnaderna för så här stora och komplicerade 

restaureringsarbeten.  

  

Om väderförhållandena tillåter ska i stort sett hela restaureringen i Östra 

Kvismaren, söder om kanalen, kunna vara klar till våren 2014.  

 

Effekter av restaureringen. 

När restaureringen är klar kommer Östra Kvismaren bestå av flera olika 

typer av våtmarker. Variationen och mångfalden ökar med 

restaureringen, vilket gynnar fågellivet. Området kommer att kunna 

erbjuda ännu fler arter våtmarksfåglar goda möjligheter att rasta och 

häcka i området. Skötseln blir även lättare och rationellare i framtiden. 

Vatten från flera hundra hektar åkermark rinner in i Östra Kvismaren. 

Vattnets väg och den tiden det tar för vattnet att passera Kvismaren och 

ut i kanalen, förlängs genom restaureringsåtgärderna. Därmed bidrar 

restaureringen till en ökad kväve- och fosforrening. 

 

Karin Sund 

Naturvårdsbiolog Länsstyrelsen i Örebro län 

2012-02-15 
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Bilaga 2 till Länsstyrelsens i Örebro län årsredovisning av 

skötsel och förvaltning av skyddade områden i Örebro län 

budgetåret 2011 

Verksamhetsberättelse – särskilda medel 
underhållsåtgärder i Tivedens nationalpark 

Utvidgningen av Tivedens nationalpark finns med i Nationalparksplanen 

(Nationalparksplan för Sverige – Långsiktig plan, 2008 och 

Genomförandeplan, 2008). Den föreslagna utvidgningen innebär att 

parken växer mot såväl öster som väster. I öster kommer stora arealer av 

värdefull skogsmark att komma till och i väster innesluts så gott som 

hela sjön Stora Trehörningen i nationalparken. Denna utvidgning 

innebär att de biologiska värdena kommer att öka och att möjligheterna 

till ostörda naturupplevelser blir större. 

 

I samband med utvidgningen kommer entréer och övriga 

besöksanordningar i nationalparken att ses över och deras kvalitet att 

höjas när det gäller såväl tillgänglighet som utformning och 

orienterbarhet. Det nya varumärket för Sveriges nationalparker ska 

samtidigt införas. Länsstyrelsen i Örebro är förvaltare av nationalparken 

och kommer att vara utförare av huvuddelen av detta arbete. 

 

Arbetet med utvidgningen av nationalparken, skrivande av skötselplan, 

planering och byggande av entréer samt införande av identiteten 

kommer att ske i projektform, med deltagande av Naturvårdsverket, 

länsstyrelserna i Örebro och Västra Götaland samt av de kommuner som 

berörs av nationalparken. Målet med projektet är invigning av 

nationalpark och entréer hösten 2015. Under 2012 har en projektgrupp 

utsetts på Länsstyrelsen och en dialog påbörjats, såväl internt som med 

Naturvårdsverket och lokala entreprenörer. Lokala intressenter kommer 

att kunna delta i projektet genom naturvårdsråd och referensgrupper. 

 

Under 2012 har länsstyrelsen beviljats 300 000 kr i särskilda medel för 

att påbörja arbetena i Tivedens nationalpark. 

 Dessa medel har bland annat använts för resor till och från 

nationalparken i samband med diskussioner kring förutsättningar 

och planering av entréernas lägen och utformning. Några av 

resorna har också syftat till att skapa dialog med och intervjua 

lokala entreprenörer och förvaltare. 

 En del av pengarna har också gått till att kartlägga det befintliga 

stigsystemet med vägvisning och andra anordningar. Denna 

geografiska kartläggning syftar till att ge en tydlig översikt över 

dagsläget och därigenom ett underlag för diskussioner kring 
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eventuella förändringar eller tillskott som behöver göras när det 

gäller t.ex. stigsträckningar, skyltning och anordningar. 

 Under sommaren, hösten och vintern 2012 har en fotograf arbetat 

på uppdrag av länsstyrelsen med att dokumentera Tivedens natur 

och friluftsliv under olika säsonger och ur olika perspektiv. 

Fotomaterialet ska framöver användas i såväl skyltar och andra 

trycksaker som i bildspel och marknadsföring. Länsstyrelsens 

fotodokumentation av nationalparken har trots dess stora värde 

för friluftslivet tidigare varit bristfällig, varför detta nya 

bildmaterial är väldigt värdefullt. Den nya identiteten kräver 

också en typ av fotografier som tidigare saknats för 

nationalparken. 

 Vi har även bett en konsult göra en kulturhistorisk presentation 

av området, där en översikt över nationalparkens och 

Tivedenbygdens historia och rika flora av sägner presenteras, 

samt på vilka sätt människans närvaro lämnat spår i området 

genom tiderna. Presentationen har gjorts i en lite längre mer 

omfattande version och en lite kortare mer sammanfattande 

version. Dessa kan dels användas i sin helhet för att presentera 

nationalparken i olika sammanhang och dels som faktaunderlag 

när vi skriver texter till foldrar, skyltar, webb och annat 

informationsmaterial. De kommer också att fungera som 

underlag och idébank när vi planerar för fysiskt 

tillgängliggörande av nationalparken. 

 Delar av de särskilda medlen har också gått till att köpa in de 

särskilda mp3-spelare (”vevspelare”) som ingår i 

nationalparksidentiteten. Dessa spelare kommer att sättas upp i 

nationalparken först i ett senare skede, men nu har vi möjlighet 

att lära oss tekniken och anpassa framtida ljudinspelningar och -

redigering efter dem. 

 Slutligen har en del anläggningar i akut behov av renovering 

blivit utbytta. T.ex. nya vedförråd, skyltställ och 

underhåll/nybyggnation av några ledanläggningar 

 

 

Daniel Gustafson  

2013-02-15 

Projektledare för utvidgningsarbete av Tivedens np 
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Bilaga 3 till Länsstyrelsens i Örebro län årsredovisning av 

skötsel och förvaltning av skyddade områden i Örebro län 

budgetåret 2011 

Verksamhetsberättelse – Bidrag till 
gränsmarkeringsarbeten 

 

Länsstyrelen beviljades 174 000 kr som särskilda medel för märkning av 

gränser. Detta blev ett värdefullt tillskott till det budgeterade 

gränsarbetet. Medlen förbrukades i sin helhet. Vi anlitade Lantmäteriet 

för detta arbete och totalt under 2012 märktes och röjdes 105110 m, 15 

reservat blev färdigställda till ett snittpris på 13 kr/m.  

 

 

Johan Wretenberg 

2013-02-15 

 

 


