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Verksamhetsberättelse för skötsel och 

förvaltning av skyddade områden i Örebro 
län budgetåret 2013 

Ekonomisk redovisning 

 
Redovisningen nedan avser följande bidrag: 

7 160 000 kr Schablonbidrag prot. NV 01333-12, NV-10698-13 
 

Ekonomisk sammanfattning - Schablonen 

Ingående balans för schablonen 2013 var 0 kr. 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 

7370 000 kr år 2010 till 7010 000 kr år 2014. En omfördelning av 1:3-

medel, samt intäkter från fastighetsförvaltning, innebar att totalt drygt 

7,7 miljoner kr från 1:3 anslaget förbrukades genom förvaltning av 

skyddade områden. 

 

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

p.g.a. ett snabbt antal stigande naturreservat, kostade 950 000 kr år 

2013. Vi bedömer att vi behöver ligga kvar på motsvarande nivå (ca 1 

miljon kr) under ett antal år när det gäller gränsmarkeringar, vilket 

motsvarar ca 15 % 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 kostnader för gränsmarkering. Vi ser även ett 

betydande 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 under 

senare år har minskat år från år. Schablonmodellen slår hårt mot Örebro 

län, vilket bl.a. är ett resultat av att vi inte formellt har bildat 

naturreservat på tre år. Vi har i stället prioriterat arbetet med 

markåtkomst pga av den mycket höga avverkningstakten som råder i 

Örebro län.  
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Även om vi varje år restaurerar och sköter naturtyper så finns en 

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 2013.  

 

 
  

 
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 

Vi fick inga medel 2013. 

 
Överföringar från schablonbidraget till andra bidragsposter 

Inga överföringar till andra bidrag har gjorts.  

 
Kostnader för övergripande arbete (administration) 

Vi har i stort sett inga övergripande kostnader. 

 
Kostnader redovisade under ”övrigt” 

Kostnader under övrigt understiger 200 000 kr. 

 
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 2013 erhållit miljöstöd från Jordbruksverket 

motsvarande ca 450 000 kr. Under 2012 beviljades vi ett LIFE+-projekt 

(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, Skärmarbodabergen. I slutet av 2013 

sökte vi och beviljades medel för tre projekt inom 

Landsbygdsutveckling. Att förlita sig till att söka in andra medel för att 

sköta statligt skyddade områden ser vi dock som en nödlösning och inte 

en långsiktig hållbar lösning. 

 

Entreprenörer i naturreservat 

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

områden. Omfattningen varierar från några 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 leder 

förhoppningsvis till 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, 
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informationsarbete samt fastighetsförvaltningen ansvarar för alla 

områdena oavsett distrikt.  

 

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

 

Förvaltare –  Sju förvaltare arbetade under 2013, fördelade på tre 

distrikt (Tomas Gustafson, Anna-Karin Roos, 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 2013 

Fig. 3 beskriver hur schablonen fördelades mellan olika kostnads-

kategorier 2013.  

  

Kostnaderna för gränsmarkeringar ligger årligen runt ca en miljon kr. Vi 

behöver behålla 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 av gränser tar en så stor del av vår budget 

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

 

Jesper Pietsch 
Tomas  Gustafson 

Anna-Karin Roos 
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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. 

 

Kostnader för uppföljningen hamnade strax under rekommenderade 5 

procent.  

 

Örebro län brukar normalt ha en ganska jämn kostnadsfördelning mellan 

insatser för friluftsliv, info och naturtypsskötsel, så även 2013. 

 
Fig. 3. Figuren visar hur schablonen fördelades mellan olika kostnadskategorier i 

Örebro län 2013. 

 

Naturtypsskötseln i Örebro län under 2013 

Kostnaden för naturtypsskötsel uppgick till 2,7 miljoner kr (Fig. 4 och 

5). De stora posterna här är kopplade till årligen återkommande skötsel 

av hävdade marker, framför allt slåtter och arbeten med betesdrift och 

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

mindre röjningsinsatser som inte klassas som restaureringar och 

ersättning till djurhållare. Under 2013 gjordes en större upphandling av 

stängseluppsättning, vilket ledde till att fyra nya stängsel sattes upp i lika 

många reservat. 
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Fig. 4. Hur skötselåtgärderna fördelades i Örebro län 2013. 

 
Fig. 5. Hur kostnaden per naturtyp fördelades i Örebro län 2013.  

 

Restaureringsarbeten i skyddade områden under 2013 

Kostnaderna för restaureringsarbeten uppgick till 566 000 kr. Det är 

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

som ingår i den löpande driften. 158 000 kr användes för restaureringar 

av våtmarker och strandängar och ca 258 000 kr användes för 

betesmarksrestaureringar.  

 

Nedan beskrivs några exempel på restaureringsinsatser under 2013 
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Foto:Kjell Store 

Restaurering av ängar i Mördarheden och Övre Nittälvsdalen 

Två mindre slåtterytor restaurerades under året. Slåttermarkerna ligger i 

norra länsdelen och är igenvuxna sedan 30-40-talen. Omgivningarna 

präglas i dag av naturskogsartad barrblandskog. Den historiska mark-

användningen visar tydligt på att delar i bägge reservaten haft betydande 

slåtterarealer. Syftet med restaureringen 

var att stoppa igenväxningen av två 

mindre ytor i respektive reservat, för att 

bevara typiska arter knutna till biotopen, 

samt att behålla en spillra av 

kulturhistorien. Restaureringsåtgärderna 

omfattade avverkningar, röjningar och 

borttagande av gammal förna. Framtida 

skötsel kommer att bestå av 

återkommande röjningar vartannat till 

vart tredje år.  

 

 

 

 

 

Under maj fagades ängsbacken vid 

slåtterladan i naturreservatet 

Mördarheden. Slåtter utfördes under 

augusti. Foto: Kjell Store och Andreas 

Martinsson. 
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Övre Nittälven innan restaurering. Foto Kjell Store. 

Utökade arealer betesmark och äng i Björskogsnäs 

I Björskogsnäs har flera skötsel- och restaureringsåtgärder genomförts 

under året. Reservatet betas återigen av nötdjur, efter flera år av allt för 

svag hävd. Betesmarken har utvidgats och består nu också av en del 

skogsmark. Betet kommer att gynna flera arter och framförallt 

guckuskon som får mindre konkurrens av högt gräs och sly. Även 

kornas tramp kommer att gynna guckuskons fröspridning och 

marksvampars etablering. Betesmarken har försetts med nytt stängsel i 

olika fållor. Även ängsmarken har utvidgats med cirka 1 ha. Reservatet 

har röjts på flera platser för att i första hand gynna guckuskon som på 

vissa platser stått för mörkt och gått tillbaka i antal.  
 

 

 

 

  

Naturreservatet Björskogsnäs.  

Foto: Åsa Forsberg. 
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Skötsel och restaurering av träd 

I naturreservatet Kopparbergs äng har gamla och grova askar frihuggits 

och i naturreservatet Runsala utökades betesmarken år 2012 för att få 

med den gamla s.k. Runsala-eken i betet. Då gjordes även en första 

röjning för att befria eken från konkurrerande träd som växte upp i dess 

krona och under 2013 fortsatte den successiva frihuggningen av den. 

Röjning/avverkning av det mindre beståndet av ung planterad gran 

direkt söder om Runsalaeken påbörjades.  

 
Eken i Runsala. Foto: Karin Sund. 

Restaurering av betesmarker 

I Segersjö påbörjades för några år sedan restaurering av en kraftigt 

igenväxt betesmark med gamla vidkroniga ekar. Efter den första större 

röjningen har slyuppslaget varit stort. Det har även varit svårt att få 

igång utvecklingen av en betesgynnad vegetation på de restaurerade 

ytorna. Orsaken har varit fel sorts betesdjur, för få djur och ineffektiv 

röjning av uppkommande sly. Tillsammans med den samarbetsvillige 

djurhållaren, som är arrendator i Segersjö, löste vi problemet. Nu betar 

dikor istället för ungdjur från mjölkbesättningen området och antalet 

djur är det dubbla. Med djurhållarens hjälp sker nu också röjningen av 

uppkommande sly mer regelbundet och under sommartid istället för 

vintertid, vilket är effektivare. Beteshävden var i år betydligt mycket 

bättre än de senaste åren.  

 

Restaureringen av igenväxt betesmark i Kopparbergs äng fortsätter 

successivt. En mindre del restaureras årligen, vilket gör att betesdjuren 
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hinner med att beta de nyöppnade ytorna. Vilket i sin tur minskar 

behovet av manuell röjning av uppkommande sly.  

 

I Tomta hagar och Geråsen behövs det fortfarande årlig underhålls-

röjning i betesmarkerna, där tidigare större restaureringsåtgärder gjorts.  

Synliggörande av jättegrytorna i Sveafallen 

Den norra delen av naturreservatet Sveafallen har under året genomgått 

en större slyröjning som åskådliggör de geologiska formationerna i 

området bättre. Området har skyddats på grund av att det är ett välkänt 

område för den geologiska forskningen kring Ancylussjöns forna utlopp 

under den senare delen av istiden. Det är också ett populärt frilufts-

område. Spår av isavsmältningen kan ses i form av djupa strömrännor, 

jättegrytor och flyttblock.   

 
Jättegrytor i Sveafallen. Foto: Jesper Pietsch. 

 

Arbetet med löpande skötsel i Örebro län under 2012 

Av de 2,7 miljoner kr som vi under 2013 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 restaurerings-

arbeten. 

Slåtter 

Totalt sker ängsbruk/slåtter årligen i ett 15-tal områden. Vi har för tredje 

året i rad testat manuell lieslåtter i känsliga områden, dels i områden 

med fornlämningar (Snavlunda-Tjälvesta), dels i områden med steniga, 
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ojämna och blöta partier (Sixtorp). Förutom att undvika markskador 

finns andra värden med att utföra slåttern med lie, t.ex. inget buller, inga 

utsläpp och möjligheter till detaljhänsyn. Ängsmarken i Tjälvesta äng är 

en kulturmiljöhistoriskt viktig plats med relativt nyupptäckta forn-

lämningar. Dessa består av fossil åkermark samt gravar, troligtvis från 

järnåldern. Många av lämningarna är känsliga för körning med traktorer 

och andra motorfordon. Under 2013 genomfördes därför ett försök med 

lieslåtter, handräfsning och bärgning med hjälp av häst i området. 

Resultatet blev väldigt bra. Ängen blev mycket välslagen till ungefär 

samma pris som vi tidigare har betalat för maskinell slåtter. Lieslåttern 

utfördes av ett tiotal unga personer, knutna till ett nätverk för kunskap 

och utveckling av liebruk. Årets traditionella och tysta slåtter 

uppmärksammades även av media. Årets lieslåtter har gett oss mer 

kunskaper om lieslåtterns kostnadseffektivitet jämfört den vanliga 

slåttern som ofta är en kombination av traktorer och motormanuella 

minislåtterbalkar. 

 

I Sixtorp finns dessutom en naturskola och eleverna uppskattar den 

traditionella skötseln med lie. Här bidrar därför reservatsskötseln med 

pedagogiska värden. 

Lieslåtter i Tjälvesta äng. Foto: Karin Sund 

 
Kontakter med djurhållare 

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

hävdade områden. Detta är 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. Allt oftare får vi nu 

ersätta markägare för att de ska ha sina djur i betesmarker, en skillnad 

mot tidigare då djurhållare ofta nöjde sig med att söka miljöstöd. 

 
Natura 2000-områden  

I Natura-2000 området Lekhyttan (SE0240140) har en större insats 

gjorts under året. Åtgärdens syfte var att på nytt möjliggöra betesskötsel, 

som är nödvändig för den fortsatta skötseln av områdets naturvärden 
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knutna till artrika gräsmarker. Arbetet innebar nedtagning och 

borttransport av äldre stängsel med upphörd funktion (fårnät och el-

vajer), uppsättning av nytt rovdjursavvisande stängsel (ca 2700 m) p.g.a. 

närhet till aktivt vargrevir samt viss röjning och gallring. Åtgärderna 

kostade ca 300 000 kr och kan till sitt innehåll sägas vara vägledande för 

de behov som finns för många av våra hävdade Natura2000-områden 

som inte är naturreservat. Dessa områden har tidigare ofta haft de minsta 

insatserna från reservatsförvaltningen. Många markägare saknar eller 

reducerar sina betesdjur av åldersskäl och stängslen är på väg att bli 

undermåliga. Genom att erbjuda välfungerande stängsel, säker vatten-

tillgång och stimulera till samarbete kring daglig djurtillsyn kan 

Länsstyrelsen hjälpa till att få in nya djurhållare i Natura 2000-områden 

som annars riskerar att sluta hävdas.   

 

Betesmarksskötsel, exempel på effektiviseringsarbeten 

Fortfarande finns gamla taggtrådsstängsel som behöver bytas ut, t.ex. i 

Runsala. I samband med uppsättning av nytt stängsel kan ofta 

rationaliseringar göras som minskar den totala stängsellängden och som 

medför en effektivare skötsel och också underlättar för besökare. I 

Runsala var t.ex. den markerade stigen genom betesmarken tidigare 

bortstängslad eftersom stängsel fanns på båda sidor av stigen. Nu finns 

endast ett stängsel kvar längs vägen, vilket delar in betesmarken i två 

fållor. Grindar har monterats, som gör det enkelt att flytta betesdjuren 

mellan fållorna. Grindarna styr även besökarna till den fålla som 

betesdjuren för tillfället inte befinner sig i. Det manuella skötselbehovet 

minskar även när stigen ingår i betesfållorna. Betesdjuren kommer till 

stor del att sköta stigen och hålla gräsvegetationen kort.  

 

I Segersjö har vi också rationaliserat betesdriften och skötseln genom att 

sätta upp nytt stängsel. Tre betesfållor som tidigare var skilda åt har nu 

blivit två fållor. Dessa två betesfållor har även bundits samman genom 

att en gammal brukningsväg med intilliggande åkerholme har stängslats 

in. Därmed har det blivit enklare för djurhållaren. Samtidigt minskar 

skötseln av brukningsvägen och den gamla grova eken på åkerholmen, 

eftersom de numera ingår i en betesfålla.  

 

I Herrfallsäng har betesdriften förenklats genom anläggning av en 

vattenanordning i den västra fållan. Djurhållaren behöver inte längre 

köra vatten till betesmarken och vi slipper körskador, som orsakades av 

vattentransporten. Infarten till den östra betesfållan har under flera år 

varit väldigt dålig för djurtransport, men har i år förbättras, vilket också 

förenklar betesdriften i reservatet. 

 

I Sixtorp genomfördes några relativt kostsamma ändringar av befintligt 

stängsel sett till den korta sträckan. Dessa var dock påkallade efter flera 
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Byte av gamla bjälksättar i 

dammluckorna i Tysslingen. Foto: 

Michael Andersson. 

 

års diskussioner för att underlätta för entreprenörer som utför skötsel. 

Åtgärden kan sägas vara typisk för de justeringar som uppkommer efter 

att erfarenheter av ett visst område samlas över åren. I Sixtorp var det 

för att öka tillgång på fastmark och kortaste körväg som var avgörande 

för att ändra stängsel samt göra nya öppningar. Då stängslet är av 

rovdjursavvisande karaktär krävdes särskild kompetens hos entreprenör 

för att klara justeringen. 

  
Skötsel av våtmarker – exemplet Tysslingen 

Skötsel och restaurering av Örebro läns stora våtmarker, som Tysslingen 

och Kvismaren, är exempel på områden där det årliga schablonbidraget 

inte räcker till. Samtidigt är naturvärdena här mycket stora och 

besökarantalet stort. Vidare är många markägare berörda och olika 

ideella föreningar verkar i områdena. Finansiering från andra håll har 

därför varit nödvändig för att mäkta med såväl restaureringsinsatser som 

löpande skötsel. I Kvismaren har restaureringar pågått under många år 

genom särskilda insatser och stöd från Jordbruksverket och i Tysslingen 

pågår nu ett LIFE+-projekt. 

Tysslingen 

Under 2013 har Örebro 

kommun förbättrat vatten-

regleringsanordningarna i 

Tysslingen, bl a förstärkt 

regleringsvallen i sjöns södra 

ände, samt bytt ut gamla 

bjälksättar i dammluckorna 

mot en ny bättre konstruktion. 

Åtgärderna syftar till att 

minska läckage av vatten ur 

sjön och ökar möjligheterna att 

hålla vattnet på önskvärda 

nivåer vid olika tider på året. 

Länsstyrelsen har deltagit i 

möten med den arbetsgrupp av 

markägare, djurhållare och 

Örebro kommun som sköter 

vattenregleringen och har 

därigenom varit delaktig i 

planeringen av dessa åtgärder. I 

samma arbetsgrupp finns nu ett 

pågående arbete för att sprida 

kunskaper om Tysslingens 

reglering och den gällande 

vattendomen. Det är t.ex. viktigt att sprida information om olika 
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vattennivåers effekter på kringliggande betesmarker och åkermarker till 

jordbrukare och allmänhet i trakten. Arbetet ska leda fram till 

information via Länsstyrelsens hemsida. Länsstyrelsen deltar i 

framtagandet av materialet och har bidragit med ersättning för arvoden 

till sakkunniga.  

 

Tillsammans med Örebro kommun och jordbrukare vid Tysslingen har 

även arbetet gått vidare med att hitta avsättning för våtmarksgräs, för att 

möjliggöra slåtter som en framtida skötselmetod. Sedan ett par år har 

olika lösningar för kvittblivning av slåttrat material undersökts, bl a 

biogasproduktion. En storbal med våtmarksgräs (starr) sändes till ett 

företag i Tyskland i syfte att testa om materialets potential för utvinning 

av biogas blir större om det sönderdelas med en extruder. Extrudern 

sönderdelar biologiskt material med tryck och värme. Resultatet visade 

att extrudern ökar volymen gas jämfört med manuell hackning av 

våtmarksgräset. Örebro kommun har under 2013 gått in som delägare i 

Karlskoga kommuns nya biogasanläggning. Arbetsgruppen kommer 

parallellt med biogasförsöken att undersöka möjligheterna att göra 

pellets till förbränning av våtmarksgräs. Erfarenheter av detta 

inhämtades under året vid en studieresa till Polen inom ramen för LIFE+ 

Reclaim, där den polska fågelskyddsorganisationen OTOP startat 

pelletsfabriken OTOPellet med stöd av EU:s LIFE-fond i ett projekt vid 

Biebrza nationalpark.  

 

Länsstyrelsen har även samarbetat med Örebro kommun med att ta 

vattenprover som underlag för planering av framtida åtgärder i syftet att 

förbättra Tysslingens ekologiska och kemiska status. Det inledda 

projektet LIFE+ Reclaim kommer också bidra till höjd kunskapsnivå, 

vilket behövs för att planera för framtida åtgärder för Natura 2000-

området Tysslingen.  I dagsläget är sjön utsatt för stark negativ påverkan 

genom avsättning av sand, silt och lerpartiklar från det största tillflödet 

Blackstaån. Sjön grundas upp framför allt i dess norra ände p.g.a. 

avsättningen av cirka 180 ton suspenderat material per år. 

Uppgrundningen bidrar till igenväxningen av sjöytan i sjöns norra del 

(Blackstaåns delta). Behovet av att minska transporten av 

mineralpartiklar via Blackstaån till Tysslingen bedöms vara mycket stort 

inom en nära framtid.  

Kvismaren 

Kvismaren är en av Sveriges mest värdefulla fågelsjöar. 

Restaureringsarbetet har pågått under många år och är nu i sin slutfas. 

Besökarantalet är mycket högt, vilket innebär stora återkommande 

åtgärder. Toaletterna vid Öby kulle rengörs med hjälp av högtryckstvätt 

och papper fylls på en gång per veckan. Under högsäsong (15 maj – 20 

juli, 15 aug – 15 okt) två gånger per vecka. Sophämtning, Skräp-
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plockning, vedförsörjning, röjning och klippning längs alla stigar en 

gång per år, snöplogning p-plats till helgerna, tillsyn och vid behov 

underhåll av parkeringsplatser och rastmöbler.  

Varje år sker även regelbundet återkommande skötselåtgärder som t.ex. 

elabonnemang och tillsyn av pumpar för vattenreglering i våtmarkerna 

och till stängsel runt vissa betade områden, putsning av våtmarker och 

strandängar som inte får miljöersättning och röjning av 

igenväxningsvegetation på delar som inte betas.  

Ett antal större åtgärder har gjorts under 2013. 

 Fräsning två gånger i våtmark för att skapa vattenspeglar i 

vassen. Våtmarken på Sörbys fastighet söder om kanalen och 

mitt emot Fågelsjön. 

 Alla gångvägar som utgår från Öby kulle fick 2013 ett större 

underhåll än det årliga.  

 Rensning av dike i Västra Kvismaren, norr om kanalen. Diket 

som rinner genom den betade strandängen anses ha trampats igen 

av betesdjuren. Stängsel kommer att sättas upp längs båda sidor 

av diket och därefter får avvattningsföretagen själva bekosta 

dikesrensningar.  

 Bro över Hidingstabäckens utlopp i Kvismare kanal har byggts. 

Bron är konstruerad för tunga maskiner, vilket behövs för att på 

både kort och lång sikt kunna sköta strandängarna i västra delen 

av Västra Kvismaren. Kostnad  

 För att förbättra tillgängligheten för betesdjuren och även 

maskiner som kan behövas för skötseln, har ett par nya trummor 

har lagts i diket vid Skarven. Samma dike vars utlopp i 

Hidingstabäcken flyttades i samband med mjältbrandsutbrottet 

2011.  

Under 2012 påbörjades en stor restaureringsåtgärd i Östra Kvismaren. 

Restaureringen finansieras till 90% med EU-medel och resterande via 

schablonen och den totala kostanden uppgår till ca 2,8 miljoner kr. 

  
Exempel på 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, kalkkärrsgrynsnäcka och olika fjärilsarter. 

Nya artfynd! 

I år har några spännande artfynd gjorts. I Lejakärret observerades den 

Gulbukiga jättevapenflugan i somras. Den är beroende av rikkärr som 



 

 

 

 

 

PM 

2014-02-12 Dnr: 512-1142-2014 

  

  

16(39) 

hålls öppna och flockblommiga växter. Våra återkommande röjningar 

och slåttern har kanske gynnat denna art som är sårbar (VU) och inte 

känd sedan tidigare i Örebro län.  

 

Bibaggen observerades i Järleåns naturreservat tidigt i våras. Den 

gynnas av närvaro av vårsidenbiet i vilken dess larver utvecklas. Arten 

gynnas av den artrika betesmarken och öppna sandblottor som finns i 

Järleåns naturreservat. Bibaggen är nära hotad (NT). 

 

Vid Blackstaån i Tysslingen fann länsstyrelsens personal en tidigare 

okänd stor förekomst av rödlånke Lythrum portula (NT). Kanske länets 

största förekomst. Rödlånke verkar trivas bra på den hårdbetade tidvis 

översvämmade mineraljorden på åstranden.  

 
Rödlånke, troligen länets största lokal upptäcktes vid Tysslingen. Foto: Daniel 

Gustafson 

Småvatten med större vattensalamander 

För att släppa ner mer ljus och därmed gynna större vattensalamander 

och andra arter, som lever i småvatten, har några träd fällts och röjning 

utförts vid den nordligaste dammen i naturreservatet Tomta hagar.  

Bränning för att gynna mosippa 

Det är tio år sedan åtgärderna för att bevara mosippan i Vissbodamon 

påbörjades. Efter en stark tillbakagång, fanns det då bara två till tre 

plantor kvar. Tillsammans med ÅGP har vi i stort sett årligen bränt 

rishögar och sått in mosippa. Vid årets inventering noterades 385 vuxna 

plantor, vilket visar att vi har nått bevarandemålet i skötselplanen, som 

är 250 vuxna plantor. Vi har dock ännu inte nått målet om 
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självföryngring. Även back-

sippa har såtts in, med gott 

resultat även om bevarande-

målet om 50 vuxna plantor 

ännu inte är uppnått.  

Fågelkobbar i Hjälmaren 

Röjning av flerårigt sly för att 

gynna fisktärnor och andra 

sjöfåglar, som häckar på kala 

öar, utfördes på Stallgårn. 

Stallgårn är en liten ö i 

Hjälmaren, strax söder om Grundholmarna och ingår i Grundholmarnas 

naturreservat. Slyröjningen har under några varit eftersatt, men i början 

av 2013 var isförhållandena goda och det fleråriga slyet kunde röjas och 

föras bort från ön. Rishögar ska helst inte ligga kvar eftersom mink kan 

gömma sig i dem.  

 
Entreprenören Rikard Widlund röjer Stallgårn i Hjälmaren. Foto: Rikard Widlund. 

  

Foto: Karin Sund 
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Fjärilsåtgärder 

I Spångabäckens naturreservat har skötselåtgärder utförts för att gynna 

de sällsynta fjärilarna vädd- och asknätfjäril. Reservatet har sedan 2012 

utökats och dessa delar behöver restaureras för att skapa rätt livsmiljö 

för fjärilsarterna. Under året har delar av området röjts och gallrats för 

att gynna ask, olvon och ängsvädd som är fjärilsarternas värdväxter. 

Riktade skötselåtgärder för att gynna Väddnätfjärilen har utförts i Spångabäckens 

naturreservat, t.ex. avverkning, röjning och ringbarkning. Foto Åsa Forsberg. 

 
Friluftslivet i skyddade områden 

På grund av åtstramningar i schablonen har prioriteringar gjorts bland 

reservaten som behöver skötseltillsyn av friluftsanordningar som stigar, 

rastplatser, dass mm. I några reservat har skötseltillsynen dragits ned och 

i andra har arbete tillkommit genom avtal med nya entreprenörer. En 

hjälp i denna prioritering har arbetet med att placera länets samtliga 

naturreservat i ett nivåläggningssystem varit (Bilaga 1). I systemet finns 

5 nivåer där nivå 1 ofta är naturreservat med vildmarksprägel med få 

eller inga anläggningar och nivå 5 är reservat och nationalparker som har 

många och skötselkrävande anläggningar och är anpassade till 

människor med funktionsnedsättningar. Varje nivå har getts riktlinjer 

gällande vilka anordningar som ska finnas, hur informationen ska 

utformas och vilken skötseltillsyn den specifika nivån kräver. Syftet är 

att förenkla prioriteringsarbetet och skapa en likartad skötsel i hela länet. 

Under 2013 samlade vi 31 naturreservat med nivå 1 i ett så kallat 
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skyltningsprojekt. Reservatens entréer försågs med informationstavlor 

innehållande karta, föreskrifter och en kort informativ text om reservatet, 

efter att tidigare helt ha saknat information. 

 

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. Ett särskilt projekt tillsammans med Naturvårds-

verket pågår för att bygga entréer och införa det gemensamma 

varumärket för Sveriges nationalparker till den planerade invigningen 

2016. 

 

Ett annat exempel är Norra Vätterns skärgård. Området är extremt 

välbesökt och slitaget på hällar och i skogsmarkerna mycket stort. 

Behovet av sophantering är också omfattande och många av tunnorna 

måste tömmas flera gånger per vecka vilket blir kostsamt då allt arbete 

sker med båt. Här finns även dass och eldstäder som ska underhållas, 

vilket är nödvändigt för att minska slitaget i reservatet. Framöver 

behöver vi lägga mer resurser på att informera allmänheten om att man 

befinner sig i ett skyddat område, vilket idag kan vara otydligt med 

tanke på att det är en skärgårdsmiljö. 

 

Även om vi under senare år har haft ett riktat arbete för att reducera 

antalet anläggningar i våra skyddade områden så finns totalt i länet en 

mycket stor mängd anläggningar kvar. Dessa behöver finnas kvar och 

skötas för att dels vara direkt service och dels för att undvika oönskat 

slitage och negativ påverkan från t.ex. olovlig vedtäkt (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. 
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Naturreservatet Norra Vätterns skärgård 
 

Skötseltillsynsprojektet 

Under sommaren 2013 inleddes ett skötseltillsynsprojekt. Med 

skötseltillsyn avses inte lagtillsyn utan förvaltartillsyn av t.ex. gränser, 

anläggningar och skyltar. Projektet visade som förväntat att det finns ett 

stort behov av att förbättra gränsmarkeringar, producera ny information 

och underhålla friluftslivsanläggningar. 

Årligt underhåll av friluftsanordningar – exemplet Kindla 

Som nämnts är det årliga underhållet av besöksanordningar ett 

omfattande arbete. I Kindla, som kan fungera som ett exempel, finns ett 

omfattande ledsystem och under 2013 byttes drygt en km spång. Vissa 

sträckor har nätats och ledmarkeringar har underhållits. Förra årets 

storm- och snörika vinter gav upphov till mycket vindfällen och 

toppbrott över lederna. Arbetet med att röja undan dessa utfördes under 

våren. Vedförsörjning och underhåll av byggnader sker löpande. Fem 

vindskydd, ett utsiktstorn, en kolarkoja, en timmerstuga för över-

nattning, en timmerlada samt tre utedass finns i reservatet.  
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Nysatsningar – Exemplet Skärmarbodabergen  

I naturreservatet Skärmarbodabergen pågår en större informations- och 

tillgänglighetssatsning, till hälften finansierad med pengar från EUs 

landsbygdsprogram. Skärmarbodabergen har sedan ett tiotal år blivit 

känd som ett äventyrligt utflyktsmål, med spännande grottor, gamla 

tallar och kluriga stigar. Stigarna i reservatets norra del har under året 

märkts om med orange färg och försetts med hänvisningsskyltar. Några 

stigar har även tagits bort eller dragits om för att skapa ökad 

tillgänglighet och/eller minska slitaget på känslig natur. Eftersom platsen 

är så populär har vi satsat på att göra själva entrén extra tillgänglig. En 

större yta har hårdgjorts under året. Hit ska man kunna komma med både 

barnvagnar och rullstolar. Entréplatsen försågs även med två 

lättillgängliga rastbord samt en grillplats, båda anpassade för personer 

med nedsatt rörelseförmåga samt rullstol. Här har även ett ca 8 m stort 

Stigtillsyn, övre bilden, och ny 

spång i Kindla. Foto: Kjell Store. 
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plank för informationsskyltar satts upp (skyltar sätts upp under våren 

2014). Vid entrén har även en parkeringsplats byggts. För att möta 

enskilda önskemål och få in synpunkter från allmänheten och berörda 

organisationer började vi projektet med att bjuda in till ett informations- 

och diskussionsmöte 2010. I november 2013 höll vi ett sista möte med 

dem som var med på det första mötet, för att få in synpunkter på 

informationsmaterial under framtagande och för att avrunda dialogen. Vi 

bjöd samtidigt in till att medverka i invigningen av naturreservatet som 

sker i maj 2014. Medverkande i denna dialog har varit bland andra Nora 

kommun, markägaren Sveaskog, Regionförbundet, samt lokalkretsar 

från Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen, Kilsbergsfrämjandet 

och Svenska Turistföreningen. 

 

Entréplatsen vid Skärmarbodabergens naturreservat. Foto: Elisabeth Karlsson. 

Nysatsningar – Exemplet torpet i Herrfallsäng 

Herrfallsängs naturreservat består av en bit gammalt odlingslandskap. 

Slåtterängen ”Herrefallsängen” har slagits kontinuerligt sedan 1700-

talet, kanske längre. I området fanns också beteshagar och ängsmarker 

som i senare tid har använts som åker och i dag är bevuxna med lövskog. 

I reservatet finns bebyggelse från 1800-talets slut som fyller ett 

pedagogiskt syfte genom att förtydliga områdets historia och 

markanvändning. Under 2013 påbörjades ett projekt som dels syftar till 

att bevara ett av torpen, dels att tillgängligöra det för besökare som rast- 

och informationsstuga. Vi kommer även att satsa lite extra på att 

tillgängligöra torpet för personer med nedsatt syn genom att bygga ett 

ledstråk och ta fram ljudinformation. Projektet är ett exempel där vi har 

sökt externa medel för finansiering via Jordbruksverkets 

Landsbygdsutvecklingsmedel. 
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Nysatsning – Exemplet utsiktstorn vid Skagershultsmossen 

Skagerhultsmossen är en av Mellansveriges största högmossar. För ca 30 

år sedan uppfördes på initiativ av den lokala naturskyddsföreningen ett 

högt utsiktstorn som innebar en möjlighet att komma upp över 

kantzonsskogen och blicka ut över myrmarken och det omkringliggande 

landskapet. Detta torn var mycket otillgängligt för barn eller personer 

med nedsatt rörelsefunktion. I och med att Länsstyrelsen bildade 

naturreservat har ansvaret för tornet flyttats över till staten. En 

byggnadsteknisk undersökning dömde ut tornet 2012 och vi har därefter 

varit tvungna att stänga tornet för 

besökare. Under 2013 påbörjades 

planeringsarbetet för ett nytt torn. 

Det nya tornet ska utformas med två 

plan. Det lägre planet kommer vara 

tillgängligt dels för mindre barn 

samt äldre personer med enklare 

rörelsenedsättning, dels för personer 

med synnedsättning. Det kommer 

att fungera som en kombinerad rast- 

och informationsplats samtidigt som 

det ger viss kontakt med mossen och 

dess växt- och fågelliv. Det övre 

planet kommer att befinna sig över 

trädtopparna, på ca 12 meters höjd, 

så man får god överblick över 

mossen och det omkringliggande 

landskapet. Stigen fram till tornet kommer att jämnas till och förses med 

ett ledstråk för personer med synnedsättning och ny information med 

bland annat taktil karta och vippskyltar tillgängliga för barn kommer att 

framställas. Projektet ger en bredare grupp av besökare möjlighet att 

njuta av soluppgången en tidig vårmorgon. Detta är en upplevelse i 

yppersta särklass som endast få personer kunnat ta del av tidigare.  

Projektet är ytterligare ett exempel där vi har sökt externa medel för 

finansiering via Jordbruksverkets Landsbygdsutvecklingsmedel. 
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Utsikt från det nu avstängda tornet vid Skagerhultsmossen. 

Tillgänglighet 

I Länsstyrelsens arbete med skyddade naturområden arbetar vi löpande 

med tillgänglighet som en viktig fråga. I sex områden har vi sedan några 

år arbetat särskilt för att öka tillgängligheten för personer med 

rörelsenedsättning. Varje år kvalitetsgranskas dessa områden av 

Länsstyrelsens tillgänglig-hetskonsult (som själv sitter i rullstol), vilket 

under året har resulterat i genomförda åtgärder i Fagertärns 

naturreservat. Bland annat säkrades den hårdgjorda stigen utmed sjön i 

Fagertärns naturreservat med en kombinerad avåkningslist/ledstråk, en 

kant som kan följas med teknikkäppen för personer med synnedsättning. 

Därutöver förbättrades toaletten och områdets hårdgjorda ytor för att 

upprätthålla önskad tillgänglighetsstandard.  

 

I Kvismaren fick alla gångvägar ett lite större underhåll än det årliga. 

Eftersom det är så näringsrikt blir grusgångarna ganska snart beväxta av 

gräs och örter. Därför krävs en större insats med några års mellanrum för 

att de inte ska växa igen helt. För de delar av gångvägarna som ska vara 

extra väl tillgängliga för människor med nedsatt rörelsefunktion, krävs 

en skrapning minst en gång om året och ibland behövs även lite 

påfyllning av grus.  
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Under året har ansvarig förvaltare för de extra tillgängliga reservaten 

deltagit i Naturvårdsverkets, Riksantikvarieämbetets och Handisams 

utbildning om planering och genomförande av tillgänglighetsåtgärder i 

skyddade utomhusmiljöer. 

 
Tillgängliga stigar vid Fagertärn (överst) och Garphyttan (underst). Foto. Åsa 

Forsberg och Daniel Gustafson. 

 

Arbete med information och naturvägledning 2014 

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 
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har ett 30-tal skyltar, ett tiotal faktablad och två foldrar (varav en tryckt) 

producerats.  

 

 
Ny skylt för naturreservatet Djupdalshöjden. Produktion: Elisabeth Karlsson och 

Daniel Gustafson. 

 
Webben och Facebook  

På hemsidan förbättrar vi fortlöpande informationen för att göra det 

lättare att hitta ut till länets naturreservat/nationalparker. T ex 

kompletterar vi med information om hur man hittar dit, vilka 

anordningar som finns, temaguider till reservat utifrån olika aspekter m 

m. Under året har webben kompletterats med teckentolkad information 

om besöksvärda naturreservat i länet.  

 

Därutöver har ett 30-tal faktablad översatta till tyska publicerats på 

webben (www.lansstyrelsen.se/orebro/naturschutzgebiete). Hemsidan 

om skyddad natur, där bland annat vår naturreservatsguide ligger, är de 

mest besökta på Länsstyrelsens webbsida och uppdateras fortlöpande.  

 

http://www.lansstyrelsen.se/orebro/naturschutzgebiete
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Teckentolkade utflyktsguider finns på Länsstyrelsens hemsida 

(http://www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat-

och-nationalparker/utflyktsguide/Pages/Index.aspx) 

 

Länsstyrelsen har sedan 2012 en sida för länets naturreservat på 

Facebook (Naturreservat i Örebro län). Syftet med sidan är att nå ut 

bredare med information om vår verksamhet och våra naturreservat. Ett 

huvudsyfte är också att möjliggöra dialog med allmänheten genom 

kommentarer eller egna inlägg om sina besök i skyddade områden eller 

frågor till oss förvaltare. I december 2013 hade sidan ca 360 följare. 

 

 
Länsstyrelsens Facebooksida ”Naturreservat i Örebro län” (bild Facebook 2014-02-

10) 

 

http://www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat-och-nationalparker/utflyktsguide/Pages/Index.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat-och-nationalparker/utflyktsguide/Pages/Index.aspx
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Guidningar, mässor och invigningar  

I samarbete med Hopajola anordade Länsstyrelsen 12 guidade turer i 

länets naturreservat/nationalparker under rubriken ”Månadens reservat”, 

med en guidning per månad. Genom dessa guidningar skapas möjlighet 

att tillgodogöra sig naturupplevelser med professionell guidning, vilket 

kan passa dem som inte vågar sig ut på egen hand, har svårt att ta till sig 

skriven information e.d. Några av årets guidningsteman har varit 

kanotpaddling, färg och form i naturen, kryp i vatten vid badstrand i juli 

m.m. Ett syfte med guidningarna är förutom att nå ut med information 

och uppmuntra till friluftsliv även att ge möjlighet till dialog mellan 

länsstyrelsens personal och de som deltar i guidningen. Länsstyrelsens 

förvaltare försöker därför medverka själva under några guidningar varje 

år. Vi träffar även naturguiderna årligen vid årets slut för att diskutera 

året som gått och ha workshop kring kommande års guideprogram. 

 

Länsstyrelsen deltog även i Seniorfestivalen i Örebro med information 

och vägledning kring länets naturreservat och andra skyddade områden. 

Mässan var välbesökt och vi fick bra respons. 

Invigningar av naturreservat 

Ett eller två naturreservat brukar invigas varje år och den 14 september 

2013 invigdes naturreservatet Djupdalshöjden. Till invigningen var 

särskilt berörda och en bred allmänhet inbjudna. Ett 50-tal besökare 

deltog under dagen. Invigningen förrättades av Thyra Lundell, 

ordförande i Ställdalens naturstudieklubb. Länsstyrelsen deltog även i 

två invigningar av kommunala naturreservat: Ramshytte ängar i Örebro 

kommun och Hällkistan i Kumla kommun. 

 
Hans Ljungkvist pratar på invigningen av Djupdalshöjdens nr. Foto: Daniel Gustafson 
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Nytt varumärke i Tivedens nationalpark 

Tivedens nationalpark är under utvidgning och i samband med det 

kommer entréerna att byggas om, informationen att förnyas och det nya 

varumärket för Sveriges nationalparker att införas. Under året har 

Länsstyrelsen arbetat en del med att planera informationen i grova drag: 

dess placering vid entréerna och dess huvudsakliga innehåll. Fotografier 

har beställts och frågor kring informationen har även ställts i den 

besökarundersökning som genomfördes under sommaren. Vi har även 

informerat allmänheten om projektet som helhet på ett stormöte i 

anslutning till nationalparken. 

 

Uppföljning 

År 2013 genomfördes inventeringar av kärlväxter inom den 

obligatoriska uppföljningen av gräsmarker i skyddade områden. 

Gräsmarker inventerades i totalt 22 olika skyddade områden (natur-

reservat, Natura 2000-områden och nationalpark) med sammanlagt 45 

uppföljningsenheter. Det innebär att drygt hälften av uppföljnings-

enheterna i länets gräsmarker är inventerade en omgång. Resterande 

områden kommer att inventeras under 2014. 

 

Uppföljning av rikkärr genomfördes i samarbete med länets miljö-

övervakning. Planen var att inventera rikkärr i sju skyddade områden 

under säsongen 2012. På grund av barnsjukdomar i hand-dator-

applikationen kunde fältinventering till sist endast genomföras i ett 

skyddat område i Örebro län under 2012. Resterande sex områden 

inventerades istället under säsongen 2013. 

 

Liksom tidigare år genomförde Föreningen Kvismare Fågelstation, på 

uppdrag av länsstyrelsen, fågelinventeringar i naturreservatet Kvis-

maren. 

 

Åtgärdsuppföljning genomfördes i sex naturreservat (Björskogsnäs, 

Näsmarkerna, Lejakärret, Lannaforskärret, Bromängen och Bruns-

torpskärret). I Björskogsnäs inventerades länets rikaste bestånd av 

guckusko för att se om antalet plantor och blommande plantor förändras 

som följd av naturvårdande röjningar och gallringar. Syftet med 

åtgärderna är att restaurera tidigare betes- och slåttermarker som vuxit 

igen under de senaste decennierna. En större del av naturreservatet 

kommer framöver att betas under delar av säsongen. Detta gynnar 

förutom guckuskon förhoppningsvis även andra arter beroende av glesa 

skogar och öppna ängs- och betesmarker. Räkningen resulterade i 2535 

blommande stjälkar och 2527 skott inom naturreservatet. Under 2013 

har även övriga bestånd av guckusko i våra skyddade områden 

inventerats: Latorpsängarna, Älvhytteängen, Venakärret och Lejakärret. 

Normalt sker denna inventering inom floraövervakningen, men för att få 
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en samlad bild av artens utveckling i våra naturreservat valde vi att göra 

denna inventering under ett och samma år inom uppföljningen av 

skyddade områden. 

 

Även i Näsmarkerna har vissa gallringsarbeten gjorts och skogsbete 

införts. Här inventeras floran för att se vilken effekt åtgärderna får. I 

Lejakärret inventerades också ett nyrestaurerat rikkärr. I de tre 

ytterligare reservaten har rikkärrsrestaureringar nyligen påbörjats och 

inventeringarna 2013 syftade till att registrera ett utgångsläge för att 

sedan kunna följa upp eventuella förändringar i vegetationen. 

 

Ytterligare uppföljning har skett inom LIFE-projektet Reclaim i Natura 

2000-områdena Tysslingen och Venakärret. 2013 var projektets första år 

och de inventeringar som gjordes syftar till att få ett utgångsläge för att 

kunna se eventuella förändringar efter de åtgärder som genomförs. 

Bland annat inventerades fåglar på strandängarna vid Tysslingen, 

rikkärrsmossor i Venakärret och arter som kalkkärrsgrynsnäcka, 

väddnätfjäril och käppkrokmossa. 

 

Friluftslivet följdes upp m.h.a. besöksräknare i naturreservat och 

nationalparker (Tiveden, Björskogsnäs, Skärmarbodabergen och Harge 

uddar). 2013 är första året vi har besöksräknare i Örebro läns 

naturreservat och nationalparker. I Tivedens nationalpark har antalet 

besökare följts med hjälp av bilräknare under många år och så även 

2013. Bilräknare finns vid två entréer i nationalparken (Huvudentrén och 

Vitsand). Vid Huvudentrén skedde en ökning av antalet besökare 

jämfört med 2012, från ca 63 000 till 73 000. Normalt har de båda 

entréerna tillsammans ca 110 000 besökare årligen. I Tiveden 

genomfördes även en besökarenkät under sommar och tidig höst, som en 

del i ett projekt där länsstyrelsen i Örebro i samarbete med 

Naturvårdsverket utvidgar nationalparken, bygger om entréerna och 

inför nationalparkernas gemensamma varumärke. Huvudsyftet med 

enkäten var att få in synpunkter och kommentarer på dagens 

nationalpark och idéer för framtiden. 

 

Samarbete med andra aktörer 

Ledsystem  

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 inledde vi 

ytterligare ett samarbete med Regionförbundet om en ny ledsträckning i 

norra länet, den sk Postleden. Även Ljusnarsbergs och Hällefors 
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kommuner deltar i arbetet. Leden, som sträcker sig ca 4,5 mil och 

passerar flera naturreservat, blev så gott som färdig under 2013. 

 
Delar av Postleden där den söker sig genom flera närliggande naturreservat 

 
Postleden passerar Nordsjöns strand i naturreservatet Ställbergsmossen. Foto: Kjell 

Store 
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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 

vandringsslinga utanför reservatet, vilket förhoppningsvis kommer att 

bidra till ökat antal besökare i reservatet. 

 
Ekonomiska bidrag för skötsel  

Länsstyrelsen har bidragit med rådgivning till förvaltaren 

(Regionförbundet) av Stenbäckens naturreservat. Naturvårdsåtgärder 

(ringbarkning av gran m.m.) får därmed särskild uppmärksamhet bl.a. 

genom den lägerskola som finns i området. Ett mindre samarbete kring 

den ”praktiska naturvårdens pedagogik” har inletts genom samverkan 

kring information. Området kan fungera som ett litet men lättillgängligt 

”skyltfönster” för Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning. 

 
Samarbete med elever och lärare från Kvinnerstaskolan 

Länsstyrelsen har under året samarbetat med Naturbruksprogrammets 

skogsvårdsutbildning på Kvinnerstaskolan, ett naturbruksgymnasium 

norr om Örebro. Eleverna har under ledning av lärare från skolan och 

personal från Länsstyrelsen gjort enklare åtgärder i tre naturreservat och 

därigenom fått praktisk arbetslivserfarenhet. I Brunstorpskärret gjordes 

avverkningar och röjningar i rikkärret, i Dunderklintarnas naturreservat 

ersattes en trasig bro med en nybyggd och i Trystorps ekäng påbörjades 

restaurering av stigen genom reservatets västra del.   

 
Naturvårdsråd för Tivedens nationalpark 

I samband med att vi har inlett ett projekt med att utvidga Tivedens 

nationalpark så har vi startat ett naturvårdsråd för nationalparken. 

Deltagare är bl.a. kommuner, lokala turistföretag och ideella föreningar. 

 

 

Följande personer har bidragit till verksamhetsberättelsen Åsa Forsberg, 

Michael Andersson, Jesper Pietsch, Karin Sund, Daniel Gustafson, 

Tomas Gustafson, Anna-Karin Roos, Elisabeth Karlsson, Kjell Store och 

Johan Wretenberg. 

 

 

 

Johan Wretenberg 

Enhetschef Länsstyrelsen i Örebro län 

2014-02-14 
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Bilaga 1 Nivåläggning av naturreservat i Örebro län 

 

Riktlinjer gällande anläggningar, 

information och skötseltillsyn i 
naturreservat 

 

Dnr: 512-504-2014 Fastställd 2014-01-27 

 

Bakgrund 

Dokumentet är en utveckling av det tidigare dokumentet 

”policydokument nivåläggning av naturreservat”. Samtliga naturreservat 

är placerade i ett nivåläggningssystem. Där nivå 1 ofta är naturreservat 

med vildmarksprägel och få/inga anläggningar och nivå 5 är reservat och 

nationalparker som är anpassade till människor med 

funktionsnedsättningar och har många och skötselkrävande 

anläggningar. 

 

Nedan presenteras varje nivå med riktlinjer gällande vilka anordningar 

som ska finnas, hur informationen ska utformas och vilken skötseltillsyn 

den specifika nivån kräver. Syftet är att förenkla prioriteringsarbetet och 

skapa en likartad skötsel i hela länet. 

 
Nivå 1  

Beskrivning 

Naturreservat utan anläggningar, ofta med stark vildmarksprägel. Totalt 

omfattas 70 reservat. Exempel på nivå 1 reservat är Bofallsmossen, 

Trangärdet och Vissbodamon. 

 

Anordningar 

 En entré/ingång. 

 Om nödvändigt av trafiksäkerhetsskäl, en parkering för högst 5 

bilar. 

 Minst en informationstavla i storlek A2 med karta, förskrifter 

och en kort informativ text placerad vid entrén. 

 En beskrivningssida samt ett utskrivningsbart faktablad (pdf) för 

varje reservat ska finnas på Länsstyrelsen hemsida. 

Observera att ibland finns flera skyltställ/informationstavlor vid olika 

vägar som angränsar eller går igenom reservatet. Om avtal för 

uppsättning av skyltställ inte finns med markägare utanför reservatet bör 

skyltställ placeras innanför reservatets gräns. 
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Skötseltillsyn 

Dessa reservat behöver i regel ett tillsynsbesök vart tredje till vart femte 

år.  

Vid tillsynsbesöket bör följande åtgärder utföras:  

 Om P-plats finns utförs vid behov röjning av sly.  

 Informationstavlans skick kontrolleras och fotograferas. Rengör 

tavlan vid behov. Räta upp skyltställ så att det står rakt. 

Kontrollera att text och karta går att läsa utan svårighet. 

 Plockning av eventuellt skräp. 

 Status på reservatets gränsmarkeringar och ev. hörnstolpar 

besiktas översiktligt. 

 Kontroll av hänvisningsskyltarnas skick mot reservatet (där 

sådana finns). 

 Vid ett besök bör man ta en runda inne i reservatet då även nivå 

1 reservat kan vara välbesökt lokalt. 

 I reservat med vildmarksprägel, oftast med naturskog för fri 

utveckling, kan en kontroll av eventuella stormfällningar, svamp- 

eller insektsangrepp vara bra att utföra, gärna i anslutning till nya 

avverkningar gjorda utanför reservatsgränsen. 

 
Nivå 2 

Beskrivning 

Naturreservat som ofta har en stark vildmarksprägel med få 

anläggningar. Totalt omfattas 47 reservat. Exempel på nivå 2 reservat är 

Kamptjärnsbrännan, Råmossen och Kattegullsberget. 

 

Anordningar 

 En markerad stig eller rundslinga. 

 En entré/ingång. 

 Parkeringsplats för högst 5 bilar. 

 Minst en informationstavla i storlek A2 med karta, förskrifter 

och en kort informativ text placerad vid entrén. 

 En beskrivningssida samt ett utskrivningsbart faktablad (pdf) för 

varje reservat ska finnas på Länsstyrelsen hemsida. 

Observera att ibland finns flera skyltställ/informationstavlor vid olika 

vägar som angränsar eller går igenom reservatet.  

 

Skötseltillsyn 

Dessa reservat behöver tillsynsbesök vart annat till vart tredje år.  

Vid tillsynsbesöket bör följande åtgärder utföras:  

 P-platsen röjs vid behov.  
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 Informationstavlans skick kontrolleras och fotograferas. Rengör 

tavlan vid behov. Räta upp skyltställ så att det står rakt. 

Kontrollera att text och karta går att läsa utan svårighet. 

 Stigen med alla dess fasta anläggningar (stigvisare, spänger, 

broar etc) besiktas. Enklare åtgärder såsom bättring av 

ledmarkering, lättare röjning, kapning eller flytt av vindfällen 

över stig görs direkt på plats. Behov av större åtgärder noteras. 

 Plockning av eventuellt skräp. 

 Status på reservatets gränsmarkeringar och ev. hörnstolpar 

besiktas översiktligt. 

 Kontroll av hänvisningsskyltarnas skick mot reservatet (där 

sådana finns). 

 I reservat med vildmarksprägel, oftast med naturskog för fri 

utveckling, kan en kontroll av eventuella stormfällningar, svamp- 

eller insektsangrepp vara bra att utföra, gärna i anslutning till nya 

avverkningar gjorda utanför reservatsgränsen. 

 

Nivå 3 

Beskrivning 

Dessa reservat har flera anläggningar och är relativt välbesökta. Totalt 

omfattas 27 reservat. Exempel på nivå 3 reservat är Harge uddar, 

Gällberget och Älvhytteängen. 

 

Anordningar 

 Minst en entré/ingång. 

 Parkeringsplats för högst 5 bilar. 

 Framröjt och markerat stigsystem med möjlighet att välja stigar 

av olika längd och karaktär. 

 Minst en enkel rastplats eller ett vindskydd med eldstad eller 

bara en eldplats med vedförråd. 

 Minst en informationstavla i storlek A2 eller A1 med karta, 

förskrifter och informativ beskrivningstext, illustrationer samt en 

kort engelsk översättning (text och föreskrifter). 

 En beskrivningssida, gärna en bildsida samt ett utskrivningsbart 

faktablad (pdf) för varje reservat ska finnas på Länsstyrelsen 

hemsida. 

 Limblock med tryckta faktablad för några av de mest välbesökta 

reservaten. 

Skötseltillsyn 

Dessa kräver ett årligt tillsynsbesök och skötselåtgärder krävs 

regelbundet. Vi tillsynsbesöket bör följande åtgärder utföras: 
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 Röjning av P-plats utförs vid behov.  

 Informationstavlornas skick kontrolleras och fotograferas. 

Rengör tavlorna vid behov. Räta upp skyltställ så att de står rakt. 

Kontrollera att text och karta går att läsa utan svårighet. Ibland 

finns flera informationstavlor vid olika vägar som angränsar eller 

går igenom reservatet. 

 Skick på rastbord/vindskydd/eldplats kontrolleras. Vedförråd 

fylls på. 

 Plockning av eventuellt skräp. 

 Stigsystemet med alla dess fasta anläggningar (stigvisare, 

spänger, broar etc) besiktas. Enklare åtgärder såsom bättring av 

ledmarkering, lättare röjning, kapning eller flytt av vindfällen 

över stig görs direkt på plats. Behov av större åtgärder noteras 

och åtgärdas senare. 

 Status på reservatets gränsmarkeringar och ev. hörnstolpar 

besiktas översiktligt där de syns. 

 Kontroll av hänvisningsskyltarnas skick mot reservatet (där 

sådana finns). 

 I reservat med vildmarksprägel, oftast med naturskog för fri 

utveckling, kan en kontroll av eventuella stormfällningar, svamp- 

eller insektsangrepp vara bra att utföra, gärna i anslutning till nya 

avverkningar gjorda utanför reservatsgränsen. 

 

Nivå 4 

Beskrivning 

Dessa reservat är ofta välbesökta och har ofta många anläggningar som 

kräver kontinuerligt underhåll och tillsyn. Totalt omfattas 20 reservat. 

Exempel på nivå 4 reservat är Norra Vätterns skärgård, Kindla och 

Sörön. 

 

Anordningar 
Nivå 4 reservat har en utökad mottagningsapparat med anordningar som 

går utöver det som anges för nivå 3. 

 Minst en entré/ingång. 

 Parkeringsplats för minst 5 bilar. 

 Framröjt och markerat stigsystem med möjlighet att välja stigar 

av olika längd och karaktär. 

 Minst en enkel rastplats eller ett vindskydd med eldstad eller 

eldplats med vedförråd. 

 Minst en torrtoalett, större parkeringsplats, övernattningskoja, 

utsiktstorn etc 
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 Minst en informationstavla i storlek A1 med karta, förskrifter 

och en informativ beskrivningstext, illustrationer samt en kort 

engelsk översättning (text och föreskrifter). Vid behov ska det 

finnas en illustrerad karta. 

 En beskrivningssida, gärna en bildsida samt ett utskrivningsbart 

faktablad (pdf) för varje reservat ska finnas på Länsstyrelsen 

hemsida. 

 Tryckt folder för de mest välbesökta reservaten. Några av de 

mindre reservaten kommer att ingå i större temafoldrar 

tillsammans med andra reservat (t.ex Sörön och Brattforsen. 

 Limblock med tryckta faktablad för de mindre reservaten som 

inte behöver karta för orientering (t.ex Herrfallsäng, Fåran och 

Grundholmarna). 

Skötseltillsyn 

Dessa reservat kräver kontinuerlig tillsyn och underhåll av anläggningar 

under högsäsong. I de reservat som har dass krävs tillsyn varje vecka 

under högsäsong. En lokal tillsynsman som bor nära reservatet är att 

föredra, genom detta kan många mindre ärenden gå direkt till 

tillsynsmannen utan att behöva passera Länsstyrelsen. 

 Röjning av P-plats utförs vid behov.  

 Informationstavlornas skick kontrolleras och fotograferas. 

Rengör tavlorna vid behov. Räta upp skyltställ så att de står rakt. 

Kontrollera att text och karta går att läsa utan svårighet. Ibland 

finns flera informationstavlor vid olika vägar som angränsar eller 

går igenom reservatet. 

 Skick på rastbord/vindskydd/eldplats kontrolleras. Vedförråd 

fylls på. 

 Plockning av eventuellt skräp. 

 Stigsystemet med alla dess fasta anläggningar (stigvisare, 

spänger, broar etc) besiktas. Enklare åtgärder såsom bättring av 

ledmarkering, lättare röjning, kapning eller flytt av vindfällen 

över stig kan göras direkt på plats. Behov av större åtgärder 

noteras. 

 Vedförråd till eldplatser fylls på kontinuerligt.  

 Övernattningskoja, torrtoalett, utsikttorn etc besiktas.  

 Status på reservatets gränsmarkeringar och ev. hörnstolpar 

besiktas översiktligt. 

 Kontroll av hänvisningsskyltarnas skick mot reservatet (där 

sådana finns). 

 I reservat med vildmarksprägel, oftast med naturskog för fri 

utveckling, kan en kontroll av eventuella stormfällningar, svamp- 
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eller insektsangrepp vara bra att utföra, gärna i anslutning till nya 

avverkningar gjorda utanför reservatsgränsen. 

 

Nivå 5 

Beskrivning 

Dessa reservat består av några av länets mest välbesökta och är 

dessutom tillgänglighetsanpassade. För närvarande finns 6 skyddade 

områden med utökad tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning, främst med inriktning mot nedsatt rörelseförmåga. 

Dessa är Garphyttans nationalpark, Tivedens nationalpark, Fagertärn, 

Trystorp, Kvismaren och Knuthöjdsmossens naturreservat. I framtiden 

kan även reservat anpassade för syn- eller hörselnedsättningar komma 

att höra till nivå 5. Det är då inget krav att dessa reservat även måste 

erbjuda hårdgjorda stigar om miljön inte lämpar sig för det.    

 
Anordningar 

Nivå 5 reservaten har en mottagningsapparat som motsvarar nivå 3 eller 

4 men därutöver även  

anpassningar för ökad tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning i hela eller delar av reservatet. Förutom 

anordningar enligt nivå 3 eller 4 ska följande finnas: 

 Utförlig beskrivning på Länsstyrelsens hemsida av hur området 

ser ut och eventuella hinder man kan möta. 

 Tryckt folder för reservatet där tillgängligheten beskrivs. 

 En tryckt temafolder med information om länets alla 

tillgänglighetsanpassade reservat. 

 Hårdgjorda stigar alt spänger med tillräcklig bredd och 

vändradier för rullstolar. 

 Hårdgjorda rastplatser med rastbord/bänkar anpassade för rullstol 

och personer med nedsatt rörelseförmåga. 

 Dass anpassat för rullstol. 

 Informationstavlor anpassade för rullstol och personer med 

nedsatt rörelseförmåga. 

Skötseltillsyn 

Dessa reservat behöver kontinuerligt kvalitetsgranskas för att hålla den 

höga nivå av tillgänglighet som vi utlovar. Här krävs tillsyn av 

anläggningarna flera gånger per säsong och ev. brister ska åtgärdas 

omgående. De handikappsanpassade dassen behöver tillsyn/städning en 

gång per vecka under högsäsong. (En kvalitetssäkring av alla 

anläggningar har utförts under flera år av en anlitad funktionsnedsatt 

person). I samband med tillsyn av nivå 5-reservaten bör aktuell status på 
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anläggningarna och information om reservaten uppdateras på hemsidan 

omgående. Utförs tillsynen av en konsult bör denna rapportera en 

skriftlig statusbeskrivning som kan fungera som underlag för 

uppdatering av webbtexten. 

Förutom tillsynsåtgärderna för nivå 3 och 4 bör följande utföras varje år:  

 Underhåll av de hårdgjorda stigarna genom krattning av löv, 

utjämning eller påfyllning av massor. 

 Översyn och underhåll av anpassade möbler, dass och andra 

anläggningar efter behov.  

 Översyn och uppdatering av tillgänglighetsbeskrivningarna på 

webben (gärna kompletterat med nytagna fotografier) 

 

 


