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Verksamhetsberättelse för skötsel och 

förvaltning av skyddade områden i Örebro 
län budgetåret 2014, NV-07490-14   

Ekonomisk del 

 
Redovisningen nedan avser följande bidrag: 

7010 000 kr Schablonbidrag prot. NV-01076-14 

Projekt Tiveden beskrivs i särskild bilaga 

 

Sammanfattning  

Schablonbidraget till Örebro län är idag för lågt med tanke på den 

snabba utvecklingen av antal reservat i länet (Fig. 1). Schablonen har 

minskat från 7 370 000 kr år 2010 till 7010 000 kr år 2014. Vi har under 

flera år tvingats prioritera mycket hårt hur våra medel ska fördelas och 

en stor skuld har skjutits upp på framtiden för alla ingående delar i 

reservatsförvaltning. Vi prioriterar skötsel av hävdade marker, rikkärr, 

våra stora fågelsjöar och dess strandängar. Vi prioriterar också frilufts-

livsåtgärder i våra mest besökta områden och de områden där vi har 

gjort särskilda satsningar för personer med funktionsnedsättning. 

 

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

p.g.a. ett snabbt antal stigande naturreservat, kostade 900 000 kr år 

2014. Vi bedömer att vi behöver gränsmarkera för 1,5 miljoner årligen 

för att komma ikapp med utmärkningen. Trots stora insatser i att märka 

ut reservatsgränser under senare år har vi fortfarande ett stort antal 

skyddade områden som ännu inte är gränsmarkerade. Vidare kommer 

ESAB-paketet leda till stora kostnader för gränsmarkering. Vi ser även 

ett betydande behov av att underhålla äldre målade gränser, något som 

vi inte gjort på flera år. 

 

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 
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schablontilldelningen inte följer de ambitiösa och bra målen i Värna-

Vårda-Visa. 

 

Förutom intäkter från främst jaktarrenden så hade vi inga intäkter 2014.  

 

 
Fig. 1. Antal områden som skyddats i Örebro län (undre figuren). 

 

Ekonomisk sammanfattning - Särskilda insatser 

Vi fick inga medel 2014. 

 
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 som belastar schablonen. 

 
Kostnader redovisade under ”övrigt” 

Kostnader under övrigt understiger 30 000 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 2014 fått miljöstöd från Jordbruksverket 

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

(RECLAIM), vilket innebär ett mycket viktigt tillskott för skötsel och 

restaurering av två våtmarker, Tysslingen och Venakärret. Under året 

har vi även fått bidrag från landsbygdsprogrammet (LBU) för att jobba 

0

50

100

150

200

250

1
9

0
9

1
9

1
3

1
9

1
7

1
9

2
1

1
9

2
5

1
9

2
9

1
9

3
3

1
9

3
7

1
9

4
1

1
9

4
5

1
9

4
9

1
9

5
3

1
9

5
7

1
9

6
1

1
9

6
5

1
9

6
9

1
9

7
3

1
9

7
7

1
9

8
1

1
9

8
5

1
9

8
9

1
9

9
3

1
9

9
7

2
0

0
1

2
0

0
5

2
0

0
9

2
0

1
3

A
n

ta
l s

ky
d

d
ad

e
 o

m
rå

d
e

n
 

År 

Antal skyddade områden i Örebro län 



 

 

 

 

 

 

REDOVISNING 

2015-02-13 Dnr: 512-911-2015 

  

  

3(35) 

med tillgänglighet och information i tre naturreservat. Genom LBU har 

vi möjliggjort att Naturvårdsverkets kulturhistoriskt intressanta bygg-

nader i Herrfallsäng kan renoveras (ett torp samt uthus) och 

tillgängliggöras för allmänheten. Vindskydd för barn har byggts i 

Snavlunda och Tjälvesta, och vid Skagerhultsmossen rivs ett gammalt 

utsiktstorn och ersätts av ett nytt och mer tillgängligt torn. Totalt bidrag 

från LBU är drygt tre miljoner kr och arbetena slutförs under våren 

2015. Under året avslutades ett annat LBU-projekt, upprustning av 

entréer och leder i det välbesökta Skärmarbodabergen. Att länsstyrelsen 

måste förlita sig på att söka in externa medel för att förvalta statligt 

skyddade områden ser vi som en nödlösning. På sikt ser vi det som 

nödvändigt att schablonbidraget justeras upp till en mer rimlig nivå.  

 

Entreprenörer i naturreservat 

Vi har anlitat ett 100-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 förhopp-

ningsvis till ökat intresse för den skyddade naturen och ökad förståelse 

för vårt arbete med att värna den biologiska mångfalden. Närmare 90 % 

av vårt schablonbidrag användes till konsulter och naturvårdsentre-

prenörer. Beräknat på en snittlön på 350 kr i timmen (exkl. moms) 

motsvarar detta närmare elva årsarbetskrafter. Det faktiska antalet 

årsarbetskrafter som våra skyddade områden genererar är dock betydligt 

större. Till detta tillkommer nämligen miljöstöd som lantbrukare söker i 

skyddade områden och medfinansieringsprojekt som LIFE+ och LBU. 

Enbart vårt life-projekt RECLAIM genererar 25 miljoner kronor varav 

merparten går till entreprenörer och inköp av material. Till detta kan 

läggas naturturismen som får allt större betydelse i vårt län. 

 

Effekter och resultat från genomförda skötselåtgärder – 

Schablonen 

 
Förvaltningens uppbyggnad i Örebro län 

I Örebro län har vi valt att jobba distriktsvis med förvaltningen. På så vis 

blir det tydligt för andra aktörer vilka förvaltare som ansvarar för olika 

skyddade områden (Fig. 2). De personer som arbetar med uppföljning, 

informationsarbete samt fastighetsförvaltning ansvarar för alla skyddade 

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

 

Förvaltare –  Sex förvaltare arbetade under 2014, fördelade på tre 

distrikt (Tomas Gustafson, Anna-Karin Roos, Åsa Forsberg, Kjell Store, 

Michael Andersson och Karin Sund). Dessutom arbetade ytterligare en 

person, Jesper Pietsch, i huvudsak med life RECLAIM. 

  

Naturinformatörer – Två personer (Daniel Gustafson och Elisabeth 

Karlsson). 

 

Uppföljning – Två personer (Daniel Gustafson och Erik Göthlin) 

 

Fastighetsförvaltning – Två personer (Anna-Karin Roos och Johan 

Wretenberg) 

 
Hur schablonen fördelades i Örebro län 2014 

Fig. 3 beskriver hur schablonen fördelades mellan olika kostnads-

kategorier 2014.  

  

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 markerade gränser. Vi ser det som ett mycket stort 

problem att utmärkningen av gränser tar en så stor del av vår budget 

(10-15% årligen) och vi anser att dessa åtgärder borde finansieras från 

annat håll eftersom det sker på bekostnad av naturtypsskötsel och 

arbetet med friluftsliv och information. Eftersläpning av gränsmålning 
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är också ett irritationsmoment för grannar som bedriver verksamheter på 

grannfastigheter och för allmänheten som vill besöka reservaten. Risken 

för gränsöverträdelser vid t.ex. skogsbruk utanför reservaten är också 

överhängande om gränserna inte är tydliga. 

 

Kostnader för uppföljningen hamnade strax under rekommenderade 5 

procent.  

 

Örebro län brukar normalt ha en ganska jämn kostnadsfördelning mellan 

insatser för friluftsliv och information och naturtypsskötsel, så även 

2014. 

 

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

Örebro län 2014. Kostnaden för byggnader och anläggningar m.m. är 0%. Verklig 

kostnad är dock större. Orsaken är att kostnader har förts till posten friluftsliv och 

information. 

 

Naturtypsskötseln i Örebro län under 2014 

Kostnaden för naturtypsskötsel uppgick till närmare 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.  
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Örebro län är rovdjurstätt och vi sätter numera i de flesta fall upp 

rovdjurssäkra stängsel, vilket har resulterat i att kostnaderna för nya 

stängsel har stigit. 

 

 
Fig. 4. Skötselåtgärdernas fördelning i Örebro län 2014. 

 

 
Fig. 5. Kostnaden per naturtyp, fördelning i Örebro län 2014.  
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Restaureringsarbeten i skyddade områden under 2014 

De största restaureringsinsatserna har gjorts inom ramen för 

länsstyrelsens life-projekt (RECLAIM), som redovisas särskilt. Kost-

naderna för restaureringsarbeten med hjälp av schablonbidrag uppgick 

till 965 000 kr. Det är dock inte alltid lätt att klassa vad som är 

restaureringsarbeten och vad som ingår i den löpande driften. 

Restaurering av våtmarker och betesmarker var de största posterna, ca 

400 000 kr var. Ädellövskogar restaurerades för 136 000 kr.  

 

Nedan beskrivs några exempel på restaureringsinsatser under 2014 

Restaurering av slåtterängar 

Slåttermyren i Övre Nittälvsdalen började restaureras under 2013. 

Sommaren 2014 inventerades floran och på sensommaren utfördes 

slåtter. På slåtterängen noterades 39 kärlväxtarter t.ex. slåtterblomma, 

kärrspira och Jungfru Marie nycklar. Under hösten observerades 

brandgul trumpetsvamp. Hösten 2014 plockades den gamla slåtterladan 

ner för att renoveras under vintern. Slåttermarkerna ligger i norra 

länsdelen, Ljusnarsbergs kommun, och är igenvuxna sedan 30-40-talet. 

Omgivningarna präglas i dag av naturskogsartad barrblandskog. Den 

historiska markanvändningen visar tydligt på att delar i reservaten haft 

betydande slåtterarealer. Framtida skötsel kommer att bestå av 

återkommande slåtter och röjningar vartannat till vart tredje år.  

 

 
Åsa inventerar floran på slåttermyren i Övre Nittälven tillsammans med 10 000 knott. 

Foto Kjell Store  
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I samarbete med ÅGP och med LBU-medel har ett nytt stängsel satts 

upp i naturreservatet Älvhyttan, med syfte att hålla vildsvin ute från 

ängen. Även i Herrfallsäng har vi vildsvinssäkrat genom att sätta upp 

låga eltrådar. I Älvhyttan växer rikligt med svinrot som är värdväxt för 

den sällsynta svinrotsvecklaren. I Herrfallsäng finns en värdefull 

fjärilsfauna och en mycket artrik ängsmark. Båda ängarna var akut 

hotade av vildsvinen och deras bök.  

 

 
Svinrot i naturreservatet Älvhytteängen. Här finns den mycket sällsynta 

svinrotsvecklaren som nu hotas av vildsvinsbök! Foto: Åsa Forsberg. 

 

Blacksta är ett naturminne som bildades för att skydda backsippa. Här 

har det under en längre tid saknats hävd med följden att backsippan 

successivt har minskat i antal. I samarbete med ÅGP och genom 

medfinansiering av LBU-medel har en avverkning genomförts och större 

delen av fältskiktet är åter solbelyst. I fortsättningen ska området hävdas 

årligen genom slåtter och förhoppningsvis kommer backsippan att sprida 

sig och öka i antal.  

Restaurering av betesmarker 

I delar av Tåsta har en betesmarksrestaurering på ca 3,1 ha inletts tack 

vare ett samarbete med en lokal getmjölksproducent. Betesmarksdelen 

har ett högt naturvärde knutet till långvarig hävd och en kalkrik 

berggrund som bl.a. hyser den hotade arten hällebräcka. Marken började 

växa igen under 1950-talet med gran och lövträd, vilket har lett till att 

naturvärdena hotas. Bete med getter är en mycket bra rest-

aureringsmetod då djuren är särskilt effektiva på att beta vedväxter. En 

annan positiv effekt av getter är deras särskilda rörelseförmåga som har 

lett till trampeffekter på jordtäcket också i steniga, branta partier vilket 

underlättar etablering och grodd av konkurrenssvaga arter som hälle-

bräcka. Beteseffekterna på levande, äldre träd gynnar uppkomsten av 

strukturer som är viktiga för vedlevande insekter, svampar och lavar. 
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Djurens (getter med killingar) betesförmåga och preferens för vedväxter 

och grova örter, visade sig mycket snabbt genom minskning av nässlor, 

hallon och tistlar. Sådan vegetation ratas ofta av andra betesdjur och 

brukar vanligen kräva återkommande manuell röjning. Djurens effektiva 

ringbarkning av unga lövträd kan innebära långsiktiga fördelar, i och 

med att plantorna ofta dör och inte producerar stubbskott. 

Restaureringen i Tåsta är ett bra exempel på hur nya arbetstillfällen 

skapas. Arbetet har utförts av djurhållaren, en stängselentreprenör och en 

el-entreprenör, tillsammans med visst konstruktionsarbete (grind och 

mindre fålla) av Skogsstyrelsen. 

 

I Kopparbergs äng fortsatte den successiva restaureringen av igenväxt 

betesmark. Genom att restaurera lite varje år hinner betesdjuren med att 

beta de nyöppnade ytorna och därmed minskar behovet av manuell 

slyröjning.  

 

Underhållsröjningar behövs under många år efter större restaureringar av 

betesmark. Det gäller framförallt betesmarker med kärr och fuktiga delar 

där alen är väldigt livskraftig. Eftersom betesdjur i allmänhet inte tycker 

om just alsly måste vi hjälpa till med manuell röjning. I tre områden 

(Tomta hagar, Skåle, Geråsen) röjs al årligen, trots att det är flera år 

sedan den större restaureringen gjordes. Det går långsamt, men den 

årliga röjningen ger effekt och aluppslaget blir lite mindre för varje år.  

  

Intill Öby kulle i Kvismaren har fuktig betesmark, som under flera år 

legat ohävdad, röjts och betesputsats. Gammalt stängsel har tagits bort 

och uppsättning av nytt påbörjades under 2014. En markägare kommer 

från och med 2015 att ha sina betesdjur på den restaurerade marken.  

 

I Natura 2000-området Svenshyttan har en omfattande samverkan 

pågått under året med en ny markägare, markägarens skogsförvaltare, 

djurhållaren, Skogsstyrelsen samt angränsande nya fastighetsägare. 

Huvudfrågor har varit skötsel och restaurering av naturbetesmarker, 

naturhänsyn i angränsande skogsmarker med höga naturvärden, 

utvidgning av naturbetesmarker samt pågående områdesskydd. Vi har 

gett bidrag till nya moderna elstängsel och vi har restaureringsröjt i 

särskilt artrika bryn. Vidare har vi gett råd för ökad naturhänsyn vid 

angränsande avverkning i före detta betad kalkbarrskog. Utvidgning av 

naturbetesmarken har skett på mark utanför N2000-området och 

omfattar ca 5 hektar. Redan första året såg vi positiv betespåverkan av 

restaureringen och vi kommer att föreslå en utvidgning av N2000-

området. Uppsättning av stängsel har skett i samverkan med ÅGP och 

har delvis bekostats med LBU-medel och är ett bra exempel på 

samverkan mellan olika naturvårdsfunktioner på länsstyrelsen. Restau-
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reringen har skapat arbetstillfällen för en nötköttsproducent, ett skogs-

företag, två stängselentreprenörer, samt Skogsstyrelsen. 

 

Vid N2000-området Lekhyttan har en fortsatt restaurering (ca 4,9 ha) 

ägt rum i form av reglerat bete med en kunnig djurhållare som bedriver 

nötköttsproduktion i ett flertal naturreservat. En särskild utmaning har 

varit att planera för fortsatt uttransport av ris- och vedrester över känslig 

och artrik kärrmark med bl.a. orkidéer. En lokal entreprenör med en 

bandförsedd mindre skotningsmaskin kunde erbjuda en bra lösning. För 

att stärka möjligheterna till fortsatt betesskötsel av området inleddes ett 

samarbete med angränsande markägare. Detta medförde en ökad areal 

naturbetesmark vilket var ett önskemål från djurhållaren, eftersom 

driften blir mer kostnadseffektiv när det finns större sammanhängande 

arealer. Som exempel blir relativa kostnaden för transport av betesdjur 

lägre ju längre tid djuren kan vistas i ett område. Den nya restaurerade 

intilliggande betesmarken är ca 4,8 ha och kommer att föreslås som 

utvidgning av befintliga N2000-området. Stängsel samt gallring och 

röjning av detta område har bekostats genom LBU-medel och samarbete 

med ÅGP. 

Restaurering av våtmarker 

I Kvismaren slutfördes i år de mångåriga och stora restaurering-

såtgärderna som inleddes 2004/2005. Ett projekt som av flera 

anledningar tagit lång tid. Åtgärderna har ofta med hänsyn till fåglarna 

inte kunnat utföras under häcknings- och flyttningstider och många 

åtgärder har varit väderleksberoende. Dessutom berörs ett stort antal 

markägare, flera markavvattningsföretag och föreningar. Efter många års 

restaureringsarbeten återstår nu några detaljer och mindre justeringar. 

Utgångspunkten för alla åtgärder har varit att den kommande skötseln 

ska bli så rationell och enkel som möjligt. Under kommande år ska 

vattenregleringen fungera i alla restaurerade delar. Det kommer att 

finnas en variation av våtmarker med olika vattennivåer, vilket gynnar 

många olika våtmarksfåglar. Östra Kvismaren tar emot vatten från ett 

par hundar hektar intensivt brukad åkermark. I och med restaureringen 

kommer dräneringsvatten från åkermarken att hållas kvar längre i 

reservatet än tidigare innan det rinner ut i Kvismare kanal. Närings-

läckaget från Kvismare kanal till Hjälmaren kommer därmed att minska. 

Fram till 2013 fick vi under flera år särskilda medel från 

Naturvårdsverket för de stora restaureringsåtgärderna. Under 2014 har 

åtgärderna till största delen utförts med hjälp av projektstöd från LBU 

och till en liten del med schablonbidraget.  

 

Rikkärr är en naturtyp som vi under senare år har prioriterat för 

restaureringar. Under 2014 gjordes flera sådana satsningar i Örebro län i 

samarbete med ÅGP. Rikkärret i Herrfallsäng, som under årens lopp 
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börjat växa igen allt mer, har restaurerats rejält. Restaureringen har 

möjliggjort en återkommande och årlig skötsel, vilket kommer att gynna 

alla arter som är knutna till rikkärret. Förhoppningsvis kommer till ex-

empel kalkkärrgrynsnäckan att kunna leva vidare i kärret.  

 

I rikkärret i Bruntorpskärret har uppkommande sly röjts och förts bort 

och bladvassen har slagits två gånger under växtsäsongen. Detta gynnar 

alla arter som knutna till rikkärret, till exempel kalkkärrgrynsnäckan. 

Även i rikkärret Kanterboda har röjningar skett i samarbete med ÅGP 

och med delfinansiering från LBU. 

Restaurering av ädellövskogar 

I Trystorps ekäng har en större restaurering inletts med syfte att åter- 

och nyskapa en lövträdbärande betesmark med stort inslag av ek, vid 

Smedbacka ca 2,5 ha. Äldre stängsel har plockats bort och röjningar har 

gjorts inom övriga delar av planerade betesmarker. Äldre trädindivider 

av ek med särskilt stort värde för biologisk mångfald har röjts fram vid 

entrén till reservatet, enligt tidigare plan och önskemål från markägaren. 

Skogsstyrelsen har med lokal arbetskraft utfört arbetet. 

 

I Sörön har ett tiotal lindar beskurits av en arborist. Kronreduceringen 

innebär minskad risk för att lindarna ska fläkas sönder och förlänger 

därmed livet på träden. Arbetet skedde i samverkan med ÅGP och 

genom medfinansiering av LBU-medel. 

Restaureringsbränning för mosippa 

I Vissbodamon genomfördes en naturvårdsbränning för att gynna mo-

sippa och cypresslummer. Bränningen genomfördes i samarbete med 

ÅGP och Svenska kraftnät och finansierades delvis genom LBU. 

 
Naturvårdsbränning i Vissbodamon. Foto: Inger Holst. 
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Arbete med främmande arter 

Rödek, som är en främmande art som snabbt kan sprida sig, har ring-

barkats i Runsala för att gynna inhemska ädel- och triviallöv. Ryss-

gubbe plockas årligen i både ängs- och betesmarken i Latorpsängarna 

med positiv effekt. Åtgärdsbehovet minskar lite för varje år, även om det 

förmodligen kommer att vara nödvändigt att bekämpa ryssgubbe många 

år framöver eftersom det finns stora förekomster av arten strax utanför 

reservatet. Om arten inte hålls efter är risken mycket stor att den breder 

ut sig på bekostnad av den artrika ängsfloran. Även i Garphyttans 

nationalpark plockar vi årligen stora mängder med Ryssgubbe. 

 
Arbetet med löpande skötsel i Örebro län under 2014 

Av de närmare tre miljoner kr som vi under 2014 lade på natur-

typsskötsel 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 är löpande 

skötsel (betesdrift och ängsbruk) och vad som är restaureringsarbeten. 

Slåtter 

Totalt sker slåtter årligen i ett 15-tal områden. Vi har för tredje året i rad 

använt manuell lieslåtter i känsliga områden, som t.ex. Snavlunda-

Tjälvesta som är rikt på fornlämningar och i Sixtorp, där marken består 

av steniga, ojämna och blöta partier. I södra delen av länet, där vi 

tidigare har utfört slåtter med traktor, slogs i år totalt sju områden med 

lie. Bärgningen och borttransporten av växtmaterialet har också till stor 

del skett manuellt och med häst eller med lättare motorfordon. De 

senaste årens lieslåtter har gett oss värdefull kunskap om den lieslåtterns 

fördelar jämfört med traktorslåtter.  Slåtterkvaliteten blir bättre med lie 

än med slåtterbalk. Avslagningen blir jämnare och dt blir mer välslaget 

över hela ängsytan, som oftast inte är helt plan. Mängden kvarvarande 

växtmaterial blir därmed mindre, vilket gynnar ängsfloran. Med lie är 

det även lättare att spara mindre kluster med senblommande arter än 

med slåtterbalk. Det blir heller inga skador på mark och fornlämningar 

med lie. Andra fördelar med lieslåtter är minskad förbrukning av fossilt 

bränsle, minskat utsläpp av växthusgaser och minskat buller och högre 

upplevelsevärde för besökare under slåttertiden. Lieslåttern har skapat 

arbetstillfällen för totalt sex personer, tre kvinnor och tre män. Bärgning 

och borttransport av höet sköttes av fem lokala entreprenörer. 

 

I norra länets slåttermarker har vi anlitat firman K.R Hustomten 

(Kenneth Rask), en av våra många naturvårdsentreprenörer. Han slår 

bland annat ängarna i Lejakärret, Lilla Korslången och Björskogsnäs. 

Ken-neth har under åren kunnat investera i specialanpassade maskiner 

som är effektiva och arbetar med lågt marktryck för att undvika 
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körskador i känsliga miljöer. Hälften av K.R Hustomtens årsomsättning 

kommer från uppdrag genom länsstyrelsen. 

 

 
Kenneth Rask arbetar i rikkärret Lejakärret i Lindesbergs kommun. Foto: Åsa 

Forsberg. 

 

 
Lieslåtter i Norra Mossby. Foto: Karin Sund 
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Lieslåtter i Norra Mossby, Katja knackar lien. Foto: Karin Sund 

 
Lieslåtter i Norra Mossby. Foto Karin Sund 
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Höbärgning efter lieslåtter i Tjälvesta äng.  Foto Karin Sund 

 

Betesmarker 

Det löpande arbetet med skötsel av betesmarker innefattar många mom-

ent. Vi eftersträvar att få till mer rationell skötsel, vilket kan innebära 

nya fållindelningar eller stängsling som inkluderar angränsande marker. 

Fortfarande finns gamla taggtrådsstängsel i vissa områden, vilket inte är 

acceptabelt. Ett exempel är Runsala där vi bytte ut taggtråd till el-

stängsel, samtidigt som vi kunde inkludera en väg som numera kan 

skötas med hjälp av betesdjur istället för manuell röjning. Åtgärden 

skapade också en mer rationell betesdrift och hade på så vis många 

fördelar. 

 

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

beteshävdade områden. Detta är ett tidskrävande arbete då många 

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

svårt för djurhållare att få bra ekonomi i betet. Allt oftare får vi nu 

ersätta markägare för att de ska ha sina djur i reservaten. Det är en skill-

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

 

Efter en restaureringsfas övergår berörda områden till löpande skötsel. 

Ett sådant område är Näsmarkerna där ett skogsbete har skapats och 

bete pågått sedan 2010. Betesmarken har dessutom ytterligare utvidgats 

på Sveaskogs mark genom djurhållarens initiativ. Under hösten 2014 

gjordes en svampinventering för att se om arter som tidigare funnits i 
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området har återvänt eller ökat. Mikael Jeppson utförde inventeringen 

och fann under en dag 107 arter. Totalt finns över 200 svamparter i 

Näsmarkerna varav 16 är rödlistade. Den kanske mest anmärkningsvärda 

svampen är den släta taggsvampen som inte setts i sådan omfattning 

sedan 1970-talet. Den fanns med sju mycel spridda i reservatet. Arten 

har definitivt svarat mycket positivt på det återinförda betet i 

Näsmarkerna.  

 

Slät taggsvamp Sarcodon leucopus (EN) . Funnen på sju platser (7 mycel) inom 

naturreservat Näsmarkerna. Senast den sågs i sådan omfattning  var på 1970-talet. 

Svampen har gynnats av det återinförda betet. Foto: Åsa Forsberg 

Skötsel av värdefulla träd 

Inom flera äldre naturreservat bl.a. Snavlund-

Tjälvesta, Sixtorp, Lekeberga-Sälven, Lövfalla 

och Gällberget med vattendragsnära lövträd finns 

särskilt värdefulla bestånd av lövträd. Bestånden, 

ofta av hög ålder och kraftiga dimensioner, är 

särskilt utsatta för bäverfällningar. Förutom 

förlusten av viktiga sällsynta substrat för hotade 

arter (fåglar, lavar, mossor och vedlevande insekter) 

orsakar bäverfällen också skador på stigar, broar 

och rastplatser. I år har därför en särskild insats 

gjorts genom montering av diskreta metallnät på ett 

par hundra trädstammar. Detta är ett effektivt sätt 

att skydda träden. 

 

Färska spår av bäver 

som har fällt många 

gamla aspar i 

Tjälvesta. Foto: Karin 

Sund. 
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Lunglav på gammal asp i Tjälvesta. Utan bäversäkring med nät hotas trädet av att 

fällas av bävers. Foto Karin Sund 

 

Exempel på andra trädvårdande arbeten är återkommande framröjningar 

av igenväxta ekar. Genom försiktig frihuggning under flera år skonas 

ekarna från en chock och förutsättningarna för att ekarna ska kunna bli 

riktigt gamla ökar.  

 

Garphyttans nationalpark kännetecknas av dels naturskogsliknande 

miljöer med stor mängd död ved och fri utveckling, dels en park- och 

bitvis lövängsliknande miljö med årlig skötsel genom bl.a. slåtter. I 

ängen finns gott om lövträd som hamlas regelbundet. Runt ängsmarken 

finns ytor med mestadels ung lövskog på tidigare träd- och buskbärande 

ängsmarker, totalt ca 8 ha. Inom dessa föryngrar sig gran, tysklönn och 

silvergran, som därför har röjts bort och ringbarkats i år. Syftet är att 

värna dels den naturliga och dels den hävdgynnade vegetationen. 

Tysklönn och silvergran betraktas som invasiva arter och röjs därför 

även ute i naturskogen.  

 
Friluftslivet i skyddade områden 

Generellt kan vi se att våra kostnader stiger när det gäller att ta hand om 

friluftslivet i våra skyddade områden. I välbesökta områden utgör 

nedskräpning och renhållning stora kostnader. Många anläggningar 

anlades under 1980- och 1990-talen och här börjar underhållsbehovet bli 

stort. Dessutom ökar behovet av stigröjning eller omdragning av stigar 
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när naturskogsprocesser börjar ta fart, t.ex. stormfällningar, över-

svämningar och barkborreangrepp, som ökar ju äldre skogarna blir. 

 

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 varit arbetet med att placera länets samtliga 

naturreservat i ett nivåläggningssystem. 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 personer 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 prio-

riteringsarbetet och skapa en likartad skötsel i hela länet.  

 

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 

Nederländerna). Under högsäsongen (maj-september) finns här en 

bemannad informationsstuga. Mitt inne i nationalparken ligger en 

mycket populär badplats, Vitsand. Under juli månad rådde närmast kaos 

här p.g.a. den varma sommaren och det höga antalet besökare. Ett 

särskilt projekt tillsammans med Naturvårdsverket pågår för att bygga 

om entréerna, bl.a. med större parkeringsplatser. Det gemensamma 

varumärket för Sveriges nationalparker ska också införas till den plan-

erade återinvigningen av nationalparkens utvidgning 2017. 

 

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 i hög utsträckning 

finnas kvar och skötas för att dels utgöra service för besökare och dels 

för att undvika oönskat slitage och negativ påverkan från t.ex. olovlig 
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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 ett stort 

uppdämt behov av att renovera friluftslivsanläggningar. 

 

 

 

 
Naturreservatet Norra Vätterns skärgård. Ett mycket populärt utflyktsmål under 

sommaren. Friluftsliv, fiske, kräftfiske och bad hör till aktiviteterna. 

Åtgärder för personer med funktionsnedsättning 

Vi arbetar löpande med tillgänglighet. I sex områden har vi sedan några 

år satsat särskilt för att öka tillgängligheten för personer med 

funktionsnedsättning. Varje år kvalitetsgranskas dessa områden av 

Länsstyrelsens tillgänglighetskonsult som själv sitter i rullstol. Hans 

arbete i år visade bl.a. på åtgärdsbehov i Garphyttans nationalpark. 

Skador efter snösmältningen åtgärdades på stig och parkering. Vi 

byggde dessutom en ny grillplats på en hårdgjord yta anpassad för 

personer med rörelsenedsättning, barnvagnsförare med flera.  
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I Herrfallsäng gjordes en särskild satsning på ökad tillgänglighet tack 

vare LBU-me4del. En parkering reserverad för personer med nedsatt syn 

har anlagts i anslutning till befintlig parkering och ett ledstråk har byggts 

fram till det nyrenoverade torpet. En taktil karta ger personer med 

synnedsättning en översikt över området. Det kommer även att finnas en 

ljudguide på en vevbar MP3-spelare, med berättelser om reservatets 

natur- och kulturhistoria och hur man har genom tiderna har levt och 

brukat markerna. Vissa skyltar är speciellt framtagna för barn och sitter 

på låg höjd över marken. 

 

Vid en guidning i Norra Mossby erbjöds teckentolk och för 

Herrfallsängs naturreservat har vi låtit teckentolka information som nu 

finns tillgänglig som film på länsstyrelsens hemsida. Sedan tidigare 

finns en teckentolkad utflyktsguide på vår hemsida. 
(http://www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat-

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

Under året har Länsstyrelsens naturinformatörer deltagit i Natur-

vårdsverkets, Riksantikvarieämbetets och Myndigheten för delaktighets 

utbildning om planering och genomförande av tillgänglighetsåtgärder i 

skyddade utomhusmiljöer. Genom utbildningen har de, samt de förval-

tare som redan innan genomgått utbildningen, fått många nya verktyg 

och erfarenheter som ytterligare höjer medvetenheten och möjligheterna 

att uppnå ökad tillgänglighet i våra skyddade områden. Under året har vi 

också tittat närmare på hur vi kan förbättra marknads-föringen av våra 

tillgängliga naturreservat. 

 
Teckentolkade utflyktsguider finns på Länsstyrelsens hemsida  

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

Forsberg och Daniel Gustafson. 

Underhåll av friluftsanordningar – några exempel 

Kvismaren, en av Sveriges förnämsta våtmarker för fåglar, är ett 

mycket välbesökt område nära Örebro. Här krävs större återkommande 

åtgärder för friluftslivet. Öby kulle är entrén till reservatet och här finns 

toaletter, soptunnor, rastplatser och eldstäder. Periodvis måste toalett-

erna rengöras ett par gånger i veckan. Andra återkommande åtgärder är 

skräpplockning, tömning av soptunnor och vedförsörjning. Minst en 

gång om året måste vegetation klippas och röjas längs det relativt långa 

stigsystemet. Eftersom det kommer besökare även vintertid för att bland 

annat skåda örn, plogas parkeringen under helgerna.    
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I Herrfallsäng finns två torp som är av betydelse för upplevelsen och 

förståelsen av naturreservatets långvariga odlingshistoria. Ett av torpen 

har länge haft ett stort renoveringsbehov. Inga särskilda medel har 

beviljats för detta men 2014 kunde vi genomföra en omfattande 

renovering tack vare bidrag från LBU. Nu har torpet genomgått en 

invändig renovering med byte av golv, tapetsering, målning och 

konstruktion av rastmöbler. Eldstäder och rökgång har gåtts igenom och 

besiktigats. Huset kommer framöver att fungera som en öppen raststuga 

för allmänheten.  

 
Gärdesgårdsbygge runt torpet i Herrfallsäng. Torpet ligger inne i en betesfålla och när 

det ska bli tillgängligt för allmänheten måste en liten tomt fredas från betesdjuren. 

Foto Karin Sund 

 
Invändig renovering av soldattorpet. Foto Karin Sund 
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I direkt anslutning till Tjälvesta naturreservat har vi låtit bygga ett regn- 

och vindskydd och en eldplats, även detta med stöd från LBU. Det är 

främst avsett för intilliggande förskola och skola, som ofta förlägger 

undervisningen i naturreservaten Tjälvesta och Snavlunda.  

 

 
Regn- och vindskydd med eldplats i direkt anslutning till Tjälvesta äng. Självstängande 

grind mellan betesmarken i reservatet och vindskyddet. Foto Karin Sund 

 

Kindla invigdes 1999 och är ett av de mest besökta naturreservaten i 

Örebro län. Reservatet kräver ett ganska omfattande årligt underhåll av 

byggnader och leder. Ledsystemet började renoveras 2012. Vi har nu 

kommit halvvägs, då stora delar av ledsystemet i söder renoverades 

under 2014. Gamla spänger har bytts ut eller tagits bort. På vissa 

sträckor har spänger nätats och ledmarkeringar målats om.  

 

Vedförsörjning och underhåll av byggnader sker löpande, främst under 

vintern när snöförhållandena tillåter. I reservatet finns fem vindskydd, 

ett utsiktstorn, en kolarkoja samt en timmerstuga för övernattning, en 

timmerlada och tre utedass. Vindskyddet vid Klosstjärn renoverats och 

har bland annat fått nytt tak. Arbeten med spänger och byggnader har 

2014 utförts av Skogsstyrelsen. Löpande skötseltillsyn samt vedut-

körning görs av en upphandlad entreprenör. 
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Spångvirke för renovering och underhålla av lederna i Kindla utkört med snöskoter 

under vintern 2013. Foto Kjell Store 

 

Vid Knuthöjdsmossen har inventering av smålom och kanadagås 

fortgått för femte året i rad. Vi har under 2014 lagt fler timmar än 

tidigare år på att besöka reservatet under smålommarnas häckningstid. 

Detta för att sprida information om smålom till besökare, samt 

tillrättavisa dem som stör djurlivet under den känsliga häckningstiden. 

Nya skyltställ till informationstavlorna har satts upp vid entré. Spänger 

har renoverats längs ett par sträckor, och ett par fotoplattformar har 

byggts vid några strategiskt valda ställen längs leden. Reservatet är ett 

av de mest besökta i Örebro län. Arbetena har utförts av Skogsstyrelsen.  

 

 
Knuthöjdsmossen lockar besökare och fotografer från hela Europa. Det är få ställen i 

Sverige där man kommer smålommen så nära som här. Störningarna på smålommarna 

är en utmaning för oss förvaltare att hantera. Foto. Kjell Store. 
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I naturreservatet Liaskogen har ca en halv km spång bytts ut. Arbetet 

var mer komplicerat än vanligt eftersom spången sitter ganska högt över 

de översvämningsmarker som finns inne i reservatet. Flera mindre broar 

har renoverats eller tagits bort längs leden. Likaså har många vindfällen 

över leden kapats. Detta är ett återkommande problem i Liaskogen, då 

skogen är väldigt sluten, gammal och inne i en självgallringsfas. Arbetet 

utfördes i huvudsak av Skogsstyrelsens och vi själva. 

 

 

 Den gamla spången på bilden överst byttes ut i Liaskogen. Den nya har tre brädors 

bredd och är nätad. Foto Kjell Store och Andreas Martinsson. 

 

Under 2014 har vi helrenoverat entrén vid Murstensdalen. Reservatet är 

mycket välbesökt, men samtidigt i stort behov av underhåll. Arbetet med 

entrén är inledningen på omfattande renoveringsarbeten. Särskilt det 

omfattande ledsystemet som byggdes på 90-talet, inklusive spänger, 

skyltar, ledmarkeringar- och stigvisare behöver förbättras. Arbetet utförs 

i huvudsak av Skogsstyrelsen tillsammans med ytterligare en entre-

prenör.  
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Informationstavlan vid nya entrén i naturreservatet Murstensdalen 

 

Vid Djupdalshöjdens västra entré gjordes renoveringar på den gamla 

ladan, som bl.a. fick ett nytt tak. Ladan används som förråd och 

lagringsplats för virke till ledunderhåll, stolpar, ved, mm. till flera 

reservat i norra av länet. Arbetet utfördes av en lokal snickare.  

 
Nya dörrar, tak och golv byggdes på förrådsladan vid Djupdalshöjden under hösten 

2014. Foto Kjell Store 
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Den förfallna slåtterladan vid slåttermyren i Övre Nittälvsdalen plock-

ades ned för att renoveras under vintern. Arbetet har i huvudsak gjorts av 

Skogsstyrelsen och en av dem lokalt anlitad timmerman. Den gamla 

ladan beräknas vara renoverad och uppbyggd igen under 2015. 

 
Eskil Stop, lokal timmerman, anlitad av Skogsstyrelsen för renovering av 1600-tals 

ladan vid slåttermyren. Foto Kjell Store. 

 

Järleån är ett annat välbesökt naturreservat. Här finns en mängd 

anläggningar och en led längs hela ån. Under 2014 har en tredjedel av 

leden byggts om. Spänger, broar och trappor har reparerats eller bytts ut. 

Leden har även röjts och ledmarkeringarna har bättrats på. Området är 

svårt att jobba i och anläggningarna utsätts för stora påfrestningar då 

marken är rörlig och årligen översvämmas av ån.  

 

 
Ny spång i betesmarken i närheten av Järle kvarn. Foto Kjell Store 
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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 

har informationsskyltar producerats till ett tiotal skyddade områden, ett 

tiotal faktablad har uppdaterats/nyproducerats och foldrar tryckts till 

Tiveden (flera versioner), Skärmarbodabergen och Snavlunda-Tjälvesta. 

 

 
Skylt till naturreservatet Getapulien som invigdes under året. 

 

   
Några av foldrarna som trycktes under året till Tivedn, Skärmarbodabergen och 

Snavlunda-Tjälvesta 
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Webb och Facebook 

Genom information och anläggningar som grillplatser, rastbord och 

stigar bidrar vi till att människor hittar ut i naturen och våra skyddade 

områden. På vår hemsida har vi en särskild del som handlar om att 

underlätta för naturturism i våra skyddade områden, sidan kan även 

användas av allmänheten för att söka ut lämpliga områden för att bedriva 

olika friluftslivsaktiviteter http://www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/djur-

och-natur/skyddad-natur/naturturism/Pages/default.aspx. Hemsidan om 

skyddad natur, där bland annat vår naturreservatsguide ligger, hör till 

den mest besökta på Länsstyrelsens webbsida (med ca 120 000 besök 

under året). Dessa sidor uppdateras fortlöpande.  

 

Länsstyrelsen har sedan 2012 en sida för länets naturreservat på 

Facebook. Sidan heter Naturreservat i Örebro län. Syftet med sidan är att 

nå ut bredare med information om vår verksamhet och våra natur-

reservat. Ett huvudsyfte är också att möjliggöra dialog med allmänheten 

genom att de kan kommentera inlägg i Länsstyrelsens flöde, genom att 

de kan göra egna inlägg om t.ex. besök i skyddade områden eller genom 

att de kan ställa frågor till oss förvaltare. Den 25 november 2014 hade 

sidan 482 följare (30 januari 2015 518 följare).  

https://sv-se.facebook.com/naturreservat.orebrolan   

 

 
Länsstyrelsens facebooksida Naturreservat i Örebro län (bild 2015-01-30) 

http://www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturturism/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturturism/Pages/default.aspx
https://sv-se.facebook.com/naturreservat.orebrolan
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Guidningar 

I samarbete med föreningen Hopajola och Naturskyddsföreningen 

anordnade länsstyrelsen tolv guidade turer i länets naturreservat och 

nationalparker under rubriken ”Månadens reservat”. 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: snöskovandring, sinnesguidning med 

möjlighet till teckentolk, ”hjälp till att restaurera ett vattendrag” samt 

”granröjning och granrispyssel i Garphyttans nationalpark”. 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. I år hade vi 

flera guidningar med skötselåtgärder som tema, vilket varit uppskattat 

och givande för både deltagare och arrangörer. 

Invigningar av naturreservat 

Under 2014 invigdes två naturreservat, Skärmarbodabergen och 

Getapulien. Invigningen av Skärmarbodabergen lockade ett 80-tal 

personer och förrättades av landstingsrådet Marie-Louise Forsberg-

Fransson. Invigningstalare vid Getapulien var Sivert Juneholm, en lokal 

miljökämpe och före detta lärare på Naturbruksgymnasiet  Kvinnersta-

skolan. Grimsö forskningsstation berättade om de inventeringar de gjort 

i området sedan 1974 och fram till idag. Vid bägge invigningarna har 

särskilda aktiviteter för barn ordnats. Lokala entreprenörer har varit 

engagerade för olika saker som att ordna kaffe, förtäring och guidning. 

Även ideella föreningar och markägare har deltagit.  
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Marie-Louise Forsberg-Fransson klipper bandet i 

Skärmarbodabergen och guiden Mia Levin är på väg ut i skogen 

med ett 30-tal barn och vuxna på kvällens barnguidning. Foto: 

Elisabeth Karlsson 

 
Sivert Juneholm klipper bandet vid invigningen av naturreservatet 

Getapulien. Foto Johanna Wikland Månsson 
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Större informationssatsningar med EU-finansiering 

I naturreservatet Skärmarbodabergen har vi nu avslutat den under flera 

år pågående satsningen på högre tillgänglighet, delvis finansierat av 

LBU-medel. Satsningen har förutom nya vandringsleder, tillgänglig 

entré, balansbana för barn m.m., innehållit en extra satsning på in-

formation i form av stora informationsskyltar, stiginfoskyltar 

(vippskyltar) och en ljudguide vid nio punkter längs stigen. Under året 

har de större informationsskyltarna och reservatsskyltarna tryckts och 

placerats ut i området. Projektet har genomförts i samråd med bland 

andra Nora kommun, markägaren Sveaskog, Regionförbundet, Fri-

luftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen, Kilsbergsfrämjandet och Sven-

ska Turistföreningen.  

 

I naturreservaten Snavlunda och Tjälvesta påbörjades under året ett 

arbete med att ta fram nya, större informationsskyltar till entréerna samt 

fem informationsskyltar utmed stigarna som berättar om ängsmarkens, 

lundens och sjöarnas arter samt områdets geologi och forntida historia. 

Skyltarna kommer att tryckas och sättas upp under våren 2015. Under 

året trycktes en informationsfolder om naturreservaten och en samman-

fattning av de värden som beskrivs på de kommande skyltarna  

 

 

 
Stigmarkeringar och informationsskyltar från Skärmarbodabergen. Foto: Elisabeth 

Karlsson 

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 

gemensamma 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. 

En ljudguide med flera olika spår som berättar om nationalparkens 

natur- och kulturvärden har tagits fram. Ytterligare en besökar-

undersökning genomfördes (på Naturvårdsverkets uppdrag) och vi har 
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genomfört en workshop kring kommande information och natur-

vägledning i parken med Tivedens nationalparks naturvårdsråd. Projekt 

Tiveden återrapporteras i särskild redovisning. 

 
Uppföljning 

År 2014 avslutades inventeringen av kärlväxter som påbörjades 2013 

inom den obligatoriska uppföljningen av gräsmarker i skyddade 

områden. Ett 20-tal olika gräsmarker inventerades. Ungefär hälften av 

gräsmarksuppföljningen gjordes därmed 2014 och detta år inventerades 

bland annat flera större områden med trädbärande betesmarker (9070). 

 

Liksom tidigare år genomförde Föreningen Kvismare Fågelstation, på 

uppdrag av länsstyrelsen, fågelinventeringar i naturreservatet Kvis-

maren. Utöver detta gjordes revirkartering av fåglar på fuktängar i de 

två naturreservaten och Natura 2000-områdena Tysslingen och 

Fisksjön. Inventeringen utfördes av en lokal konsult på uppdrag av 

länsstyrelsen. Strandängarna vid Fisksjön samt tre dellokaler vid sjön 

Tysslingen besöktes och inventerades vid minst sex tillfällen från mitten 

av april till mitten av juli. Framför allt noterades revir av fåglar som 

häckar på strandängarna, men även en del individer som suttit i gräns-

zonen mellan vassbård och strandäng togs med i redovisningen. Vid 

Tysslingen noterades sammanlagt 199 revir av 16 arter och vid Fisksjön 

57 revir av 20 arter. Förutom statistik och kartor över befintliga revir gav 

den inventerande konsulten många värdefulla råd kring skötseln av de 

aktuella områdena. 

 

Ett av delområdena vid Tysslingen, Irvingsholmsmaden, har i och med 

inventeringen 2014 inventerats fyra gånger under 2000-talet i 

länsstyrelsens regi (se tabell nedan). 2014 skulle dock visa sig bli ett 

exceptionellt år, då kraftiga regn strax efter första inventeringsomgången 

i april medförde att maden återigen översvämmades och vattennivån 

förblev sedan väldigt hög fram till slutet på maj. Vid första besöket 

noterades stora mängder ängspiplärkor, varav relativt många sjungande 

individer. En stor del utgjordes av flyttande fåglar men det föreföll även 

som om ganska många var revirhävdande. På grund av översvämningen 

försvann i stort sett samtliga individer. Inte heller gulärlorna kunde 

häcka 2014. Båda fallen naturligtvis orsakade av att en sjö bildats under 

revirbildningen. Häckningsresultaten var mycket bättre för såväl gulärla 

som ängspiplärka på de båda andra inventerade maderna vid Tysslingen, 

då de inte drabbades lika hårt av vårregnen. 
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Tabell 1. Revirkartering av häckande fåglar vid ett av Tysslingens delområden, 

Irvingsholmsmaden. 

Artlista, bokstavsordning Irvingsholmsmaden 

  

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

Buskskvätta Saxicola rubetra 1  2 1 

Drillsnäppa Actitis hypoleucos     

Enkelbeckasin Gallinago gallinago 11-13 13-15 13-14 15 

Gräsand Anas platyrhynchos 1 1   

Gräshoppsångare Locustella naevia 2 1   

Gulärla Motacilla flava flava 18 14 18 3 

Kråka Corvus corone cornix 1    

Kärrsångare Acrocephalus palustris     

Näktergal Luscinia luscinia 2 1   

Rosenfink Carpodacus erythrinus 1 1   

Rödbena Tringa totanus     

Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2 1 5 3 

Skedand Anas clypeata     

Sävsparv Emberiza schoeniclus 12 19 14 17 

Sävsångare Acrocephalus 
schoenobaenus 

11 19 30  

Tofsvipa Vanellus vanellus     

Trädgårdssångare Sylvia borin  

 

1 2 

Vassångare Locustella luscinioides  1   

Årta Anas querquedula     

Ängspiplärka Anthus pratensis 16 11 1  

 

Åtgärdsuppföljning genomfördes i naturreservatet Näsmarkerna där 

gallringsarbeten gjorts under flera år och skogsbete införts. Här in-

venteras floran för att se vilken effekt åtgärderna får. 

 

Ytterligare uppföljning har skett inom LIFE-projektet Reclaim i Natura 

2000-området Venakärret. 2014 var projektets andra år och de flesta 

inledande inventeringarna genomfördes redan år 2013. 2014 gjordes 

kompletterande inventeringar av väddnätfjäril vid Venakärret för att se 

variationer i populationen under ett par år innan habitatrestaurerande 

åtgärder genomförs. Inom projektet LIFE Reclaim gjordes även en 

socio-ekonomisk undersökning inför genomförande av naturvårds-

åtgärder. Markägare, djurhållare, turismentreprenörer och andra sak-

ägare intervjuades för att få veta mer om deras användning av och syn på 

projektområdena (Tysslingen och Venakärret) ur olika perspektiv. 
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Friluftslivet har följts upp med besöksräknare i naturreservat och 

nationalparker. Besöksräkningsprojekt har avslutats i naturreservaten 

Björskogsnäs och Harge uddar. Björskogsnäs besöks årligen av drygt 

3000 besökare. Hälften besöker reservatet under den blomningsrika 

högsäsongen från slutet av maj till början av juli. Harge uddar är ett 

populärt utflyktsmål och har ca 8500 årsbesökare. I reservatet finns ett 

populärt naturbad och ca hälften av besökarna rör sig bara i området till 

och från badet. Tre fjärdedelar av besökarna verkar ta sig till reservatet 

med bil, medan resterande är närboende som besöker reservatet utan bil. 

Besöksräkning har fortsatt i naturreservatet Skärmarbodabergen och 

räkning har inletts i naturreservaten Kindla och Skagerhultsmossen samt 

Garphyttans nationalpark. 

 

Vi har nu arbetat med besöksräknare i två år och under 2014 provade vi 

ytterligare en modell av räknare, eco counter. Modellen har visat sig 

fungera mycket bra och vi har därför köpt in ytterligare två räknare av 

den modellen för besöksräkning i Tivedens nationalpark. I Tivedens 

nationalpark har antalet besökare även följts med hjälp av bilräknare 

under många år och så även 2014. Bilräknare finns vid två entréer i 

nationalparken (Huvudentrén och Vitsand). Vid Huvudentrén skedde en 

minskning av antalet besökare jämfört med 2013, från ca 73 000 till 53 

000. Detta beror troligtvis på den kalla våren och efterföljande ovanligt 

heta sommaren. Istället har antalet besökare ökat vid Vitsand, där 

besökarnas främsta mål är sandstranden och badet där. Normalt har de 

båda entréerna tillsammans ca 110 000 besökare årligen. I Tiveden 

genomfördes även en besökarenkät under sommar och tidig höst på 

uppdrag av Naturvårdsverket. Huvudsyftet med enkäten var att få in 

synpunkter och kommentarer på dagens nationalpark och idéer för 

framtiden. 

 

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, 

Erik Göthlin och Johan Wretenberg. 

 

 

 

Johan Wretenberg 

Enhetschef Länsstyrelsen i Örebro län 

2015-02-12 

 


