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Verksamhetsberättelse för skötsel och 

förvaltning av skyddade områden i Örebro 

län budgetåret 2015, NV-00902-15 och 
NV-04404-15 

 

Redovisningen nedan avser följande bidrag: 

1. 6 910 000 + 240 000 Schablonbidrag NV-00902-15 och NV-

04404-15 BILAGA 1 

 

2. Särskilda medel - 1 300 000 kronor för iordningsställande av nya 

skyddade områden, gränsmarkering, skyltar och 

parkeringsplatser. Bidraget får även användas för underhåll av 

gränsmarkeringar. NV-04404-15 BILAGA 2 

 

3. Särskilda medel - 325 000 kronor för uppförande av ny 

trägärdesgård i Garphyttans nationalpark. NV-04404-15 

BILAGA 3 

 

4. Särskilda medel - 400 000 kronor för iordningställande av 

parkeringar, vandringsleder och friluftlivsanordningar i 

Tjuråsens naturreservat. NV-04404-15 BILAGA 4 

 

5. Särskilda medel - 1 000 000 kronor för toaletter samt underhåll 

av friluftlivsanordningar vid naturreservaten Fåran, 

Grundholmama och Järleån. NV-04404-15 BILAGA 5 
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6. Särskilda medel - 350 000 kronor för tillgänglighetsförbättringar 

av stig samt parkeringsplatser i Kvismarens naturreservat. NV-

04404-15 BILAGA 6 

 

7. Särskilda medel - 300 000 kronor för stängsling i naturreservaten 

Trystorps ekäng och Tåsta. NV-04404-15 BILAGA 7 

 

8. Projekt utvidgning av Tivedens nationalpark och nya entréer 

BILAGA 8 

Ekonomisk sammanfattning 

De extra medel som tillkom innan sommaren medförde att Länsstyrelsen 

i Örebro län hade en total bidragssumma på 9,5 miljoner kronor. 

Tidigare års nivåer har legat på ca sju miljoner kr vilket har inneburit 

mycket hårda prioriteringar. Årets nivåer medförde att vi kunde 

genomföra särskilda och viktiga insatser som annars hade blivit 

bortprioriterade. Tabellen nedan sammanfattar resultat av respektive 

bidrag. 

 

Bidrag Belopp Resultat 

Schablon 715000 -287 000,00 

Iordningsställande nya områden 1300000 144000 

Gärdesgård Garphyttan 325000 35500 

Tjuråsens naturreservat 400000 5000 

Fåran, Grundholmama och 
Järleån 1000000 173000 

Kvismaren 350000 0 

Tåsta och Trystorps ekäng 300000 -32000 

 
Överföringar från schablonbidraget till andra bidragsposter 

Mindre överföringar har gjorts från Lona och Rovdjursbidrag till 

Schablonen (totalt 123 000 kr). 

 
Kostnader för övergripande arbete (administration) 

Vi har kostnader för administrativt arbete för ca 240 000 kr. 

 
Kostnader redovisade under ”övrigt” 

Kostnader under övrigt understiger 30 000 kr. 

 
Annan finansiering av skötselåtgärder 

Länsstyrelsen har under 2015 fått miljöstöd från Jordbruksverket 

motsvarande drygt 400 000 kr. Under 2012 beviljades vi ett LIFE+-
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projekt (RECLAIM), vilket innebär ett mycket viktigt tillskott för 

skötsel och restaurering av två våtmarker, Tysslingen och Venakärret. 

2015 startades även projektet LIFE TAIGA. 2013 sökte vi och 

beviljades bidrag från landsbygdsprogrammet (LBU) för att jobba med 

tillgänglighet och information i tre naturreservat. Tack vare LBU är nu 

Naturvårdsverkets kulturhistoriskt intressanta byggnader i Herrfallsäng 

renoverade och tillgängliga (särskilt för personer med nedsatt 

synförmåga) och ett torp hålls öppet för besökare som raststuga. Ett 

vindskydd för en skola har byggts i Snavlunda och Tjälvesta och utmed 

stigarna i reservaten har tillgängligheten höjts genom 

informationsskyltar, självstängande grindar och sittbänkar. Vid 

Skagerhultsmossen revs ett gammalt utsiktstorn som nu är ersatt med ett 

nytt och mer tillgängligt torn som även försågs med informationsskyltar. 

Totalt bidrag från LBU är drygt tre miljoner kr och arbetena slutfördes 

under våren 2015. Dessa arbeten hade varit svåra att prioritera inom 

ramen för schablonbidraget. LBU-medel har även använts för att sätta 

upp stängsel i N2000-områden. 

 

Sammanfattning av effekter och resultat från genomförda 

skötselåtgärder 

 

Hur vi prioriterar åtgärder 

Våra prioriteringar framgår av länsstyrelsens regionala program för 

skötsel och förvaltning av skyddade områden (Värna, Vårda, Visa). Här 

framgår att vi ska ha kvalitet framför kvantitet när det gäller 

friluftslivsanordningar. Våra prioriteringar för friluftslivet styrs av ett 

nivåläggningsdokument där varje skyddat område tilldelas en nivå 

mellan 1-5 som visar på ambitionsnivån. Prioriterade naturtyper i 

skogslandskapet är aspmiljöer, tallskogar och kalkbarrskogar. I 

Jordbrukslandskapet prioriterar vi rikkärr, fågelsjöar, slåttermarker samt 

ek- och ädellövträdsmiljöer. 
 

Sammanfattning av åtgärder schablon + Särskilda medel 

Vi har i år försökt registrera åtgärder i Skötseldos och sammanfattningen 

nedan är delvis hämtad från rapportfunktionerna i databasen. Då vi inte 

har lyckats föra in samtliga åtgärder i skötseldos så ska inte 

sammanfattningen ses som exakta mängder.  

 

Observera att sammanfattningen nedan är en summering av schablon 

och särskilda medel. 

 

I bilagorna 1-8 finns sedan mer utförligt beskrivet vad som genomförts 

med hjälp av schablon respektive särskilda medel, där varje bidrag 

redovisas som egen bilaga.  

http://www.lansstyrelsen.se/orebro/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/Varna_Varda_Visa/VVV_Örebro_liten.pdf
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Entreprenörer och sysselsättningseffekter 

Skötsel av skyddade områden skapar arbete på landsbygden. Enbart 

arbetet med slåtter uppgår till ca 40 arbetsveckor per år. Totalt har drygt 

100 olika entreprenörer anlitats och huvuddelen av schablonen och 

särskilda medel använts för att anlita entreprenörer. 

 
Gränsmarkeringar 

Totalt har sex mil gränser röjts och målats. Aluminiumstolpar har satts i 

hörn. 13 skyddade områden har fått nya gränser. 

 
Information och naturvägledning 

Totalt har 62 skyltar tillverkats till 26 naturreservat tack vare särskilda 

medel. Till dessa finns även nygjorda skyltställ och faktablad som kan 

skrivas ut på vår hemsida. Totalt med schablon och särskilda medel har 

82 entréer fått nya skyltar och 72 helt nya skyltar har producerats och 14 

skyltar har uppdaterats. Utöver entréskyltarna har ett 20-tal övriga 

informationsskyltar samt 17 vippstolpar med mer specialinriktad 

information tagits fram, varav 7 av skyltarna samt alla vippskyltar 

delfinaniserates med LBU-medel (se under Åtgärder för .personer med 

funktionsnedsättning nedan). 
 

Länsstyrelsens hemsida samt www.sverigesnationalparker.se är viktiga 

verktyg i länsstyrelsens arbete för hög tillgänglighet i våra skyddade 

områden. Genom att ta där del av information om de olika områdenas 

anordningar och upplevelsevärden kan besökarna lättare planera sin 

utflykt hemifrån och hitta det område som passar önskad 

friluftslivsaktivitet. Med syftet att marknadsföra hemsidan och länets 

naturreservat har vi i samarbete med Örebro kommun producerat en 

bioreklam som under sommarmånaderna visades på Filmstaden i 

Örebro.  

 

För att förenkla för företagare som jobbar med naturturism har vi tagit 

fram en särskild webbsida www.lansstyrelsen.se/orebro/naturturism. 

Under året har ett projekt pågått för att uppdatera och utveckla sidan. 

  
Länsstyrelsen har sedan 2012 en sida för länets naturreservat på Facebook 

www.facebook.com/naturreservat.orebrolan. 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 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 21 januari 2016 hade sidan 708 följare.  

 

http://www.sverigesnationalparker.se/
http://www.lansstyrelsen.se/orebro/naturturism
http://www.facebook.com/naturreservat.orebrolan
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I samarbete med naturvårdsstiftelsen Hopajola arrangerade 

Länsstyrelsen tio guidade turer i länets skyddade naturområden på temat 

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 m.m.  

 

I årets guideprogram ingick även invigningen av det nybyggda 

fågeltornet vid naturreservatet Skagershultsmossen den 3 oktober, då ett 

80-tal personer deltog. 

 
Åtgärder för personer med funktionsnedsättning  

I Länsstyrelsens arbete med skyddade naturområden, främst 

naturreservat och nationalparker, 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 

tillgänglighetskonsult som själv sitter i rullstol, för att områdena ska leva 

upp till den höga standard de en gång fått. I år behövdes inga åtgärder 

vidtas för anordningar och hårdgjorda stigar – de hade klarat sig bra från 

slitage, snösmältning och regn.  

 

På vår hemsida har vi en särskild sida 

(www.lansstyrelsen.se/orebro/tillganglignatur) med information om 

skyddade områden med hög tillgänglighet. Förutom ovan nämnda 

naturreservat med anpassningar för rörelsenedsättningar, presenteras här 

även områden som underlättar för personer med andra 

funktionsnedsättningar som nedsatt syn, nedsatt kognitiv förmåga m.m. 

Det vill säga reservat där vi satsat extra på information, tagit fram 

ljudguider, extra tydliga ledmarkeringar, ledstråk osv. Under året har vi 

även arbetat med att ta fram en broschyr om våra tillgängliga 

naturreservat, som trycks under 2016. 

 

Under året avslutades informations- och tillgänglighetssatsningar i fyra 

naturreservat. I Herrfallsäng öppnades det färdigrestaurerade torpet som 

raststuga för allmänheten. Vid parkeringen sattes en taktil 

informationsskylt upp. Vid raststugan (kan  nås med hjälp av ett ledstråk 

från parkeringen) har en vevspelare satts upp med åtta ljudspår om 

naturreservatets natur- och kulturvärden. En informationsskylt har satts 

upp som berättar om reservatets kulturhistoria och stigen genom ängen 

har försetts med stolpar med två små uppfällbara ”vippskyltar”, varav 

den nedre på varje stolpe ges ett innehåll anpassat för barn. I 

naturreservaten Snavlunda och Tjälvesta har stigarna försetts med 

informationsskyltar om reservatens natur- och kulturvärden, liksom 

sittbänkar och självstängande grindar. Vid Skagershultsmossen har vi 

http://www.lansstyrelsen.se/orebro/tillganglignatur
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byggt ett nytt fågeltorn i två plan, där det lägre planet kan nås via en 

ramp. Tornet har även försetts med information om vad man ser i det 

närliggande landskapet, såväl som hur närområdet tidigare brukats av 

människan. Stigen fram till tornet har rustats upp och försetts med 

stolpar med små utfällbara ”vippskyltar”, varav den nedre på varje stolpe 

ges ett innehåll anpassat för barn. 

 
Parkeringsplatser 

Sex nya parkeringsplatser färdigställdes, varav en större (25 platser vi 

Kvismarens NR). 

 
Friluftslivsanordningar 

Varje år lägger vi stora resurser på att underhålla och se över befintliga 

anläggningar. Leder ses över genom stigröjning och förbättrade 

ledmarkeringar. Ved ska fyllas på vid eldplatser och parkeringar ska 

röjas från sly osv. Detta jobb är svårt att kvantifiera i summor. Nedan 

följer nyanläggningar, de flesta är registrerade i Skötsedos. 

 

Fem gamla dass med tunna eller grop har bytts ut till fem nya, varav fyra 

mulltoaletter och 1 med septitank i tre områden. (Fåran, Grundholmarna, 

Järleån) 

 

10,2 km helt ny stig har anlagts i två områden (Råå uddar, Tjuråsen) och 

2,5 km led har totalrestaurerats – varav cirka 200 m trappanordning 

(Järleån)  

 

Tre broar har lagats/restaurerats i tre områden (Herrfallsäng, Snavlunda, 

Tjälvesta) 

 

50 meter ny spång har byggts i ett område (Herrfallsäng rikkärr) 

 

Sju uttjänta bänkbord har bytts ut i fyra områden (Herrfallsäng, Norra 

Mossby, Prinskullen, Tivedens NP). 

 

Fem nya sittbänkar har tillkommit i tre områden (Snavlunda, Tjälvesta 

och Herrfallsäng) 

 

Ett nytt vindskydd har byggts i ett område (Tjuråsen) 

 

En ny eldplats har anlagts i (Tjuråsen) 

 

Sju stättor har ersatts med självstängande grind i två områden 

(Herrfallsäng och Tjälvesta). 
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I naturreservaten Ställbergsmossen, Kaljoxadal och Genstigsbrännan har 

delar av lederna renoverats. Här har nya vägvisare tillkommit på de delar 

av ledsystemen som ingår i Postleden. Postleden är en nydragen flera 

mil lång led, byggd genom ett samarbetsprojekt mellan regionförbundet, 

länsstyrelsen och kommunerna i norra länet. Leden går diagonalt över 

norra delen av Örebro län och knyter ihop Silverleden och 

Bergslagsleden.  

 

Ett nytt fågeltorn finansierat med schablonen och LBU-medel byggdes 

vid Skagerhultsmossen. Tornet är 11 meter högt. 

 
Restaureringsarbeten 

Restaureringar av betesmarker 

Nya stängsel (8,4 km) har satts upp med hjälp av särskilda medel och 

schablonen. Totalt har vi igångsatt 24 ha nya betesmarker. 

Restaureringar har skett i Trystorps ekäng, Tåsta, Grundholmarna och 

Fåran.  

Restaureringar av slåtterängar 

Fortsatta restaureringar av Blacksta naturminne, cirka 0,5 ha.  

Restaurering av våtmarker 

Under våren slutfördes de stora restaureringsåtgärderna som pågått 

under flera år i Kvismaren. Under året har vi även fortsatt pågående 

restaureringar i ett par mindre rikkärr (Brunstorpskärret  och 

Herrfallsäng). Den totala ytan är 2,2 ha. Syftet är att motverka 

igenväxningen och bevara kärren och därmed gynna kalkgrynsnäckan 

och alla andra arter knutna till öppna kalkrika kärr. 
 

Artinriktade insatser 

Arbete med invasiva arter 

Den största årliga insatsen har varit manuell uppdragning ryssgubbar i 

Garphyttans nationalpark och i Latorpsängarna, samt plockning av 

jättebalsamin i Snavlunda. Sykomorlönn och silvergran har bekämpats 

genom röjning och ringbarkning i Garphyttans nationalpark.  

 

Vi genomförde även en informationskampanj angående lupiner innan 

semestern.  

Att gynna arter 

Röjningar har gjorts för att gynna hällebräcka och fjärilar i Tåsta och i 

Kanterboda har röjningar runt idegranar genomförts. Små plantor har 

även skyddats genom nätning för att förhindra betning av vilt. 
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Lunglav lever ofta ett tillbakaträngt liv på grova aspar som skuggats av 

inväxande granar. Under 2015 har vi därför friställt aspar med lunglav i 

Limberget, Dammsjöhöjden och Liaskogen. Åtgärder har framförallt 

varit ringbarkning och fällning av granar. 
 

Arbetet med löpande skötsel  

Slåtter 

Vi har ungefär 47 ha ängsmark, fördelad på 18 olika områden, som sköts 

med slåtter. Ungefär hälften av arealen efterbetas. 

 

Där så är möjligt utförs slåttern med traktor, men stor del av arealen 

sköts med motormanuella minislåtterbalkar.  I fem områden där marken 

är extra känslig eller där det finns fornlämningar utförs slåttern med lie. 

Slaget gräs räfsas sedan manuellt. Även hästar och fyrhjulingar används. 

Betesmarker 

Ett 40-tal djurhållare har betesdjur i 47 områden. Total sköts 1300 ha 

med bete. Flera markägare har inga egna betesdjur och ibland är de mer 

än en djurhållare i området. Därför blir ofta flera parter berörda vid såväl 

små som stora skötselfrågor i betesmarkerna.  

 

De flesta djurhållarna söker miljöersättning för de delar som uppfyller 

stödkraven. Andelen betesmark som är godkänd för miljöersättning 

varierar från år till år, på grund av ändringar av definitioner, regler och 

tolkningar. Arealen betesmark som är stödberättigad tenderar att minska. 

Allt oftare måste vi komplettera med åtgärder, som röjning och mindre 

restaureringsåtgärder i delar som inte får miljöersättning.  

 

Genom olika restaureringsprojekt har vi skapat helt nya betesmarker 

som idag djurhållare kan söka miljöstöd för. På så vis skapar de 

skyddade områdena i länet helt nya inkomstmöjligheter för landsbygden. 

Skötsel av värdefulla träd och lövskog 

I Botåsen i ”Västernärkes eklandskap” har gallringar av unga ekar 

inletts. Beståndet är unikt tack vare tillgången av unga ekar, något som 

annars är ovanligt i våra ekreservat.  

 

På grund av ”trädsjukdomar” som aggressiv almsjuka och askskottsjuka 

har antalet träd av arterna alm och ask tyvärr decimerats kraftigt i såväl 

lövskog som i ängs- och betesmarker i naturskyddade områden. 

 

Arbetet med att hantera döda och döende träd har dock accelererat under 

de senaste två åren. Särskilt viktigt har varit göra riktade fällningar och i 
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viss mån beskärning (med klättrande arborister) av död alm och ask som 

står inom tydligt riskabla avstånd till byggnader, anläggningar, tomter 

eller vägar. Sådana åtgärder har ägt rum i framför allt Holmstorp 

(blivande NR) och i viss mån i Lekeberga-Sälven, Latorpsängarna samt 

Garphyttans nationalpark. Dessa nödvändiga arbeten är både krävande 

och tidsödande och har under året totalt omfattat minst ca 4 

arbetsveckor.  

 
Uppföljning 

Uppföljning har skett av häckfåglar i Kvismaren samt inom LIFE-

projektet Reclaim i Natura 2000-området Venakärret.  

 

Inom friluftslivet hat uppföljning skett med besöksräknare i 

naturreservat (Skärmarbodabergen, Kindla och Skagerhultsmossen) och 

nationalparker (Garphyttan och Tiveden). 

 

I Tiveden räknar vi besökare på tre platser:  

Stenkällerundan april-december 2015: 17 550 st 

Trollkyrkorundan april-december 2015: 8800 st 

Stigmanspasset april-december 2015: 1050 st 

Summa: 27 400 st 

Summan av denna räkning kan dock inte användas som totalsiffra för 

antalet besökare i nationalparken.  

 

I Garphyttan har vi räknare på ett ställe: en väg mellan bilparkeringarna 

och ängarna i nationalparken. Denna räknare fångar upp huvuddelen av 

besökarna, även om vi missar en liten andel som t.ex. kommer 

vandrandes på Bergslagsleden eller parkerar på annan plats. Här räknade 

vi in 8300 personer 2015, vilket är en lägre siffra än vi uppskattat 

tidigare år. 
 

 

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  

2016-02-15
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BILAGA 1 

Redovisning av Schablonen  

 

Restaureringar 

 

Restaurering av slåtterängar 

Förra året avverkades och röjdes det i Blacksta naturminne, cirka 0,5 

ha. I år fortsatte restaureringen. Planen att bränna av förna, kvistar och 

smågrenar tidigt på våren gick inte i lås. I stället räfsade vi området 

noggrant och förde bort alla smågrenar och kvistar som låg kvar efter 

avverkningen. Sedan slogs uppkommande sly, hallon och andra 

kvävarter före midsommaren och på sensommaren slogs hela området. 

Blacksta ligger inom ett vattenskyddsområde och inte långt ifrån 

kommunens vattenverk. Årets arbete har därför gjorts i nära samarbete 

med Kumla kommun, som även har stått för stor del av kostnaden.  

 
Restaurering av betesmarker 

I naturreservaten Trystorps ekäng samt Tåsta har restaureringen av 

betesmarkerna gått in i en helt ny fas samt förstärkts i och med 

uppförandet av stängsel (se vidare under rubriken Särskilda insatser).  

 
Restaurering av våtmarker 

Under våren slutfördes de stora restaureringsåtgärderna som pågått 

under flera år i Kvismaren, och som syftat till att skapa goda 

förutsättningar för så många arter som möjligt av våtmarksfåglar.   

 

Under året har vi även fortsatt pågående restaureringar i ett par mindre 

rikkärr (totalt cirka 2,2 ha). Syftet är att motverka igenväxningen och 

bevara kärren och därmed gynna kalkgrynsnäckan och alla andra arter 

knutna till öppna kalkrika kärr. 

 

Restaurering av rikkärret i Brunstorpskärret har pågått i några år. I 

samarbete med ÅGP och Kvinnersta skolan har träd avverkats successivt 

i kärret. På en mindre del, cirka 0,2 ha, har vassen slagits och förts bort. 

Vasslåttern har utförts två gånger per år, en vecka före midsommar och 

fyra veckor efter midsommar. Vassen har glesnat och det återkommande 

slyuppslaget minskar.  

 

I Herrfalls äng gjordes en större restaureringsåtgärd förra året i och 

omkring rikkärret, som är cirka 0,3 ha. Även denna restaurering gjordes 

i samverkan med ÅGP och den medfinansierades av LBU-medel. I år 

fortsatte vi med slyröjning under tidig vår och slåtter på sensommaren. 

Allt sly och avslaget växtmaterial samlades ihop och fördes bort. Än är 

det för tidigt för vi ska kunna se någon effekt på floran, men till våren 
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2016 kanske antalet blommande majvivor har ökat jämfört de senaste 

åren. 

 

Arbete med oönskade, främmande (invasiva) arter 

 

I det löpande arbetet med bekämpning av invasiva arter ingår dels några 

arter av örter dels några arter vedväxter. Den största årliga insatsen har 

som vanligt varit manuell uppdragning ryssgubbar i Garphyttans 

nationalpark (NP) och i Latorpsängarna, följt av plockning av 

jättebalsamin i Snavlunda. Viss bekämpning av vedväxter har också ägt 

rum genom röjning och ringbarkning av sykomorlönn samt silvergran 

(m. fl. ädelgranar) inom bl.a. Garphyttans NP. Arterna är svåra att 

utrota helt, delvis p.g.a. spridning in från omgivande landskap. En årlig 

insats minskar ändå antalet och därmed risken för att de sprida sig ut 

över större arealer inom de naturskyddade områdena. En 

informationskampanj angående lupiner gjordes innan semestern. Arbetet 

resulterade i ett pressmeddelande och ett par lokalradioinslag angående 

invasiva arter och speciellt lupinen. 

 

 
Nyhet om invasiva arter på webben 22 juni 2015 
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Åtgärder för utpekade arter inom bl.a. ÅGP och regionala 

Vårda-Värna-Visa  

 
Hällebräcka och dagfjärilar  

Inom naturreservatet Tåsta har betesskötsel införts på ytterligare ytor av 

öppna till halvöppna kalkhällmarker viktiga för bl.a. hällebräcka 

(Artdirektivs-art, se vidare under rubriken Särskilda medel). Områdets 

rika fauna av dagfjärilar har gynnats genom skötsel med riktade 

röjningar för att utveckla örtrika buskmarker. Sedan tidigare pågår 

anpassad slåtter för att utveckla de blomsterrika ytor och brukningsvägar 

som finns kvar efter tidigare kalkbrytning. 

 
Idegran 

I länet finns två naturreservat med förekomst av idegran på 

kalkberggrund och rörligt ytgrundvatten. Individerna är i huvudsak 

trädformiga, äldre idegranar medan välutvecklade unga plantor saknas 

sannolikt p.g.a. omfattande viltbete. I Kanterboda har vi under året 

inlett ett försök med burar som ska skydda unga plantor från upprepat 

bete från rådjur och älg (se bild nedan). Föryngring finns i form av små 

plantor (</=2 dm) men som verkar betas ned när dessa växer högre. 

Förutom betesskydden har äldre gläntor återställts från igenväxning av 

gran genom röjning. Detta gynnar även förekomsterna av orkidéer och 

mossor (bl.a. dunmossa) i kalkbarrskogen. Lokalerna med idegran är av 

stort växtgeografiskt värde och kan också sägas visa på effekten av 

människans påverkan genom lokal artutrotning, eftersom idegran saknas 

i det övriga landskapet. Åtgärden kan därför bidra till att skapa förståelse 

för artbevarandeåtgärder. 

   
Arbete med att skydda föryngring av idegran. Foto: Tomas Gustafson, 

Länsstyrelsen. 

 
Lunglav 

Under 2015 har arbeten med att friställa aspar med lunglav påbörjats i 3 

naturreservat, Limberget, Dammsjöhöjden och Liaskogen. Åtgärder 
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har utförts på enstaka träd inom utvalda platser i reservaten. Både 

ringbarkning av gran intill asparna, och fällning av gran med motorsåg 

har gjorts. I många fall har metoden ringbarkning med hjälp av kofot och 

yxa varit effektiv, speciellt under våren. Syftet med åtgärden är att 

försiktigt öppna upp runt de träd där gran, ofta yngre och medelålders, 

vuxit upp inpå lunglavsasparna. Även gynnande av aspgrupper och 

aspföryngring har tillämpats genom försiktig uthuggning av gran. 

Genom åtgärden gynnas och förlängs livstiden på aspar med lunglav. 

 

Asp med lunglav i naturreservatet Limberget. Runt denna ringbarkades 3 granar som 

börjat växa in i kronan på aspen. 

 

Ringbarkning 

av granar med yxa och kofot intill medelålders asp med lunglav i naturreservatet 

Limberget. 
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Arbetet med löpande skötsel  

 
Slåtter 

Vi har ungefär 47 ha ängsmark, fördelad på 18 olika områden, som sköts 

med slåtter. Ungefär hälften av arealen efterbetas. Den löpande skötseln 

består till stor del av fältbesök och diskussioner med entreprenörer om 

skötseln. Varje år är det något avtal som går ut och ny upphandling 

måste göras. Där så är möjligt utförs slåttern med traktor, men stor del 

sköts med manuella motorslåtterbalkar.  I fem områden där marken är 

extra känslig eller där det finns fornlämningar utförs slåttern med lie, 

manuell räfsning och bärgning med häst eller fyrhjuling. (Sixtorp, 

Tjälvesta, Oxaryggen, Norra Mossby, Södra Mossby).  

 

Vi söker miljöersättning för cirka 28 ha. Omfattningen av den totala 

arbetsinsatsen uppskattas till 40 arbetsveckor. 

 

 
Lieslåtter i Oxaryggen. Foto: Karin Sund 
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Slåtter med liten traktor och manuell slåtterbalk i Herrfallsäng. Foto: 

Karin Sund 

 
Betesmarker 

Den löpande skötseln består till stor del av fältbesök och kontakter med 

djurhållare. Ett 40-tal djurhållare har betesdjur i 47 områden. Flera 

markägare har inga egna betesdjur och ibland är de mer än en djurhållare 

i området. Därför blir ofta flera parter berörda vid såväl små som stora 

skötselfrågor i betesmarkerna.  

 

De flesta djurhållarna söker miljöersättning för de delar som uppfyller 

stödkraven. Andelen betesmark som är godkänd för miljöersättning 

varierar från år till år, på grund av ändringar av definitioner, regler och 

tolkningar. Arealen betesmark som är stödberättigad tenderar att minska. 

Allt oftare måste vi komplettera med åtgärder, som röjning och mindre 

restaureringsåtgärder i delar som inte får miljöersättning.  

 

Vi söker miljöersättning för drygt 70 ha betesmark. 

 

Ungefär 1 300 ha betas i skyddade områden. Gränsen mellan olika 

naturtyper är ibland svår att dra, som till exempel mellan betesmark och 

våtmark och mellan betesmark och skog. Huvudelen, 1 100 ha, är 

betesmark och hälften av denna areal är strandängar medan den andra 

hälften består av öppen och trädbärande betesmark. Cirka 60 ha är 

våtmark, cirka 50 ha är triviallövskog, som delvis består av strandskog, 

cirka 9 ha ädellövskog och drygt 70 ha är barrskog.  Betad barrskog 
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finns bara i tre olika områden och huvuddelen av arealen finns i 

Näsmarkerna.  

 

1 km stängsel byttes ut i 1 område 

7,4 km helt nytt stängsel har satts upp i 4 områden 

24 ha ny betesmark stängslades in i 4 områden 

 

Ett stabilt stängsel med god kvalitet minskar behovet av underhåll och 

skötsel betydligt. Varje år byter vi ut gammalt och skötselkrävande 

stängsel för att rationalisera betesdriften och förenkla skötseln. Under 

2015 byttes knappt 1 km stängsel i Tjälvesta. Samtidigt kopplades 

elstängslet till nätet, vilket spar både arbete och pengar. Bilbatteriet som 

användes tidigare fungerade inte alltid och stängslet blev då och då 

strömlöst. Betesdjuren tog sig in i ängsmarken före slåttern och 

trampade ner, vilket ledde till att slåttern blev dyrare eftersom det tog 

längre tid att slå den liggande vegetationen.  

 

Under 2015 stängslades även totalt cirka 24 ha som har saknat hävd en 

kortare eller längre period. Totalt blev det nästan 7,4 km elstängsel i 5 

olika områden. I Tåsta utökades betesmarken med en ny fålla med 

rovdjursavvisande stängsel. Efter många år med enbart röjningar har vi 

genomfört åtgärder (stängsel, djurhanteringsfålla) för att kunna påbörja 

bete i Trystorp. På Fåran betar nu återigen får efter flera decennier utan 

bete. Eftersom Fåran består av två öar i Hjälmaren behövdes bara 

stängsel runt tomten på norra delen av Inre Fåran. I Kvismaren 

återupptogs betet söder och öster om Öby kulle, som har saknat bete 

under senare år då restaureringsarbetet pågått.  
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Får på Fåran. Foto: Karin Sund 

 
Betad strandäng i Kvismaren. Foto Karin Sund 
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Ungdjur i Tjälvesta. Foto: Karin Sund 
 

Skötsel av värdefulla träd och lövskog 

I Botåsen i ”Västernärkes eklandskap” har en viktig gallring bland unga 

ekar inletts. Beståndet med ung ek är ensamt i sitt slag bland reservaten 

med ekhagsmiljöer eftersom lämpliga, framtida ersättare till äldre ekar 

med höga naturvärden oftast saknas. De unga ekarna (ca 35 år) som är 

omkring 45 stycken har särskilt grovgreniga och välutvecklade kronor 

tack vare en tidigare ljusöppen miljö och frånvaro av större betesskador 

under uppväxten. Vid bortgallringen av ca 30 % av träden var målet att 

skapa ljus kring kronorna och att minimera konkurrensen med befintliga 

äldre ekar. Avverkningsresterna kommer att lämnas kvar på särskilt 

lämpliga delar av skogsbrynen inom reservatet. På så sätt stärks 

innehållet av död ved samtidigt som hinder för betesdriften undviks. 

Åtgärden kan exemplifiera betydelsen av långsiktighet i naturvårdande 

skötsel och är lätt att ta del av p.g.a. läget alldeles invid allmän väg. 

 

På grund av ”trädsjukdomar” som aggressiv almsjuka och askskottsjuka 

har antalet träd av arterna alm och ask tyvärr decimerats kraftigt i såväl 

lövskog som i ängs- och betesmarker i naturskyddade områden. 

Förändringen är tydligt påtaglig först vid jämförelse med inledningen av 
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den stegvisa utvecklingen för snart ett decennium sedan. Då började 

båda trädsjukdomarna visa sig tillsammans. Arbetet med att hantera 

döda och döende träd har dock accelererat under de senaste två åren. 

Särskilt viktigt har varit göra riktade fällningar och i viss mån 

beskärning (med klättrande arborister) av död alm och ask som står inom 

tydligt riskabla avstånd till byggnader, anläggningar, tomter eller vägar. 

Sådana åtgärder har ägt rum i framför allt Holmstorp (blivande NR) och 

i viss mån i Lekeberga-Sälven, Latorpsängarna samt Garphyttans 

nationalpark. Dessa nödvändiga arbeten är både krävande och 

tidsödande och har under året totalt omfattat minst ca 4 arbetsveckor.  
 

Friluftslivet i skyddade områden 

 
Nyanlagda friluftslivsanordningar 

Den mest kostnadskrävande åtgärden under året har varit uppförandet av 

ett nytt utsiktstorn vid Skagershultsmossen (se foton nedan). Ett torn 

ger möjlighet för besökare att uppleva området samtidigt som störningar 

på fågellivet på den öppna myren undviks. Ett nytt torn har därför 

bedömts vara helt nödvändigt. Anläggningen kostade totalt 1,83 

miljoner kronor och kunde förverkligas genom medel från dels Schablon 

(0,36 miljoner kr) och dels LBU-medel (1,47 miljoner kr). I projektet 

ingick dessutom rivning av ett äldre utdömt torn, anläggning av grusad 

gångstig ca 200 m samt helt ny information till besökare. Tornets övre 

plattform är ca 11 m över mark och erbjuder en fantastisk vy över 

mossen. Konstruktionens bärande delar utgörs av tryckimpregnerat virke 

i en vajerstadgad stolpkonstruktion, fäst i en tung betonggrund. I syfte 

att undvika onödig användning av tryckimpregnerat virke utfördes all 

panel i furu, som behandlats med svartpigmenterad trätjära i linolja 

enligt beprövad metod. Det nya tornet är betydligt säkrare och lättare att 

gå upp i jämfört med det äldre. Från den grusade stigen ansluter en ramp 

till en lägre plattform som gör det möjligt att uppleva något av mossen 

utan att gå i trappor.  
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Tornet vid Skagershultsmossen tar form under senvintern 2015. 

Stolparna vinschas upp och säkras i den färdiginstallerade 

betonggrunden. Därefter byggdes etapp för etapp med tornet självt 

fungerande som byggställning. Foto: Tomas Gustafson, Länsstyrelsen.  

 

  
Nya utsiktstornet vid Skagershultsmossen, september 2015. Foto: Tomas 

Gustafson. 
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Vy mot öster från nya utsiktstornet vid Skagershultsmossen. Ny 

information med utökad fakta över fågellivet med illustrationer av hög 

kvalitet. Foto: Tomas Gustafson. 
 

I Tivedens nationalpark har en stig som leder från Vitsand till Junker 

Jägares sten hårdgjorts och förstärkts med grus samt kavelvirke av 

obehandlad fura. Stigen går ovanpå en äldre skogbruksväg och lämpade 

sig därför särskilt väl för att kunna tjäna både fotgängare samt ridande 

(del av ”Tivedens ridleder”) eller cyklande besökare. Stigen har i stort 

endast svag lutning och leder in till sevärda och representativa 

naturmiljöer. Åtgärden ger sannolikt ökad möjlighet till besök av 

personer med barnvagn, äldre eller andra med enklare 

rörelsenedsättningar. 

 

Därutöver har en P-plats, skyltställ och en stig fram till reservatet anlagts 

i Dalbotorpsravinerna, samt en P-plats vid Torpadalen. 
 

Underhåll av friluftsanordningar – några exempel 

Varje år lägger vi stora resurser på att underhålla och se över befintliga 

anläggningar. Leder ses över genom stigröjning och förbättrade 

ledmarkeringar. Ved ska fyllas på vid eldplatser och parkeringar ska 

röjas från sly osv. Detta jobb är svårt att kvantifiera i summor. Nedan 

följer några exempel på underhållsåtgärder 

 

I naturreservaten Ställbergsmossen, Kaljoxadal och Genstigsbrännan 

har delar av lederna renoverats. Här har nya vägvisare tillkommit på de 

delar av ledsystemen som ingår i Postleden. Postleden är en nydragen 

flera mil lång led, byggd genom ett samarbetsprojekt mellan 

regionförbundet, länsstyrelsen och kommunerna i norra länet. Leden går 

diagonalt över norra delen av Örebro län och knyter ihop Silverleden 

och Bergslagsleden.  

 

Vedförsörjningen till ett tiotal naturreservat i norra länet, bl.a. Kindla, 

Kaljoxadal och Djupdalshöjden, har samordnats för första gången i år. 

En timmerbil körde ut ca 30 m3t ved till ett par utvalda 
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uppläggningsplatser, varifrån den enklare kunde distribueras ut i 

reservaten. Vanligtvis sker vedtransport ut i reservaten under vintern när 

marken är frusen eller skoterföre råder.  

 

En av de lagade broarna vid Tjälvesta. Foto: Karin Sund 
 

Åtgärder för personer med funktionsnedsättning  

I Länsstyrelsens arbete med skyddade naturområden, främst 

naturreservat och nationalparker, 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 

tillgänglighetskonsult som själv sitter i rullstol, för att områdena ska leva 

upp till den höga standard de en gång fått. I år behövdes inga åtgärder 

vidtas för anordningar och hårdgjorda stigar – de hade klarat sig bra från 

slitage, snösmältning och regn. I Sveafallen har vi påbörjat en översyn 

av information och friluftslivsanordningar. En förstudie har beställts för 

att undersöka hur Sveafallen kan tillgängliggöras på ett bättre sätt.  

 

På vår hemsida har vi en särskild sida 

(www.lansstyrelsen.se/orebro/tillganglignatur) med information om 

skyddade områden med hög tillgänglighet. Förutom ovan nämnda 

naturreservat med anpassningar för rörelsenedsättningar, presenteras här 

även områden som underlättar för personer med andra 

funktionsnedsättningar som nedsatt syn, nedsatt kognitiv förmåga m.m. 

Det vill säga reservat där vi satsat extra på information, tagit fram 

http://www.lansstyrelsen.se/orebro/tillganglignatur
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ljudguider, extra tydliga ledmarkeringar, ledstråk osv. Under året har vi 

även arbetat med att ta fram en broschyr om våra tillgängliga 

naturreservat, som trycks under 2016. 

 

 
Länsstyrelsens temaguidesida på webben om tillgängliga naturreservat 

 

Under året avslutades informations- och tillgänglighetssatsningar i fyra 

naturreservat (delfinansierade med medel från Europeiska 

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling). I Herrfallsäng öppnades 

det färdigrestaurerade torpet som raststuga för allmänheten. Vid 

parkeringen sattes en taktil informationsskylt upp. Vid raststugan (kan 

nås med hjälp av ett ledstråk från parkeringen) har en vevspelare satts 

upp med åtta ljudspår om naturreservatets natur- och kulturvärden. En 

informationsskylt har satts upp som berättar om reservatets 

kulturhistoria och stigen genom ängen har försetts med stolpar med två 

små uppfällbara ”vippskyltar”, varav den nedre på varje stolpe ges ett 

innehåll anpassat för barn. I naturreservaten Snavlunda och Tjälvesta 

har stigarna försetts med informationsskyltar om reservatens natur- och 

kulturvärden, liksom sittbänkar och självstängande grindar. Vid 

Skagershultsmossen har vi byggt ett nytt fågeltorn i två plan, där det 

lägre planet kan nås via en ramp. Tornet har även försetts med 

information om vad man ser i det närliggande landskapet, såväl som hur 

närområdet tidigare brukats av människan. Stigen fram till tornet har 
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rustats upp och försetts med stolpar med små utfällbara ”vippskyltar”, 

varav den nedre på varje stolpe ges ett innehåll anpassat för barn. 

 

 
Taktil karta samt ledstråk i Herrfallsäng. Foto: Elisabeth Karlsson 

 

 

   
Sittbänk och infoskylt utmed stigarna i Snavlunda-Tjälvesta. Foto: Karin 

Sund.  

 
Arbete med information och naturvägledning 

Under året har vi arbetat löpande med information om länets skyddade 

naturområden i form av t.ex. skyltar, foldrar, faktablad och hemsida. 

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

lättlästa texter, tydliga kartor och informativa illustrationer. Under året har 

informationsskyltar nyproducerats/uppdaterats till 11 skyddade områden 

(11 nya skyltar, 7 uppdaterade gamla skyltar), förutom skyltarna som 
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delfinansierats av EU-medel samt tagits fram inom särskilda insatser. 

Därutöver har vi även tryckt en handfull övriga infoskyltar om t.ex. 

fågelskydd och faunadepåer. Vi har även tagit fram nya och/eller 

uppdaterat ett 10-tal faktablad (förutom de som tagits fram med 

särskilda insatser) samt nytryckt 10 foldrar till Tivedens nationalpark. 

 

  
Infoskylt om faunadepåer vid naturreservatet Sörön samt uppdaterad 

reservatsskylt till Brattforsen vars befintliga skylt stals under året. 

 
Webb och Facebook 

Länsstyrelsens hemsida samt www.sverigesnationalparker.se är viktiga 

verktyg i länsstyrelsens arbete för hög tillgänglighet i våra skyddade 

områden. Genom att ta där del av information om de olika områdenas 

anordningar och upplevelsevärden kan besökarna lättare planera sin 

utflykt hemifrån och hitta det område som passar önskad 

friluftslivsaktivitet. Med syftet att marknadsföra hemsidan och länets 

naturreservat har vi i samarbete med Örebro kommun producerat en 

bioreklam som under sommarmånaderna visades på Filmstaden i 

Örebro. För att förenkla för företagare som jobbar med naturturism har 

vi tagit fram en särskild webbsida 

www.lansstyrelsen.se/orebro/naturturism. Under året har ett projekt 

pågått för att uppdatera och utveckla sidan. 

  

http://www.sverigesnationalparker.se/
http://www.lansstyrelsen.se/orebro/naturturism
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Slutbild på bioreklam, sändes på Filmstaden i Örebro under sommaren 

2015. 

 
Länsstyrelsen har sedan 2012 en sida för länets naturreservat på Facebook 

www.facebook.com/naturreservat.orebrolan. 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 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 21 januari 2016 hade sidan 708 följare.  

 

http://www.facebook.com/naturreservat.orebrolan
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Länsstyrelsens facebooksida Naturreservat i Örebro län 2016-01-21 

 
Guidningar och Invigningar  

I samarbete med naturvårdsstiftelsen Hopajola arrangerade 

Länsstyrelsen tio guidade turer i länets skyddade naturområden på temat 

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 m.m. Ett viktigt syfte med guidningarna, förutom att 

skapa förståelse för värdet av vår skyddade natur och uppmuntra till 

friluftsliv, är även att ge möjlighet till dialog mellan länsstyrelsens personal 

och de som deltar i guidningen. Länsstyrelsens förvaltare försöker därför 

medverka själva under några av årets guidningar. Vi träffar även 

naturguiderna årligen vid årets slut för att diskutera året som gått och ha 

workshop kring kommande års guideprogram. Några av årets 

guidningsteman har varit: snöskovandring, använda-alla-sinnen-

guidning, grön infrastruktur, järpskådning, granrisröjning med 

kransbindning av det som röjdes bort m.m. I årets guideprogram ingick 

även invigningen av det nybyggda fågeltornet vid naturreservatet 

Skagershultsmossen den 3 oktober, då ett 80-tal personer deltog. 
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Bilder från några av årets guidningar, snöskovandring, 

sinnesroguidning, granrisröj med granrispyssel samt cykeltur på temat 

grön infrastruktur. Foto: Åsa Wistrand 

 

Uppföljning 

Liksom tidigare år genomförde Föreningen Kvismare Fågelstation, på 

uppdrag av länsstyrelsen, fågelinventeringar i naturreservatet 

Kvismaren. Länsstyrelsen i Örebro bidrog även ekonomiskt till 

fågelinventering och provfiske i Vättern, vilka samordnas av 

Länsstyrelsen i Jönköping. 

 

Uppföljning har skett inom LIFE-projektet Reclaim i Natura 2000-

området Venakärret. 2015 var projektets tredje år och de flesta inledande 

inventeringarna genomfördes redan år 2013. 2015 gjordes 

kompletterande inventeringar av väddnätfjäril vid Venakärret för att se 

variationer i populationen under tre år innan habitatrestaurerande 

åtgärder genomförs. 
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Friluftslivet har följts upp med besöksräknare i naturreservat och 

nationalparker. Besöksräkning har pågått i naturreservaten 

Skärmarbodabergen, Kindla och Skagerhultsmossen. 

 

I Garphyttan och Tiveden har vi under 2014-2015 provat 

räknarmodellen eco counter. I Tiveden räknar vi besökare på tre platser: 

Stenkällerundan och Trollkyrkorundan i anslutning till Huvudentrén 

samt en lite mer avlägsen stig i närheten av Stigmanspasset. 

 

Stenkällerundan april-december 2015: 17 550 st 

Trollkyrkorundan april-december 2015: 8800 st 

Stigmanspasset april-december 2015: 1050 st 

Summa: 27 400 st 

 

Summan av denna räkning kan inte användas som totalsiffra för antalet 

besökare i nationalparken. Räknarna missar besökare vid Vitsand och de 

som kommer andra vägar in i parken t.ex. via Bergslagsleden. De missar 

även de besökare som kommer till Huvudentrén men inte går hela 

rundor eller inte går ut i skogen alls. Vi har under tidigare år framför allt 

beräknat antalet besökare i parken utifrån bilräkning vid Huvudentrén 

och Vitsandsentrén, samt genom att besökare till informationsstugan vid 

Huvudentrén har räknats av personalen under de tider då den varit 

bemannad. Under 2015 har bilräknarna inte fungerat då vi har byggt om 

parkeringsplatserna. Från 2016 eller 2017 hoppas vi att nya bilräknare 

ska finnas på plats så att vi får en mer rättvis bild av antalet besökare i 

nationalparken. (Normalt har de båda entréerna tillsammans ca 110 000 

besökare årligen.) 

 

I Garphyttan har vi räknare på ett ställe: en väg mellan bilparkeringarna 

och ängarna i nationalparken. Denna räknare fångar upp huvuddelen av 

besökarna, även om vi missar en liten andel som t.ex. kommer 

vandrandes på Bergslagsleden eller parkerar på annan plats. Här räknade 

vi in 8300 personer 2015, vilket är en lägre siffra än vi uppskattat 

tidigare år. 
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Bilaga 2  

Särskilda medel - iordningsställande av nya skyddade 

områden, gränsmarkering, skyltar och parkeringsplatser  

 

Under året har vi satsat extra på att ta fram reservatsskyltar till ett flertal 

av de nya naturreservat som ännu saknar permanent informationsskylt. 

Under hösten har totalt 62 skyltar tagits fram till 26 reservat. Till dessa 

skyltar har vi även tagit fram skyltställ i trä, där sådana inte redan 

funnits. Förutom skyltar har vi även hunnit ta fram utskriftsanpassade 

faktablad för varje reservat, som under 2016 kommer läggas ut som pdf-

er på Länsstyrelsens reservatswebb. 

 

  

  
Exempel på några av de nytryckta reservatsskyltarna. 

 

Under sensommaren och hösten anlades fem parkeringsplatser till fyra 

reservat. Två till Tjuråsen, en till Råå uddar, en till Laggarfall, en till 

Torpadalen.  

 

Tack vare särskilda medel har sex mil gränser röjts, målats i 13 

områden. 
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Bilaga 3 

Särskilda medel - ny trägärdesgård i Garphyttans 

nationalpark  

 

Under slutet av året fick området en ny trägärdesgård av traditionell 

modell d.v.s. senvuxen gran med inslag av enstörar och bunden med 

grangrensvidjor,  motsvarande cirka 650 meter. En trägärdesgård har 

under lång tid, troligen sedan början av 1950-talet, inramat de öppnare, 

mycket välbesökta ängsmarkerna (ca 5 hektar) inom Garphyttans 

nationalpark. Skötselplanen anger särskilt att gärdesgården ska vara av 

traditionell typ, vilket ger karaktär och äkthet som uppskattas av många 

besökare.  

 

Gärdesgården har två funktioner, dels som prydnad för den äldre 

odlingsmarken och visa på platsens kulturhistoriska värden, dels att 

markera att slåttermarken inte kan beträdas fritt under växtsäsongen. 

Den tidigare trägärdesgården uppfördes under 1990-talets mitt och 

började till stor del falla sönder p.g.a. ruttnande störar och var inte längre 

praktiskt eller ekonomiskt rimlig att underhålla. Nedfallande grenar och 

träd (p.g.a. ”trädsjukdomarna” s.k. askskottsjuka och aggressiv 

almsjuka) skadade tidigare gärdesgård ständigt, i zonen mellan 

slåttermark och omgivande lövskog. För att minska på behovet av 

reparationer reducerades därför sträckan ny gärdesgård, men med 

hänsyn till dess funktion. Enbart den del av gärdesgården som löper 

mellan väg och slåttermark anlades således på nytt. Där stigar korsar 

gärdesgården uppfördes enkelt öppningsbara grindar. Dessutom gjordes 

ett antal enkla led för in och utfart vid slåtterarbetet. 

 

 
Ny trägärdesgård vid Garphyttans nationalpark, november 2015. Foto: 

Tomas Gustafson. 
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Bilaga 4 

Särskilda medel - iordningställande av parkeringar, 

vandringsleder och friluftlivsanordningar i Tjuråsens 
naturreservat 

 

Arbetet med att tillgängliggöra Tjuråsens naturreservat påbörjades under 

hösten. Nyanläggning av ca 7 km led, varav ca 1 km spångad, ett 

vindskydd och ett vedförråd, en p-plats, skyltställ och stockbord 

färdigställdes under hösten.   

 

Terrängen vid Tjuråsen är svårframkomlig. Det är möjligt att ta sig ut 

med virke, men görs detta ej på snö/frusen mark riskeras allt för stora 

markskador. Vi valde därför att köra ut allt virke till spänger, vindskydd 

mm med helikopter. Ca 3,5 ton virke, ved och annat materiel plockades i 

viktmässigt likadana högar, surrades och levererades därefter ut till olika 

koordinatpunkter i reservatet. Allt enligt en noggrant fastställd körplan. 

Arbetet var mkt effektivt och allt materiel kördes ut i det 455 ha stora 

reservat på 1h och 40 min. Hade vi valt 4-hjuling eller skoter hade 

samma arbetsinsats sannolikt tagit minst 5 arbetsdagar. Arbetet utfördes 

av Skogsstyrelsen på uppdrag av länsstyrelsen. Besökare till Tjurråsens 

naturreservat kan nu njuta av vildmarken utan att vara rädda för att gå 

vilse. De har även möjlighet att grilla och övernatta i reservatet. 

 

 
Under 1 h och 40 minuter lyftes allt materiel ut i Tjuråsens naturreservat. 

Vi passade även på att lyfta ut ca 3,5 m2 ved till det nya vindskyddet 

inom denna tid! Foto: Kjell Store 
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Bilaga 5 

Särskilda medel - Toaletter samt underhåll av friluftlivs-
anordningar vid naturreservaten Fåran, Grundholmama och 

Järleån 

På Fåran och Grundholmarna, som är öar i Hjälmaren, har de gamla 

dassen med latrintunnor ersatts med fyra nya mulltoaletter. 

Reservatsöarna har långgrunda stränder och inga bryggor, vilket 

krånglar till det lite. Vår lokala entreprenör Rikard Widlund, som bor 

Vinön, har med en liten båt och mycket manuellt lyftanade fått ut de nya 

dassen, rivit de gamla och fört dem till avfallsstation.  De nya 

mulltoaletterna kommer att underlätta skötseln. Latrintunnorna hämtades 

ett par gånger per år, mulltoaletterna ska inte behöva tömmas mer än 

kanske vart tionde år.  

Arbetet sysselsatte Rikard i ungefär tre veckor.  

 

 
Rivning av gammalt dass och ny mulltoa i bakgrunden. 

Båten är fullastad med resterna av ett gammalt dass. Foton: Rikard 

Widlund 

 

 
Tankar till mulltoaletterna ska köras ut från Vinön till reservatsöarna. 

Foto: Rikard Widlund. En av de nya mulltoaletterna är monterad och 

färdig för användning. Foto: Leif Granlund 
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Järleån är ett mycket välbesökt naturreservat. Vandringsleder finns längs 

med större delen av ån och naturupplevelsen är spektakulär. Många 

spänger, trappor och rastbord byggdes upp under 80- och 90-tal och 

behövde en rejäl upprustning. Området längs med ån är svårarbetat. Det 

fina sandmaterialet rör sig och området översvämmas på vår och höst. 

Vi har därför provat en ny modell av spänger och trappor i området. Vi 

har använt gallerjärn som är stabilt, hållbart och halkfritt i dessa fuktiga 

och blöta lägen. Planering, rivning och nybyggnation av ca 200 m 

trappanordningar utfördes under hösten i norra halvan av Järleåns 

naturreservat. Entrén i väster gjordes i ordning, dränering, nya bärlager 

etc. Gamla dass revs och borttransporterades. En ny toalett, septitoa, 

byggdes vid den nya parkeringsplatsen. De gamla 

timmerborden/bänkarna revs och nya bord med tak ersätter dessa. 

Arbetet påbörjades under hösten 2015. Fältarbetet utfördes av 

Skogsstyrelsen på uppdrag av länsstyrelsen. Med restaureringen av 

anläggningarna kommer fler besökare kunna njuta av Järleåns 

naturreservat på ett säkert och tryggt sätt. 

 

 
Nya dasset vid Järleåns entré byggs av skogsstyrelsen. 

 

Stommen till de nya gallerjärnstrapporna byggs i en av de branta och 

långa sluttningarna. Konstruktionen är mycket stabilt, hållbar och halkfri 

i dessa fuktiga och blöta lägen. 
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Bilaga 6 

Särskilda medel - Tillgänglighetsförbättringar av stig 
samt parkeringsplatser i Kvismarens naturreservat 

I Kvismaren har en ny parkeringsplats för ett tjugotal bilar byggts vid 

Öby kulle. När besökstrycket varit som störst har inte 

parkeringsplatserna räckt till. Med den nya parkeringen kommer 

besökarna känna sig mer välkomna. Den allmänna vägen ska inte 

behöva bli blockerade av besökarnas bilar, vilket kan skapa problem för 

lantbrukarna i området, som måste komma fram med sina stora 

jordbruksmaskiner.  

 

Öby kulle är en av Sveriges största övervintringsplats för snokar och 

huggormar. Tillgängligheten av vägen söder om kullen har förbättrats, så 

att besökare med nedsatt rörelsefunktion lättare ska kunna se och 

uppleva ormarna, när de vaknar upp från vinterdvalan. 
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Bilaga 7 

Särskilda medel för stängsling i naturreservaten 

Trystorps ekäng och Tåsta  

Uppförandet av nytt elstängsel i Trystorps ekäng omfattande 1,8 km är 

en skötselåtgärd av kritisk betydelse för att långsiktigt klara syftet med 

reservatet. Återinförandet av betesskötsel under 2016 säkrar överlevnad 

och utveckling av mångfald knuten till de särskilt prioriterade 

ekhagmiljöerna. Reservatet har sedan tidigare uppskattad och hög 

tillgänglighet tack vare delvis hårdgjorda anläggningar (stig med 

rastbord, bänkar samt TC) i halvöppen ekmiljö med rik vårblomning. 

Restaureringen av betesmarken stärker naturmiljön men också 

tillgängligheten i och med att stigsystem och äldre, grova ekar 

framträder bättre visuellt. Självstängande grindar (se foto nedan) där 

stigar korsar stängslet gör att betesmarkerna är lätt att passera för 

allmänheten, eftersom steghöjd och halkrisk inte är högre jämfört 

omgivningen. För att underlätta lastning och lossning vid transport av 

betesdjuren (nötkreatur) har en särskild fålla uppförts (se foto nedan). 

Förutom långsiktiga tidsvinster och trygghet för djurhållaren, så klaras 

djuromsorgen bra genom enklare kontroll och hantering av enskilda djur 

under betessäsongen. Hela stängselsystemet är av en kvalitet som ger 

driftsäkerhet och lång hållbarhet som uppskattats till minst 25 år.  

 
Fålla för hantering, lastning och lossning av betesdjur (nötkreatur) vid 

Natura 2000 Lekhyttan, motsvarande den som uppförts vid Trystorps 

ekäng. Foto: Tomas Gustafson, Länsstyrelsen 2015. 

 

I Tåsta genomfördes ytterligare stängsling längs drygt 720 meter. Det 

sextrådiga rovdjursavvisande stängslet (se foto nedan) anlades för att 

säkra den långsiktiga skötseln av öppna till halvöppna naturtyperna med 

såväl mindre kalktorrängar som kalkbarrskog, givet reservatets närhet 

till permanenta vargrevir. Åtgärden innebar en utökning av ett lovande 

försök med bete av getter i reservatets västra del, vilket pågår sedan 

2014. Ytterligare fållor är nödvändiga för att kunna styra effekten av 
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betesdjuren mot satta naturvårdsmål, d.v.s. skapa olika betesregimer som 

bl.a. tillåter blomning och fröspridning samt tillgång på blommor för 

områdets nektar- och pollenberoende organismer. Stängseltypen med 

sex trådar återfinns inte i något annat reservat i länet, men har visat sig 

fungera väl för djurhållaren (lokal getmjölksproducent) som därför är 

intresserad av fortsatta uppdrag inom naturvårdande skötsel. Genom att 

följa Viltskadecenters rekommendationer för stängselkonstruktionen (se 

foto nedan) samt att tillhandahålla hanteringsfållor ger åtgärden en 

långsiktigt hållbar, tidsbesparande och säker djurhållning. Förutom ökat 

ljusinsläpp genom mycket effektiv betning skapar betesdjurens tramp en 

viktig markstörning som underlättar för den konkurrenssvaga örten 

hällebräcka. Betesdjuren höga grad av rörlighet har återskapa goda 

miljöer för andra tidigare trängda kalkgynnade örter bundna till tunt 

jordtäcke på krön, i branter och blockrika miljöer, t.ex. backtimjan och 

svartbräken. För att underlätta för friluftslivet samt vilda djur i området 

har hundratals meter av äldre taggtråd samt äldre bygg- och 

hushållsavfall avlägsnats i samband med åtgärden. Där stängslet löper 

över befintliga stigar har självstängande grindar (se foto nedan) 

anordnats för att underlätta passage, bl.a. för personer med hund i 

koppel. Boende i området har muntligen intygat att grindarna fungerar 

på avsett vis. De höga kraven på rovdjursavvisande stängsel medför 

dock att även grindar behöver vara eltrådsförsedda, vilket granskats och 

godkänts av särskild besiktningsman på plats.  

 

 

 
Betesdjur i Tåsta, pigga getter av svensk lantras vid östra delen av 

Nyttingeberget, höst. Foto: Tomas Gustafson, Länsstyrelsen. 
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Självstängande grind i Tåsta, motsvarande de som monterats i Trystorps 

ekäng. Grindarna är säkra för betesdjuren samt lätt att öppna och ingen 

halkrisk för passerande besökare. I bakgrunden, till vänster syns en fålla 

för hantering, lastning och lossning för de mindre betesdjur (getter) som 

är aktuella i området. Foto: Tomas Gustafson, Länsstyrelsen. 

 

 
Detalj av stängsel av hög kvalitet samt trägrind i Tåsta, med montage av 

eltråd över- och undertill för att kunna godkännas som grind i 

rovdjursavvisande stängsel. Fotograf: Tomas Gustafson, Länsstyrelsen.  
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BILAGA 8 

Projekt utvidgning av Tivedens nationalpark och nya entréer  

 

I samband med att Tivedens nationalpark utvidgas pågår ett särskilt 

projekt tillsammans med Naturvårdsverket med att bygga om två 

befintliga entréer och en ny samt att införa det gemensamma varumärket 

för Sveriges nationalparker. Under våren 2015 ägnades mycket tid åt att 

arbeta om skötselplanen för nationalparken. Förslag till skötselplan och 

nya föreskrifter var under året (4 augusti till 5 oktober) ute på remiss. 

 

Under sommaren 2015 påbörjades ombyggnaden av parkeringsplatser 

vid de två befintliga entréerna. Projektering och upphandling gjordes av 

återstående byggentreprenader vid de två befintliga entréerna, vilket 

bland annat inkluderar ny informationsbyggnad, nya toaletter, spänger 

med hög tillgänglighet och möblering av parkeringsytor och rastplatser. 

Byggentreprenaderna kommer att påbörjas vårvintern 2016.  

 

 
Under sommaren 2015 påbörjades arbetet med att bygga om 

parkeringen vid Huvudentrén i Tivedens nationalpark. Det var stundtals 

stökigt, men byggarbetarna samsades utan större problem med 

nationalparkens besökare. Foto: Daniel Gustafson. 

 



 

 

 

 

 

REDOVISNING 

2016-02-10 Dnr: 512- 821-2016 

  

  

40(41) 

 
Parkeringen vid Vitsand i Tivedens nationalpark byggdes ut 2014 och 

finjusterades under 2015. Den kommer att möbleras och bli klar att 

användas för besökarna under 2016. Foto: Daniel Gustafson. 

 

 
Guiderna i Tivedens nationalpark fick under sommaren 2015 bo i en 

tillfällig stuga. Foto: Daniel Gustafson. 
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Bland annat flyttades ett dike över parkeringen vid Huvudentrén i 

Tivedens nationalpark. Vegetation togs från det gamla diket och 

flyttades till det nya. Redan i slutet av sommaren såg vi att många växter 

etablerat sig på sin nya plats. Foto: Daniel Gustafson. 

 

Projektet att utvidga Tivedens nationalpark och bygga om entréer, 

anordningar och information beräknas vara klart maj 2017 och då ska 

den nya nationalparken invigas. 

 

 

 


