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Verksamhetsberättelse för skötsel och 

förvaltning av skyddade områden i Örebro 
län budgetåret 2016, NV-00766-16 

 

Redovisningen nedan avser följande bidrag: 

1. 9 630 000 - schablonbidrag NV-00766-16 BILAGA 1 

 

2. 2 000 000 - särskilda medel –för arbete med gränsmarkering av 

skyddade områden och underhåll av friluftslivsanordningar i 

flera naturreservat NV-00766-16 BILAGA 2 

 

3. 1 000 000 - särskilda medel –för arbete med stängsling av 

betesmarker i skyddade områden BILAGA 3 

 

4. 150 000 kronor för underhåll av Naturvårdsverkets byggnader 

NV-00766-16 BILAGA 4 

 

5. Projekt utvidgning av Tivedens nationalpark och nya entréer 

BILAGA 5 

 

6. 600 000 kr – uppdrag om viss fastighetsförvaltning, särskilt avtal 

mellan Naturvårdsverket och Länsstyrelsen BILAGA 6 

 

7. Redovisning i Skötseldos BILAGA 7 

Ekonomisk sammanfattning 

Den ekonomiska förutsättningen för 2016 var god. Den satsning som 

regeringen nu gjort på ökade anslag var nödvändiga för att vi skulle 

kunna arbeta med eftersatta delar inom både naturtypsskötsel och 

friluftsliv. Årets nivåer medförde att vi kunde genomföra särskilda och 

viktiga insatser som annars riskerat att blivit bortprioriterade. Alla 

bidrag har förbrukats med ett undantag. Bidraget för arbete med 

gränsmarkering av skyddade områden och underhåll av 
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friluftslivsanordningar i flera naturreservat kunde inte slutföras helt pga 

av att entreprenörer blev sjuka (friluftsliv) samt att Lantmäteriet avsade 

sig uppdraget att märka ut gränser, vilket ledde till att vi tappade fart. Av 

2 miljoner kronor så förbrukades 1 536 000. 

 

Bidraget för underhåll av Naturvårdsverkets fastigheter är för lågt. Vi 

bedömer att dessa kostnader uppgår till ca 700 000 kr. 

 
Överföringar från schablonbidraget till andra bidragsposter 

Följande överföringar har gjorts till schablonbidraget 

 

 Lona -268 549,55 kr 

 Rovdjursbidrag -213 799,63 kr 

 ÅGP -85 020,47 

Inga överföringar har gjorts från schablonbidraget men vi uppskattar att 

schablonbidraget har använts med ca 550 000 kr för underhåll av 

Naturvårdsverkets fastigheter eftersom bidraget på 150 000 kr inte 

räckte. Det årliga behovet av underhåll på Naturvårdsverkets fastigheter 

uppskattas till ca 700 000 kr 

 
Kostnader för övergripande arbete (administration) 

Kostnader för administrativt arbete och ”övrigt” uppgår till 327 827 kr. 

Det är svårt att särskilja dessa rubriker men här ingår t.ex. fortbildning, 

administrativt arbete och skötselarbete som blivit ospecificerat. Alla 

kostnader går dock att specificera och härledas om så önskas genom 

Agresso och fördelas på en mängd småposter. 

 
Kostnader redovisade under ”övrigt” 

Se ovan. 

 
Annan finansiering av skötselåtgärder 

Länsstyrelsen har beviljats miljöstöd från Jordbruksverket motsvarande 

drygt 400 000 kr. Under 2012 beviljades vi ett Lifeprojekt (RECLAIM) 

för skötsel och restaurering av två våtmarker, Tysslingen och 

Venakärret. 2015 startade även projektet Life-TAIGA där vi genomför 

naturvårdsbränningar tillsammans med 13 andra länsstyrelser. Life-

projekt innebär att vi kan växla upp förvaltningsbidraget rejält.  
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Bilaga 1 

Redovisning av schablonbidraget 

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, betesmarker 

slåttermarker samt ek- och ädellövträdsmiljöer. 

 

Entreprenörer och sysselsättningseffekter 

Skötsel av skyddade områden skapar arbete på landsbygden. Enbart 

arbetet med slåtter uppgår till ca 40 arbetsveckor per år. Under 2016 

anlitades ca 150 olika entreprenörer för skötsel av skyddade områden. 

 

Restaureringsarbeten 

 
Restaurering av slåttermarker 

I de båda reservaten Övre Nittälven och Mördarheden 

har vi nu under några år restaurerat två mindre slåtterytor i den annars så 

dominerande Taigaskogen. I bägge reservaten har den historiska 

markanvändningen varit omfattande vad gäller åkrar och framförallt 

slåttermarker. Slåttermarkerna har varit av den blötare typen och många 

har gränsat ner mot Nittälven. Det har känts viktigt för oss att restaurera 

åtminstone en liten spillra av det gamla odlingslandskapet. På bägge 

ytorna har restaureringsinsatserna resulterat i ett ökat uppslag av 

ängvädd, slåtterblomma och jungfrumarie nycklar. 

 

http://www.lansstyrelsen.se/orebro/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/Varna_Varda_Visa/VVV_Örebro_liten.pdf
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Slåttermyren vid Ö Nittälven innan årets slåtter. Foto Kjell Store. 

 

 
Slåttermyren vid Övre Nittälven, januari 2017. Foto Åsa Forsberg. 

 
Restaurering av betesmarker 

I naturreservatet Kopparbergs äng pågår sedan flera år restaurering av 

en igenvuxen naturbetesmark. I de tätaste delarna av området ringbarkas 

björk och asp som får självdö under 2-3 år innan de avverkas. En del av 

veden läggs upp som depåer i reservatet för vedlevande organismer. I de 

öppnare delarna röjs sly årligen och granplantor rycks upp med roten. 

Värdefulla ädellövträd friställs. Restaureringen får fortgå i långsam takt 

för att undvika större slyuppslag. Under 2016 färdigställdes mer eller 

mindre ett område på 1,5 ha och arbete kvarstår i ca 3 ha. 

Naturbetesmarken i reservatet betas av nöt. Åtgärderna hindrar vidare 

igenväxning och gynnar sällsynta och minskande arter som är knutna till 

äldre tiders markanvändning. 
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.  
Restaurerande avverkning av björk och asp i Kopparberg äng.  

Foto: Anna-Karin Roos 

 

 
Träden ringbarkas 2-3 år innan de avverkas för att minska på slyuppslag och för att 

till viss del skapa stående död ved. Foto: Anna-Karin Roos 
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I år noterades ett nytt rekord för antalet guckuskor i Björskogsnäs. 

Under försommaren blommade 3662 stycken plantor (jmf förra året 

2400 st) och oblommande skott var 2317 stycken. Guckuskon har svarat 

bra på de röjningar och luckhuggningar som gjorts i reservatet under de 

senaste åren. Blommande stjälkar har framförallt ökat i skogspartierna i 

reservatet där vi utfört röjningsinsatser. Detta visar att guckuskon är 

känslig för allt för kraftig beskuggning och inte går i blom och minskar i 

antal under dåliga betingelser. Under hösten 2014 och 2015 hade vi även 

ett riktigt bra efterbete 

med kor ute på hela 

udden. Kobete sent på 

säsongen, efter att 

guckuskon blommat, har 

ofta mycket positiva 

effekter på spridningen 

av guckuskon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Betande kor i Björskogsnäs. Foto: Åsa Forsberg 

 

 

Guckuskorna ökar i antal i 

Björskogsnäs 

naturreservat. Foto: Åsa 

Forsberg 
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Skogsbetesmarken i Näsmarkerna restaureras kontinuerligt för att öka 

arealen mer öppen och solbelyst betesmark. I den nordvästra delen 

avveckals en granplantering i 40-50 års ålder. Under året har 

planteringen minskats in från kanterna. Förutom att frigöra ytor för 

nyetablering av hävdberoende växter skapas död och döende granved. I 

de centrala delarna av reservatet har insatser gjorts för att friställa äldre 

lövträd såsom asp, oxel och lind. Åtgärden består i manuellt arbete med 

motorsåg såsom fällning av konkurrerande granar och ringbarkning. I 

anslutande delar till naturreservatet på Sveaskogs fastighet har 

restaureringsåtgärder och bete i samarbete med naturreservatet väsentligt 

ökat antalet hävdade arter. Vid en inventering av fältgentiana noterades 

inte mindre än 350 exemplar på denna del av betesmarken. 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

Avveckling av granplantering i 

Näsmarkernas  

naturreservat. Foto: Åsa 

Forsberg 

 

Fältgentianan räknades till 

dryga 400 exemplar i den 

restaurerade betesmarken 

intill Näsmarkernas 

naturreservat. Foto: Åsa 

Forsberg 
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Restaurering av våtmarker 

Rikkärret Röjängen i Näsmarkernas naturreservat har under flera år 

restaureras genom avverkningar och röjningar för att öppna upp det 

smala kärret och få in mer solljus. Sedan cirka två år tillbaka öppnas 

även rikkärret upp för bete av nötdjur under några veckor sent på 

säsongen. Glädjande verkar det som väddnätfjärilen har hittat till kärret 

då vi i år fann en adult fjäril på en orkidé. En smalare gata från 

omgivande område i väster och ner mot kärret har huggits upp. För att 

på så sätt skapa en korridor för fjärilarna att i flyga i ner till kärret. 

 

 
En påbörjad ”fjärilskorridor” ner mot rikkärret Röjängen. Korridoren syftar till att 

underlätta för fjärilarna, främst väddnätfjärilen, att ta sig fram i Näsmarkernas 

kuperade landskap. Foto: Åsa Forsberg 

 

I Brunstorpskärrets naturreservat slogs för fjärde året i rad en mindre 

yta med vass två gånger under sommaren, vilket har gett önskat resultat. 

Vassen har minskat. Vi har även röjt flerårigt sly i större delen av 

rikkärret. Tack vare det torra året lyckades vi även röja äldre 

igenväxning i delar av rikkärret, som normalt är väldigt svåra att komma 

åt på grund av högt vatten. 

 

För tre år sedan påbörjades en restaureringen i rikkärret i naturreservatet 

Herrfallsäng. Sedan dess har vi bland annat slyröjt och slagit varje år. 

Allt växtmaterial har noggrant samlats ihop och förts bort från kärret. 

Majvivan som var på väg att försvinna har nu ökat i antal.  

 

För att underlätta fortsatt skötsel har vi i liten skala testat att borra bort 

slystubbar. Entreprenören vi anlitade har själv konstruerat en liten borr, 
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som kan monteras på en så kallad Terri. Terri är en liten maskin med 

väldigt lågt marktryck och som därför lämpar sig väldigt bra till åtgärder 

i kärr. De uppborrade stubbarna fördes bort dem från kärret, för att 

minimera tillförseln av näring, vilken har en negativ påverkan på rikkärr 

och alla dess arter. Till våren bör vi kunna se resultatet, om det är 

kostnadseffektivt att borra bort stubbarna.  

 

Restaurering och fortsatt skötsel för att förhindra igenväxning av 

rikkärren gynnar ett stort antal arter, bland annat den lilla 

kalkkärrgrynsnäckan som har hittats i Brunstorpskärret och 

Herrfallsäng.  

 

 
Rikkärret i Herrfallsäng. Före restaureringen påbörjades för tre år sedan. Foto 

Cecilia Journath Pettersson 
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Rikkärret i Herrfallsäng. Efter tre års slyröjning och slåtter. Foto Karin Sund 

 

 
Rikkärret i Herrfallsäng. Terri med borr. Foto Karin Sund 

 

I Kvismaren restaurerades ett par vallar som läckte och ytterligare en 

pump installerades vid Fågelsjön, för att kunna hålla önskade  

vattennivåer i de olika våtmarksområdena. Med fungerande vallar och 

naturvårdspumpar kan vi skapa våtmarker med olika vattennivåer. Syftet 

är att gynna våtmarksfåglar, genom att skapa goda förutsättningar för så 

många olika arter som möjligt.  

 

 



 

 

 

 

 

11 

 

REDOVISNING 

2017-02-10 Dnr: 512-844-2017 

  

  

11(37) 

Arbete med främmande arter 

Ryssgubbar har som vanligt dragits upp manuellt i ängsmarkerna i 

naturreservatet Latorpsängarna och Garphyttans nationalpark. Efter 

flera års regelbunden bekämpning har antalet plantor minskat, till 

förmån för ängsväxterna.   

 

I naturreservatet Snavlunda har jättebalsamin dragits upp manuellt för 

tredje året i rad, vilket har gett effekt.  

 

Vid en grind i gränsen mot reservatet och ängsmarken i naturreservatet 

Tjälvesta upptäcktes lupiner för två år sedan. Plantorna har dragit upp 

på våren och försommaren före blomningen. Under sensommaren 

stryker de sedan med i slåttern. Det är ett litet antal plantor på en liten 

begränsad yta och vi har förhoppningar om att kunna utrota den.  

 

I ängsmarken i naturreservatet Norra Mossby finns större buskage av 

snöbär, som är livskraftiga och verkar tåla årlig röjning/avslagning. 

Under 2016 röjde/slog vi dem därför två gånger, dels strax före 

midsommar och dels vid slåttern under augusti månad. Om det kommer 

att någon effekt ser vi tidigast i sommar.  
 

Arbetet med löpande skötsel 

 

Slåtter 

Vi har ungefär 45 ha ängsmark fördelad på 18 områden, som sköts med 

regelbunden slåtter. Där det är möjligt används en liten traktor med 

slåtterbalk, men oftast sker slåttern med manuella motorslåtterbalkar och 

cirka nio hektar slås med lie. I de fem områdena som slås med lie, räfsas 

gräset manuellt och utkörning av det sker med häst eller fyrhjuling. 

Dessa områden har extra känslig mark eller forn- och kulturlämningar 

som kan skadas av tyngre fordon. En annan fördel med lieslåtter är att 

man slipper buller och utsläpp av fossilt bränsle.  

 

Våra lieentreprenörer är skickliga och det blir välslaget över hela 

arealen. I naturreservatet Tjälvesta har till exempel backsippa och 

gullviva ökat under de senaste åren med lieslåtter. Med lie är det även 

lättare att lämna små bestånd med blommande växter, till nytta för 

insekter som är beroende av nektar och pollen. I Tjälvesta finns det 

rödlistade väddsandbiet och där lämnas blommande åkervädd som är 

biets enda värdväxt.  

 

Naturreservatet Norra Mossby och naturminnet Södra Mossby är två 

andra områden som slås med lie. I dessa områden är fjärilsfaunan artrik, 

här finns bland annat mindre blåvinge och sexfläckig bastardsvärmare. 
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För att gynna fjärilarna har vi för första gången lämnat en del oslagen i 

dessa områden. Faller det väl ut kommer vi att fortsätta med att lämna 

någon del oslagen varje år och även göra det i fler områden. Lieslåtter 

sker även i naturreservaten Sixtorp och Oxaryggen. 

  

Det löpande arbetet med slåttern består till stor del av fältbesök och 

diskussioner med entreprenörer och markägare/brukare om skötseln. 

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

De flesta slåttermarkerna sköts av entreprenörer upphandlade av oss, 

men några få områden sköts av markägare/brukare som söker 

miljöersättning. Länsstyrelsen söker miljöersättning för cirka 28 ha 

ängsmark. 
 

Betesmarker 

Totalt betas ungefär 1 300 ha i skyddade områden. Den löpande skötseln 

består till stor del av fältbesök och kontakter med djurhållare. Ett 40-tal 

djurhållare har betesdjur i cirka 45 områden. Flera markägare har inga 

egna betesdjur, ibland är de mer än en djurhållare i ett och samma 

område och några djurhållare har djur i flera områden. Därför blir ofta 

flera parter berörda när det gäller skötselfrågor i betesmarkerna.  

 

De flesta djurhållarna söker miljöersättning för de delar som uppfyller 

stödkraven. 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.  

 

En av de svåraste uppgifterna när det gäller betesdrift, är att få tag på 

nya betesdjur när en djurhållare inte längre vill eller kan ha djur i de 

skyddade områdena. Det kan ta tid att lösa sådana problem, men de 

dyker dessbättre inte upp varje år.  

 

Efter flera år utan hävd återupptogs betet från och med 2016 i Solberga 

äng, södra delen av naturreservatet Runsala. Under 2015 fick vi till slut 

kontakt med en intresserad djurhållare. Nytt lättskött stängsel med hög 

kvalitet sattes upp och vattenanordning iordningställdes inför 

betessäsongen 2016 början. Den lilla och sönderkörda vägen fram till 

Solberga äng har iordningsställts för att underlätta transporten av 

betesdjur.   

 

Vi söker miljöersättning för cirka 65 ha.  

 
Skötsel av värdefulla träd 

Ekarna i södra delen av naturreservatet Nalavibergs ekäng får mer ljus 

och utrymme nu när slyridån längs den södra gränsen har röjts bort. Inte 
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bara ekarna utan även alla arter som är beroende av solbelysta ekar 

gynnas av åtgärden. I Nalavibergsekarna finns bland annat läderbagge.  

 

I naturreservatet Sergersjö har vi röjt sly runt om och på en större 

åkerholme med ekar, som av parktiska skäl inte betas. Syftet med 

åtgärden är även här att gynna ekarna genom att ge dem ljus och 

utrymme. Att ge dem goda förutsättningar för att bli bredkroniga och 

riktigt gamla.  

 

  
Före röjning utanför stängslet och längs södra gränsen av Nalavibergs ekäng. Foto 

Karin Sund 
 

 
Efter röjning. Foto Karin Sund 
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Friluftslivet i skyddade områden 

 

Nyanlagda friluftslivsanordningar – några exempel 

I naturreservaten Lokadalen och Blecktjärnsåsen påbörjades en 

upprustning av de gamla lederna mellan Lokadalen och Murstensdalen. 

De utgörs till stora delar av gamla hästkörvägar som finns i området och 

sammanlänkar reservaten Lokadalen, Blecktjärnsskogen och 

Murstensdalen. I lokadalen iordninggjordes även ett vindskydd, ett 

vedförråd byggdes, den gamla Lokavägen, som numera finns till delar 

inom reservatet, röjdes och underhölls. En ny entre byggdes i södra 

delen av reservatet vid Trösälven. Denna kommer att utgöra gemensam 

entre för Lokadalen och Blecktjärn, samt påvisa besökare på de 

vandringsleder, befintliga och kommande, som finns här. 

 

 

 
Nytt skyltställ vid den nya entrén i naturreservatet Lokadalen. Foto Andreas 

Martinsson Skogsstyrelsen. 
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Nya entrén och bron över Trösälven. Naturreservatet Lokadalen. Foto Kjell Store 

 

 
Ny informationstavla och besöksgrind vid Näsmarkernas naturreservat. Foto: Åsa 

Forsberg 
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I de nybildade naturreservaten Knalla, Klåvudden, Flintemon, och 

Gimpeln har totalt cirka 10,5 km vandringsstig/led röjts fram och 

markerats, men hänvisningsskyltar saknas fortfarande.   

 

I det nybildade naturreservatet Övre Sävälven påbörjades i år planering 

av en led samt renovering av ett par äldre och enklare broar över 

Sävälven. Arbetet utfördes av Skogsstyrelsen på uppdrag av LSt och 

kommer att slutföras under 2017. Detta öppnar upp ett nytt och mycket 

intressant reservat för besökare. 

 

 
I Knalla naturreservat anlades en vandringsled och tre informationstavlor sattes 

upp.Foto: Rolf Wedding 

 

Naturreservatet Torpadalen fick 2015 en nyanlagd parkeringsplats och 

nu har vi även anlagt en ny stig med spång och bro från parkeringen till 

den ursprungliga vandringsstigen. Besökarna behöver inte längre gå på 

landsvägen, när de ska tas sig in i reservatet från den nya parkeringen.  

 

Tre parkeringsplatser till två nybildade reservat har iordningställts i två 

områden (naturreservaten Hjärtasjöns skärgård, Gimpeln)  
 

Underhåll av friluftsanordningar – några exempel 

I många av de mest välbesökta områdena görs minst en skötseltillsyn per 

år, för att kunna hålla de markerade vandringsstigarna framkomliga. Ett 

stort antal mindre åtgärder görs årligen spritt i många områden. Varje år 

görs till även olika underhållsarbeten av leder, spänger och broar för att 



 

 

 

 

 

17 

 

REDOVISNING 

2017-02-10 Dnr: 512-844-2017 

  

  

17(37) 

upprätthålla tillgängligheten. Varje år oljas några träkonstruktioner för 

att förlänga livslängden på dem och varje år byts några uttjänta 

anordningar ut i olika områden. De nya anordningarna blir då i regel lite 

mer tillgängliga än vad de gamla var. I många områden finns eldplatser 

och i allt fler områden förser vi eldplatserna med ved för att minska 

risken att besökare tar död ved från reservaten.  

 

I vissa områden med många besökare har vi mer intensiv skötseltillsyn. 

Hit hör framförallt nationalparkerna och då särskilt Tivedens 

nationalpark som har upp mot 100 000 besökare varje år.  

 

Den norra bron i Övre Sävälven renoverad. Foto Andreas Martinsson 

Skogsstyrelsen. 
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Renovering av slåtterladan vid Dansarbacken i Kaljoxadalens 

naturreservat. Ladan används för övernattning av besökare i reservatet. 

Här går numera den nya Postleden går. Postleden sköts genom 

samarbete mellan länsstyrelsen, Länsförbundet och kommunerna i norra 

Örebro län och sträcker sig mellan norra Hällefors kommun och 

Ljusnarsbergs kommun. Foto Andreas Martinsson Skogsstyrelsen. 

 
Arbete med att tillgängliggöra för funktionsnedsatta  

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 flera år arbetat särskilt 

för att öka tillgängligheten för personer med rörelsenedsättning. Varje år 

kvalitetsgranskas dessa områden av Länsstyrelsen tillgänglighetskonsult 

som själv sitter i rullstol, för att områdena ska leva upp till den höga 

standard de en gång fått. Översynen ledde i år till att några av de 

hårgjorda ytorna i reservaten har bättrats på, rampen till fågelplattformen 

vid Löten i Kvismaren har byggs om och räcket på samma plattform har 

sänkts för att inte hindra utsikten för rullstolsburna. 
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Plattformen vid Löten, Kvismaren, efter åtgärder. Foto: Karin Sund 

 

 

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 tryckt en 

uppdaterad broschyr om våra tillgängliga 

naturreservat. 

 

Framsida på 

uppdaterad folder om 

tillgängliga 

naturreservat och 

nationalparker. 

 

http://www.lansstyrelsen.se/orebro/tillganglignatur
http://www.lansstyrelsen.se/orebro/tillganglignatur
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Arbete med information och naturvägledning 2016  

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 vi tryckt en handfull reservatsskyltar samt flera övriga 

informationsskyltar. Vi har även tryckt två foldrar till naturreservatet 

Skärmarbodabergen. Årets version är utökad med lite fler områden. 

Utöver de skyddade områden som anpassats för personer med 

rörelsenedsättning presenteras även områden som är extra tillgängliga 

genom exempelvis naturlig lättframkomlig terräng och/eller extra 

satsning på information och vägvisning. Miljöer som gör det lättare att 

besöka för exempelvis barnfamiljer. 

 

 
Skylt A5 om betesdjur 

 

 
Skylt A1 naturreservatet Hjärtasjöns skärgård 
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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. Informationen på webben förbättras kontinuerligt, 

till exempel kompletterar vi med information om hur man hittar dit, 

vilka anordningar som finns, temaguider till reservaten med mera. Vi har 

under året tagit fram nya och/eller uppdaterat faktablad för ett 40-tal 

naturreservat samt 5 stigrundor i Tivedens nationalpark, anpassade för 

publicering i utskriftsvänligt pdf-format. 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. Under 2016 hade våra reservatssidor 

(www.lansstyrelsen.se/orebro/naturreservat) 106 087 sidvisningar (varav 

84 708 unika visningar).  

 

 
Illustration över antalet besökare på våra reservatssidor under 2016 

 

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

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

 

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 6 februari 

2017 hade sidan 1368 följare. 

 

http://www.sverigesnationalparker.se/
http://www.lansstyrelsen.se/orebro/naturreservat
http://www.lansstyrelsen.se/orebro/naturturism
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Länsstyrelsens facebooksida Naturreservat i Örebro län 2017-02-07 

Guidningar 

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: 

Ugglelyssning, naturen som 

plats för integration, invasiva 

arter, prova på yoga, ”skogen 

rockar”, svamp är inte bara mat 

och skoltävlingen ”mitt 

naturreservat” där vinnande 

klassen fick arrangera ett 

luciatåg i sitt reservat.  

  

Bråtenskolans klass 5 lussar i Bullerdalens  

naturreservat. Foto: Åsa Wistrand, Hopajola 
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Invigningar  

I årets guideprogram ingick även invigningen av naturreservatet Råå 

uddar vid Vättern i Askersunds kommun den 8 juni. Ett 50-tal besökare 

följde med på en vandring genom reservatet. Rune Andersson invigde 

och natursnokarna från Askersunds naturskyddsförening höll i en 

familjeaktivitet under kvällen i samarbete med naturvårdsorganisationen 

Hopajola. Besökarna bjöds även på fika och fiolmusik. 

 

   

  
Bilder från invigningen av Rå uddar, foto Elisabeth Karlsson och Daniel 

Gustafson. 

 
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. 

 

Friluftslivet har följts upp med besöksräknare i naturreservat och 

nationalparker. Under året har vi byggt ut med ytterligare besöksräknare. 

För närvarande pågår besöksräkning i följande naturreservat: 

Djupdalshöjden, Kindla, Skagerhultsmossen, Skärmarbodabergen, 

Sveafallen. 

 

I Garphyttans och Tivedens nationalparker har vi under 2014-2016 

provat räknarmodellen eco counter. I Tiveden räknar vi besökare på tre 

platser: Stenkällerundan och Trollkyrkorundan i anslutning till 
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Huvudentrén samt en lite mer avlägsen stig i närheten av 

Stigmanspasset. 

 

Stenkällerundan januari-december 2016: 15 524 st 

Trollkyrkorundan januari-december 2016: 10 318 st 

Stigmanspasset januari-december 2016: 2 209 st 

Summa: 28 051 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. 2016 har vi installerat nya bilräknare vid Huvudentrén och 

Vitsand. De har varit uppe och fungerande från den 16 oktober och från 

det datumet och året ut räknades totalt 611 personbilar och 69 ”bussar” 

(husbilar och större). Från och med 2017 kommer vi förhoppningsvis att 

få mer enhetliga och rättvisande siffror över antalet besökare i Tiveden. 

(Normalt har de båda entréerna tillsammans ca 110 000 besökare 

årligen.) 

 

I Garphyttan har vi personräknare 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 15 518 personer 2016, vilket är en nästan dubbelt så 

hög siffra som 2015 då vi räknade första gången. 
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Bilaga 2  

 

Redovisning av särskilda medel för friluftsliv och gränser  

 

Gränser 

Under 2016 har våra entreprenörer inom gränsmarkering arbetat med 

röjning och markering i 33 olika nyblivna eller planerade reservat, varav 

de flesta har blivit färdigställda under året. Några smärre komplettering-

ar återstår på några objekt, där det finns oklarheter kvar kring gränser, 

bl.a. tre ärenden som väntar på att Lantmäteriet ska färdigställa fastig-

hetsbestämningar. Av de objekt som våra entreprenörer har arbetat med 

under året har 30 helt färdigställts. Beräknad sträcka röjda och marke-

rade reservatsgränser är drygt cirka 200 km.  

 
Friluftsliv 

Naturreservatet Herrfallsäng fick ny stigmarkering och helt eller delvis 

nya spänger, som även nätades. 

 

Under sommaren när antalet 

besökande fågelskådare var som 

lägst i Kvismaren, renoverades 

plattformarna vid Löten och 

Ormkärret. Båda  fick helt nytt 

yttertak av plåt och räckena 

sänktes för att förbättra utsikten 

för såväl rullstolsburna som 

kortare stående besökare. 

Plattformen vid Löten fick en helt ny 

ramp och till stor del nytt golv, 

eftersom virket hade börjat bli 

murket. Innerväggen fick en ny ljusare panel och bänkborden 

kompletterades med väggfasta bänkar.  

 

En total renovering av Rysjötornet påbörjades efter höstens fågelsträck.  

Den nedersta våningen med ramp har tillkommit på senare tid och är 

fortfarande i gott skick. Allt virke på de tre andra våningarna byts 

däremot ut helt. Trots att arbetet blev avbrutet i november, på grund av 

en längre sjukskrivning, hann all rivning bli klar och återuppbyggande 

hann påbörjas före årsskiftet. Arbetet är nu i full gång och tornet är snart 

återigen tillgängligt för besökare.     

 

I Tysslingen har plattformen i söder, med ramp, vindskydd och bänkar, 

förstärkts, riktats upp och behandlats med tjärolja. När arbetet i det norra 

Plattformen vid Löten med ny 

ramp och nytt tak. Foto Karin 

Sund 
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höga fågeltornet påbörjades, visade det sig att virket var i sämre skick än 

vi hade trott. Istället för att bara byta ut delar, beslutade vi att byta ut i 

stort sett allt virke i alla fyra våningar. Ett arbete vi inte hann påbörja 

före årsskiftet. Vajrarna sträcktes dock för att stabilisera tornet. Den 

långa rampen som gick i vågor riktades upp och är nu helt plan igen. 

Rampen som inte behöver bytas behandlades med tjärolja. Den större 

och oplanerade totalrenoveringen kommer att utföras under 2017. 

 

Särskilda medel har i år utnyttjats för att uppföra en mulltoa invid 

utsiktstornet i NR Skagershultsmossen, vilket var efterfrågat av 

besökare. Området har ökat sitt besöksantal tack vare det uppskattade 

utsiktstornet. Den sedan tidigare grusade stigen är särskilt välkomnande 

för personer med rörelsenedsättning. Mulltoan är anpassad för att även 

klara besök med rörelsehjälpmedel och är beprövad i många andra NR, 

bl.a. Norra Vätterns skärgård. Fasaden anpassades efter 

panelutformningen på det arkitektritade utsiktstornet, för att ge hela 

anläggningen hög visuell kvalitet.  

 

 
Mulltoa, exteriör av motsvarande modell. Foto av L. Granlund Clivus Multrum AB.  
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I fyra reservat längsmed Nittälven, Kaljoxadal, Nittälvsbrännan, 

Brattforsen och Övre Nittälven, alla välbesökta, har flera broar 

renoverats. De var i olika behov av underhåll och alla är nu underhållna 

och klara för många års fortsatt utnyttjande. 

 
Exempel. Bron vid Dansarbacken i Kaljoxadalens naturreservat före och efter 

underhåll. Foto Andreas Martinsson Skogsstyrelsen. 

 

 
En av broarna över Nittälven i naturreservatet Övre Nittälven har här fått 

förstärkningar, nya avbärare och nya räcken. Foto Andreas Martinsson 

Skogsstyrelsen. 
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I naturreservatet Kindla har åtgärder för att underhålla gamla 

friluftsanordningar gjorts under flera år. I år var det dags att renovera 

den gamla kolarkojan som finns centralt i reservatet vid Klosstjärnen. 

Kojan var i stort behov av underhåll och används kontinuerligt av 

besökare i reservatet. Arbetet utfördes av Skogsstyrelsen på uppdrag av 

länsstyrelsen. För att kunna transportera virke, ved mm för att underhålla 

flertalet anläggningar i Kindlareservatet och ff. vid Klosstjärn gjordes 

även den gamla vägen som finns söderut i ordning så att en 

terränghjuling med 

släp alt. skoter 

vintertid, skall kunna 

ta sig upp till 

Klosstjärn. Vägen 

röjdes fram, delar 

fylldes med grus och 

marknät användes i 

känsligare partier. 

Vägen är till största 

delen en igenvuxen 

väg som ledde fram 

till ett torp i södra 

delen av reservatet, 

den har därefter 

nyttjats som 

skogsbilväg fram till 

tidigt 70-tal. I 

anslutning till vägen 

byggdes även ett 

vedförråd som skall 

kunna förse de många 

eldplatserna i 

reservatet med ved 

året om. 
 

  

Kolarkojan vid Klosstjärn före och efter renovering. Den blev mer eller mindre 

nybyggd. Foto Andreas Martinsson Skogsstyrelsen. 
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Bilaga 3 

Redovisning av särskilda medel - Stängsel 

 

I Natura 2000-områdena Venen och Finnåkerssjön-

Österhammarssjön och i naturreservaten Botåsen, Lekeberga-Sälven, 

Runsala och Snavlunda bytte vi ut gamla stängsel mot nya moderna 

elstängsel. Totalt sattes ungefär 1,2 mil nytt stängsel upp, varav knappt 

två kilometer är rovdjursavvisande.  

 

Arbetet inkluderar rivning och bortförsel av gammalt stängsel, som 

delvis var taggtråd och fårnät, och röjning av stängselgata.  

 

I hälften av områdena har tillgängligheten ökat när vi bytt ut gamla 

stättor mot nytillverkade självstängande grindar.  

 

Inga nya betesmarker skapades, men tack vare nytt stängsel kunde betet 

återupptas från och med 2016 i ett område, som saknat hävd i flera år.   

 

Moderna beprövade elstängsel av hög kvalitet avseende material och 

konstruktion har lång livslängd och är även rationella. Jämfört med äldre 

stängselvarianter kräver de mindre skötsel och underhåll. Därmed 

underlättar de nya stängslen betesdriften och skötseln av betesberoende 

naturtyper. Med ett stabilt och säkert stängsel kan beteshållaren känna 

sig tryggare över att djuren inte kan ta sig ut.  

 

Följande stängselsträckor blev byggda under 2016; Venen 1214 m, 

Österhammar-Finnåkersjön ca 2000 m, Runsala 2157 m, Snavlunda 

1082 m, Lekeberga-Sälven 1850 m, Botåsen 2787 m. 

 

  

 

 
Nedslagning av stängsel stolpar 

i Runsala. Foto Karin Sund 

 

Självstängande grind i det nya 

stängslet i Runsala. Foto 

Karin Sund 
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BILAGA 4  

Redovisning av underhåll av Naturvårdsverkets 

byggnader 

 

Årliga underhållskostnader uppskattas till ca 700 000 kr. Detta fördelas 

på ca 200 000 kr för andelar i vägsamfälligheter, ca 50 000 kr på 

renhållning, framförallt i Tivedens nationalpark och resten på underhåll 

av byggnader och anläggningar. 

 

Från och med 2017 ska vi bli noggrannare att skilja ut kostnader för 

Naturvårdsverkets fastigheter, vi har därför bl.a. infört nya specar som 

särskiljer intrångsreservat mot statligt ägda reservat. 
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Bilaga 5  

Redovisning av Projekt Tivedens nationalpark 

I samband med att Tivedens nationalpark utvidgas pågår ett särskilt 

projekt med att bygga om två befintliga entréer, bygga en ny entré och 

två nya rastplatser, rusta upp och komplettera ledsystemet samt att införa 

det gemensamma varumärket för Sveriges nationalparker. Projektet 

drivs i samarbete med Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Västra 

Götaland och nationalparkens samverkansråd Naturvårdsrådet. 

 

Under 2016 har de två befintliga entréerna vid Huvudentrén och Vitsand 

byggts om. Projektering och upphandling gjordes under 2015 och den 

vinnande entreprenören Bygghyttan i Karlsborg AB påbörjade 

byggarbetena i februari 2016. Arbetet började vid Huvudentrén. En ny 

informationsbyggnad, väderskyddad rastplats, spänger med hög 

tillgänglighet och en bättre strukturerad och möblerad parkeringsplats 

var färdiga för användning lagom till sommaren. Vissa komplikationer 

gjorde att de nya toaletterna inte blev helt färdiga förrän under hösten. 

 

 
Informationsplatsen vid Huvudentrén med den nya informationsbyggnaden och 

rastplats under tak. Parkeringen  

och toaletterna ligger på andra sidan informationsbyggnaden.  

Foto: Daniel Gustafson. 
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Den nya informationsbyggnaden vid Huvudentrén. Utomhus men under tak kommer det 

mesta av informationen att finnas, i form av skyltar, folderställ, ljudspelare och 3D-

modell över nationalparken. Inomhus finns utrymme för tillfälliga utställningar, 

samlingsplats för grupper och personalutrymmen. Foto: Daniel Gustafson. 

 

 
Ny servicebyggnad vid Huvudentrén, med fyra toaletter och ett förrådsutrymme. Här 

finns även sopsortering. Foto: Daniel Gustafson. 
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En ny spång vid Huvudentrén, med hög tillgänglighet för personer med 

rörelsenedsättningar. Spången är 2 m bred och ca 50 m lång och leder från 

informationsplatsen fram till utsikt över sjön Stora Trehörningen. Foto: Daniel 

Gustafson. 

 

Vid Vitsand inleddes byggarbetena i september. Där uppfördes under 

hösten en ny servicebyggnad med toaletter och omklädningshytter, alla 

med hög tillgänglighet. En spång med hög tillgänglighet byggdes ca 60 

m utmed sjön Stora Trehörningens strand och ett trädäck med utrymme 

för informationsskyltar anlades i kanten av sandstranden. Även här har 

parkeringen tidigare byggts ut och under 2016 möblerades den med 

räcken, cykelställ och gångytor. 

 

 
Ny servicebyggnad vid Vitsand under uppförande. Tre toaletter och två 

omklädningshytter. I samband med ombyggnaden av entréerna införs smartare system 
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för sophantering med möjlighet till sortering i sex fraktioner (stålskåpet som står under 

tak till vänster i bilden). Foto november 2016: Daniel Gustafson. 

 

 
Ett trädäck byggdes i kanten av sandstranden mellan servicebyggnaden och den nya 

breda spången. På trädäcket ska nya informationsskyltar placeras. Foto oktober 2016: 

Daniel Gustafson. 

 

 
Den nya spången med hög tillgänglighet vid Vitsand blev helt färdig i december. Den 

är 2 m bred och ca 60 m lång. Foto januari 2017: Daniel Gustafson. 
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Bygget av en ny rastplats vid Metesjön påbörjades under hösten 2016. En gammal 

skogsbilväg och vändplan bättrades på och hårdgjordes. På rastplatsen kommer det 

under 2017 uppföras vindskydd, grillplats, toalett och sopsortering. Allt med hög 

tillgänglighet. Vid vägen intill rastplatsen anlades en parkeringsplats avsatt för 

personer med rörelsenedsättningar. Foto oktober 2016: Daniel Gustafson. 

 

Förslag till ny skötselplan för nationalparken har varit ute på remiss och 

under 2016 har omarbetningar gjorts utifrån de remissvar som kommit 

in. Projektet att utvidga Tivedens nationalpark och bygga om entréer, 

anordningar och information beräknas vara klart lagom till 

nyinvigningen av nationalparken i maj 2017. 
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BILAGA 6  

Redovisning av uppdraget om viss fastighetsförvaltning, 

särskilt avtal mellan Naturvårdsverket och Länsstyrelsen 

 

Länsstyrelsen erhöll 600 000 kr för arbetet med viss 

fastighetsförvaltning. Kostnaderna är helt kopplade till länsstyrelsens 

personal (löner och bilresor). Kostnaderna är fördelade enligt följande: 

 

Underhåll av Naturvårdsverkets byggnader och anläggningar 23 396,16  

Andra byggnader och anläggningar 146 890,39  

Vägar och Parkeringsplatser 154 893,22  

Arrenden och upplåtelser 274 820,23  

Summa 600 000,00  
 

Förvaltningen av punkt 4 i uppdragsavtalet utvecklats under 2016 

 

Den största delen av arbetet rör arrenden och upplåtelser. Det är en 

ständig ström av frågor från arrendatorer, främst jägare. Avtal ska 

omförhandlas eller skrivas nya och arrendefakturor ska skickas utså även 

om nya reservat framförallt är intrångsreservat behövs en ständig dialog 

med pågående avtal.  Vi ligger lite efter med att uppdatera i FIDOS, men 

har koll på vilka uppdateringar som behöver göras. 

 

Arbetet med de s.k. vägfrågorna enligt avsnitt 15 och 16 i 

Vägledning för förvaltning 
 

Antalet frågor kring vägar ökar ständigt och vi skulle behöva göra en 

ordentlig genomgång av vilka vägar som Naturvårdsverket ingår i och i 

vissa fall skulle vi behöva se över andelsfördelningen och söka nya 

förrättningar. Detta är ett omfattande arbete ryms inte i uppdraget på 

600 000 kr.   
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Bilaga 7  

Redovisning av registreringar i Skötseldos 

 

Vi har just nu inte kunnat och mäktat med att försöka uppskatta andelen 

av registrerade åtgärder, men den är låg.  

 

Vi har inte kunnat se några uppenbara avvikelser för de registrerade 

åtgärderna i vårt län.  

 

Stor del av löpande skötsel/drift av leder finns i kategorin 

Friluftsanordningar. I ett tjugotal åtgärder, som omfattar tillsyn och 

skötsel av besöksanordningar, inkluderar leder/stigar. Större delen av 

antalet meter avser alltså leder/stigar.  

 

När det gäller arbetet med  SkötselDOS strävar vi efter att, alla som 

deltar i skötselarbetet också ska vara aktiva i SkötselDOS. Var och en 

ska registrera de åtgärder som man är ansvarig för. Var och en ska även 

uppdatera status på anordningar efter fältbesök.    

 

Vi har under året haft sex gemensamma möten/workshops där vi 

tillsammans har arbetat i SköstelDOS för att lära och stödja varandra. Vi 

har kommit över den första tröskeln och är inte längre nybörjare, men vi 

ligger fortfarande efter. Hela systemet upplevs inte som det mest 

användarvänligaste och ibland är det förskräckligt trögt. Vi har svårt att 

se det som ett planeringsverktyg. Vi använder istället excelfiler för 

planering och budgetering. Med dessa förutsättningar är det lätt att 

prioritera bort SkötselDOS när mycket annat tävlar om tiden. Vi 

kommer hursomhelst att fortsätta med gemensamma möten/workshops 

under det kommande året för att få mer vana och ett bättre resultat till 

nästa årsredovisning 


