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Skogarna i Hjälmarlandskapet har goda 
framtida förutsättningar. Här finns unika 
och värdefulla kulturlandskap, mycket rika 
miljöer för biologisk mångfald och skogar 
som kan producera trädslag och sortiment 
som efterfrågas av marknaden.

Den här publikationen vill uppmuntra 
och inspirera dig som är markägare eller 
verksam i Hjälmarlandskapets skogar.  
Här finns också information om var och 
hur du kan få stöd i ditt arbete.

Trevlig läsning.
Högklassigt virke i ekhage Betesdjur är en viktig del i skötseln av eklandskapet
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VärnaBruka Vårda
Det finns goda grundförutsättningar att bedriva löv-
skogsbruk runt sjön Hjälmaren. Bättre lövkvaliteter är en 
bristvara, mest beroende på att produktionen av barrträd 
har dominerat under de senaste 50 åren. Efterfrågan på 
lövsortiment uppfylls idag till stor del av import.  

I Sverige ökar efterfrågan på lövträdsvirke och allt tyder 
på en ljus framtid. Detta gäller speciellt råvara från  
välskötta lövbestånd.  

I Hjälmarlandskapet finns naturliga förutsättningar 
för en högre och mer målmedveten lövträdsproduktion, 
både av vanliga lövträd och ädellövträd. Rena lövbestånd 
eller blandbestånd med löv och barr är genom rätt  
skötsel ett starkt ekonomiskt alternativ i framtiden. 

En positiv faktor är den rika självföryngring av löv 
som kommer tidigt efter avverkning. I de flesta fall är 
denna självföryngring en tillgång och en start på värde-
fulla lövbestånd. Den korta omloppstiden för de  
vanligaste lövträden bidrar också till att lövskogsbruk  
är ett mycket intressant ekonomiskt alternativ till  
dagens barrproduktion.

Den mångfald av växter och djur som finns i Hjälmar-
landskapet är till stor del betingad av sjön med dess 
strandskogar och variationsrika omgivande marker. Utan 
de utbredda lövskogarna och ekhagarna som funnits  
under så lång tid skulle till exempel trumningarna från 

den mindre hackspetten inte vara så frekventa som de 
fortfarande är. Denna vår minsta hackspett är väl repre-
senterad i Hjälmarlandskapet. Det finns många andra 
exempel på arter som är knutna till Hjälmarlandskapets 
skogar, beteshagar, alléer, lövparker och strandmiljöer. 
Gamla grova och även döda lövträd är livsavgörande för 
hotade arter av fåglar, insekter och växter – och en brist-
vara i våra svenska skogar. 

Det finns fantastiska möjligheter att kombinera stora 
ekonomiska, kulturella och estetiska landskapsvärden 
med utveckling av biologisk mångfald. 

De vackra och variationsrika ekhagarnas landskap som 
ofta återkommer utmed sjön har skapats av tidigare 
generationer och är, tack vare intresserade markägare, 
till stora delar bevarade. Ofta berättar dessa marker om 
tidigare generationers livsvillkor, bland annat genom de 

kulturlämningar som finns här. Skötseln har präglats 
av människor och djur i samklang. Samtidigt har tiden 
spelat en avgörande roll. 

Att skapa ett eklandskap med månghundraåriga ekar 
är inget som låter sig göras med dagens krav på snabba 
leveranser. Därför är det befintliga landskapet ett viktigt 
natur- och kulturarv att vårda och förvalta. Förutom att 
vi människor kan uppleva det vackra landskapet, är dessa 
miljöer också en hemvist och en avgörande förutsättning 
för många växter och djur. Inget annat träd i Sverige 
hyser så många andra ”hyresgäster” som de gamla ekarna. 



5

Örebro

Eskilstuna

Arboga

Hjälmaren

Öljaren

Hjälmarsund

Vinön Tåkenön
Kvismaren

Ässön

Valen

Stora  
Mellösa

Odensbacken

Läppe

E18/E20

207

52

56 214

230

Det lövrika Hjälmarlandskapet

Hyndevad



6

Finrodd om aftonen i Hjälmaresnipa, Hjälmarens egen båttyp



Hjälmarlandskapet förr och nu  
 
Hjälmarens historia är kopplad till 
omfattande sjöfart och fiske i kombina-
tion med jord- och skogsbruk. Genera-
tioner av människor har helt eller delvis 
förtjänat sitt uppehälle från Hjälmaren. 
Detta har präglat både användningen 
av landskapet och människors liv och 
leverne.

Under senare år har flera goda initia- 
tiv för turism genomförts med fram-
gång. Vackra miljöer runt sjön, båtturer, 
olika evenemang och småföretagarpro- 
jekt lockar många besökare. Sportfiske och ett rikt fågelliv bidrar också. Här föder till 
exempel fiskgjusen fortfarande upp sina ungar med fisk från samma vatten som för 
tusentals år sedan – idag med konkurrens från den forna arvsfienden havsörnen, som 
också tillhör den tusenåriga historien.

På 1880-talet sänktes Hjälmaren 1,9 meter vilket innebar att cirka 17 000 ha mark 
kunde odlas upp på Närkesslätten. Tidigare våtmarker blev prima odlingsmark, medan 
andra delar med tiden fick växa igen med lövskog. Under 1900-talets senare hälft och 
fram till idag ersattes lövskogen delvis av granskog. Tidigare rika våtmarker har på så 
vis till viss del förändrats till grankulturer, om än med ett seglivat lövinslag.

Än idag präglas dock Hjälmarlandskapet av ett rikt lövinslag, vilket är landskapets 
signum. Ett ökat intresse för lövproduktion är en förutsättning för att bevara det ljusa 
lövlandskapet med dess höga natur- och kulturvärden.
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Isfiske i skydd av skylet Söndagsutflykt

Ett av Hjälmarens stolta passagerar- och fraktfartyg

Ett typiskt fiskeläge
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Löv- och blandskogarna
Beskrivning
Löv- och blandskogarna utgör en stor del av den areal som  
brukas i Hjälmarlandskapet. Det geografiska läget, klimatet 
och de näringsrika jordarterna sätter sin prägel på bland annat 
trädslagsblandning och successioner. Ett tydligt kännetecken är 
det starka ädellöv- och lövinslag som i olika grad finns med i 
bestånden. Ibland dominerar barrskogen, antingen genom med-
veten skötsel eller genom att rena granbestånd anlagts på tidigare 
öppen mark. På vissa högre delar med lättare jordarter med sand 
dominerar tallen naturligt. Exempel på vackra växtliga tallskogar 
går att hitta på flera ställen i det sjönära landskapet. 

Granen förekommer 
som ett naturligt inslag 
i lövskogen. Främst i 
äldre skogar kan man 
spåra den till landska-
pets kulturhistoria i före 
detta betesmarker med  
solitära granar. Som  
sekundärt träd för- 
yngrar den sig i äldre  
lövskogar utom på  
mycket näringsrika marker. På de mest näringsrika markerna 
klarar inte granen av att växa till slutålder. Det betyder att  
produktion av lövskog eller skog med ett starkt lövinslag är ett 
bra ekonomiskt alternativ.

Från barr till löv
Lövproduktion är numera ett allt starkare alternativ på grund  
av ökad efterfrågan på bättre kvaliteter och energiråvara. Som 
massaved har björken sedan några år ett högre pris än till  
exempel tall. Eken i Sverige har stor potential där tillräckligt  
bra kvaliteter betalas med fler tusen kronor per kubikmeter.  
Ek avverkas på bättre marker vid cirka 90–120 års ålder.     

Många kalkyler har gjorts för att jämföra produktion av 
löv respektive barr. Hittills har det mesta talat för barr. Vid en 
jämförelse bör man dock tänka på att vi idag knappt har några 
välskötta lövskogar samt att importerat virke tidigare var ett 
billigare alternativ. Hjälmarlandskapet har marker som kan 
prestera mycket goda lövkvaliteter genom välskötta produk-
tionsbestånd. 

Lövbestånd har under senare år anlagts på nedlagd jord-
bruksmark, ofta med olika stödformer, och i många fall med 
mycket lyckade resultat. Hjälmarskogarna bjuder dessutom  
i de flesta fall på föryngringen efter en slutavverkning genom 
en generös återväxt.

Lövskogsskötsel är en både intressant och spännande  
utmaning och passar väl in i en ståndortsanpassning av  
produktiva marker. 

Rekommendationer

Överväg självföryngring eller plantering  
av löv på näringsrika eller fuktiga marker.

Björkbestånd behöver röjas och gallras  
i flera omgångar för att ge maximal  
avkastning. 

Delta gärna i exkursioner med rådgivare  
inom området och på färdigställda  
demonstrationsytor där:

–  virkeskvaliteter demonstreras och  
 diskuteras

–  produkter från Hjälmarskogar visas  
 och diskuteras

En viktig del i brukandet är naturhänsyn,  
till exempel att:

–  lämna gamla vidkroniga lövträd och  
 träd med speciella växtsätt (oftast  
 låg kvalitet)

–  lämna kvar avvikande arter som lind,  
 kastanj, oxel, grova sälgar m.fl. 

–  skapa död ved genom högstubbar och   
 kvarlämnade stamdelar

–  lämna områden och kantzoner med  
 höga naturvärden (t.ex. kärr, berg- 
 kanter och strandzoner) eller åtgärda  
 dem på speciellt sätt för att öka  
 naturvärdet

–  lämna variationsrika bryn mot öppna  
 odlingsmarker

Produktionsskog av ek

Lövlandskapet är mycket viltrikt
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Beskrivning
De strandnära skogarna består oftast av klibbal, glasbjörk, asp 
eller ask. Träden är ofta av samma ålder och kan bli relativt gamla 
eftersom de inte har någon konkurrens från andra trädslag. I 
låglänta strandpartier påverkas skogen i varierande grad av vatten 
och får en naturskogsliknande prägel. Före nivåregleringarna i 
våra sjöar påverkades dessa skogar av stora vattenfluktuationer. 
Detta bidrog till bildandet av stor mängd död ved och en blandad 
åldersvariation som gynnade växter och djur både på landsidan 
och i vattnet. Här kan man verkligen tala om ”regnskogar”. 

Där strandkanten är högre består den sjönära skogen oftast av 
variationsrik lövskog med ett naturligt inslag av gamla ädellövträd 
som alm, ask, lönn, ek, lind samt spridda barrträd. Beroende på 
höjdskillnader mellan mark och vatten påverkades denna bland-
skog mindre av naturliga vattenfluktuationer. De lövrika brynen 
som utvecklas mot vattnet är attraktiva och utgör ett eget livsrum 
för många arter. 

I de egentliga strandskogarna med vattenpåverkan är produk-
tion vare sig intressant eller realistisk. De åtgärder som behöver 
göras bör styras av vilken biologisk nytta som kan åstadkommas. 
Naturvårdande åtgärder är inget hinder för visst försiktigt uttag  
av gagnvirke eller energivirke. Kom ihåg att de gamla grova  
träden har mycket stort naturvärde och bör lämnas kvar.   

Mångfald av liv
Strandskogar som påverkas av vattenfluktuationer under våren 
bjuder på en biologiskt mycket rik miljö. Nära vattnet växer  
kabblekan och i solvarma öppningar står häggen i blom. Polli-
nerande insekter har bråda dagar. Här finns livsrum för fåglar  
som är beroende av döda eller gamla träd. I buskrika bryn ljuder 
vårens fågelsång från rosenfink, näktergal och andra sångare av 
många slag. Ibland hörs den mindre hackspettens trumningar och 
rop. Den mindre hackspetten är både häckfågel och övervintrare. 
I en björk eller al bygger stjärtmesen sitt konstfulla bo.

Sveriges regnskogar, de strandnära skogarna

Alkärr med blommande kabbleka
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Nya värden har skapats
Många av dagens sjönära strandskogar är första  
generationens skogar på sjösänkningsmark. Enbart  
det faktum att strandskogarna är en ny ”naturlig”  
skogsgeneration gör att den har höga naturvärden.  
Det är därför angeläget att bevara skogarna och  
sköta dem på ett sätt som efterliknar naturen själv.

Rekommendationer

Generellt:
För de känsliga strandskogarna gäller övergripande att de beroende på 
vattenpåverkan och nivåer antingen lämnas orörda eller förnyas genom 
naturvårdande skötsel. 

Lämna mycket blöta områden orörda.

Vid åtgärder:
Lämna alltid gamla grova träd, döda träd och trädgrupper som evighetsträd. 

Skapa död ved genom högstubbar och kvarlämnade träddelar.

Att ”skada träd” är en mycket värdefull metod för att skynda på utveckling  
av höga naturvärden. 

Bevara olika busk- och trädsorter. Flerskiktade skogar med många olika  
träd och buskarter är mycket värdefulla.  

Strandskogsbård mellan täta bladvassar och omväxlande åkerlandskap Jätteasp med mossbelupen rothals, filtlavar och honungsskivling

Stjärtmes
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Ekhagarnas 
landskap
Beskrivning
Vi förundras och värdesätter mänskliga 
ting som har en flerhundraårig historia. 
En gammal ek har på motsvarande sätt 
sin historia – med den stora skillnaden att 
den är en levande organism med mer än 
500 år på nacken. Vem eller vilka passe-
rade här för 500 år sedan? 

Hur dessa träd har överlevt genom 
olika tider och kulturer kan vi ana oss till 
genom den historiska markanvändningen. 
Åtskilliga dagsverken med slåtter och be-
tesdrift i ekhagarnas landskap har bidragit 
till att vi idag har ett värdefullt natur- och 
kulturarv att förvalta. Lagar och förord-
ningar reglerade länge hur man skulle 
förhålla sig till ekar gällande skötsel och 
bevarande. Redan under 1600–1700- 
talen fanns skogslagstiftning som skyd-
dade eken som ett värdefullt träd.

Biologisk historia
Gamla ekar förmedlar också sin biolo-
giska historia genom arter som bara finns 
i tillräckligt gamla träd. I den gamla 
eken har generationer insekter, lavar och 
svampar under mycket lång tid haft sin 
hemvist. Cirka 2 000 olika växter och djur 
utnyttjar en ek under dess omloppstid. 
Anledningarna är flera, men den främsta 
orsaken är att trädet blir mycket gammalt. 
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I vackert sällskap
Eken är ett vanligt trädslag i Hjälmarlandskapet. I den 
kompletta ekhagen har den sällskap av andra betydelse-
fulla trädslag och buskarter. För oss människor är våren i 
de gamla ekhagarnas landskap med vitsippshaven och de 
blommande buskarna en fantastisk upplevelse. Rikedomen 
är påtaglig och vi förundras över naturens överflöd. 

Skötsel
Ekhagarna har sedan lång tid tillbaka skötts av betande 
boskap, kombinerat med småskaligt skogsbruk och ängs-
slåtter. Idag är dessa landskapsmiljöer mycket uppskattade 
och en viktig del av vårt kulturarv. Det ökade intresset 
återspeglas också i de ekonomiska stödformer som sam-
hället idag ställer till förfogande för en fortsatt vård av 
ekhagarnas landskap. 

Regler för olika stödformer styr både skötsel och 
utformning av trädbärande betesmarker. Många före detta 
betade ekhagar har växt igen med blandskog eller för-
yngrat sig genom ekollon från gamla ekar. I de igenväxta 
skogsmiljöerna med gamla ekar finns förutsättningar för 
att återskapa en mer hagmarksliknande miljö. I andra fall 
kan dessa miljöer brukas som skog och ändå behålla sitt 
ursprung genom att de gamla ekarna och hagmarkens 
trädslag bevaras.

Vissa delar eller enstaka träd i ekhagarna kan tas ut  
som bättre virke. På vissa områden finns bland annat själv-
föryngrad ek som genom trängselverkan och viss skötsel 
formats till utmärkta sortiment. Detsamma gäller för flera 
andra trädslag. Det är viktigt, speciellt för ek, att ålders-
variationen behålls för framtiden.

Rekommendationer 
 
Det bästa är att fortsätta den långa hävdtraditionen i  
hagarna med betesdjur. Även ädellövskogens variation  
gynnas av extensivt bete.  

Hagmarksbete måste ibland kombineras med viss röjning 
eller maskinell putsning för att förhindra slyuppslag. 

Bevara naturlig variation av öppna och mera slutna  
partier (bergspartier och steniga partier).

Spara grupper eller solitärer med blommande träd och 
buskar. 

En viss trädslagsblandning med triviallöv och ädellöv  
gynnar variationen.

Röj fram grova träd i bryn och solexponerade lägen.  
Ekarnas kronor behöver fem–tio meter luft runt om för  
att träden ska må bra. 

Ett visst inslag av typiska solitära hagmarksträd av tall  
och gran är en tillgång vintertid.

Lämna död ved och döda träd.

Eftersträva en föryngring av ädellövträd i olika åldrar i 
landskapet. Yngre träd och plantor bör ges utrymme och 
betesskydd för att trygga dessa miljöer för framtiden.

Röj bort sly men spara träd och buskar som oxel, rönn,  
fina hasselbuketter samt nypon och hagtorn i odlingsrösen 
och utmed stenmurar. 

Spara taggiga buskar eller kvarlämnade trädkronor på 
marken som betesskydd för plantor och yngre träd.

Lövskog i försommarskrud

Aspfjäril

Blåsippa



14

Lövvirke  
är en eftertraktad råvara 
Möbel-, golv- och kökstillverkning är exempel på tre betydande 
industrigrenar där lövvirket är en eftertraktad och högt skattad 
råvara. Ek, ask, bok och björk är bara några av de trädslag som  
används vid tillverkning av möbler, kök och golv – i många fall 
som massivt trä, men också som fanér. 

Aspstocken sågas till plank och panel

Nysågad björk på torkningEkstock av högsta kvalitet
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Klassisk Hjälmaresnipa i gedigen ek Björkmöbler på parkettgolv av ädellöv

Köksinredning och dekorativa golv av olika lövträdslag
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Kulturlandskap med vackra solitärträd och beteslandskap efter omfattande röjning och gallring 
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Energiproduktion
Skogsbränsle eller grot (grenar och toppar) är idag ett 
väletablerat sortiment som går till flisning och bränning 
som energiråvara. Priserna har varierat ganska mycket 
beroende på efterfrågan och värmeverkens möjligheter 
att ta vara på energiråvara. 

Från att ha varit ett avfallssortiment vid slutav-
verkning eller gallring har energiråvara blivit ett huvud-

 
 

Rekommendationer  
vid uttag av grot

Den viktigaste artgruppen att ta hänsyn till vid 
grothantering är vedskalbaggar och många 
svampar som är helt beroende av att gamla träd 
och död ved finns kvar i landskapet.  

Lämna kvar gamla och döda träd samt även  
död ved på marken (äldre lågor).

Lämna grövre toppar och stamdelar speciellt  
av sälg, asp, ek och tall i soliga lägen. 

Behåll trädslagsfördelningen på det som lämnas 
kvar i form av död ved. 

Grotvältans övre lager lämnas med fördel kvar  
i skogen. Annars fungerar grotvältan som en  
jättelik fälla för många insekter som riskerar att  
brännas upp.

Samla ihop kvarlämnad grot i högar när betes-
marker restaureras. Annars kan betesdriften 
försvåras. 

sortiment där inga andra sortiment är möjliga att ta ut. 
Som biobränsle är grot dels ett ekonomiskt tillskott, dels 
en förnybar resurs. Tekniskt kräver produktionen extra 
planering eftersom den medför en extra transport i det 
åtgärdade området. Rätt utförd är energiproduktion en 
positiv åtgärd utifrån dagens kunskaper och teknik.

Normalt lämnas cirka 20 % av biomassan kvar med 
hänsyn till marken. På vissa kargare marker rekommen-
deras inget eller begränsade uttag. Grotvolymen bru-
kar uppskattas till cirka 20–30 % av beståndsvolymen 
beroende på trädslag.
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Fakta om Hjälmarens naturhistoria
 
För 4 500 år sedan snördes Hjälmaren av från havsviken Mälaren. Innan dess hade sjöns  
botten legat under fyra olika söta eller salta hav. När inlandsisen smälte undan byggdes  
långa grusåsar upp under och över Hjälmarens yta samt norr och söder om sjön.  
Hjälmarbäckenets grundläggande drag skapades dock långt tidigare när de stora förkast- 
ningarna ägde rum. Plattorna under Hjälmaren sjönk med skarpa branter i de södra  
kanterna och långsluttande plan i de norra kanterna – synligt både vid fastmarks- 
stränderna och vid de stora öarna. 

Sjön Hjälmaren är en av de fyra stora sjöarna i Sverige. Dess vattenyta är 480 kvadrat- 
kilometer. En varm sommardag kan avdunstningen uppgå till 25 kubikmeter i sekunden, 
vilket innebär 1 miljon kubikmeter på en hel dag. Tillrinningsområdet på över 4 000  
kvadratkilometer mellan Käglan, Kilsbergen och Tiveden har genom tiderna svarat för  
årliga våröversvämningar som sträckte sig långt in i den låglänta Kvismaredalen och den 
flacka stranden i norr. 

Det i praktiken enda avflödet för allt detta vatten är Eskilstunaån i vars inlopp  
Hyndevadsfiskarna i gamla tider byggde laxfällor som ytterligare hindrade vattenpassagen. 
Detta var orsaken till den väpnade konflikt som på 1800-talet rådde mellan Hyndevads-
fiskarna och Kvismarebönderna – och som i sin tur ledde till den stora sjösänkningen  
1882 och 1886. Hjälmaren sänktes då sammanlagt med 1,9 meter vilket gav 17 000 ha  
ny mark, främst i Kvismaredalen och på norra stranden. 

Det gamla naturlandskapets vattendynamik med effekter på stränder och strand- 
skogar upphörde. Med fortsatta regleringar har de gamla vattenståndsvariationerna  
på flera meter begränsats till enbart några decimeter. Livsmiljöer och villkor för både  
vatten- och vedlevande biologisk mångfald har därmed i grunden förändrats.
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Parstuga på Tåkenön



Kontakta oss, så hjälper vi till

Kontakta Länsstyrelsen om:
• Miljöstöd och landsbygdsprogram
•  Våtmarksrestaurering
•  Restaurering av betesmarker
•  Naturvårdsavtal
•  Biotopskydd
•  Naturreservat
•  Rådgivning lantbruk, naturvård, 
 kulturmiljö, fiske- och vattenfrågor

Kontakta Skogsstyrelsen om:
•  Rådgivning produktion, kultur 
 och naturvård
•  Stödformer för ädellöv, natur 
 och kultur
•  Naturvårdsavtal
•  Biotopskydd 

Kontakta din kommun om: 
•  Bygglov
•  Detaljplaner
•  Miljöfrågor
•  Enskilda avlopp (miljökontoren)
•  Strandskydd

Länsstyrelsen Örebro län
Telefon: 019-19 30 00

www.lansstyrelsen.se/orebro

Skogsstyrelsen Örebro län
Telefon: 036-35 93 00 

www.skogsstyrelsen.se/orebro

Örebro kommun
Telefon: 019- 21 10 00

www.orebro.se

 Eskilstuna kommun 
Telefon: 016-710 10 00

www.eskilstuna.se

Arboga kommun
Telefon: 0589-870 00

www.arboga.se

Länsstyrelsen Södermanlands län
Telefon:0155-26 40 00

www.lansstyrelsen.se/sodermanland

Länsstyrelsen Västmanlands län
Telefon: 021-19 50 00

www.lansstyrelsen.se/vastmanland

Skogsstyrelsen Södermanlands län
Telefon: 036-35 93 00 

www. skogsstyrelsen.se/sormland

Skogsstyrelsen Västmanlands län
Telefon: 036-35 93 00 

www.skogsstyrelsen.se/vastmanland

Katrineholms kommun
Telefon: 0150-570 00
www.katrineholm.se

Vingåkers kommun
Telefon: 0151-191 00

www.vingaker.se


