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Sammanfattning 

För att upptäcka skyddsvärd skog kan man använda sig utav signalarter. Det är arter som är 

knutna till biotoper med höga naturvärden på grund av att de kräver särskilda 

levnadsförhållanden och substrat som oftast finns i ostörda skogsmiljöer, som även kan hysa 

andra ovanliga eller rödlistade arter. Lättast att använda som signalarter är kryptogamer, p.g.a. 

deras levnadssätt, t.ex. att de är stillasittande och är möjliga att inventera året runt till skillnad 

från djur och växter. 

 En inventering genomfördes under hösten 2011 av naturreservatet Blänkabacken 

som sköts av  Örebro kommun för att göra en utvärdering av rådande naturvärden. Området 

består av flera olika naturtyper. Skogen växer på gammal jordbruksmark som antingen 

planterats med gran eller lämnats till igenväxning. Ett projekt pågår för att öka grönområden 

runt Örebro, för att öka naturvärden knutna till lövskogsmiljöer. Därför har vissa områden 

inom reservatet gallrats på gran till förmån för lövträd. 

 För att utvärdera områdets nuvarande och potentiella framtida naturvärdesstatus 

genomfördes en inventering genom frisökning efter signal- och naturvärdesarter av utvalda 

intressanta biotoper, landskapselement och strukturer, som kan hysa dessa arter. Totalt 

hittades 5 arter av mossor som är signalarter och 2 lavarter som är naturvärdesarter. 2 

mossarter var nya för området. 2 mossarter som hittats vid tidigare inventering av området 

återfanns inte. 71% av naturreservatets yta bedöms ha en naturvärdesstatus av goda till 

mycket höga naturvärden och 43,3% av naturreservatet anses minst ha högt naturvärde.  

 Genom korrelationsberäkningar kunde positiva samband mellan förekomster av 

signal- och naturvärdesarter och höga frekvenser av naturvårdselement och sumpmarker visas. 

Det positiva sambandet till naturvårdselement visar på att signal- och naturvärdesarter med 

fördel kan användas som verktyg vid en naturvärdesbedömning. Förslag till uppföljning och 

skötselåtgärder tas upp, t.ex. att lämna mycket av skogen till fri utveckling men samtidigt 

hålla efter den konkurrenskraftiga granens föryngring samt ev. att bränning av 

tallskogsmarker skulle kunna öka den biologiska mångfalden i området.  
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Abstract 
To discover forest worthy of protection, one can use indicator species. These are species that 

are linked to areas with high conservation value because they require certain living conditions 

usually found in undisturbed forest habitats, which also can accommodate other rare or 

endangered species. Indicator species that are easy to use are cryptogams, because of their 

way of living, e.g. that they are sedentary and able to inventory all year round as opposed to 

animals and plants. 

 An inventory was conducted in autumn 2011of the nature reserve Blänkabacken 

owned by the municipality of Örebro to make an assessment of existing natural values. The 

area consists of several different habitat types. The forest grows on old cultured land that is 

either planted with spruce or submitted to overgrowth. A project is ongoing to increase the 

green areas around Örebro, to increase the natural values associated with deciduous forest 

habitats. Therefore, some areas within the reserve  have been thinned of spruce in favor of 

deciduous trees. 

 To evaluate the area's nature value a survey of indicator species was conducted, 

by locating the interesting habitats, landscape features and structures that can accommodate 

these species. Total 5 bryophtes and 2 lichens were found, which are indicator species. 2 

bryophytes species were new to the area. 2 bryophytes species found at the previous survey of 

the area were not found. 71% of the reserve's surface area is estimated to have a status of 

nature value to very high nature value and 43,3% have at least high nature value.  

 A positive connection could be seen between indicator species and high  

frequency of conservation elements and swamp forests. The positive relationship to 

conservation element indicates that indicator species can be advantageously used as a tool for 

natural values assessment. Proposal for monitoring and management actions are made e.g. 

such as leaving much of the forest to remain undisturbed but keep maintenance of competitive 

spruce regeneration and if possible, burning of the pine forest could increase the biodiversity 

of the area. 
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1. Inledning 
70% av Sveriges yta består av skog som täcker ca 28 miljoner hektar. Den skyddade skogen 

utgör 6-7% av den skogsarealen och då är 4-5% av fjällnära skog inräknad i dessa. Ca. 23 

miljoner hektar är produktionsskog, alltså skog som någon gång avverkats i kommersiellt 

syfte, och av den är 3-4% skyddad. Skyddad skog omfattar naturreservat, skogliga 

biotopskyddsområden och nationalparker (Naturvårdsverket 2010). Det svenska 

skogslandskapet är nästan uteslutande påverkat av skogsbruk, som varit väldigt intensivt 

sedan mitten av 1900-talet och väldigt få områden av naturlig urskog finns kvar. Resultatet av 

det moderna skogsbrukets hyggesavverkning och gallring, är en skog av yngre jämnåldriga 

träd med lite död ved, få gamla träd och lövträd. Skogslandskapet har också påverkats av 

anläggning av kultur- och jordbruksmark under tusentals år. Den svenska floran och faunan 

har idag därigenom blivit utsatt för stora förändringar. Om den naturliga floran och faunan 

samt ovanliga arter i skogen ska kunna bevaras måste restbiotoper med äldre karaktärer 

identifieras och skyddas. Dessa, oftast gamla, orörda restbiotoper benämns som 

nyckelbiotoper och fungerar som refuger och spridningskällor för många arter (Gustafsson et. 

al. 2004).  

 

Nyckelbiotoper är miljöer som har haft lång kontinuitet och som hyser eller förväntas hysa 

s.k. rödlistade arter. Dessa är arter som av någon anledning hotas av att dö ut från ett område 

och risken klassas enligt rödlistekategorier på nationell nivå, mot bakgrund av t.ex. känd 

utbredning, populationsstorlek eller förmodad framtida populationsminskning. 

Nyckelbiotoper är därför en viktig del i naturvårdsarbetet och bevarandet av den biologiska 

mångfalden i skogen (Skogsstyrelsen 2010). I Sverige finns det idag 60-70.000 

nyckelbiotopsskyddade områden som täcker minst 1% av produktiv skogsmark. Dessa 

biotoper förväntas hysa rödlistade arter men bristen av utförda artinriktade inventeringar gör 

att man oftast får värdera biotoper efter andra karaktärer (Gustafsson et. al. 2004). För att 

kunna göra en översiktlig bedömning av en skogsmiljös naturvärden eller för att lokalisera 

och urskilja skyddsvärda områden, kan man som redskap använda sig av signalarter.  

 

En signalart är en art som är starkt knuten till områden med höga naturvärden. Många 

signalerar stabilitet och lång kontinuitet i skogen. Signalarterna har miljökrav som ofta följer 

ett visst mönster, de uppträder inte slumpvis och har jämn spridning i skogslandskapet 

(Skogsstyrelsen 2010).  En kombination av olika signalarter, frekvens samt substrat ger ett bra 
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underlag för en bedömning av värde, skydds- och skötselbehov för biotopen. Att använda sig 

av signalarter är både kostnads- och tidsbesparande och kvalitetssäkrande då skyddsvärda 

biotoper kan identifieras snabbare och att skyddet även omfattar ett stort antal  naturligt 

samlevande arter och viktiga strukturer (Roberge & Angelstam 2003). En skogsmiljö kan ha 

höga naturvärden även utan förekomster av signalarter så de används bäst som riktlinjer för 

att identifiera speciella ekologiska förhållanden (Skogsstyrelsen 2010). Ekologiska indikatorer 

kan också användas som en varningssignal för miljöförändringar eller diagnostering av 

orsaken till ett miljöproblem. Signalarter bör vara känsliga för stress, ha kända reaktioner på 

störning och förändringar, och förutsäga förändringar i miljön då de representerar 

nyckelinformation om struktur, funktion och komposition av ett ekologiskt system. (Dale & 

Beyeler 2001). För att en art ska räknas som signalart måste den uppfylla vissa kriterier: arten 

bör vara starkt knuten till områden med höga naturvärden,  inte vara för ovanlig, ha jämn 

utbredning, vara relativt lätt att identifiera, sakna närstående förväxlingsbara arter och lätt att 

upptäcka i fält för att kunna användas som redskap vid en naturvärdesbedömning. Signalarter 

kan vara alltifrån kärlväxter till svampar, lavar, mossor eller djur. Många skogsmiljöer är 

naturligt fattiga på kärlväxter och många av de kärlväxter som finns går att identifiera endast 

under en viss tid av året, så kryptogamer kan vara att föredra eftersom dessa finns under hela 

året. Olika organismer kräver särskilda levnadsmiljöer och kan komplettera varandra som 

indikatorer genom att använda flera signalarter knutna till olika levnadsmiljöer som utgör 

delar av en skogsmosaik (Skogsstyrelsen 2010).  

 

Mossor och lavar lever ofta i samma miljöer och på samma substrat men trots det kan 

artantalet skilja. I en studie av Lõhmus et. al. (2006) undersöktes hur lavar och mossors 

diversitet gynnas av olika faktorer. Artdiversiteten av mossor var beroende av frekvensen av 

substrat som tjocka, nedbrutna lågor och stubbar  som mossorna kunde leva på. Men en 

mindre del av samma substrat hyste fler mossarter om det fanns i skyddad naturskog. Man 

fann att artdiversiteten av lavar ökar i naturskog av löv- eller tall eftersom ljustillgången är 

större och äldre träd förekommer jämfört med planterad granskog, vilket även stöds av 

Humphrey et. al. (2002). Eftersom olika substrat förekommer på olika ställen samt hyser olika 

arter beroende på vegetationstyp ska bevarandeåtgärder inte fokusera på en signalarts grupp 

(Lõhmus et. al.2006). Genom studier har ett positivt samband mellan lavar som lever i 

tempererade lövskogar och rödlistade arter kunnat fastställas, då förekomsten av rödlistade 

lavar var  beroende av den totala artdiversiteten av lavar men man återfann också att 

förekomst av signalarter sammanfaller med hög diversitet av alla kryptogamarter (Nordén et. 
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al 2006). Rödlistade arter är oftast inte lämpliga som signalarter då de inte  kan ge ett 

förutsägbart värde av ekologiska karaktärer t.ex. att vara lätta att upptäcka men är i stort 

behov av att skyddas (Frego 2007). I en jämförande studie av Gustafsson et. al. (2004) 

påvisades att det finns ett positivt samband mellan förekomster av rödlistade mossor och 

signalarter i ett område, men också i vilken frekvens de förekommer, vilket stöder 

användandet av signalarter som naturvårdshjälpmedel. Hittar man flera signalarter och i hög 

frekvens ökar sannolikheten att där även ska finnas rödlistade arter (Gustafsson et. al. 2004).  

 

Många arter som har funnits på samma ställe under lång tid har långsam spridning och 

behöver stabilitet i mikroklimat och substrattillgång medan andra signalarter endast 

förekommer under vissa successioner eller miljöer med specifika hydrologiska förhållanden 

eller kräver naturliga störningar. Detta ska man eftersträva i modern naturvård i den mån det 

är möjligt eller efterlikna effekter (Skogsstyrelsen 2010). Skogsmark som utsatts kontinuerligt 

för naturliga eller mänskligt påverkade bränder hyste fler arter av lavar och vedlevande 

svampar än skogsmark som varit mindre brandpåverkad enligt en undersökning av Ohlson et. 

al. (1996). I många skogsmiljöer har det förekommit skogsbränder med jämna mellanrum, 

ofta på torr mark med tall- och/eller lövdominerad skog. På blöt mark har bränderna inte tagit 

och dessa områden har därför lämnats som en opåverkad brandrefug i landskapet som ger 

möjlighet till återväxt. (Jasinski & Angelstam 2001). Naturliga sumpskogar är extremt 

ovanliga i Sverige tillföljd av skogsbrukets avverkningsmetoder och omfattande dränering av 

skogsmarker. Under en inventering av Ohlson et. al. (1996) hittades 33% av hela den svenska 

mossfloran representerad i 10 små sumpskogar á 2ha, vilket visar på den koncentrerade 

artrikheten och vikten av att bevara dessa miljöer (Ohlson et. al. 1996). Många arter som 

hotas av habitat förlust idag, lever på död ved, så i naturvårdssyfte är det viktigt att låta död 

ved vara kvar i skogen. Dessa utgör en stor variation av  mikromiljöer och kan utgöra viktiga 

habitat för ovanliga arter (Caruso 2007). De flesta undersökningar kommer fram till samma 

sak: den största faktorn till en stor artdiversitet är mängden död ved som finns i skogen, 

framförallt när det gäller kryptogamer (Jasinski& Angelstam 2001, Caruso 2007, Humphrey 

et. al.2002, Lõhmus et. al. 2006). 

 

1.1 Syfte 

I min studie har jag undersökt hur många signalarter och naturvärdesarter av lavar och mossor 

som förekommer i de många olika skogsmiljöerna som utgör naturreservatet Blänkabacken 

utanför Örebro, samt substrat som arterna växer på, frekvens av arter och var i området de 
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förekommer. I fältstudien har jag även uppskattat förekomsten av viktiga strukturer som 

gamla/grova träd, stående döda träd, lågor i olika nedbrytningsstadier, mossbeklädda 

stenblock samt sumpmarker i de olika miljöerna. Detta för att undersöka sambandet mellan 

förekomster av signalarter och frekvenser av naturvårdselement, samt användbarheten av 

dessa faktorer vid en naturvärdesbedömning. Min studie utgår ifrån: 

 

Frågeställning 

Kan signal- och naturvärdesarter användas som verktyg vid en naturvärdesbedömning? Finns 

det något samband mellan antalet signal- och naturvärdesarter och frekvensen av 

naturvårdselement i skogsmiljöer?  

Hypotes 

En hög frekvens av naturvårdselement indikerar att det kan finnas ett ökat antal signal- och 

naturvärdesarter i miljön p.g.a. ökad tillgång på utrymme. 

Syftet är att göra en bedömning av naturreservatet naturvärden och få ett underlag till en 

utvärdering som ska ligga till grund för framtida uppföljningar av Örebro kommun. I denna 

utvärdering kommer jag att ge förslag på utförande av uppföljningar, var provrutor bör läggas 

samt vilka arter som är viktigast att följa. Avslutningsvis kommer skötselråd att framföras för 

hur områdenas naturvärden ska kunna bevaras eller utvecklas. 

 

2. Metod 
2.1 Områdesbeskrivning  

Området som har inventerats går under benämningen naturreservatet Blänkabacken och ägs 

av Örebro kommun. Reservatet ligger ca 3 km sydost om Örebro centrum, se figur 1, 1 km 

söder om Hemfjärden, den västra delen av Hjälmaren som ligger närmast Örebro tätort. 

Angränsande i norr ligger väg 207, som går i västlig-östlig riktning. I väster angränsar 

området till odlingsmark, i öster löper en avgränsande skogsväg och i söder finns bebyggelse 

med omgivande skogsmark. Blänkabackens naturreservat ligger i en förkastningsbrant som 

löper från sydväst till nordost. Detta skapar en blockrik, näringsrik och fuktig miljö. I och 

ovanför branten finns tunna moränlager, i söder finns partier med svällsediment och 

klappersten. Nedanför branten avlöses moränen av lera på Närkeslätten. Naturreservatet 

Blänkabacken som bildades år 2010, utgörs av många mindre områden av olika naturtyper. 

Naturreservatet ligger till viss del på gammal kulturmark men som planterats med gran eller 
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lämnats till igenväxning under många år. I norr finns orörd blandskog och naturvårdshyggen, i 

öster tallskog med jätteträd, i centrum rasbranten, hassellundar i väster samt kärrområden i 

blandskog. I söder växer yngre tallskog och lövblandskog. En promenadstig löper rakt genom 

reservatet söderut från vägen i norr, som leder upp för rasbranten och fortsätter genom skogen 

i söder där den grenar ut sig i flera stigar. En rastplats med utsikt över Örebro och Hemfjärden 

finns ovanför branten i tallskogen i öster. Centralt beläget finns också kulturrester från 

bebyggelse i form av rösen och stenmurar med spår efter hävd gynnad flora. Naturreservatet 

Blänkabacken är 69,7 ha och är uppdelat i 24 avdelningar enligt kommunens 

skogsbruksplaner. I dessa avdelningar har man gått in och utfört olika skötselåtgärder såsom 

naturvårdshuggning, gallring, röjning, plantering etc. från tidigt 1980-tal fram till år 2009, av 

framförallt gran för att gynna lövträden och på så sikt få en lövskog med höga naturvärden.  

Men vissa avdelningar är orörda och lämnade till fri tillväxt. Varje avdelning status och 

historik presenteras i respektive områdesbeskrivning.  

 
Figur 1. Översiktlig karta som visar vart naturreservatet Blänkabacken ligger i förhållandet till Örebro 

tätort. Hämtad från Örebro kommuns hemsida, Hämtad 2012-05-10. 

 

 

Syftet med naturreservatet Blänkabacken är att på lång sikt utveckla ett tätortsnära 

rekreationsområde med höga natur- och friluftsvärden. Tillsammans med andra reservat utgör 

Blänkabacken en viktig del av arbetet för att uppnå Örebro kommuns miljömål Levande 

skogar och målen i program för Örebro grönstruktur. I samarbete med Länsstyrelsen har 

kommunen bestämt att återskapa lövlandskapet kring Hjälmaren. Vidare ska naturvärden 

utvecklas och naturreservat som Blänkabacken ska stå som exempel för privata markägare i 

området om hur en omställning kan gå till och vad resultatet av det blir. Målet är att få 

lövdominerad naturskogsartad skog med inslag av ädellöv och tallskog på torrare mark. 
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Skötseln ska främja de biologiska värdena knutna till lövträd och miljön ska vara rik på 

strukturer som död ved och gamla grova träd. Existerande skötselåtgärder som finns 

fastställda i Skötselplan för naturreservatet Blänkabacken i Örebro kommun. (Statsbyggnad 

2010) är: 

Lövdominerad skog - Avverka granen successivt, spara små bestånd och gamla grova granar. 

Gallra för att påskynda utvecklingen av bredkroniga träd, gynna ädellöv. Frihugg vidkroniga 

träd och träd som har potential. Skapa luckighet och bevara gläntor i skogen. Avverkade träd 

ska lämnas kvar för att påskynda utvecklingen av död lövved samt ringbarka enstaka stående 

träd som får dö i förtid. Kulturlämningar ska hållas fria från igenväxning.  

Tallskog - Gallring av gran vid behov, skapa föryngring av tall och öka den biologiska 

mångfalden i stort. För övrigt fri utveckling. 

Kulturrest efter tomtmark - Träd och buskskikt glesas ur för att gynna en rik ängsflora. Sly 

ska röjas bort. Enstaka blommande buskar sparas. Enstaka unga individer av ädellövträd 

tillåts växa upp. Slåtter ska genomföras på sensommaren. Kulturrester som stenrösen ska 

hållas fria från igenväxning.  

Förkastningsbranten - Ev. gallring av gran. Vid behov ska gallring som gynnar hassel 

genomföras. Sikten från rastplatsen ska hållas fri. I övrigt fri utveckling. 

 

2.2 Kända naturvärden 

År 1995 genomfördes en inventering av Lars Löfgren (Löfgren, L 1995) för att ta reda på 

vilka naturvärden som finns i olika skogsområden omkring Örebro, på uppdrag av Örebro 

kommun. Vissa avdelningar inom naturreservatet Blänkabacken finns med i 

inventeringsrapporten "Örebros kommunägda skogar, naturinventering-skötselråd". Lars 

Löfgrens områden är mer generella än skogsbruksplanens avdelningar; ett område kan 

omfatta flera avdelningar och alla avdelningar har inte inventerats. Nedan i tabell 1 

presenteras vilka avdelningar som omfattats av naturinventeringen från 1995. Avdelningarna 

55, 56, 62, 63, 64, 67, 68, 84*, 85*, 97*, 100 och 101 ligger inom naturreservatets gränser 

men finns inte med i inventeringsrapporten från 1995, övriga avdelningar ligger utanför 

naturreservatets gränser och omfattas inte av bedömningen av området. 
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Tabell 1. 1995 års inventeringsrapports indelning av områden stämmer inte överrens med dagens 

skogsbrukplans avdelningsbenämningar. Tabellen visar vilka avdelningsnummer som omfattas av den 

tidigare inventeringen. 

*del av avdelning. 
 

I rapporten presenteras de signalarter och naturvärdesarter som hittades under inventeringen 

1995 och i vilka områden de hittades i , se tabell 2. I den generella miljöbeskrivningen 

nämndes också topografi, strukturer, dominerande trädslag och skötselråd. Övrigt 

registrerades särskilda biotoper som den blockrika rasbranten i område 17, igenvuxet 

kulturlandskap i område 18A, storvuxen tallskog i avd 18B, källkärr i område 25, kulturrester 

i lövskogen i område 26A, där spillkråkan som då var rödlistad också noterades.  

 
Tabell 2. Signalarter och naturvärdesarter som hittades under 1995 år inventering av Lars Löfgren och 

i vilka områden de förekom samt om de klassas som signalart S eller naturvärdesart N.  

 

2.3 Inventering 

Fältstudien gick ut på att göra en översiktlig uppdatering av naturreservatet Blänkabackens 

naturvärden för att få fram ett underlag till kommunens framtida uppföljningar av området 

och möjliggöra övervakningar av naturvärdenas utveckling över tid. Inventeringen utfördes 

11-10-20 till 11-11-11 under ca 16 fältdagar. I inventeringen av reservatet lades fokus på arter 

av lavar och mossor som är knutna till skogsmiljöer med höga naturvärden. Dessa arter är 

Område  Avdelning 

16 72, 70, 73* 

17 71, 70, 69, 66, 65 

18A 84*, 85*, 97* 

18B 99 

25 51, 52, 54 

26A 53, 54 

Art Område S/N 

Jaguarfläck                          Arthotheliumruanum 16 N 

Krushättemossa Ulota crispa 18A S 

Platt fjädermossa Neckeracomplanata 18A S 

Skogshakmossa Rhytidiadelphussubpinnatus 17 S 

SkriftlavGraphis scripta 16, 17, 18A N 

TrubbfjädermossaHomaliatrichomanoides 17, 18A S 

Vågig sidenmossa               Plagiotheciumundulatum 17 S 
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presenterade som signalarter i boken Signalarter, indikatorer på skyddsvärd skog, flora över 

kryptogamer (Skogsstyrelsen, 2010) samt vissa naturvärdesarter i Signalarter i projekt 

nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen, 1994). Bestämningslitteratur av allmänt förekommande 

mossor och lavar har även använts som komplement; Mossor, en fälthandbok (Hallingbäck  

Holmåsen, 1985) och Lavar, en fälthandbok (Moberg & Holmåsen, 1990). Som grund har jag 

utgått, i viss mån det varit möjligt, från kartan och anvisningar i Lars Löfgrens 

inventeringsrapport "Örebros kommunägda skogar, naturinventering-skötselråd" från år 

1995.  Inventeringen utgick från Örebro kommuns skogsbruksplans avdelningsindelning. 

Avdelningar inom naturreservatets gränser är: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 

68, 69, 70, 71, 72, 73, 84, 85, 97, 99, 100 och 101. Vissa avdelningar överskrider 

naturreservatsgränserna och har därför uteslutits från utvärderingen, se figur 2. 

Naturreservatets största avd 70 har delats in i 3 delområden (a, b, c) för att lättare kunna 

bedöma mindre biotoper individuellt. Sammanlagt har avdelningarna delats upp i 26, härefter 

kallade, delområden. 

 

För att göra inventeringen av ett så stort område praktiskt möjligt har frisökning använts som 

metod enligt Berg, S (personlig kontakt, Högskolan i Skövde, 17 okt, 2011), för att letat upp 

intressanta och potentiella biotoper och landskapselement som skulle kunna hysa signalarter i 

varje delområde. Frisökningsmetoden går till så att som inventerare gör man sig först en 

allmän uppfattning om området genom studier av kartor och vid vandring genom beståndet 

bestäms först yttergränser. Landskapselement, trädskikt, strukturer och arter antecknas 

fortlöpande på fältinventeringsblanketter men bedömning av frekvens sparas till slutet då man 

fått en helhetsbild. Aktuellt område gås igenom godtyckligt fram och tillbaka genom 

terrängen för att omfatta hela miljön genom uppskattning av avstånd med ögonmått och 

påträffas potentiella biotoper eller landskapselement som kan hysa höga naturvärden 

undersöks dessa mer noggrant. Detta kan vara jätteträd, lågor, stora stenblock, vattendrag, 

sumpskog eller blockiga branter. Biotoper på blöt mark, med rotvältor eller blockrik terräng 

ges mer tid eftersom terrängen kan vara svårframkomlig. I andra skogsområden kan räcka 

med att bara vandra igenom då statusen snabbt kan beräknas som låg, p.g.a. likåldrig 

planterad skog, avverkade hyggen eller spår efter annan störning i miljön. För att spara tid har 

även vissa svårbestämda arter samlats in och artbestämts efter fältbesöket. Till hjälpmedel har 

jag använt lupp med 30x förstoring, fältmikroskop 60x-100x förstoring samt 

skogsbruksplanskarta över alla delområden och en mobiltelefon med GPS. Lokaler som hyser 

signalarter har markerats på karta för att lätt kunna lokaliseras vid framtida uppföljningar. 
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Vilket substrat arten växt på och frekvens har antecknats på  en egentillverkad 

fältinventeringsblankett (se bilaga 1), tillsammans med generella miljöbeskrivningar och 

frekvenser av naturvårdselement. Intressanta landskapselement som t.ex. jätteträd kommer att 

presenteras som förslag till kommunens framtida provrutor vid uppföljning av naturreservatet.  

 

För att studera sambandet mellan förekomster av de olika naturvårdselementen och signal- 

och naturvärdesarter har korrelationer beräknats. Korrelationskoefficienten r, visar på det 

linjära sambandet och antar ett värde mellan -1 och +1. Tecknet (-,+) anger sambandets 

riktning och siffran anger sambandets styrka. P-värdet visar på den statistiska signifikansen, 

p-värden mindre än 0,05= 5% ger att man kan förkasta en nollhypotes (H0: ρ=0) om att inget 

samband finns, högre värden ger att mothypotesen, om att samband finns, inte kan accepteras.  

 
Figur 2. Karta över reservatets delområden hämtad från Örebro kommun skogsbruksplan. Grön linje 

visar naturreservatets gränser, röd linje visar på avgränsning och vilka delområden som räknas som 

aktuella vid inventeringen (karta: pcSKOG Örebro kommun 2011-10-10). 

 



15 
 

2.4 Kriterier 

Vad signalvärden baseras på samt bedömningar av frekvenser och naturvärden utgår från 

följande kriterier: 

Signalvärde 

Enligt Skogsstyrelsens Signalarter i projekt nyckelbiotoper (1994) beror en arts signalvärde 

på var den växer, eftersom den kan vara tämligen vanlig i en del av landet men ovanlig i 

andra. Signalvärdet uttrycker användbarheten som signalart i klasserna: 

3. Mycket bra signalart, mycket hög indikation på naturvärden 

2. Bra signalart, hög indikation på naturvärden  

1. Mindre bra signalart, viss indikation på naturvärden. Klassas här som naturvärdesart (N).  

 

Frekvens 

Med frekvens anges mängden av signalarter eller naturvårdselement. Frekvensen 0-ej bedömd 

används då tidsåtgången varit för knapp för att kunna göra sig en uppfattning, t.ex. om en 

signalarts utbredning, om den är marklevande eller om artens förekomst inte har kunnat 

säkerställas förrän efter fältbesök. Kan ingen frekvens lämnas (markeras -), betyder det att 

inga arter eller element förekommer eller inte kunnat hittas vid tidpunkten för inventeringen 

(Skogsstyrelsen 2002). 

0 - ej bedömd  2 - tämligen allmän 

1 - enstaka-sparsam  3 - allmän-riklig 

 

Naturvärdesstatus 

Efter inventering av signalarter har delområden med tillhörande biotoper bedömts enligt egna 

kriterier nedan och getts olika status för naturvärde: 

Lågt naturvärde - Ingen förekomst av naturvärdesart eller särskild biotop 

Naturvärde - förekomst av naturvärdesart eller särskilda biotoper 

Högt naturvärde - minst 1 signalart samt naturvärdesarter eller särskilda biotoper. 

Mycket högt naturvärde - minst 2 signalarter 

Enligt Skogsstyrelsens Handbok för inventering av nyckelbiotoper (2002) bedöms områden 

som hyser 3 eller fler signalarter, som nyckelbiotop. Eftersom delområdenas gränser ibland 

delar upp biotoper i skogen så kan de här som mest bedömas ha mycket högt naturvärde.  
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3. Resultat 

 

Figur 3. Karta över Blänkabackens delområden. Gröna linjer är en uppskattning över  inom vilka 

områden som signalarter och naturvärdesarter av mossor och lavar hittades under inventeringen 

(karta: pcSKOG Örebro kommun 2011-10-10). 

 

Totalt hittades fem mossarter och två lavarter vid inventeringen som klassas som signal- eller 

naturvärdesarter, se bilaga 2. I figur 3 kan man se i vilka områden som dessa arter 

förekommer. I tabell 3 presenteras vilka arter som hittades vid 1995 års inventering, vilka 

arter som återfanns under 2011 års inventering samt vilka arter som inte återfanns och nya 

arter som upptäcktes. I tabellen visas också antalet, av 1995 års  områden respektive 2011 års 

delområden (det ska här noteras att benämningen område kan innefatta flera delområden) 

förekomster av signalarter som hittats, vilka element och hur starkt signalvärde arterna har. 
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Två arter som hittades år 1995 återfanns inte under inventeringen när de eftersöktes i aktuella 

områden enligt anvisningar i rapporten "Örebros kommunägda skogar, naturinventering-

skötselråd", där arternas växtplatser ska finnas i avd 97; i branten och i anslutning till 

skogsvägen. Två nya arter upptäcktes som inte hittats under 1995 års inventering. En mossart 

har minskad utbredning jämfört med 1995 års inventering och återfanns nu endast i ett 

delområde. En signalart och en naturvärdesarts utbredning har ökat väsentligt sedan 1995 och 

finns nu i 5 resp. 11 delområden. Mossorna som hittats har signalvärde 2-3, lavarna som 

hittats har lågt signalvärde, 1, och klassas därför som naturvärdesarter. Mossornas och 

lavarnas förekomster presenteras i en tabell i bilaga 3, i respektive delområde samt i vilken 

frekvens de förekom. I tabellen presenteras även delområdenas areal och bedömd 

naturvärdesstatus. I 11 delområden hittades 1-2 naturvärdesarter. I 7 delområden hittades 1-2 

signalarter, tillsammans med 1-2 naturvärdesarter, aldrig utan. Sammanlagt består 

naturreservatet av 26 delområden. 

 
Tabell 3. Signalarter och naturvärdesarter som hittades under inventering år 1995 och/eller år 2011, i 

antal områden/delområden,  tillhörande element och hur starkt signalvärde arterna har, signalvärde 1 

klassas som naturvärdesart. 

 

Art Element Signal 

värde 

1995 

Antal 

omr. 

2011 

Antal 

delomr. 

Mossor     

Grov fjädermossa              Neckera crispa Sten, lodyta 3 0 1 

Krushättemossa                Ulota crispa    Slätbark 1 1 0 

Platt fjädermossa              Neckera complanata Sten 2 1  0 

Skogshakmossa               Rhytidiadelphus subpinnatus Mark, bäck 2 1  5 

Skuggsprötmossa            Eurhynchium striatum Sten, brant 2 0 2 

Trubbfjädermossa            Homalia trichomanoides Sten, lodyta 2 2 1 

Vågig sidenmossa           Plagiothecium undulatum Mark, fukt 2 1  1 

Lavar     

Jaguarfläck                      Arthothelium ruanum Slätbark 1 1 2 

Skriftlav                  Graphis scripta Slätbark 1 3 11 

 

 

 

 



18 
 

3.1 Naturvärdesstatus 

Utifrån antalet naturvärde- och signalarter som hittades eller förekomst av särskild biotop, 

gjordes en bedömning av naturvärdesstatus av alla delområden som inventerades. 

 

9 av delområdena klassades med lågt naturvärde i avsaknad av naturvärdesarter eller 

särskild biotop. Dessa områden utgör tillsammans 16,05 hektar av reservatet.  

 

8 av delområdena klassades att ha naturvärde, då det förekom naturvärdesart eller särskild 

biotop. Dessa områden utgör tillsammans 19,3 hektar av reservatet. 

 

6 delområden klassades med högt naturvärde, då det förekom minst en signal- och 

naturvärdesart eller särskild biotop. Dessa områden utgör tillsammans 16,45 hektar av 

reservatet. 

 

4 delområden klassades med mycket högt naturvärde, då det förekom minst 2 signal- och 

naturvärdesarter  i en särskild biotop. Dessa områden utgör tillsammans 13,7 hektar av 

reservatet. 

 

 
 

Figur 4. Visar antalet delområden som bedöms till respektive naturvärdesstatus samt sammanslagen 

areal delområden utgör tillsammans. 
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Sammanlagt har 65,5 hektar av reservatet blivit bedömt, resterande 4,2 hektar har fallit 

utanför avgränsning för inventerning. Vilka delområden som bedömts till respektive 

naturvärdesstatus visas i tabellen i bilaga 3 och de delområden som klassats med naturvärde 

till mycket högt naturvärde presenteras mer utförligt i områdesbeskrivningar i bilaga 4. 

Antalet delområden som bedöms till repektive naturvärdesstatus samt hur många hektar som 

dessa delområden utgör visas i figur 4. Sammanlagt består alltså 71% av naturreservatet av 

skogsmiljö med naturvärden till mycket höga naturvärden samt att 43,3% av naturreservatet 

anses ha minst högt naturvärde. 

 

Inventeringsrapporten av Lars Löfgren(1995) tar bara översiktligt upp skogens struktur och 

kan därför inte användas till att göra jämförande analyser med. För att se hur skogen 

förändrats eller påverkats får man istället utgå ifrån kommunens skogsbruksplaner. Många 

delområden har lämnats till fri utveckling sedan början av 1980-talet, t.ex. 52, 54, 70b, 71 och 

72. Dessa delområden är rikliga på naturvårdselement som lågor, träd i olika åldrar och död 

ved samt har ofta ett fuktigt och stabilt mikroklimat. Andra har gallrats på framförallt gran år 

2003-2007 t.ex. 85, 97, 99 och 101, men utgörs fortfarande av äldre sluten blandskog eller 

tallskog. Naturvårdshuggning har utförts under 2000-talet i delområdena 66, 68, 69 och 

flertalet gånger i 70a och 70c i större omfattning. De senare nämnda delområdena har idag ett 

öppet intryck men kvar finns ståndorter av ek, björk och tall samt en del rotvältor och 

högstubbar. I delområde 73 är skogen helt avverkad och lämnat ett öppet hygge. 

3.2 Korrelationer 

Under inventeringen har de delområden som klassats med naturvärde till mycket högt 

naturvärde, inventerats på naturvårdselement som komplement till naturvärdesbedömningen. 

Uppskattade frekvenser av olika naturvårdselement visas i tabell 4, ålder på skogen som växer 

i delområdet, antal funna signal- och naturvärdesarter under 2011 års inventering och 

naturvärdesstatus. 
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Tabell 4. Uppskattning av frekvens (se kriterier) av naturvårdselement inom ett urval av delområden, 

ålder på skog samt antal funna signal- och naturvärdesarter och naturvärdesstatus. 

 
Naturvårds- 
element / 
delomr. 52

 

54
 

56
 

64
 

66
 

68
 

69
 

70
a 

70
b 

70
c 

71
 

72
 

85
 

97
 

99
 

10
1 

 Lågor i olika 
nedbrytnings-
stadier 

3 2 2 1 3 1 3 2 3 3 3 2 2 2 1 2 

Stående döda träd 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 

Gamla träd 2 0 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 0 0 3 1 

Mossbeklädda 
stenblock 

3 3 3 1 3 2 3 1 3 2 2 0 1 2 1 3 

Sumpskog - 3 0 - 1 - 1 - 2 2 1 - - - - 1 

 
Ålder (år) 

 
73 

 
53 

 
83 

 
75 

 
73 

 
33 

 
33 

 
49 

 
49 

 
49 

 
123 

 
113 

 
43 

 
63 

 
155 

 
50 

 
Signalarter  

0 1 0 0 2 1 0 
 

0 2 
 

2 1 0 0 1 
 

0 0 

 
Naturvärdesarter 

0 1 0 0 1 1 1 0 2 2 1 1 0 1 0 1 

 
Naturvärdesstatus 

N H N N M H H H M M H N N H N N 

 
 
Inget samband kunde ses mellan stående döda träd (r =0,177, p =0,511), gamla träd (r =0,073, 

p =0,788), mossbeklädda stenblock (r =0,362, p =0,169) och förekomster av signal- och 

naturvärdesarter. Alltså, mängden av dessa naturvårdselement kunde inte indikera om det 

fanns många signal- och naturvärdesarter i ett område. Ett samband mellan hög frekvens av 

lågor (r =0,497, p =0,050) och signal- och naturvärdesarter kan inte fastställas, då p-värdet 

ligger på gränsen 5%, utan kräver att ett nytt större urval sker.  

 

Ett positivt samband mellan sumpskogar (r =0,661, p =0,010) och förekomster av signal- och 

naturvärdesarter kan dock fastställas, samt ett positivt samband mellan biotoper med en stor 

total frekvens av flera naturvårdselement tillsammans (r =0,581, p=0,018) och förekomster av 

signal- och naturvärdesarter, se figur 5. Genom korrelationsberäkningar kan också fastställas 

att sambandet mellan en hög frekvens av naturvårdselement och förekomster av 

naturvärdesarter (r =0,592, p =0,016) är större, än sambandet till förekomster av signalarter (r 

=0,513, p =0,042). Inget samband mellan antalet signal- och naturvärdesarter och åldern på 

skogen (r = -0,255, p =0,340) går att fastställa. 
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Figur 5. Korrelationskoefficienten r =0,581 med signifikansvärde p = 0,018 visar på att det finns ett 

visst positivt samband mellan en hög frekvens av naturvårdselement och förekomster av signal- och 

naturvärdesarter i de 16 delområden som omfattades av urvalet.  
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4. Diskussion 
Utvärdering av naturvärden och förslag på skötselåtgärder för varje delområde finns 

presenterat i individuella områdesbeskrivningar i bilaga 4. Här följer en översiktlig 

utvärdering av naturreservatet Blänkabacken i sin helhet samt förslag på uppföljning och 

skötselåtgärder.  

 

4.1 Naturvärden 

I en jämförelse mellan inventeringen 1995 och inventeringen 2011 hittades lika många 

signalarter men inte samma arter. De två signalarterna som är nya för reservatet finns inom de 

större områden som inventerades år 1995 och har inte missats p.g.a. att ha fallit utanför 

avgränsningen. Det är mer troligt att deras växtplats förbigåtts eller att de misstagits för en 

förväxlingsart. Sällsynta arter som t.ex. grov fjädermossa är beroende av lång kontinuitet och 

ett stabilt mikroklimat under en längre tid p.g.a. långsam spridning vilket visar på att den 

borde ha funnits där redan år 1995.  Förekomsten av grov fjädermossa hittades på ett 

stenblock i anslutning till sankmark, på gränsen mellan delområde 70c och 73 i den norra 

delen av reservatet. Skogen omkring växtplatsen har avverkats och är nu ett öppet hygge mot 

sydväst. Huruvida markvattnet i sankmarken uppkommer p.g.a. avsaknaden av träd som 

annars håller vattnet eller om det är en bestående biotop kan ha en avgörande inverkan på 

artsammansättningen i området i framtiden samt att skogsmiljön fragmenterats och 

spridningsmöjligheterna kan ha förändrats. Hur mossan har påverkats av de senare årens 

ingrepp på skogen återstår att se. 

 

I området intill skogvägen i öster ska platt fjädermossa och krusig hättemossa finnas enligt 

1995 års inventeringsrapport.  Anledningen till att dessa signalarter inte återfanns i 

naturreservatet kan ha flera olika orsaker. I Lars Löfgren rapport finns en karta bifogat med 

inringade områden där förekomster av dessa arter ska finnas. Anvisningarna är inte specifika 

så misstolkningar om platser kan ha förekommit samt att förväxlingar kan ha gjorts. En del 

ingrepp har utförts i anslutande delområden vilket kan ha direkt lett till att beskuggningen 

eller markfuktigheten förändrats och indirekt påverkat livsmiljön för arter i anslutning till 

dessa. Men eftersom de ej återfunna arterna ska finnas i samma område som andra funna 

signalarter med samma miljökrav, bör inte habitat förlust vara orsaken. Även när reservatet är 

uppdelat i delområden, är dessa stora och det är lätt att förbise småbiotoper och 
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landskapselement vid frisök, så troligast är att arterna missats under inventeringen p.g.a. 

tidsbrist. 

 

Trubbfjädermossans utbredningsområde verkar ha minskat, då den endast återfanns  i ett 

delområde i den slutna skogen ovanför branten. Enligt 1995 års inventering ska den också 

finnas i eller nedanför branten men anvisningarna var bristfälliga så felsök kan ha gjorts. Ev. 

förväxling kan även ha gjorts med den liknande bräkenmossan som har samma växtsätt och 

finns i mängder i anslutning till branten.  

 

Skriftlavens utbredningsområde kan ha ökat, men även här är anvisningarna i rapporten från 

år 1995 bristfälliga och kan inte ge någon exakt angivelse för var och hur mycket av 

skriftlaven som finns inom flera stora områden och kan därför inte jämföras. Men genom att 

jämföra var den inte fanns år 1995, kan man se att den nu finns i ett delområde (54) där den 

inte fanns år 1995 men som då inventerades. Skriftlaven har också hittats inom två 

delområden som inte ingick i den tidigare inventeringen, i delområde 68 och 101.  Samma sak 

gäller för skogshakmossan som nu finns i delområde 54, men som inte upptäcktes år 1995, 

samt att den även hittats i delområde 68. De båda arternas trivs i fuktiga miljöer t.ex. 

sumpskogar och deras ökade utbredning kan tyda på att stabila markförhållanden upprätthålls 

och att spridningsmöjligheterna varit goda under en längre tid.  

 

En viktig analys av korrelationsberäkningarna är att det finns ett positivt samband mellan 

förekomster av signalarter och höga frekvenser av olika naturvårdselement samt 

sumpskogsmiljöer. Enligt resultatet i korrelationsberäkningarna kan inget direkt samband 

göras med flera av de olika naturvårdselementen för sig t.ex. döda träd eller mossbeklädda 

stenblock, men sambandet blev desto starkare vid höga frekvenser av naturvårdselementen 

sammanräknade. Att inget samband kunnat göras samt gränsfallet med sambandet till arter 

och lågor, är nog till stor del missvisande då urvalet troligen varit för litet, delområdena för få, 

för att ge ett säkert resultat. Det  finns områden som inte hyser några signalarter trots att 

miljön är rik på strukturer t.ex. i delområde 52, 71 och 72. Här spelar nog andra faktorer in 

som närheten till bebyggelse, åkern eller vägen och utsattheten av föroreningar. I analyser 

måste man också ta hänsyn till att uppskattningen av frekvenser av naturvårdselement är 

gjorda på en subjektiv bedömning och kan beräknas som relativ vid tillfället.  
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Ett positivt samband kan fastställas mellan förekomster av signal- och naturvärdesarter och 

höga frekvenser av naturvårdselement samt att sambandet  till höga frekvenser av 

naturvårdselement är större till naturvärdesarter än till signalarter.  Det betyder att i områden 

med höga frekvenser av naturvårdselement finns det fler naturvärdesarter och till viss del 

signalarter. Detta skulle kunna förklaras med att en ökad substrattillgång ger möjlighet till 

tillväxt, samt att naturvärdesarter har en större spridningsförmåga, mindre habitatkrav eller 

större utbredning eftersom deras lägre signalstyrka tyder på att de är mer vanligt 

förekommande än arter med högre signalvärde. Det positiva sambandet till naturvårdselement 

visar på att signal- och naturvärdesarter med fördel kan användas som verktyg vid en 

naturvärdesbedömning. För att få en rättvis bedömning krävs att flera olika signalarts grupper 

används för att täcka olika naturtyper och strukturer som finns i en skogsmiljö, vilket stöds i 

studierna av Roberge & Angelstam (2003), Lõhmus et. al.(2006) och Humphrey et. al. (2002). 

I studien gjord av Lõhmus et. al (2006) visas även att en hög frekvens av substrat ökar 

artdiversiteten vilket stöder det viktiga med en mångfald av naturvårdselement i skogen. I 

studien gjord av Gustafsson et. al. (2004) visar sambandet till rödlistade arter även på vilket 

hjälpmedel signalarter är vid identifiering av skyddsvärda miljöer. Det faktum att inga 

signalarter hittades utan samförekomst med en naturvärdesart är intressant. Det stärker 

användandet även av arter med lågt signalvärde för att få en första indikation på att här kan 

signalarter finnas och även en skyddsvärd och artrik biotop.  

 

Inget samband kunde göras mellan förekomster av signal- och naturvärdesarter och åldern på 

skogen i de olika delområdena men det kan inte läggas någon vikt i resultatet då faktorer som 

t.ex. åtgärder eller påverkan på skogen eller närheten till  bebyggelse inte medräknas. Inga 

samband mellan förekomster av signal- och naturvärdesarter och allmänt förekommande arter 

har kunnat beräknats då ingen fullständig inventering av dessa arter har utförts. 

 

I den här utvärderingen har bara lav- och mossflora tagits i åtanke men man får inte glömma 

att det finns ju ytterligare många fler naturvärden i skogsmiljöerna som uteslutits i 

avgränsningen av utvärderingen. I den igenväxta tomtmarken finns rester av en hävdgynnad 

flora som kan hysa en otrolig artrikedom om den åter hävdas och den grova jätteeken är en 

relik från det äldre odlingslandskapet och är ett helt ekosystem för sig. Även om inga 

signalarter hittades på trädet i form av ovanliga lavar och mossor kan fåglar, insekter och 

andra växter gynnas av mångfalden av habitat som eken utgör. De signalarter som har 

upptäckts under inventeringen ska indikera skogsmiljöer med höga naturvärden men det 
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behöver inte betyda att dessa miljöer är de mest artrika. I fuktiga skuggiga barrskogar kan 

markförhållanden gynna en flora av mossor och svampar medan en öppen ljus lövskog kan 

hysa fler arter av lavar, insekter, kärlväxter och djur. Biologisk mångfald betyder i det här 

sammanhanget att skogen ska vara rik på olika livsmiljöer för att omfatta arter med olika 

levnadskrav, vilket kan uppnås vid en variation och hög frekvens av olika naturvårdselement 

och naturtyper som kan identifieras med hjälpmedel som signalarter, vilket den här studien 

visar. 

 

I områden där stora ingrepp gjorts på skogen för att gynna lövträd, kommer skogen behöva 

lång tid på sig att växa upp och utvecklas innan några utvärderingar kan göras. I områden där 

skogen endast gallrats på gran men fortfarande har en intakt slutenhet kommer man nog 

snabbare kunna se en förändring i artsammansättning om det finns spridningsmöjligheter 

mellan lokaler i skogsmiljön. Öppnare och ljusare lövskog gynnar lavarter och en mer sluten 

fuktig blandskog gynnar mossarter, generellt sätt. Men viktigaste är att det finns en variation 

av strukturer som t.ex. träd i olika åldrar och död ved. I områden där inga ingrepp gjorts och 

som lämnas till fri utveckling kommer frekvenser av strukturer och markförhållanden spela 

roll för artsammansättningen. Delområdena har bedömts individuellt men om man skulle se 

på rasbranten som sträcker sig över stort sett hela reservatet, som en biotop för sig, kan den 

bedömas som en nyckelbiotop. Alla signalarter har hittats i eller i nära anslutning till 

rasbranten och dess fot.  Genom att bevara och låta skogen utvecklas som den har gjort i ett 

historiskt perspektiv kan naturvärdena  komma att öka om skogen sköts på rätt sätt. 

 

Föregående tabeller och figurer visar på att det finns skogliga naturvärden i naturreservatet 

Blänkabacken som indikeras i form av signalarter och naturvärdesarter. En diversitet kan även 

ses i naturtyper och landskapselement samt att förekomsten av särskilda skyddsvärda biotoper 

som t.ex. lövskogen i den blockrika rasbranten och flertalet lövsumpskogar som kan utvecklas 

på flera håll i reservatet. Även i nyligen naturvårdshuggen skog har strukturer som högstubbar 

och rotvältor med ståndorter av lövträd och  tall sparats för att skapa en flerskiktad skog med 

ökat naturvärde på sikt. I framtida uppföljningar kan naturvärdesbedömningarna av respektive 

delområde användas som underlag för att mäta positiva och negativa förändringar och genom 

det anpassa skötselåtgärder av naturreservatet för att öka den biologiska mångfalden.  
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4.2 Uppföljning 

Figur 6. Karta över naturreservatets gränser samt förslag på vart provrutor kan läggas vid framtida 

uppföljningar av naturreservatets naturvärden (karta: pcSKOG Örebro kommun 2011-10-10). 

 

Vid en framtida uppföljning av naturreservatet kan provrutor läggas med förmån där höga 

naturvärden tidigare har hittats. Förslag på var dessa provrutor kan läggas ges i figur 6. 

Provrutorna baseras på förekomster av viktiga signalarter, biotoper eller landskapselement 

samt att platserna är relativt lättåtkomliga med nära tillgång från stigar. 8 stycken provrutor på 

50x50m ger ett sammanlagt undersökningsunderlag på 2 ha av reservatets 69,7 ha. 

Provrutorna har också en distribution över hela reservatet för att kunna lättare kunna göra en 

översiktlig utvärdering. Vid uppföljningsinventeringar bör delområdeskarta med signalarter 
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användas som utgångspunkt men också en viss frisökning i omkringliggande miljö för att inte 

missa något. Områdesbeskrivningar med bedömningar av naturvårdselement och 

fältinventerings-blanketten kan med fördel återanvändas vid uppföljningar. De viktigaste 

arterna att övervaka är mossorna med signalvärde 2-3, vilka flera antas förekomma i samma 

miljö som flera rödlistade arter t.ex. grov fjädermossa Neckera crispa. 

 

4.3 Skötselåtgärder 

Skötselåtgärder finns för naturreservatet i 2010 års skötselplan. De skötselåtgärder som 

presenteras här är tänkta som kompletterande  riktlinjer för att kunna bevara eller utveckla de 

naturvärden som finns i de olika naturtyperna. Allmänna skötselförslag är baserade på 

Hultgren, S (2003). Skötselförslag för respektive delområde finns med i 

områdesbeskrivningarna i bilaga 4. Sammanfattande skötselförslag: 

 

Syftet med reservatet är att skapa en lövdominerad skog och har på inom många områden 

redan gallrats och röjts på gran. För att gynna utvecklingen av lövskogen bör gallringen av 

gran fortsätta vid behov. Den avverkade marken är redan på sina håll rik på rotvältor och 

högstubbar som kommer utgöra goda mikrohabitat i den framtida skogen och bör därför 

lämnas till fri utveckling. 

 

I tallskogen bör gran hållas efter p.g.a. konkurrenskraften, dessa kan ringbarkas eller 

plockhuggas. Tallskog gynnas av skogsbränder som är ett naturligt successions stadie för 

skogen och ger en flerskiktad skog med inslag av lövträd, högstubbar och död ved. I 

delområde 64 skulle ett större område kunna brännas för att gynna lövskogsutvecklingen och 

sällsynta växter och djur som trivs på brandfält t.ex. spillkråkan som finns i området. I 

hällmarkstallskogen i delområde 99 kan istället flera små markbränder anläggas  eller att gran 

och sly hållas efter  med gallring.  

 

Hasselbestånden i delområde 66 och 69 bör gallras på gran, sly och halvgamla lövträd vid 

behov för att skapa en lundkaraktär, men undvika att öppna upp för mycket för att bevara 

beskuggningen. Döende och döda upprättstående grenar av hassel bör finnas kontinuerligt för 

att gynna signalarten hasselticka Dichomituscampestris, se bilaga 6.  

 

I skog i anslutning till foten av förkastningsbranten bör en skyddszon bevaras eller utvecklas 

ytterligare. I delområde 66 bör blandskogen bibehållas intakt och diken bör grävas igen för att 
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inte transportera bort markvatten från kärrområden. Yngre gran kan gallras bort men äldre 

träd sparas för att gynna en rik svampflora. I delområde 70b bör en skyddszon  mot hygge och 

brant lämnas till fri utveckling för att inte störa de hydrologiska markförhållandena. Runt 

sumpskog och kärrmarker bör också en skyddszon upprättas för att bevara miljön och de arter 

som trivs där. Gran och sly bör gallras bort för att öka markväta. I delområde 70c bör en 

beskuggande skogsridå upprättas för att behålla ett stabilt mikroklimat. 

 

Delområde 68 som består av gammal kulturmark bör hållas efter för att undvika  igenväxning 

som planerat. Gläntan bör inte utökas norrut för att förhindra störa de hydrologiska 

förhållandena nedanför branten och sumpskogsbildningen. Både här och kring jätteeken i 

delområde 70a bör sly och gran gallras bort men blommande buskar och örter sparas för att 

gynna insekter som bor i träden. Eventuellt skapa en skyddszon av träd mot åker för att 

skydda eken mot det värsta vägdammet för att t.ex. sällsynta lavarter ska trivas.  

 

4.4 Slutord 

Det har varit mycket lärorikt att få inventera en skog med sån mångfald i naturtyper och det är 

lätt att se hur naturreservatet har potential att utvecklas till en frodande och artrik lövskog med 

höga naturvärden, även om det kan dröja lång tid innan resultat kan ses av de 

naturvårdsåtgärder som gjorts. Jag hoppas att utvärderingen kan komma till användning vid 

framtida uppföljningar och vara till hjälp av utvecklandet av lövskogslandskapet runt Örebro. 
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