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Förord
Östra Vätterbranterna är inte bara ett av Sveriges viktigaste områden för biologisk mångfald, 
det är också ett av de vackraste. Många slås av landskapets skönhet när de susar efter motor-
vägen mellan Gränna och Huskvarna. Tyvärr upplevs motorvägen inte alls lika positiv när 
man väl lämnat bilen, men landskapets skönhet kvarstår likväl. Öster om branten ligger ett 
mångformigt landskap, både vad det gäller natur och markägare. Jag har under fyra år haft 
förmånen att arbeta i detta landskap och med de människor som bor eller på olika sätt verkar i 
det.  

Mycket är och har varit bra i projekt Östra Vätterbranterna. Bäst har varit den konstanta 
strävan efter en helhetssyn på produktion, miljö, jordbruk och skogsbruk liksom viljan från 
alla att samarbeta och försöka göra något bra av projektet. Ingen i projektgruppen har und-
gått att vid åtminstone något tillfälle få ta emot kraftfull kritik, men trots detta, eller kanske 
tack vare detta, har arbetet steg för steg förts framåt. Men mycket hade också kunnat göras 
bättre. 

Jag hoppas att alla inblandade fortsätter att söka samarbete och bygger vidare på den 
grund som nu finns. Jag hoppas också att markägarna, kommunen och myndigheterna vårdar 
Vätterbranternas natur för framtiden. Det är på många sätt ett synnerligen säreget landskap 
och alla har ett gemensamt ansvar för det. Finns viljan finns också förutsättningarna.  

Avslutningsvis vill jag tacka Malin Samuelsson för ovärderlig hjälp med korrekturläs-
ning och faktagranskning i samband med rapportens färdigställande. 

Peter Jonsson 
juni 2004 
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Sammanfattning
Östra Vätterbranterna är ett 43 000 ha stort område öster om Vättern mellan Tenhult i söder 
och länsgränsen mot Östergötland i norr. Naturen i området är mycket varierad främst genom 
den växlande topografin. Variationen ger förutsättningar för en stor biologisk mångfald med 
en mängd rödlistade arter. Området är en av Sveriges viktigaste trakter för naturvården och 
utpekad av WWF som ett av 100 hot-spots för biologisk mångfald i skogen i Europa. 

Länsstyrelsen i Jönköpings län tog de första initiativen till projekt Östra Vätterbranter-
na 1998. År 2000 drog Länsstyrelsen i samarbete med Skogsvårdsstyrelsen i Jönköping-
Kronoberg i gång fas 2 av projekt Östra Vätterbranterna med syfte att bevara och utveckla 
den biologiska mångfalden i området. En av projektets viktigaste målsättningar var att arbeta 
utifrån en helhetssyn. Helhetssynen gällde dels landskapet med både jordbruksmarker och 
skogsmarker, men också en helhetssyn för produktion och miljö. För att klara detta har arbe-
tet drivits i en projektgrupp med representanter för Länsstyrelsen, Skogsvårdsstyrelsen, 
Lantbrukarnas Riksförbund, Södra, Världsnaturfonden, Gränna Skogsgrupp och Jönköpings 
kommun. Till projektgruppen har en lokal referensgrupp med markägare i området kopplats. 
Genom projektet har naturvårdens samlade resurser (verktygslådan) koncentrerats till det 
geografiska område i länet där de gör störst nytta och där de har ett landskapsekologisk stöd 
av varandra.

Projektets första fas var inriktad på att sammanställa då befintlig kunskap om området 
och finna samarbetsformer. Projektets andra fas har varit inriktad på att använda de inventer-
ingar som finns och utveckla samarbetet. En del av den andra fasen har utförts som ett 
LEKO-projekt. Det viktigaste inom LEKO-projektet har varit arbetet med ”kombiplaner”, en 
variant av en grön skogsbruksplan där också betesmarker ingår. Syfte har varit att ge fastig-
hets- och landskapsövergripande råd.   

En förtätad nyckelbiotopsinventering har utförts i både skogen och i odlingslandskapet. 
I genomsnitt är 5,1 % av den produktiva skogsmarksarealen nyckelbiotop eller naturvärdes-
objekt. Naturvärdena ligger i kluster och därför finns det många fastigheter som har en 
mycket hög andel nyckelbiotoper. Mycket tid i projektet har lagts ned på att arbeta med och 
diskutera frågor kring nyckelbiotoperna inom området. Arbetet med naturreservat, biotop-
skydd och naturvårdsavtal på de mest berörda fastigheterna och i de delområden som har 
högst värde för den biologiska mångfalden pågår och kommer att pågå många år framöver. 

Projektet är ett pilotprojekt, ett ambitiöst försök att arbeta med naturvård nära markäga-
re och andra intressen. Det har rönt stor uppmärksamhet, både nationellt och lokalt. Mycket 
har varit bra i projektet, men en hel del hade kunnat hanteras annorlunda. Arbetet har defini-
tivt varit lärorikt för alla inblandade. Alla har fått ge och ta och gradvis har samarbetet och 
hel-hetssynen förbättrats. Projektgruppen har utvecklats mycket till att idag utgöra ett ut-
märkt forum för diskussioner och problemlösning för produktion och miljö. Samarbetet mel-
lan Skogsvårdsstyrelsen och Länsstyrelsen har också utvecklats mycket, idag har myndighe-
terna ett tydligare gemensamt budskap och en gemensam strategi för området. Tempot i ar-
betet har varit ett problem, dels att det helt enkelt har gått för långsamt men också att alla har 
haft en egen idé om hur lång tid ett arbete faktiskt tar. Orsaken är till en del att öronmärkta 
resurser till stor del saknats för projektets arbete. De första fyra åren har skapat en god bas 
att arbeta vidare utifrån, men mycket arbete krävs fortfarande för att ”projekt Östra Vätter-
branterna” skall kunna landa med ett fullgott resultat. Mer om Vätterbranterna går att läsa på 
ostravatterbranterna.se
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Vad omfattar Östra Vätterbranterna? 

Figur 1  Karta över Östra Vätterbrantsområdet. LEKO- området (snedstreckat) är en del av Öst-
ra Vätterbranterna. 

Tabell 1 Areal och markägaruppgifter i Östra Vätterbranterna. 

 Totalareal Produktiv 
skogs-
marksareal

Antal fas-
tigheter

Antal bruk-
nings-
enheter

Medelareal
skog per 
fastighet

Medelareal
skog per 
bruknings-
enhet

Östra Vät-
terbran-
terna

43 000 ha 23 000 ha 1013 670 23 ha 34 ha 

LEKO-
område 4 700 ha 2 200 ha 127 103 17 ha 21 ha 

Med ”Östra Vätterbran-
terna” menas hela om-
rådet (43 000 ha). 
LEKO-området utgör en 
mindre del av detta.text
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Bakgrund

Naturintressena har stärkts 
I många år har kunskapen funnits om att det i Östra Vätterbranterna finns ovanligt höga na-
turvärden. Till exempel har stora delar av brantområdet sedan 1972 varit utpekat som ett riks-
intressant område för naturvård och friluftsliv. Skogsvårdsstyrelsen gjorde en naturvårdsan-
passad skogbruksplan (NISP) på 1980-talet. Enstaka riktade artinventeringar har också ge-
nomförts. Natur och miljöfrågorna har sedan dess blivit allt viktigare i hela samhället. Idag 
har skogspolitiken jämställt produktionsmålet med miljömålet och Sverige har antagit 15 mil-
jökvalitetsmål. Med ökad fokusering på naturvård är det naturligt att de värdefullaste trakter-
na i Sverige hamnar i centrum av uppmärksamheten. I Jönköpings län är Östra Vätterbrants-
området den trakt som har det största värdet för naturvården och för den biologiska mångfal-
den och här har också mycket av naturvårdsarbetet bedrivits under de senaste åren. 

Mer att läsa om miljömålen: www.miljomal.nu/ 

Vy över hagmarker vid Kleven norr om Gränna. Foto Tomas Fasth 

En stor biologisk mångfald och orsakerna till den 
Östra Vätterbrantsområdet är mycket mångformigt och varierat. I grund och botten är det den 
växlande topografin som gett upphov till den biologiska mångfalden. Topografin ger raviner, 
branter, rika ädellövskogar, magra hällmarkstallskogar osv. Landskapet har också ”tvingat” 
fram ett småskaligt jordbruk som skapat en mosaik av små ängar, betesmarker och åkrar. 
Hamlingen har varit utbredd och än i dag finner man mängder med hamlingsträd långt upp i 
ravinerna eller i de gamla ängarna. Bondens gamla brukande, svårigheterna att på alla platser 
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bedriva ett rationellt skogsbruk tillsammans med de naturgivna förutsättningarna är de tre 
viktigaste orsakerna till den stora biologiska mångfalden i området.   

De viktigaste aktörerna i Vätterbranterna 

Markägarna
En viktig ”naturgiven” förutsättning för Östra Vätterbranterna är att det nästan uteslutande 
ägs av enskilda. Inom det 43 000 ha stora området finns 1013 fastigheter fördelat på 670 
brukningsenheter. Medelfastigheten har endast 23 ha produktiv skogsmark.  

De få större markägarna som finns i området är till exempel Jönköpings kommun, Väx-
jö stift, Lyckås och Vretaholm. Det finns alltså nästan 700 olika åsikter om hur markerna bör 
skötas. Detta är givetvis en styrka i sig, ju fler åsikter om skötseln av skogs- och odlings-
landskapet desto större chanser att brukandet blir mångformigt och varierat vilket ofta gyn-
nar naturvården. Det som talar mot detta är att t.ex. avverkningar och gallringar i praktiken 
utförs av några få aktörer, t.ex. Södra skogsägarna, och då förloras mångformigheten i bru-
kandet. För jordbrukets del så likriktas skötseln till stor del genom miljöersättningssystemet 
från EU. En annan aspekt är att det kan vara svårt att få in ett landskapsperspektiv i skötseln 
av markerna när varje brukningsenhet är liten. 

Gränna Skogsgrupp (GSG) 
Sedan 1992 har Gränna skoggrupp varit mycket aktiva i Östra Vätterbrantsområdet. Gruppen 
är en fristående del av naturskyddsföreningen. Gruppen inventerar, beskriver, dokumenterar 
och verkar för att bevara områdets naturvärden. Genom informationsverksamhet och opini-
onsbildning vill de öka förståelsen för vikten av den biologiska mångfalden. De verkar också 
för ett skogs- och jordbruk som i stor utsträckning tar hänsyn till livsmiljöer för känsliga djur 
och växter. Gränna skogsgrupp har ca 25 medlemmar varav några är markägare inom områ-
det. 

Källa och mer information: www.grm.se/wwwhotel/grannaskog/ 

Hasselmusen är relativt vanlig i Vätterbranterna. 
Foto Claes Hellsten.  
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Södra skogsägarna (Södra)
Den största skogliga aktören i Vätterbrantsområdet är Södra Skogsägarna. Södra ägs av dess 
medlemmar och alla medlemmar tillhör ett skogbruksområde. Vätterbrantsområdet ligger i 
region Mitt och berör framför allt Höglandets Skogsbruksområde och till en mindre del Vät-
terbygdens. Södra har i Vätterbranterna 427 medlemmar som tillsammans äger 20 361 ha (ca 
88 % av områdets produktiva skogsmarksareal). Den genomsnittliga årsavverkningen är ca 
172 m3fub per fastighet. Varje år väljer medlemmarna i respektive skogbruksområde ett för-
troenderåd som företräder dem i medlemsfrågor. Både lokala tjänstemän och representanter i 
förtroenderådet har god kännedom om området och dess skogsägare. Södra har i Vätterbran-
terna företrätt skogbrukets intressen och det enskilda ägandet. 

Källa och mer information: www.sodra.se 

Södra har 427 medlemmar inom Vätterbrantsområdet. Foto Peter Jonsson. 

Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och näringslivsorganisation för de som äger 
eller brukar jord och skog. LRF arbetar bland annat med att skapa opinion för Sveriges bön-
ders verksamhet och produkter. LRF arbetar också med att bygga upp kunskap hos medlem-
mar, förtroendevalda och anställda. LRF har av tradition varit starka i Vätterbrantsområdet 
och är det fortfarande. Idag har LRF ca 1 000 medlemmar i området. Detta kan jämföras med 
de ca 240 personer som på något sätt sökte EU-stöd för djurhållning under 2002. LRF orga-
niseras i länsförbund, kommungrupper och lokalavdelningar. De lokalavdelningar som verkar 
i Vätterbrantsområdet är Gränna, Lekeryd, Skärstad, Svarttorp, Södra Vätterbygden, Ten-
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hultsorten och Ölmstad. I likhet med Södras förtroenderåd har lokalavdelningarna en stor lo-
kal kunskap och ett stort kontaktnät. Många markägare är dessutom medlemmar i både LRF 
och Södra. 

LRF har i Vätterbranterna företrätt skogbrukets och lantbrukets intressen, det enskilda 
ägandet och de boende på landsbygden. 

Källa och mer information: www.lrf.se 

Skogsvårdsstyrelsen (SVS) 
Skogsvårdsstyrelsen är den skogliga myndigheten som verkar för att skogen sköts enligt de 
riktlinjer som beslutas av riksdag och regering. Exempel på myndighetsuppgifter är tillsyn av 
skogsvårdslagen, naturinventeringar, rådgivning om skogspolitikens produktions- och miljö-
mål samt information till skolor och allmänhet. Exempel på uppdragsverksamhet är skogs-
bruksplanläggning, skogsvärdering och utbildning. Skogsvårdsstyrelsen i Jönkö-
ping/Kronoberg driver tillsammans med Länsstyrelsen arbetet i Östra Vätterbranterna. Det 
största arbetet ute på fältet görs av skogsvårdsdistriktet Jönköping-Habo-Mullsjö. Skogs-
vårdsstyrelsen hanterar också de skogliga biotopskydden och naturvårdsavtalen vilket är vik-
tiga verktyg i naturvårdsarbetet. Skogsvårdsstyrelsen har ansvaret för miljömålet ”Levande 
Skogar”.

Källa och mer information: www.svo.se 

Länsstyrelsen (LST) 
Länsstyrelsen är en statlig, samordnande, myndighet. Länsstyrelsen ska se till att de beslut 
som tas av regering och riksdag får så bra effekt som möjligt i länet och har en viktig funk-
tion i det demokratiska systemet. Länsstyrelsen ansvarar för alla miljökvalitetsmål, förutom 
”Levande Skogar”, och har ett samordnat ansvar för naturvårdsarbetet i länet. Viktiga arbets-
uppgifter är bland annat att bilda nya naturreservat, fördela EU:s miljöersättningar till jord-
bruket, kompetensutveckling av lantbrukare och landsbygdsutveckling. Länsstyrelsen var ini-
tiativtagare till ”Projekt Östra Vätterbranterna”.  

Källa och mer information: www.f.lst.se 

Höst i Eskilstorp. Foto Peter Jonsson. 
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Många näsor i blöt i en biologiskt rik soppa 
Med de ökade naturvårdsintressena ökade också intresset för Östra Vätterbranterna. Som en 
del av det nationella uppdraget inventerade Skogsvårdsstyrelsen nyckelbiotoper i området 
under åren 1995-1998.  Inventeringen omfattade privatägd skogsmark och berörde inte natur-
reservat, stadsplanerad mark, industrimark och rekreationsanläggningar som exempelvis 
golfbanor. Under denna period ökade Gränna Skogsgrupps engagemang och de verkade på 
flera sätt gentemot Skogsvårdsstyrelsen, Länsstyrelsen och enskilda markägare för att bevara 
områdets biologiska mångfald. Gruppens opinionsbildning och egna naturinventeringar väck-
te hos en del markägare en stor irritation. Dessa markägare upplevde att det sprang okänt folk 
på deras ägor och snokade och irriterade sig på att gruppen hade synpunkter på hur skogbru-
ket skulle bedrivas. Vid granskningar av avverkningsanmälningar eller ute i bygderna fann 
Gränna skogsgrupp att många nyckelbiotoper inte upptäckts i Skogsvårdsstyrelsens ordinarie 
inventering. Förutom att detta skapade irritation hos berörda markägare skapade det också 
svårigheter för t.ex. Södra som åtagit sig både ett avverkningsuppdrag och att inte avverka 
nyckelbiotoper. 1998 gjorde Gränna skogsgrupp på eget initiativ en kontrollinventering av 2 
ekonomiska kartblad i Vätterbranterna och fick på så sätt ett mått på hur många nyckelbioto-
per som ej var registrerade. Endast 16 av närmare 50 nyckelbiotoper hade registrerats i den 
ordinarie inventeringen. Nyckelbiotopsarealen var ca 140 ha varav bara ca 30 % hade upp-
märksammats tidigare. I samma veva utnämnde Världsnaturfonden (WWF) Östra Vätterbran-
terna till ett av Europas 100 och Sveriges 5 värdefullaste skogsområden för den biologiska 
mångfalden (”Forest Hot Spots in Europe”).

Projekt Östra Vätterbranterna sjösätts 
Med en stor mängd naturvärden, många som inte uppmärksammats, över 1 000 mindre mark-
ägare, flera inblandade intresseorganisationer och myndigheter med sina respektive uppdrag 
och med tydliga direktiv från samhället att den biologiska mångfalden skulle bevaras fanns 
ett stort behov av att försöka nå en samverkan mellan olika intressenter och nå en samsyn om 
hur den biologiska mångfalden kunde bevaras. Mot bakgrund av denna situation tog Länssty-
relsen 1998 de första initiativen till ”Projekt Östra Vätterbranterna”. 

Bakomliggande orsaker till projekt Östra Vätterbranterna: 
Många områden med höga naturvärden och ett stort antal rödlistade arter. 
Många oupptäckta nyckelbiotoper. 
Naturvärden i både skogen, odlingslandskapet och gränszonerna mellan ägoslagen. 
Många skötselkrävande naturvärden. 
Många små fastigheter. 
Många privata markägare. 
En stark skogsägarförening. 
En stark önskan från skogbruket att få arbetsro och ”veta vad som gäller”. 
En starkt LRF.
Vikande djurantal med igenväxningsproblem 
En levande och framåt bygd genom sitt läge mellan Jönköping och Gränna 
En mycket aktiv och engagerad Naturskyddsförening. 

Senare har även tillkommit 
Starka naturvårdsintressen i hela samhället med bl.a. miljömålen. 
En ny naturvårdspolitik (2002)1 där lokal förankring och dialog lyfts fram. 

                                                          
1 Regeringens skrivelse 2001/02:173 En samlad naturvårdspolitik 
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Projektorganisationen tar form 

Projektgruppens sammansättning 
Arbetet inleddes med några större möten med enskilda markägare och representanter från 
bl.a. LRF, Södra och GSG.  Dessa inledande möten blev lätt ohanterliga och kontraprodukti-
va. Organisatörerna, i detta fall Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen, tog mycket av tiden 
med att envägsinformera. Endast de mest högröstade markägarna kom till tals och nådde ut 
med sina åsikter. Det blev tydligt att ett samverkansforum behövdes för Vätterbranten. Pro-
jektgruppen blev så småningom detta forum med representanter för de olika intressena och 
organisationerna. 

Tabell 2 Projektgruppens sammansättning 2000-2004. 

Organisation Uppgift i projekt-
gruppen

Representerar Uppgifter / Roll i pro-
jektet

LST Ordförande Naturvårdsdirektör, lst 

LST Sekreterare och pro-
jektledare

Naturvårdshandlägga-
re, lst 

Sammanhållande, dri-
vande, naturreservats-
bildning, EU:s miljöer-
sättningar, nyckelbio-
topssamråd på od-
lingsmark, (lands-
bygdsutveckling) 

SVS Biträdande projektled-
ning,

ledamot

Representant för regi-
onen och NBI-ansvarig

SVS ledamot Distriktschef 

Ansvarig för leko2,
skoglig rådgivning, 
nyckelbiotopssamråd i 
skogen, biotopskydds-
områden i skog, natur-
vårdavtal, nokås3,
ädellövbidrag, produk-
tionsrådgivning mm. 

Jönköpings Kommun ledamot Tjänsteman, Stads-
byggnadskontoret 

Företräder kommunen, 
ffa som stor markägare

LRF ledamot Allmän representant 
för LRF och bygden 

LRF ledamot Representant för 
kommungrupp

Företräder markägarin-
tressen, äganderätt-
frågor, jordbrukets in-
tressen, landbygdsut-
veckling

Södra ledamot Representant för tjäns-
temännen

Södra ledamot Representant från för-
troenderåd

Företräder markägarin-
tressen, äganderätt-
frågor, skogsbrukets 
produktionsintressen

GSG ledamot Ordförande i GSG 

GSG ledamot Medlem i GSG 

Företräder ideell na-
turvård, ffa från lokal 
utgångspunkt

WWF ledamot Forest officer Företräder ideell na-
turvård, ffa från natio-
nell utgångspunkt 

                                                          
2 LEKO = Landskapsekologiskt kärnområde 
3 NOKÅS = Natur och Kulturåtgärder i Skogen 
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Referensgruppens sammansättning 
För att ytterligare bredda samarbetet och den lokala förankringen bildades en referensgrupp 
för projekt Östra Vätterbranterna. Grundtanken var att referensgruppen dels skulle föra ut in-
formation från projektgruppen, men framför allt samla ihop synpunkter och åsikter i bygden 
och föra dem vidare. Arbetet i referensgruppen skulle präglas av dialog och diskussion. Med-
lemmar till gruppen ”värvades” på de inledande informationsmötena för projektet. Framför 
allt byggdes referensgruppen upp av ordförandena för LRF:s lokalavdelningar som ingår i 
Vätterbrantsområdet men även av andra enskilda markägare. Ledamöterna i referensgruppen 
har i stort sett varit konstant under 2000-2004, även om gruppen har kompletterats under 
2004.

Tabell 3 Referensgruppens sammansättning 2004.  

Antal Funktion 

7 Markägare och ordförande för LRF:s lokalavdelningar  

1 Markägare och företrädare för Södras förtroenderåd. 

1 Markägare och företrädare för småbrukarna 

4 Markägare 

1 Virkesköpare Sydved 

Målsättning med projekt Östra Vätterbranterna 
Projektets övergripande mål formulerades och godkändes av projektgruppen: 

Projektets övergripande målsättning är att bevara och utveckla naturvärdena inom Östra 
Vätterbrantsområdet. 

Projektet kommer generellt att arbeta för att på olika sätt höja intresset för och kunska-
pen om områdets naturvärden och lika så medverka i praktiskt naturvårdsarbete.   
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Fas 1 av projektet - kunskapsuppbyggnad 
Fas 1 av projektet var inriktat på att bygga upp kunskapen om områdets naturvärden. Fas 1 av 
projekt Östra Vätterbranterna har redovisats i en separat rapport (Asp, T. & Jonsson, P. 
2002.) I den finns en allmän beskrivning av alla inventeringar som gjorts inom Östra Vätter-
brantsområdet före den förtätade nyckelbiotopsinventeringen i skogen.  

Nyckelbiotopsinventeringen i skogen respektive odlingslandskapet har varit särskilt be-
tydelsefulla för arbetet i Vätterbranterna. Den i odlingslandskapt ingår i projektets första fas 
men redovisas också här.  

Nyckelbiotopsinventering i odlingslandskapet 
Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering hade utförts i skogsmark. I Östra Vätterbran-
terna (liksom i stora delar av södra Sverige i övrigt) så finns många ”skogliga” naturvärden i 
ängs- och hagmarkerna och i gråzonen mellan ägoslagen. Ängs- och hagmarksinventering 
(1990) inkluderade träd- och buskbärande marker men de undersökta områdena klassades 
huvudsakligen efter fältskiktet. För att fånga in träd- och buskmarkerna i odlingslandskapet 
gjorde Länsstyrelsen en utvidgad nyckelbiotopsinventering i Östra Vätternbranternas odlings-
landskap under 1999.  Nyckelbiotopsinventeringen i odlingslandskapet motsvarar på många 
sätt den i skogen. Fältarbetet och datafångsten har skett på liknande sätt och nyckelbiotoperna 
har definierats på samma sätt. Även andra nyckelbiotopsmiljöer (t.ex. bäckar, branter och oli-
ka nyckelelement) som fanns i anslutning till nyckelbiotoperna noterades. Uppskattningsvis 
en tredjedel av nyckelbiotoperna i odlingslandskapet ligger på skogmark. Även i denna in-
ventering uteslöts naturreservat, stadsplanerad mark etc. I samband med denna inventering 
inventerades även jätteträd i odlingslandskapet. När inventeringen var klar blev den liggande 
några år på Länsstyrelsen (mer om detta i avsnittet Erfarenheter från information om nyckel-
biotoper).

Fas 2 av projektet - kunskapsanvändning 
Fas 2 av arbetet har varit inriktat på att använda den kunskap om naturvärdena som byggts 
upp under den första fasen. Hur skulle det vara möjligt att bevara och utveckla de höga na-
turvärdena i området parallellt med ett aktivt jord- och skogsbruk? För att nå dit var det 
tvunget att samarbetet mellan myndigheter, ideell naturvård och markägarorganisationer 
inom området utvecklades. Två konkreta mål med fas 2 var att genomföra en förtätad nyckel-
biotopsinventering i skogen och fördjupa arbetet inom ett LEKO-omåde. Från dessa ur-
sprungliga arbetsuppgifter kom arbetet sedan att bl.a. gå vidare med både en fastighetsanalys 
och en landskapsekologisk genomgång av hela Vätterbranterna, liksom en särskild satsning 
på ängs- och hagmarkerna genom ett samarbete mellan WWF och Länsstyrelsen. 

Mer att läsa om tankarna och planerna för fas 2 i Projekt Östra Vätterbranterna finns att 
läsa i bilaga 1. 



RESULTAT OCH ERFARENHETER FRÅN PROJEKT ÖSTRA VÄTTERNBRANTEN16

Resultat och erfarenheter från fas 2 

Inledande informationsmöten
Under 2001 hölls 8 informationsmöten runt om Vätterbranterna. LRF bjöd in och höll i mö-
tena. Det bidrog till att det kom mycket folk och ökade projektgruppens gemensamma enga-
gemang. Under mötena informerade Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen allmänt om om-
rådets naturvärden, karaktärsdragen, nyckelbiotoper etc. Myndigheterna berättade också om 
naturvårdens samlade verktygslåda med naturreservat, biotopskyddsområden, naturvårdsav-
tal, NOKÅS4, gröna skogsbrukplaner, EU:s miljöersättningar och enskild rådgivning. Skogs-
vårdsstyrelsen informerade om den förtätade nyckelbiotopsinventeringen i skogen som plane-
rades samt när, hur och varför den skulle genomföras. Informationsbehovet kring naturvård 
och eventuell påverkan på brukandet var mycket stort. Tyvärr blev det till stor del så att 
Skogsvårdstyrelsen och Länsstyrelsen stod och informerade och att få av markägarna yttrade 
sig eller ställde frågor på det som var oklart. Varje markägare är också nästan enbart intresse-
rad av sin fastighet vilket gjorde att många kanske tyckte att informationen inte berörde just 
dem, trots att de bodde och verkade i Vätterbrantsområdet.  Mötena var trots allt värdefulla 
som inledning till det stora kommande arbetet med att informera om Vätterbranternas natur-
värden och för att skapa ett samarbete kring dessa frågor. Det var också en viktig del i ut-
vecklingsprocessen av projektgruppen. Däremot hade den tidiga informationen om nyckelbi-
otopsinventeringen inte så stor positiv effekt som vi hade hoppats. 

Brantområdet längs Vättern och E4:an utgörs av sammanhängande skogar av nyckel-
biotopskvalitet. Foto Peter Jonsson. 

                                                          
4 Ett ekonomiskt bidrag för Natur Och KulturmiljöÅtgärder i Skogen som hanteras av SVS. 
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Nyckelbiotopsinventering i skog 
Att nya nyckelbiotoper i så stor utsträckning upptäcktes i samband med avverknings-
anmälningar var ohållbart. Behovet av en förtätad nyckelbiotopsinventering var stort och 
Skogsvårdsstyrelsen inventerade Vätterbranterna på nytt under 2001. Många nya värdefulla 
områden hittades. För att inventeringen skulle hålla så hög kvalitet som möjligt anställdes en 
konsult med mycket god kännedom och kunskap om Vätterbranternas natur. Samma konsult 
hade Länsstyrelsen anlitat i sin nyckelbiotopsinventering två år innan. Konsulten var också en 
aktiv medlem i Gränna Skogsgrupp. Södra tillsammans med LRF ifrågasatte konsultens med-
verkan. De var rädda för att nyckelbiotopsinventeringen skulle ses som en partsinlaga av 
Gränna Skogsgrupp. Diskussionerna resulterade i att konsultens uppdrag blev att flygbilds-
tolka och genom sin goda lokalkännedom ange för SVS:s ordinarie inventerare intressanta 
områden för fältinventering. Skogsvårdsstyrelsen hade mot säsongens slut svårt att avsluta 
inventeringen med enbart egen personal. Konsulten fick därför fältinventera egna kartblad, 
vilket vållade en del diskussioner. Diskussionerna har med tiden lagt sig eftersom konsultens 
”ribba” för vad som är nyckelbiotop eller inte efter flera kontroller visats sig vara i nivå med 
andra inventerares.

Någon objektiv uppföljning av kvaliteten på den förtätade nyckelbiotopsinventeringen
har inte gjorts men allt tyder på att inventeringen håller en mycket hög kvalitet och att få om-
råden missats. Östra Vätterbranterna är ur skoglig synpunkt det mest välinventerade området 
i Jönköpings län. 

Nyckelbiotopsstatistik
Nyckelbiotoperna i Östra Vätterbranterna är genomgående små. Medelarealen är 1,5 ha i 
skog och 2,5 ha i odlingslandskapet. De något större biotoperna i odlingslandskapet innehål-
ler mycket ”luft”, en hagmark kan vara klassad som nyckelbiotop till följd av några spridda 
träd med naturvärde medan träden däremellan har lägre värde. Vanligaste nyckelbiotopstypen 
i skogen är topografiskt betingade miljöer, t.ex. branter och raviner. Detta gör också att hela 
1/3 av nyckelbiotopsarealen i skog utgörs av impediment. I odlingslandskapet är ädellöv-
hagmarker med ek den vanligaste typen. Totalt hittades 736 jätteträd, vanligaste trädslaget 
var ek. Utförligare beskrivningar och statistik från de båda nyckelbiotopsinventeringarna 
finns i egen rapport (Jonsson, P. 2004. Östra Vätterbranternas naturvärden - arter, miljöer och 
dellandskap. Länsstyrelsens meddelandeserie 2004: 35).  

736 jätteträd är 
beskrivna i Vät-
terbranterna
odlingslandskap.
Det vanligaste 
trädslaget är ek. 
Eskilstorp.
Foto Peter Jonsson. 
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Nyckelbiotoper och ”naturvärdesobjekt” som inventerats av Skogsvårdsstyrelsen utgör 
2,4 % respektive 1,4 % av den produktiva skogmarken. En knapp tredjedel av nyckelbioto-
perna i odlingslandskapet berör skogsmark. Det kan t.ex. vara skogbeten, tätare hagmarker 
eller bryn. De nyckelbiotoper och ”naturvärdesobjekt” i odlingslandskapet som berör skogs-
mark är tillsammans ca 275 ha eller 1,2 % av den produktiva skogsmarksarealen. I den siff-
ran ingår impediment, men överlapp med Skogsvårdsstyrelsens biotoper är borträknat. Över-
lapp mellan SVS:s och LST:s inventeringar förekommer i olika utsträckning i 153 områden. 

En sammanräkning av uppgifterna ger att totalt är 5,1 % av den produktiva skogsmar-
ken i Vätterbranterna är klassad som nyckelbiotop eller objekt med naturvärde. Fördelningen 
av naturvärdena mellan de olika fastigheterna är ojämn. 

Tabell 4 Nyckelbiotopsstatistik i Östra Vätterbranterna. 

 Antal Totalareal Medelareal Produktiv 
skogsmarks-
areal

% av produk-
tiv skogs-
mark

Nyckelbiotoper  
skog

550 st 800 ha 1,5 ha 550 ha 2,4 % 

”Naturvärden”
skog

400 st 480 ha 1,2 ha 326 ha 1,4 % 

Nyckelbiotoper  
odlingslandskapet

286 st 710 ha* 2,5 ha ca 1/3 av alla Ca 1,0 %* 

”Naturvärden”
odlingslandskapet

149 st 280 ha* 1.8 ha ca 1/3 av alla Ca 0.4 %*

Nyckelbiotopsinventering inom tätortsnära delar av Hus-
kvarna
Jönköpings kommun är den största markägaren inom Östra Vätterbranterna. Kommunen ar-
betar själva med att bevara och utveckla naturvärdena på de kommunalägda markerna. Brant-
området ned mot Vättern löper rakt genom Huskvarna tätort och staden blir därför en viktig 
länk i Vätterbrantsområdet. För att kartlägga naturvärdena inom Huskvarna har kommunen 
nyckelbiotopsinventerat Huskvarna tätort med avseende på nyckelbiotoper, ädellövområden 
och jätteträd. Mycket höga naturvärden har i inventeringen påträffats mitt inne i Huskvarna. 
Resultaten har redovisats i en egen rapport (T. Fasth, 2002). 

Kommunen avser att inventera hela det kommunala markinnehavet inom Östra Vätter-
brantsområdet. Inventeringen har tyvärr blivit försenad men kommer troligen att genomföras 
under 2004-2005. Detta är en viktig pusselbit för att bevara Vätterbranternas naturvärden 
och möjliggöra utökad samverkan på landskapsnivå. 

                                                          
* = inklusive dubbelregistrering med SVS nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt 

Totalt är 5,1 % av den 
produktiva skogsmarken 
i Vätterbranterna klas-
sad som nyckelbiotop el-
ler naturvärdesobjekt.
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Jönköpings centrum med Vätterbranterna i bakgrunden. Foto Peter Jonsson. 

Presentation av nyckelbiotopsinventeringen 

Arbetet innan presentation
När den förtätade nyckelbiotopsinventeringen på skogsmark var färdig var trycket från mark-
ägarrepresentanterna stort att den skulle presenteras snabbt. Projektgruppen enades om att det 
var en god idé att presentera båda nyckelbiotopsinventeringarna för markägarna samtidigt. 
Markägarna skulle få en samlad bild av fastighetens naturvärden.  

Ett mycket stort arbete lades ned på att ta fram beskrivningar och kartor till de nära 1 
400 beskrivna områdena fördelade på 440 fastigheter. Arbetet försvårades av att många 
nyckelbiotoper berörde flera fastigheter och att Länsstyrelsens nyckelbiotoper och Skogs-
vårdsstyrelsens delvis överlappade. Många fastighetsägare har flera fastigheter i sin bruk-
ningsenhet vilket också komplicerade arbetet. De nyckelbiotoper som hittades och kommu-
nicerades efter den första inventeringen 1995-1998 ingick i informationen för att markägarna 
skulle få en komplett bild av fastighetens naturvärden. 

Ett gemensamt informationsbrev skickades ut av Skogsvårdsstyrelsen och Länsstyrel-
sen med nyckelbiotopsbeskrivningar och karta över fastighetens nyckelbiotoper.  I brevet 
fanns också en inbjudan till 8 olika informationsmöten (2 per berörd socken) dit markägarna 
kunde komma och ställa frågor. Markägarna fick själva välja det informationsmöte som pas-
sade bäst.  

Erfarenheter från information om nyckelbiotoper 
Trots att övriga projektgruppen backade upp Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen och trots 
att myndigheterna hade extra personal med så lyckades vi dåligt med att nå målet med möte-
na. Efter den gemensamma informationen om vad en nyckelbiotop är, varför de inventerats 
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och vad som lagligen gällde för dessa (samrådsplikt) fick markägarna komma med frågor om 
sina egna fastigheter. Den enskilde markägaren var naturligtvis enbart intresserad, och i vissa 
fall blockerad, av vad som gällde just på sin fastighet och hade svårt att ta till sig den över-
gripande gemensamma informationen. På mötena var det också enstaka röststarka personer 
som tog mycket tid och plats från andra. Ett viktigt budskap från myndigheterna var att mark-
ägarna skulle söka upp en tjänsteman för att boka in ett besök i fält. Detta gjordes av många, 
men inte av alla som i ett tidigt skede skulle ha haft ett besök och inte av dem som berördes 
mest av nyckelbiotopsinventeringen.  

Många markägare irriterade sig över att de inte visste när inventeraren varit på deras 
fastighet. Det är en ständigt återkommande åsikt från markägare och deras organisationer 
som i praktiken visat sig svår att tillmötesgå.  

Det var också uppenbart att Skogsvårdsstyrelsens respektive Länsstyrelsens beskriv-
ningar av nyckelbiotoper i informationsbreven var svåra att förstå för en oinvigd. T.ex. gäll-
de angivna nyckelbiotopsarealer hela biotopen och inte areal på berörd fastighet. Begrepp 
som rödlistad art och signalart förklarades inte, skötselråd gavs i mycket liten utsträckning 
mm. Begreppet ”objekt med naturvärde” var också mycket förvirrande. På länsstyrelseblan-
ketten var alla fastigheter som berördes av en biotop angivna i tabellhuvudet, men inte alltid, 
i flera fall saknades någon. Nyckelbiotopernas numrering är komplicerad med kartblad och 
löpnummer och det var på kartorna svårt att förstå vilka områden som hörde till vilken be-
skrivning. Det blev inte heller lättare av att Länsstyrelsens och Skogsvårdsstyrelsens bioto-
per i flera fall överlappade varandra. En annan viktig aspekt var att Länsstyrelsens biotoper 
jämfört med dem i skogen innehåller mycket ”luft” och därför oftast är betydligt större. På 
kartan gav den stora arealen ett intryck av att intrånget och påverkan på markanvändningen 
var mycket stort. I verkligheten var det kanske frågan om skötselkrävande områden som bara 
krävde lite extra kunskap och eftertanke i samband med åtgärder. 

Det hade blivit bättre om vi hade gjort så här i samband med nyckelbiotopsin-
formationen

Fastigheter med mycket stor nyckelbiotopsareal skulle ha sorterats ut tidigt och fått en-
skild information i fält. I flera fall kunde då diskussioner om naturreservat, biotopskydd 
och naturvårdsavtal inletts samtidigt.  
Länsstyrelsen skulle direkt efter inventeringen i odlingslandskapet ha informerat om 
nyckelbiotoperna i odlingslandskapet. Dessa biotoper hade då sannolikt ”landat” och 
kunskapen om vad de egentligen innebär funnits.  
Troligen hade det varit bättre att successivt informera i olika delar av Vätterbranterna. 
Myndigheterna hade då kunnat lägga mer tid på enskilda markägare.  
Ett betydlig större arbetet skulle ha lagts på att ta fram bättre nyckelbiotopsbeskrivningar 
och tydligare kartor.  
Särskilda resurser skulle ha avsatts på myndigheterna för att arbeta med informationen 
under en längre tid. 
Markägarrepresentanterna skulle ha accepterat att myndigheterna väntade med inventer-
ingsresultatet och inte krävt en snabb presentation.  
Markägarna skulle ha fått bättre information innan inventeringen, t.ex. via tidningen eller 
i ett separat utskick. Hur markägarnas önskemål om att i alla lägen veta när inventeraren 
är ute på den enskilda fastigheten skulle kunna tillgodoses har vi inte funnit någon eko-
nomiskt realistisk lösning på.  

Enskild information i fält 
direkt till berörd mark-
ägare kan aldrig över-
skattas.
Ju större informations-
möten desto sämre. 
Information måste få ta 
tid och resurser om re-
sultatet skall bli bra. 
Nyckelbiotopsbeskriv-
ningar och kartor måste 
bli tydligare. 
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Fastighetsanalys
I genomsnitt är 5,1 % av den produktiva skogsmarksarealen berörd av nyckelbiotoper eller 
objekt med naturvärden. Biotoperna ligger koncentrerade till vissa delområden och därför be-
rörs vissa fastigheter mer än andra. Det var nödvändigt att få en grov sammanställning över i 
hur stor utsträckning olika fastigheter var berörda av naturvärden. Detta gjordes med hjälp av 
en relativt enkel GIS analys. Den totala nyckelbiotopsarealen på respektive fastighet divide-
rades med arealen skogsmark per fastighet enligt fastighetstaxeringen. Genom att den totala 
arealen nyckelbiotop inklusive impediment dividerades med produktiv skogsmark så kommer 
andelen nyckelbiotop att överskattas. I genomsnitt är överskattningen 30 %, eftersom ungefär 
en tredjedel av nyckelbiotoperna utgörs av impediment (se Tabell 5). Impedimenten kunde 
inte räknas bort eftersom vi inte visste på vilken fastighet impedimenten fanns i de nyckelbio-
toper som sträckte sig över flera fastigheter.   

Det viktiga var emellertid inte de exakta andelarna nyckelbiotop av den produktiva 
skogsmarken utan att projektet skulle få tillgång till en grov bild av vilka fastighetsägare 
som berördes mest av nyckelbiotoper och därmed vilka som kunde få svårigheter att bedriva 
ett normalt skogsbruk. 

Gamla hamlade askar i Gunnemålen. Foto Peter Jonsson. 
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Tabell 5 Grov skattning av andelen nyckelbiotop och naturvärdesobjekt inklusive impediment 
mot fastigheternas produktiva skogsmarksareal. Endast fastigheter med minst 5 ha produktiv 
skogmark ingår i statistiken. 

Andel nyckelbiotop + naturvärde av produktiv skogsmark Antal Fastigheter 

> 70 % 7 

60-69 % 4 

50-59 % 6 

40-49 % 5 

30-39 % 18 

20-29 % 11 

10-19 % 71 

< 10 % 279 

Genomgången kommer att påverka myndigheternas prioriteringar gällande naturreservat, bio-
topskyddsområden, naturvårdsavtal, nokås, miljöstöd och restaureringsstöd. Den kommer 
också vara ett stöd för den rådgivning som Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen ger till pri-
vata markägare. Analysen kan också vara ett stöd för t.ex. Södras och Sydveds rådgivning 
och gröna skogbruksplaner. Den biologiska analysen presenteras i separat rapport. (Jonsson, 
P. 2004.)

Hur skall statens resurser för bevarande av biologisk mång-
fald fördelas?
Projektgruppen var snabbt enig om att staten måste prioritera sina ekonomiska resurser till de 
platser där de gör störst naturvårdsnytta OCH till de fastigheter som har störst andel nyckel-
biotoper.  I det arbetssätt vi eftersträvar i Vätterbrantsområdet var det inte möjligt eller ens 
önskvärt att säga att den ena prioriteringsgrunden var viktigare än den andra, båda är lika vik-
tiga och oftast är det samma områden som kommer i fråga ändå. 

Fastighetsanalysen blev klar knappt två år innan genomgången av naturvärdena. Därför 
har mycket av myndigheternas arbete under perioden 2002-2004 koncentrats till de mest be-
rörda fastigheterna. I praktiken är det ändå inte något problem eftersom prioriteringsgrun-
derna oftast sammanfaller.  

Genom att alla natur-
vårdsinsatser, små som 
stora, görs utifrån ge-
mensamma biologiska 
prioriteringar kommer 
positiva effekter uppnås 
på landskapsnivå och 
sannolikheten för en 
långsiktig överlevnad 
bland de prioriterade ar-
terna att öka 
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Projektgruppens arbete och utveckling 
Projektgruppen har under hela arbetet varit projektets motor. Gruppen har utvecklats mycket 
från de första misstänksamma och trevande samarbetsförsöken kring år 2000 till ett väl fun-
gerande forum för produktions- och miljöfrågor i Vätterbranterna år 2004. Visst kan mycket 
bli bättre, men utan tvekan hade det inte funnits något liknande samarbete mellan myndighe-
ter, markägarorganisationer och ideell naturvård utan projektgruppen och dess medlemmar. 

Arbetets början var till stor del en lång anpassningsprocess där respektive organisation 
lärde av varandra. Hur arbetar vi och hur arbetar ni? Vad är viktigt och varför? Vad är mind-
re viktigt? Gruppen har under hela tiden haft samma medlemmar och det har sannolikt varit 
nyckeln till att det fungerat så väl. Det tar tid att bygga upp förtroende och då är kontinuite-
ten viktig. Med tiden utvecklades samarbetsklimatet och ”vi känslan” i gruppen. Mellan vå-
ren 2000 till våren 2004 har projektgruppen haft 30 ordinarie möten plus åtskilliga exkursio-
ner, informationskvällar och andra möten. Gradvis har samarbetet förbättrats.  

Framgången bygger naturligtvis mycket på vilka individer som suttit med. Den gemen-
samma styrkan har varit projektgruppens uthållighet i de ofta ganska sega arbetet. Samarbe-
tet har trots allt fortsatt och steg för steg har framsteg gjorts ute i Vätterbrantsområdet. Det 
har varit viktigt för var och en i projektgruppen att balansera mellan den roll och den organi-
sation man företräder, men samtidigt föra projektet framåt. Det har lyckats eftersom det nå-
gonstans hela tiden funnits en vilja ett ge och ta och för att kunna gå framåt. Visst har de oli-
ka ledamöterna ofta haft helt olika åsikter och visst har det varit stora svårigheter, men hade 
det inte funnits utrymme för ordentliga meningsskiljaktigheter hade inte arbetet varit fram-
gångsrikt.  

Själva arbetsprocessen har varit en av de viktigaste delarna av Vätterbrantsprojektet. 

Framgångsfaktorer i projektgruppen: 
Kontinuitet i projektgruppens ledamöter 
En stor uthållighet från ledamöterna 
En vilja hos ledamöterna att göra något bra av Vätterbrantsprojektet  
Högt i tak, de olika åsikterna är en naturligt del av arbetet 
Acceptans för ledamöternas olika roller i arbetet 
Förmåga att skilja på sak och person  

Referensgruppens arbete och utveckling 
Projektgruppen har under hela tiden varit eniga om att referensgruppen är mycket viktig för 
projekt Östra Vätterbranterna. Arbetet i referensgruppen har dock inte på långt när nått sam-
ma nivå som projektgruppens. Referensgruppen har träffats kvällstid 3-4 gånger per år. Dess-
utom har en del av medlemmarna deltagit i allmänna exkursioner och skogsdagar.  Mötena 
har präglats mycket av information från Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen och mindre 
av den dialog och diskussion som var grundtanken. Orsaken är sannolikt att referensgruppen 
har träffats för sällan och att de därför inte har fått samma kontakt och personkännedom med 
framför allt myndigheterna. Sannolikt hade det varit bättre om man tidigt haft några exkur-
sioner enbart med gruppen och kanske någon mer social aktivitet. Ett månadsbrev med in-

Arbetsprocessen har va-
rit en av de viktigaste 
delarna av Vätterbrants-
projektet.
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formation om läget i Vätterbrantsarbetet för att hålla i gång intresset och engagemanget hade 
också varit bra. Referensgruppen har, trots det ofta ganska låga intresset, bestått, mycket tack 
vare LRF:s lokalavdelningar. Referensgruppen kommer säkert att få en allt viktigare roll för 
Vätterbranterna i framtiden.  

Tempot i arbetet 
Tempot i ett arbete som Vätterbrantsprojektet är betydelsefullt ur flera aspekter. Tempot har 
också varit ett problem och en återkommande källa till diskussion och irritation inom pro-
jektgruppen. Detta har till en del berott på att det helt enkelt har gått för långsamt, men också 
på att de olika organisationerna haft helt olika bild av hur lång tid olika insatser tar.  

Kombiplanerna och WWF:s arbetet med naturbetesmarkerna är två exempel på insatser 
där det helt enkelt har gått för långsamt (se dessa avsnitt). Det är mycket viktigt att det efter 
en markägarinformation faktiskt händer något ganska snabbt. Att myndigheterna har kraft 
bakom delprojekt där de vill att markägarna skall bidra och vara aktiva. Även om natur-
vårdsarbetet är ett maratonlopp är delmålen mycket viktiga att uppnå vid rätt tidpunkt och 
för att bl.a. kunna visas upp för berörda markägare, för andra markägare och mot olika orga-
nisationer. Frågan måste hålls varm med konkreta resultat. För att klara kravet på tempo be-
hövs mer resurser än vad som projektet har haft tillgång till. 

Områdesskyddet är ett exempel på något som också har tagit tid men där det oftast är 
bra att skynda långsamt. Markägarrepresentanterna i projektet hade en helt annan bild av hur 
lång tid det tar att komma överens om ett intrångsavtal i ett biotopskyddsområde eller ett in-
trångsavtal i ett naturreservat. Erfarenhetsmässigt vet vi att t.ex. ett naturreservat är en stor 
fråga som måste få ta tid och mogna hos en berörd markägare. Frågan måste diskuteras och 
förhandlas innan man kan hitta en lösning som är acceptabel för båda parter. Inte minst är 
mognadsprocessen hos markägaren viktig. Det enskilda området skall få ta tid och kunska-
pen om och förståelsen för detta har successivt mognat fram också hos LRF och Södra.  

Vägen från Vättersmålen till Röttle genom LEKO-området är välbevarad och vacker.
Foto Peter Jonsson. 
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Några erfarenheter från tempot i arbetet: 
ett jämt och högt tempo är oftast viktigt 
delmålen mycket viktiga att uppnå vid rätt tidpunkt och för att kunna förankra nya insat-
ser
naturvårdarbetet måste hålls varmt med konkreta och positiva resultat. 
mognadsprocessen hos markägare och tid för diskussion viktig vid bildandet av nya na-
turreservat, biotopskydd och naturvårdavtal. Skynda långsamt i områdesskyddet. 
med mer resurser hade vi bättre kunnat leva upp till kravet på jämt och högt tempo 

LEKO – Kombiplaner och några erfarenheter 
En del av Vätterbrantsprojeket har gjorts som ett LEKO-område. Resultaten från LEKO-
arbetet redovisas i en separat rapport (Bilaga 2, T. Swerre 2004). 

Positivt med gårdsbesök 
Fältarbetet med kombiplanerna i odlingslandskapet har varit mycket positivt. Planläggaren 
har tagit sig tid och gått igenom betesmarker och brynmiljöer tillsammans med markägaren. 
Planläggaren har pekat på vad som är intressant ur naturvårdssynpunkt och vad som skulle 
kunna göras bättre när det gäller skötsel och hänsyn. Markägaren har gett sin syn på område-
na och kloka och väl förankrade råd har kommit med i kombiplanerna. Ett sådant gårdsbesök 
har gjorts på 57 fastigheter och samtidigt har 54 samråd för nyckelbiotoper i odlingslandska-
pet kunnat göras. Kulturmiljöer är en viktig del av planerna och planläggaren och markägarna 
har tillsammans hittat många lämningar i markerna. Arbetet med rådgivning i odlingsland-
skapet har gett positiva effekter också på arbetet i skogen och för hela LEKO-projeket. En-
skild rådgivning och diskussion hade varit att föredra även för målklassningsarbetet i skogen. 

Har målsättningarna uppnåtts i LEKO området och med 
kombiplanerna?

Kombiplaner
Kombiplaner har gjorts inom 
nästan hela LEKO-området. 
Kombiplanerna är mycket bety-
delsefulla för de delar av 
LEKO-området som inte berörs 
av områdesskydd. Kombipla-
nernas rådgivning kommer att 
göra naturvårdsnytta över hela 
landskapet. Eftersom nyckelbio-
topsinventeringen inom området 
håller så god kvalitet hade mål-
klassningen varit onödig om den 
inte använts i kombiplanerna. Fiske i Vättern har i långa tider haft stor 

betydelse. Foto Peter Jonsson. 
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Tabell 6 Måluppfyllnad med kombiplansarbetet 

Mål ok? Kommentar 

Rådgivning utifrån ett 
landskapsperspektiv

Nja  Målklassning i skogen har gjorts av flera olika planläg-
gare. De olika planläggarna har endast kunskap om 
mindre delar av LEKO-områdets helhet. 

Någon övergripande analys av de naturvärden som var 
kända innan den förtätade nyckelbiotopsinventeringen 
och målklassningen gjordes inte. 

Rådgivningen i odlingslandskapet har gjorts utifrån ett 
landskapsperspektiv och arters spridningsmöjligheter. 

Fastighetsövergripande
rådgivning

Ja Målklassning har gjort oavsett fastighetsgränser. 

Samordnad rådgivning i 
gränszonerna mellan 
jordbruksmark och 
skogmark

Nja Fullgod samordning har skett på en del av fastigheter-
na beroende på vilken planläggare som gjort mål-
klassningen i skogen. En viss samordning har gjorts 
även på övriga fastigheter även om den blivit mer 
schablonmässig

Gemensam planpro-
dukt med samlade råd 
för både jord och skog 

Ja Kombiplanerna (41 st.) har det utseende och innehåll 
som var målsättningen.

Kombiplanerna gratis 
till markägarna 

Ja Kombiplanerna har inte kostat markägarna något. De 
kompletta kombiplanerna med råd även för skogspro-
duktionen har varit subventionerade. 

Kulturmiljövärden upp-
märksammade

Ja Beskrivning av kända fornminnen på respektive fastig-
het finns i kombiplanen. Kulturmiljövärdena är upp-
märksammade.

Rådgivning även för 
produktionen

Nej Få (7 st.) markägare ville ha en komplett kombiplan 
med råd även för skogsproduktionen. Troligen fanns 
en viss misstänksamhet mot projektet i början. Idag 
skulle sannolikt fler beställa. 

Hållit uppsatt tidsram Nej Fältarbete och rådgivning ute på fastigheterna löpte 
enligt plan. Färdigställandet av planprodukten tog för 
lång tid. 

Områdesskydd inom LEKO 
Arbetet med områdesskydd inom leko-området pågår och kommer att pågå flera år framöver. 
Det stod tidigt klart var de större prioriterade områdena för områdesskydd fanns. Framför allt 
är det några större ädellövskogs- och olika blandlövskogsområden som är viktiga att bevara 
långsiktigt. Säkerställandearbetet har fokuserats till det blivande naturreservatet Grav och ut-
vidgning av naturreservatet Västanå. Även ytterligare lövområden kan i framtiden tillkomma 
som naturreservat inom LEKO-området. Skogsvårdsstyrelsen har bl.a. tecknat ett större na-
turvårdsavtal och bildat 2 biotopskyddsområden mellan Västanå och Grav på fastigheten Ho-
vaskog. Avtalet och biotopskyddsområdena ingår tillsammans med de blivande reservaten i 
en landskapsekologisk helhet och här kommer alltså ett vikigt mål med LEKO att uppfyllas. 
Det landskapsekologiska sambandet mellan skyddade områden kommer att bli tydligare om 
några år när områdesskyddarbetet är färdigt inom LEKO-området.  

Förutom i de viktiga lövområdena har Skogsvårdsstyrelsen lagt mycket tid på att arbeta 
med biotopskydd på ett par fastigheter med mycket hög nyckelbiotopsandel, framför allt 

Den skyddsvärda na-
turen fördelar sig 
ojämnt på fastighe-
terna inom LEKO-
området.
På 10 fastigheter är 
andelen skyddsvärd 
natur mer än 50 % av 
den produktiva 
skogsmarksarealen
och på 25 fastigheter 
mer än 10 %. 
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skogsbeten. Till skogsbetena har det varit svårt att finna lämpliga ersättningsformer, om de 
inte skall avsättas som naturreservat. Naturvärdesbedömningen av skogsbetena och därmed 
deras prioritet jämfört med andra områden har också varit svår. 

Generellt har inte markägarna haft en annan syn på reservatsbildning inom LEKO-
området jämfört med andra delar av länet. Det har funnits både positiva och negativa mark-
ägare och frågor, farhågor och stötestenar har ungefär varit dem samma. För biotopskydden 
och naturvårdsavtalen är bilden liknande. Skillnaden har möjligen varit den uppmärksamhet 
som varje område fått bland grannar och hos andra organisationer. 

RESERVAT I LEKO-OMRÅDET 
Västanå, 145 ha, länets största och artrikaste ädellövskogsreservat, kommer 
att utökas med 38 ha ädellövskog utmed Röttleån. Förhandlingar pågår om 
utökningen och ett köp och två avtal om intrångsersättning är klara. Även fö-
reskrifterna för det ursprungliga reservatet kommer att ändras och granbe-
stånd inom reservatet kommer att omföras till ädellövskog. 
Grav, ca 70 ha, rasbranter och ädellövskogsraviner. Förhandling om köp eller 
intrångsersättning pågår. En fastighet är inköpt och ett avtal är tecknat om in-
trångsersättning.
Ytterligare ett område om 40 ha med blandlövskog är aktuellt för reservats-
bildning.

Biotopskydd i LEKO-området 
6 biotopskydd är avslutade. De avslutade biotopskydden är: 
2 Ras- eller bergbranter. 1,1 ha
2 Naturskogsartade skogar. 4,7 ha. 
2 Ravinskogar 
Ädellövskog och blandlövskog (ädellöv/ordinärt löv) är de dominerande 
skogstyperna i de avsatta biotopskyddsområdena. 

Naturvårdsavtal i LEKO-området 
2 naturvårdsavtal, på totalt 56,3 hektar, är avslutade. Båda naturvårdsavtalen 
är på hagmarker med blandad ädellöv- och ordinär lövskog.
Tre markägare har under december 2003 anmält intresse för naturvårdsavtal. 

Mer information om LEKO finns i bilaga 2 

WWF projekt naturbetesmarker i samarbete med
Länsstyrelsen
Världsnaturfonden (WWF) har drivit ett nationellt projekt som heter ”Projekt Naturbetesmar-
ker” med målsättningen att öka arealen hävdade naturbetesmarker i Sverige. Målet är en ök-
ning med 20 000 ha under fem år och 2003 var sista projektåret. WWF har till exempel hjälpt 
till med pengar till elstängsel eller till restaurering i utbyte mot ett femårigt avtal om att mar-
ken hålls hävdad. Dessa pengar hanteras helt av WWF och är oberoende av EU: s jordbruks-
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ersättningar. Inom ramen för detta projekt har WWF ekonomiskt stöttat lantbrukare som skö-
ter fina ängs- och hagmarker inom Vätterbrantsområdet.  

Ett informationsbrev om möjligheterna att få stöd från WWF skickades ut i mars 2003 
till 240 st. lantbrukare inom ÖVB. Lantbrukarna hade haft något EU-stöd kopplat till djur 
under 2002. Brevet undertecknades av LRF och av Länsstyrelsens planläggare som arbetat 
med kombiplanerna. De områden som kunde bli aktuella var biologiskt värdefulla naturbe-
tesmarker och våtmarker, men också skogsmiljöer där det kunde vara intressant för skogsbe-
te. LEKO-området skulle prioriteras vid fördelningen av medlen. 24 st. markägare hörde av 
sig och av dessa så hade 12 betesdjur inom LEKO-området. Länsstyrelsens planläggare be-
sökte de flesta markägare som anmält intresse och gav förslag på vilka marker som var lämp-
liga och hur de bäst kunde stängslas eller restaureras. Planläggaren hade både god lokalkän-
nedom och var bekant med de flera av markägarna. Det är tydligt att de markägare som hade 
haft ett gårdsbesök i samband med kombiplanerna också var de som var intresserade av er-
bjudandet från WWF. Sedan har det i efterhand tillkommit fler markägare då ryktet har spri-
dit sig. 

Tyvärr så har det sedan Länsstyrelsen besökte fastigheterna tagit alltför lång tid innan 
WWF kommit ut och skrivit avtal. Detta har till en del tagit bort den positiva bild som fun-
nits kring ”Projekt Naturbetesmarker” i Vätterbranterna. Denna nedgång är förhoppningsvis 
tillfällig. Detta är ett tydligt exempel på att tempot i arbetet är viktigt för att nå framgång. 

Ett par erfarenheter: 
Det personliga besöket hos en markägare ute i fält är mycket betydelsefullt i allt natur-
vårdsarbete. Det ena ger sedan oftast det andra. 
Det är viktigt att hålla tempot i arbetet för att behålla förtroendet från markägarna. 

Landbygdsutveckling (LBU) för att öka antalet betesdjur 
Ett av de största naturvårdsproblemen i Östra Vätterbranterna är att betesdjuren blir allt färre 
och att många marker betas för svagt eller inte alls. Mycket av den biologiska mångfalden i 
området är knuten till mosaiken av skog, bryn och betesmarker. Betet är inte bara betydelse-
fullt för den betesgynnade floran utan även för fjärilar, fåglar, skalbaggar, hasselmöss, mm.  
Betet är också en förutsättning för att bibehålla det vackra och småskaliga kulturlandskapet 
vilket tillsammans med de hisnande branterna mot Vättern har det största värdet för besökare.  

WWF:s projekt naturbe-
tesmarker är i grunden 
ett utmärkt exempel på 
positiv naturvård. Den 
markägare som har na-
turvärden på sin fastig-
het har också möjlighet 
att få en ekonomisk 
uppmuntran för att vårda 
dessa. Projektet är ock-
så ett bra exempel på ett 
framgångsrikt samarbe-
te mellan den ideella na-
turvården, en markägar-
organisation och en 
myndighet. Ett viktigt ar-
bete i framtiden är att 
finna fler sådana vinna-
vinna aktiviteter. 



RESULTAT OCH ERFARENHETER FRÅN PROJEKT ÖSTRA VÄTTERNBRANTEN 29

Naturvårdare tar paus. Ölands by. Foto Peter Jonsson. 

Att bibehålla och öka antalet betande djur är alltså centralt på många sätt. Med syfte att öka 
antalet betande djur på de värdefullaste naturbetesmarkerna inom Vätterbrantsområdet har ett 
LBU-projekt startats. Under 6 månader 2004 görs en förundersökning för att kartlägga möj-
ligheter, svårigheter, intressen, flaskhalsar mm. för bönder i länet i allmänhet och i Vätter-
brantsområdet i synnerhet. Målsättningen är att värna den biologiska mångfalden genom en 
ökad lönsamhet för djurägarna i Vätterbranterna. 

Turismen har sannolikt en mycket stor potential i Vätterbrantsområdet. Gränna och Vi-
singsö är redan stora turistmagneter och det borde vara möjligt att utnyttja detta för att även 
”sälja” den storslagna naturen och den stora biologiska mångfalden i området. Alla möjlig-
heter som finns för markägare att tjäna pengar på områdets biologiska mångfald bör väl-
komnas. Inom detta område återstår mycket arbete och samordning mellan kommunen, LRF, 
SNF, m.fl.  

Naturreservat
Arbetet med naturreservat i Vätterbranterna kommer att pågå under flera år framöver. I Vät-
terbranterna finns idag 9 naturreservat och ett som angränsar direkt till området. Reservatsar-
bete pågår i ytterligare 7 områden. I ett av dessa, ett skogsbete, kan det istället för naturreser-
vat bli aktuellt med en kombination av biotopskyddsområde och naturvårdsavtal. Liknande 
val och kombinationsmöjligheter kommer troligen bli aktuellt i framtiden för flera mindre 
områden. Under den tid projekt Östra Vätterbranterna har pågått (1999-våren 2004) har Na-
turvårdsverket satsat nästan 14 miljoner kronor på intrångsersättningar och markköp. 
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Tallticka i Uvabergen, Tenhult. Området är ett av få områden i  Vätterbranterna
som ägs av Sveaskog. Foto Peter Jonsson. 

Arbetet med naturreservat i Vätterbranterna har i stort sett inte skiljt sig jämfört med arbetet i 
övriga länet. Inte heller leko-området har varit annorlunda. Frågor, stötestenar, farhågor, 
missuppfattningar mm. har varit likartade. Det som framförallt skiljer sig med Vätterbranter-
na är den stora uppmärksamhet som varje enskilt reservatsobjekt får. Markägarorganisatio-
nerna har varit mer engagerade här än i övriga länet. De har bl.a. drivit kravet på bytesmark 
hårt. Medelfastigheten är liten och det är därför inte ovanligt att reservatsbildningen tar större 
delen av fastighetens skogsmarksinnehav i anspråk. Därför är det än mer angeläget att försö-
ka finna bytesmarker. Tillgången på bytesmarker har dock varit dålig, framför allt för att 
Sveaskog inte har några marker i området med undantag av något mindre område längst i sö-
der. I samband med reservatsbildningen i Råbyskogen har Länsstyrelsen/Naturvårdsverket 
dock haft möjlighet att erbjuda bytesmark bland annat via Växjö stift och Jönköpings kom-
mun. Länsstyrelsen har fått hård kritik för att de inte köpt de enstaka fastigheter som kommit 
ut på den öppna marknaden med syfte att bygga upp en bytesmarksbank. Svårigheten har va-
rit att Länsstyrelsen inte kunnat motivera tillräckligt väl till vilka framtida reservat markerna 
skulle användas. Att bygga upp en bank av ”bra och ha marker” är inte möjligt och heller inte 
ens önskvärt. Detta problem kommer förhoppningsvis att vara löst vid framtida reservatsbild-
ningar (se nästa avsnitt). En annan skillnad jämfört med övriga länet är att den större upp-
märksamheten och det förhållandevis stora antalet reservat gör att positiva och negativa ryk-
ten sprids snabbt i bygden. I framtiden är det viktigt att kunna visa på positiva exempel vid 
reservatsbildning. Det är även mycket betydelsefullt att de nybildade reservaten snabbt ställs i 
ordning, t.ex. får snygga skyltar och leder. Likaså att de initiala skötselåtgärderna i skogen 
görs direkt och helst av de markägare som har varit inblandade i reservatsbildningen.  

De naturreservat vi har 
är skyltfönster för de na-
turreservat vi vill bilda. 
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Tabell 7 Befintliga naturreservat i Östra Vätterbranterna våren 2004. 

Namn    Typ     Areal (ha) 
År för
reservatsbeslut 

Huskvarnabergen Brantmiljöer och friluftsreservat 345 1972 

Vista kulle Lövskog och brantmiljöer 13 1981 

Västanå Ädellövskog och brantmiljöer 145 1982 

Ramlaklint och
Uvaberget

Barrblandskog och brantmiljöer 
26 1990 

Brattaberget    Barrblandskog och brantmiljöer 68 1990 

Girabäcken      Ädellövskog, bäckravin 10 1998 

Jordanstorp     Barrblandskog   17 1999 

Vretaholms ekland-
skap

Hagmark med jätteekar och 
brantmiljöer 73 2001 

Huluskogen (angrän-
sande till ÖVB) 

Barrblandskog
40 2001 

Fåglarödjan Ädellövskog 5 2004 

Tabell 8 Områden med pågående reservatsbildning i Östra Vätterbranterna våren 2004. 

Namn    Typ     Areal (ha) 

Råbyskogen    Barrblandskog   115 

Strömsholm Lövsumpskog 24 

Grav Lövskog, brant 70 

Västanå (utvidgning) Ädellövskog, ravin 38 

Klevabergen Ädellövskog, brant 36 

Askarp Skogsbete (blir eventuellt i stället biotopskydd 
och naturvårdsavtal) 28 

Tabell 9 Köp och intrångsersättningar i samband med reservatsbildning perioden 1999-våren 
2004.

Period Naturreservat Areal  
totalt (ha) 

Areal pro-
duktiv 
skogsmark
(ha)

Antal  
köp

Antal  
intrångsav-
tal

1999-2004 Girabäcken, Jordanstorp, Vretaholms 
eklandskap, Råbyskogen, Huluskogen, 
Grav, Västanå, Strömsholmsskogen 

327 294 10 17 

Total kostnad5 för markköp och markintrång: 13 816 000 :- 

                                                          
5 Till detta kommer kostnader för lantmäteri, värdering, förhandlig, markägarens ombud mm. 
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Framtida naturreservat och en ny arbetsmodell
Vid den samlade genomgången av Östra Vätterbranternas natur (Jonsson, P. 2004) utkristalli-
serades ett antal framtida naturreservat. Vid val av reservatsområden har enbart hänsyn tagits 
till områdets naturvärden och inte till om området är hotat av t.ex. exploateringen eller skogs-
bruk. Länsstyrelsen har idag uppfattningen att detta är det totala antalet naturreservat som 
kommer att bli aktuellt inom området. Anslagen för markägarersättningar vid reservatsbild-
ning fördelas årligen och det finns inte resurser att börja arbeta med alla områden på en gång. 
Vi har diskuterat inom projektgruppen hur man bäst bör göra med dessa framtida naturreser-
vat. Vi har kommit fram till att de skall presenteras för markägarna under relativt kort tid, 
kanske ett halvår, trots att det inte finns medel att börja arbeta med dem direkt. Den största 
fördelen med att presentera alla områden på en gång är att det ger alla inblandade en bättre 
helhetsbild av Länsstyrelsens kommande arbete i området. En annan fördel är att det kommer 
att bli lättare för Länsstyrelsen att köpa bytesmark om det går att motivera köpet med ett fak-
tiskt behov i ett reservatsobjekt. Nackdelen med att presentera dem på en gång är bl.a. att det 
under en period kommer att bli oerhört mycket att göra för reservatshandläggarna på Länssty-
relsen. En del markägare kommer också att få vänta längre tid på ersättning från den första 
informationen än vad som är normalt.  

Gravbranten sett från Fingalstorp. Foto Peter Jonsson. 

Arbetsmodell för framtida naturreservat i Vätterbranterna: 
Planerade naturreservat i Vätterbranterna presenteras för markägarna under en kort tid. 
En tidsplan för arbetet med respektive reservat presenteras. 
Markägarna kommer att få information om när Länsstyrelsen kommer att arbeta med 
kompletterande inventeringar av områdena. 
Som Länsstyrelsen bedömer det idag kommer presentationen gälla alla naturreservat som 
kommer att bli aktuella i Vätterbrantsområdet. 
Reservaten är valda efter deras naturvärden och inte efter hotbilden. 
Utöver dessa naturreservat kan det tillkomma naturreservat som ett alternativ till biotop-
skyddsområde och naturvårdsavtal, framför allt på de fastigheter som har en mycket hög 
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nyckelbiotopsandel. I dessa reservat skall valet av verktyg diskuteras fram med markäga-
ren.
Skogsvårdsstyrelsen kommer troligen att besluta om samrådsområden för de framtida na-
turreservaten. Samrådsplikten kommer att gälla under tiden mellan presentationen och 
det att reservatsbeslutet vunnit laga kraft.  

Fördelar
+ Alla markägare inom hela projektområdet får informationen under en kort period och i 

ett tidigt skede.  
+ Det blir lättare att motivera köp av bytesmark om köpet kan motiveras med ett föreslaget 

reservat eller t.o.m. en särskild markägare.  
+ Länsstyrelsen och projektgruppen kan få kännedom om lämpliga bytesmarker som inte 

kommer ut på öppna markanden eftersom det blir välkänt var de kommer att behövas.  
+ Det blir lättare att planera och bedöma resursbehov för Länsstyrelsen och Naturvårdsver-

ket när det gäller handläggning och markköp.  
+ Goda exempel och positiva erfarenheter kommer att spridas i området 
+ Projektgruppen kan involveras på ett genomtänkt sätt. 

Nackdelar
- Arbetssättet kräver mycket stora personalinsatser av Länsstyrelsen, men även av Skogs-

vårdsstyrelsen.
- Flera markägare kan komma att kräva information nästan samtidigt när områdena presen-

teras. Det kan då bli svårt att klara en genomtänkt information i tur och ordning. 
- Många markägare kommer att få vänta länge på ersättningen. 
- Dåliga exempel och negativa erfarenheter kommer att spridas i området. 
Det kommer att bli mycket viktigt att presentationen görs på ett genomtänkt och professio-
nellt sätt. Länsstyrelsen och projektgruppen bör använda erfarenheterna från presentationen 
av nyckelbiotopsinventeringen. 

Arbetssättet blir på många sätt en utmaning. En viktig utgångspunkt som talar för att 
det kan lyckas är att flera av de framtida naturreservaten ligger helt eller delvis i brantmiljöer 
som är svårbrukade och ofta ointressanta för skogbruket. Redan under våren 2004 finns det 
exempel på markägare som själva hört av sig till Länsstyrelsen med önskemål om att sälja 
sina branter.    

Biotopskydd
Mellan 1999 och våren 2004 har 15 nya 
biotopskyddsområden bildats i Östra Vätterbranterna. 
Biotopskyddsinstrumentet är mycket användbart i mosaik-
landskapet, framför allt i mindre bergbranter som är 
naturligt skyddade från exponering och i mindre 
lövområden i anslutning till odlingslandskapet. I dagsläget 
är det biologiska behovet och efterfrågan från markägarna 
av biotopskyddsområden betydligt större än vad 
Skogsvårdsstyrelsen har ekonomiska medel till. 

15 st. biotopskydd har bildats 
under projekttiden. Lövområde 
på Hovaskog. 
Foto Peter Jonsson 
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Tabell 10 Biotopskyddsområden bildade mellan 1999 och vården 2004. 

Namn Typ Areal (ha) 

Ljungarp 4:1 Källa, våtmark 1,0 

Örserum 5:1 Äldre naturskogsartad lövskog 1,2 

Öggestorp-Målen s1 Äldre naturskogsartad skog 2,1 

Vretaholm 6:2 Äldre naturskogsartad skog 6,5 

Gudmunderyd 4:1 Ravinskog 2,3 

Stensholm 1:454 Äldre naturskogsartad skog 3,3 

Mällby 3:12 Äldre naturskogsartad skog 2,4 

Mällby 3:12 Äldre naturskogsartad skog 1,3 

Ånaryd 10:1 Gamla träd 0 

Ånaryd 10:1 Ravinskog 0,7 

Ranestorp 1:1 Ras- eller bergbrant 2,5 

Bunnström 10:1 Äldre naturskogsartad skog 1,1 

Ölmstad-Ryd 2:1 Ras- eller bergbrant 0,6 

Ölmstad-Ryd 3:1 Ras- eller bergbranter 0,5 

Gudmunderyd 4:1 Äldre naturskogsartad skog 3,7 

SUMMA 15 st 29,2 

Naturvårdsavtal 
Även naturvårdsavtal är ett mycket användbart naturvårdsverktyg i t.ex. de halvöppna lövmil-
jöer som det finns gott om i Vätterbranterna. Det hittills bästa exemplet på ett naturvårdavtal 
har Skogsvårdsstyrelsen skrivit på fastigheten Ölmstad-Ånaryd 10:1 (Hovaskog). Avtalet är 
inriktat på att bevara naturvärden knutna till lövklädda hagmarker, mosaikmiljöer och bryn. 
Inom avtalet ligger två biotopskyddsområden med lövblandskog. Avtalet omfattar hela 53 ha 
och ligger mitt i LEKO-området. Inom området för naturvårdsavtalet kommer WWF att teck-
na ett stängselavtal. Detta är ett bra exempel på hur olika verktyg kan kombineras för att 
åstadkomma stor naturvårdsnytta. Naturvårdsavtalet ligger också nära tre blivande naturre-
servat. Från en trög inledning har det under 2004 lossnat med naturvårdavtalen. Idag har flera 
markägare anmält sitt intresse för att teckna avtal men skogsvårdsstyrelsen har inte tillräckligt 
med medel.  

Utsikt från 
Grav i 
riktning
norrut.
Foto Peter 
Jonsson.

Otillräckliga ekonomiska 
medel är flaskhalsen för 
nya naturvårdsavtal och 
nya biotopskyddsområ-
den. Lämpliga biotopty-
per och närhet till annan 
skyddad natur gör båda 
verktygen mycket an-
vändbara i Vätterbran-
terna.
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Tabell 11 Naturvårdsavtal tecknade mellan 1999 och våren 2004. 

Namn Typ Areal (ha) 

Tykavik 1:4  Lövhagmark / Lövskog 2,2 

Bunnström 10:1 Skyddszon till biotopskydd 0,7 

Kabbarp 2:1 Ädellövskog, grov ek 4,7 

Ånaryd 10:1 Ädellövskog, hagmark, bryn 52,8 

Rastorp 1:1 Ädel-, lövskog, hagmark, skogsbete 20,4 

Ölmstads-Björnaryd 1:7 Lövskog, hage, skogsbete. 3,5 

Smedstorp 1:29 (Hakarp 1:29) Naturskogsartad ädel- och lövskog  6,5 

SUMMA 7 st 92,9 

Områdesskyddets överstämmelse med fastighetsanalysen 
Statens medel för områdesskydd skall inom Vätterbranterna prioriteras både till de fastigheter 
som har störst andel nyckelbiotop av den produktiva skogsmarksarealen och till de områdena 
som har de högsta naturvärdena. Under perioden 2002 till våren 2004 har Skogsvårdsstyrel-
sen och Länsstyrelsen kunnat arbeta efter fastighetsanalysen vid prioriteringen av medel. Vid 
en granskning av hur många av ”hög % fastigheterna” som blivit aktuella för områdesskydd 
under perioden 1999-2004 så ser man att mycket av arbetet återstår. Observera att de faktiska 
procentandelarna i genomsnitt är överskattade med ca en tredjedel (se avsnittet om fastighets-
analysen). Naturligtvis skall inte prioriteringslistan följas slaviskt, olika markägare upplever 
belastningen av nyckelbiotoper mycket olika. Dessutom är inte alla av de mest berörda mark-

ägarna intresserade av biotopskydd eller natur-
vårdsavtal. Trots detta är det dock klart att flera av 
fastigheterna med en hög procentandel borde vara 
avklarade. Orsakerna är flera, fel prioriteringar är en. 
Skogsvårdsstyrelsen har till stor del arbetat med de 
markägare som har hört av sig och det är ju inte alltid 
de mest berörda. Sedan ligger flera av ”hög % fas-
tigheterna” i brantområdet mot Vättern och här är 
oftast naturreservat det bästa verktyget. Förhandlingar 
med markägarna inom dessa områden har inte inletts 
(se avsnittet om framtida naturreservat). Tittar man på 
effekterna i prioriteringslistan av dessa reservat så blir 
bilden betydligt bättre. Det kan också verka konstigt 
att flera avtal om intrångsersättning eller köp har gjorts 
inom gruppen 0-10 %. Detta är framför allt fastigheter 
inom naturreservat där avtalen blev klara under 
perioden 2000-2002, alltså innan den förtätade 
nyckelbiotopsinventeringen i skogen genomförts. De 
blivande reservaten uteslöts i inventeringen.  

Vattnet kastar sig utför branten ned 
mot Vättern. Västanå naturreservat. 
Foto Claes Hellsten. 
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Tabell 12 Avtal om köp eller intrångsersättningar under perioden 1999-2004 fördelade efter en 
grov skattning av respektive fastighets nyckelbiotopsandel av produktiv skogsmark. Endast 
fastigheter med minst 5 ha produktiv skogmark ingår i statistiken.

Andel nyckelbiotop + naturvärdeAv 
produktiv skogsmark 

Antal fastigheter Antal fastigheter med avtal i 
nr, bso eller nva 

> 70 % 7 2 

60-69 % 4 0 

50-59 % 6 2 

40-49 % 5 0 

30-39 % 18 3 

20-29 % 11 0 

10-19 % 71 7 

< 10 % 279 18 

NOKÅS och Ädellövsbidrag 

Skogsvårdsstyrelsen har arbetat ganska intensivt med både NOKÅS6 och bidrag för ädellöv-
föryngring. Ofta har båda dessa verktyg blivit aktuella i kombination med ett naturvårdsavtal 
eller ett biotopskydd i en paketlösning med en markägare. NOKÅS har i grunden en viktig 
funktion i Vätterbrantsområdets alla skötselkrävande miljöer. Till exempel kan det användas i 
ett flertal nyckelbiotoper i ”odlingslandskapet”. Tyvärr är summan Skogsvårdsstyrelsen kan 
fördela liten varför verktyget totalt sett får ganska liten effekt. Mycket av Vätterbranternas 
biologiska mångfald är knuten till löv i allmänhet och ädellöv i synnerhet. Därför är alla in-
satser som kan öka andelen löv i landskapet positivt. Ädellövbidraget kan på lång sikt få po-
sitiva effekter och generera biologiskt intressanta ädellövträd, även om syftet med plantering-
arna framför allt är produktion av lövvirke. I den samlade genomgången av Vätterbranternas 
naturvärden har ett flertal viktiga ädellövområden pekats ut (Jonsson, P. 2004). I framtiden är 
det ur naturvårdssynpunkt önskvärt att Skogsvårdsstyrelsen försöker stimulera ädellövföryng-
ring till dessa delar av Vätterbranterna.   

                                                          
6 NOKÅS Bidrag för Natur Och Kultur Åtgärder i Skogen. 

Sammanfattning av ar-
betet med att ekono-
miskt ersätta de fastig-
heter som har den störs-
ta andelen nyckelbiotop: 

En mindre del av 
arbetet är gjort men 
mycket återstår. 
Skogsvårdsstyrel-
sen och Länsstyrel-
sen kommer att 
fortsätta att priorite-
ra de mest berörda 
fastigheterna enligt 
fastighetsanalysen 
Arbetet kommer att 
ta lång tid eftersom 
medlen till områ-
desskydd fördelas 
årsvis.
Flera av fastighe-
terna kommer att 
kunna ersättas ge-
nom framtida natur-
reservat.
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Tabell 13 Bidrag för föryngring av ädellövskog utbetalade mellan 1999 och våren 2004. 

Namn Åtgärd Areal (ha) 

Sjöryd 3:1  Nyetablering av ädellöv 4,5 

Tykavik 1:4  Röjning ädellöv 1,5 

Bunnström 10:1  Röjning ädellöv 2,5 

Aranäs 1:17  Återväxtåtgärder ädellöv, gräsbekämpning och 
plantröjning

3,0

Aranäs 1:17  Nyetablering av ädellöv 0,9 

Aranäs 1:17  Nyetablering av ädellöv 0,8 

Aranäs 1:17  Nyetablering av ädellöv 0,5 

Dunarp 1:1  Nyetablering av ädellöv 2,0 

Östanå 1:6  Röjning ädellöv 8,0 

Östanå 1:6.  Stängsling och nyetablering ädellöv 12,0 

SUMMA 10 st 35,7 

Tabell 14 NOKÅS bidrag utbetalade mellan 1999 och våren 2004. 

Fatighet Åtgärd Areal (ha) 

Kåveryd 1:1  Genomgallring av igenväxande lövdominerad  
betesmark.

5,0

Kåveryd 1:1 Huggning i nyckelbiotop för att gynna lövvärden av 
asp i första hand. 

4.5

Aranäs 1:17 Naturvårdande huggning i naturvärde. 3,0 

Östanå 1:6 Naturvårdande huggning för att lyfta fram ädellöv 
på holmari inägomark. 

1,5

Gudmunderyd 4:1 Bortförsel av GROT för att gynna markflora.  
Nyhamling av ask. 

4,5

Vässingarp 1:4 Restaurering av tidigare hamlade askar inom 
nyckelbiotop. 

1,0

Tykavik 1:4 Ljushuggning av större ekar och kulturlämningar. 2,5 

Kabbarp 2:1 Ljushuggning av jätteekar. 4,7 

Natura 2000 
Natura 2000 är ett nätverk av skyddade naturområden i Europa och en del av EU:s miljösam-
arbete. Natura 2000-områdena kan se mycket olika ut, men gemensamt för dem är att de är ett 
urval av den värdefullaste naturen i Europa. I Vätterbranterna ingår t.ex. Vättern, små dam-
mar med större vattensalamander (Triturus cristatus), lövskogar i Västanå naturreservat och 
betesmarker vid Fingalstorp. Gemensamt för dessa är att Sverige som nation har förbundit sig 
att bevara områdenas naturvärden, t.ex. att vattensalamandern skall finnas kvar och att be-
tesmarkerna skall betas. 
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Närheten till Vättern ger ett milt klimat. Foto Peter Jonsson. 

I Östra Vätterbranterna finns 26 Natura 2000 områden som har beslutats av Sveriges regering 
att ingå i nätverket. De första områdena kom med redan 1997 och nätverket har därefter suc-
cessivt kompletterats. Den senaste kompletteringen gjordes under 2003 och dessa områden 
blev godkända av regeringen 2004. I Östra Vätterbranterna tillkom 9 nya Natura 2000-
områden 2004. Av dessa har 8 framkommit som en del av Östra Vätterbrantsprojektet, bland 
annat 6 områden i odlingslandskapet, varav 4 ligger i LEKO-området. Endast markägare som 
frivilligt velat bevara sina betesmarker för framtiden inom ramen för Natura 2000 har tagits 
med. 
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Tabell 15  Natura 2000-områden i Vätterbranterna.

Namn Typ År för 
beslut
av re-
gering.

Ytterligare
skydd 

Som ett 
resultat
av ÖVB-
projek-
tet

Ingår i 
LEKO-
områ-
det

Ingår i 
WWF-
projekt

Areal 
(ha)

Ramlaklint och Uv-
aberget

Barrskog 1997 Naturreservat Nej Nej Nej 26 

Girabäcken Ädellövskog 1997 Naturreservat Nej Nej Nej 9 

Huluskogen (angrän-
sande till ÖVB) 

Barrskog 1997 Naturreservat Nej Nej Nej 39 

Västanå Ädellövskog 1998 Naturreservat Nej Ja Nej 142 

Ören Vatten 1998 Nej Nej Nej Nej 925 

Vista kulle Lövskog 1998 Naturreservat Nej Nej Nej 13 

Jordanstorp Barrskog 1998 Naturreservat Nej Nej Nej 15 

Huskvarnabergen Ädellövskog 1998 Naturreservat Nej Nej Nej 61 

Vättern (södra) Vatten 1998 Nej Nej Nej Nej 49557 

Vretaholms ekland-
skap

Ekhagmark 2000 Naturreservat Ja Nej Nej 72 

Brattaberget Barrskog 2000 Naturreservat Nej Nej Nej 24 

Örserum Hagmark 2002 Nej Nej Nej Nej 8 

Prästekvarn Vattensalamander 2002 Nej Nej Nej Nej 0,2 

Högaberg Vattensalamander 2002 Nej Nej Nej Nej 0,2 

Kabbarp Vattensalamander 2002 Nej Nej Nej Nej 0,2 

Svarttorp (angränsan-
de till ÖVB) 

Vattensalamander 2002 Nej Nej Nej Nej 0,2 

Strömsholms-skogen Lövsumpskog 2002 Blivande na-
turreservat 

Nej Nej Nej 7 

Fattarp Betesmark 2004 Nej Ja Nej  7 

Vändelstorp Betesmark 2004 Nej Ja Nej  5 

Öland  Betesmark 2004 Nej Ja Ja  7 

Råbyskogen Barrskog 2004 Blivande na-
turreservat 

Nej Nej Nej 117 

Grav Ädellövskog 2004 Blivande na-
turreservat 

Ja Ja Nej 17 

Stickellösa Betesmark 2004 Nej Ja Ja  7 

Fingalstorp Betesmark 2004 Nej Ja Ja Nej 11 

Fåglarödjan Lövskog 2004 Naturreservat Ja Nej Nej 5 

Tokeryd Betesmark 2004 Nej Ja Ja  6 

Summa       599 

    (exkl. Vättern och Ören) 
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Nyckelbiotopsamråd och åtgärdsplaner 
Det mesta av naturvårdsarbetet resulterar inte i något områdesskydd. Projekt Östra Vätter-
branterna är inte heller något projekt som enbart syftar till att skydda områden som naturre-
servat eller biotopskydd. Mycket av arbetet har fokuserats på att uppmärksamma och sprida 
kunskap om områdets naturvärden, liksom att försöka få fler markägare att ta naturvårdshän-
syn vid sitt dagliga brukande av jord och skog. I detta sammanhang är de samråd som skall 
göras inför åtgärder i nyckelbiotoper i skogen och i jordbrukslandskapet mycket betydelseful-
la. Det råder samrådsplikt enligt 12 kap 6 § miljöbalken för åtgärder som på ett väsentligt sätt 
kan påverka naturmiljön inom nyckelbiotoper, det vill säga det mesta.  

Under perioden 2002 till 2004 har Skogsvårdsstyrelsen genomfört 37 samråd i nyckel-
biotoper i skogen. Några av dessa har gått vidare till biotopskydd eller naturvårdsavtal. 
Skogsvårdsstyrelsen har prioriterat de fastigheter som i störst utsträckning berörs av nyckel-
biotoper enligt fastighetsanalysen. Dessutom har Skogsvårdsstyrelsen genomfört 14 st. sam-
råd i nyckelbiotoper i odlingslandskapet, framför allt i övergångsmiljöer mellan jordbruks-
mark och skogsmark. Vätterbrantprojektet har utvecklat samarbetet mellan Skogsvårdssty-
relsen och Länsstyrelsen i de biologiskt värdefulla övergångszonerna mellan jordbruksmark 
och skogsmark. Ibland har Skogsvårdstyrelsen kanske formellt sett varit ute och gett råd väl 
långt ute hagmarkerna och ibland kanske Länsstyrelsen har varit väl långt inne skogen. Det 
intensiva samarbetet och kommunikationen mellan myndigheterna har gjort att detta aldrig 
blivit ett problem, utan tvärtom. Det ibland överlappande samarbetet har gagnat både mark-
ägaren och den biologiska mångfalden. Myndigheterna har talat med en tunga och kommit 
med samstämmiga råd.  

Tabell 16 Samråd i nyckelbiotoper i skogen och i odlingslandskapet 2002-maj 2004. Vissa 
nyckelbiotoper i odlingslandskapet ligger definitionsmässigt i skogen och tvärtom.

Myndig-
het

Samråd nb 
i skog 

Samråd nb i 
odlingsland-
skap

Samråd nb odl. i 
samband med kom-
biplansarbete

Nb odl. som ej har haft 
särkilt samråd men som 
ingår i åtgärdsplaner7

SVS 37 14 - - 

LST - 41 54 Ca. 50 

Skogsdagar, exkursioner, tidningsartiklar mm. 
Under Vätterbrantsprojektets gång har ett flertal exkursioner och skogsdagar hållits. På dessa 
har enigheten mellan produktion och miljöintressena varierat, men alla har bidragit till att 
föra arbetet och samarbetsprocessen framåt. Under processens gång har samstämmigheten i 
fält ökat.  

Skogsvårdsstyrelsen har arrangerat 5 skogsdagar, några av dem i samarbete med LRF:s 
lokalavdelningar. Södra har också haft egna skogsdagar, bland annat en större exkursion i 
september 2002 där ett flertal organisationer var inbjudna för att diskutera nyckelbiotopsin-
venteringen. LRF och Södra har haft en egen exkursion med riksdagsmän för att lobba för 
produktionsintressen och äganderättsfrågor. Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen har ar-

                                                          
7 Områden med tilläggsersättning i EU:s miljöersättningsprogram ska ha en så kallad åtgärdsplan 

Samarbetet mellan 
Skogsvårdsstyrelsen 
och Länsstyrelsen i 
övergångszonerna mel-
lan jord och skog har ut-
vecklats mycket. Detta 
har varit värdefullt både 
för den biologiska mång-
falden och för markäga-
ren som fått samstäm-
miga råd. 
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rangerat exkursioner för Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Skogsvårdsstyrelsens styrelse, 
andra Länsstyrelser m.fl. Flera gånger har LRF deltagit på dessa exkursioner.  

Länsstyrelsen arrangerade, i samarbete med Skogsvårdsstyrelsen, CBM:s8 höstexkur-
sion i Vätterbranterna 3 oktober 2003. Omkring 100 personer deltog och hela exkursionen 
hölls inom LEKO-området. (En detalj i arrangemanget var att en markägarfamilj stod för 
lunch och kaffe. Det är viktigt att när det är möjligt göra så att markägare inom området kan 
göra en liten vinst på naturvärdena. Svårigheten är att finna metoderna och tillfällena för 
det). 

CBM exkursionen i Vätterbranten hösten 2003. Restaurerad betesmark i byn Öland.  
Foto Lone Möller.  

Press
Pressen har flera gånger skrivit om Vätterbrantsprojektet. Ett urval av rubriker återfinns i bi-
laga 3. Ibland har skriverierna varit negativa, ibland felaktiga men oftast har artiklarna varit 
positiva utan att för den skull sticka under stol med svårigheterna att förena produktions- och 
miljöintressena. Positiv press om samarbetet har tillfört extra kraft till projektgruppen och 
stärkt viljan att uppnå positiva resultat.

Gränna seminarium
Gränna Skogsgrupp har 1999, 2001 och 2003 arrangerat ”Gränna seminariet”, ett seminarium 
inriktat på frågor kring naturvård och biologisk mångfald. 1999 var temat ”Berguv och bark-

                                                          
8 CBM = Centrum för biologisk mångfald 
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snäckor – seminarium om Vätterbranten”, 2001 var temat "Tjäderklocka, Odinsvala och 
Tofsmes - fåglar som miljöindikatorer i skogslandskapet” och 2003 ”Lövskog - naturbruk för 
biologisk mångfald”. Gränna skogsgrupp har med små medel lyckats samla ihop mycket in-
tressanta föredragshållare och ordna välarrangerade exkursioner. Gränna seminariet 200X ar-
rangerade Gränna Skogsgrupp i samarbete med projektgruppen. Bland annat så stod Södra 
för en av exkursionerna.  

Tjädern är ett exempel på en art som kan gynnas genom samverkan på landskapsnivå.  
Foto Claes Hellsten. 

Fast utställning på Gränna museet
Gränna Skogsgrupp arbetar i samarbete med Länsstyrelsen under våren 2004 med en fast ut-
ställning på Gränna museet om Vätterbranternas natur. Utställningen syftar till att sprida in-
formation till framför allt turister om områdets naturvärden.  
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Bilaga 1 

Utdrag ur Projektbeskrivning för fas 2  
Texten är hämtad ur: Projektbeskrivning för fas 2 i Projekt Östra Vätternbranterna (dnr. 231-
9504-2000). Jonsson, P. 2001. 

Bakgrund till fas 2 av projektet 

Många brukare, ett mosaiklandskap och många skötselberoende naturvärden 
Sverige har i sin skogspolitik satt upp två jämställda mål, produktionsmålet och miljömålet. 
Ännu återstår mycket arbete för att uppfylla målen. Produktion och virkeskvalitet kan 
förbättras på flera punkter och lika så kan den biologiska mångfalden gynnas med en högre 
medvetenhet och ett större hänsynstagande. Kännetecknande för de Östra Vätternbranterna 
(och stora delar av Sydsverige i övrigt) är att landskapet är splittrat på många markägare och 
på många skiftande biotoper. Mindre områden med höga naturvärden ligger ofta utspridda 
med ren produktionsskog där i mellan. Många naturvärden är också kulturpåverkade. De har 
uppkommit genom människans brukande och är beroende av fortsatt skötsel för att inte 
förlora sina naturvärden. Det förkommer också områden där naturvärdena bäst gynnas genom 
att området får utvecklas fritt. 

En kombination av verktyg sannolikt det lämpligaste 
Landskapets småskalighet och fragmentering samt att många naturvärdena kräver ett aktivt 
brukande gör att traditionell reservatsbildning i flera fall inte är den lämpligaste lösningen. En 
kombination av ”naturvårdens verktyg” kan vara effektivare. Vi sidan om reservat kan det 
vara en god generell hänsyn enligt skogsvårdslagen, biotopskydd, naturvårdsavtal, bidrag, 
rådgivning och information, frivilligt avsättande och naturvårdande skötsel.  

Leko
En framkomlig metod kan vara att man väljer ut mindre områden, så kallade kärnområden, på 
1000-5000 hektar. Med gröna skogsbruksplaner som grund kombinerar man åtgärder för ett 
aktivt skogsbruk med åtgärder för att skydda och öka natur- och kulturvärden. Markägarnas 
delaktighet är mycket viktig för att arbetssättet skall bli framgångsrikt. Delaktigheten 
underlättas av att de gröna skogsbruksplanerna och rådgivningen syftar till att både öka 
virkesproduktionen och förbättra naturvårdshänsynen. Metoden har utvecklats under 
Skogsstyrelsens ledning inom LEKO-projektet1 och förutsätter ett nära samarbete mellan 
markägarna, Skogsvårdsstyrelsen, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och skogsbruket. LEKO 
står för LandskapsEkologiskt KärnOmråde 

                                                          
1 LEKO projektet = Naturskyddsmodell för södra Sverige - Landskapsekologiska kärnområden.  
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Kombiplan
ÖVB-projektet har vidareutvecklat LEKO-modellen till att även inkludera odlingslandskapet i 
kärnområdet. Odlingslandskapet och gränszonerna mellan skogs och kulturmark har ofta höga 
naturvärden varför en sådan samordning är mycket värdefull. Länsstyrelsens skötselplaner i 
odlingslandskapet vilka ger rådgivning vad det gäller jordbrukets produktions- och 
naturvärden kan utnyttjas till detta. Skötselplanerna tillsammans med de gröna 
skogsbruksplanerna bildar en Kombiplan för fastigheten.

Målsättning med fas 2 
Projektet kommer i fas 2 att arbeta dels inom hela Östra Vätterbranten och dels intensivt inom 
ett utvalt kärnområde. Den allmänna målsättningen för hela Östra Vätterbranten är: 

att hos markägare och allmänhet öka kunskapen om och förståelsen för hur naturvärdena 
inom Östra Vätternbranten kan bevaras och utvecklas. 

Målsättningar inom det utvalda kärnområdet är: 
att kombinera ett aktivt jord- och skogsbruk med åtgärder för att bevara, restaurera och 
nyskapa naturvärden. Även kulturvårdsåtgärder ska uppmärksammas. Åtgärderna ska 
planeras och genomföras i ett landskapsperspektiv med gröna skogsbruksplaner som 
grund. 
att utveckla, prova och utvärdera modeller för hur olika aktörer inklusive markägarna 
inom området kan samverka för att produktions- och miljömål ska nås 
att öka kunskaperna om och förståelsen för natur- och kulturvärden inom kärnområdet 
och hur dessa kan bevaras och utvecklas. 

Arbetsmetoder under fas 2 

Förtätad nyckelbiotopsinventering i skog i hela Östra Vätterbranterna 
De Östra Vätternbranterna är tämligen väl kartlagda och det är uppenbart att området 
innehåller flera naturtyper som bör prioriteras i naturvårdsarbetet så som ädellövskogar, 
branter med naturlövskog och strömmande vatten i lövskogsmiljö. Även det brutna och 
småskaliga odlingslandskapet hyser stora värden knutna till bland annat ängs- och 
hagmarkerna, brynmiljöerna, äldre hamlade träd, liksom en stor förekomst av jätteträd. Inom 
området finns också värdefulla barrskogsmiljöer. Det finns ej upptäckta eller registrerade 
nyckelbiotoper. Skogsvårdsstyrelsen kommer därför att genomföra en förtätad 
nyckelbiotopsinventering på de privatägda markerna inom hela Östra Vätterbrantsområdet 
under 2001-2002. Även Jönköpings kommun kommer att nyckelbiotopinventera sitt 
markinnehav. 

Val av LEKO-område 
Inom Vätterbranterna finns redan flera naturreservat, men dessa är inte tillräckliga för att 
säkra områdets mångfald. Som nämnts är också mycket av naturvärdena knutna till brukade 
miljöer och där är i många fall reservat inte den bästa skyddsformen. Samverkan mellan 
markägare och övriga aktörer i området är därför av största vikt, liksom att alla 
naturvårdsverktygen utnyttjas. Ett landskapsekologiskt kärnområde (LEKO) väljs med hjälp 
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av den naturvärdesinformation som finns. Faktorer som spelar in vid val av kärnområde är för 
utom naturvärdena även naturliga avgränsningsmöjligheter (både bilogiska och praktiska), 
fastighetsstruktur, antal markägare, fördelning mellan jordbruks- och skogsmark, förväntad 
tidsåtgång m.m.  

Målklassning av jordbruksmark och skogsmark - kombiplan 
Inom valt LEKO-område behövs detaljerad information var i de högsta naturvärdena ligger 
och vilka åtgärder som bäst bevarar och utvecklar dem. För skogen bör sådan information 
finnas på beståndsnivå vilket kan fås med hjälp av att gröna skogsbruksplaner upprättas för 
fastigheterna inom kärnområdet. Planerna skall subventioneras för att lättare få markägarna 
aktiva och positiva till projektet. Den gröna planen ger också markägarna kvalificerad 
rådgivning angående skogsproduktionen på fastigheten. Planen skall vara 
certifieringsanpassad. Genom målklassning av bestånden styrs skötselinriktningen. Valet av 
målklass utgår från beståndets skogliga och miljömässiga förutsättningar liksom fastighetens 
och det omgivande landskapets karaktär. De fyra målklasserna är:  PG (produktion generell 
hänsyn), PF produktion förstärkt hänsyn, NS (naturvård skötsel) och NO (naturvård orört). 
Naturvårdsambitionerna och detaljeringsnivån på skötselråden blir dock högre än vad som är 
brukligt. Detta är också naturligt eftersom kärnområdet är valt utifrån dess höga naturvärden. 

För odlingslandskapet fås detaljerad information och rådgivning angående jordbrukets 
produktion och miljö av Länsstyrelsens skötselplaner. Denna rådgivning skall vara gratis för 
markägarna. Inom många områden är naturvärdena knutna till kombinationen mellan skog 
och hävdad mark. Det är därför viktigt att skogsbruksplanläggaren och den som arbetar i 
jordbrukslandskapet inledningsvis arbetar parallellt och diskuterar dessa miljöer med 
varandra. 

Skogsbruksplanen och skötselplanen i jordbrukslandskapet bildar tillsammans  
en kombiplan för fastigheten.

Landskapsanalys, planläggare, subventionerade planer m.m. 
Innan fältarbetet görs en mycket översiktligt landskapsanalys över kärnområdet utifrån 
digitala data och enstaka fältbesök. Landskapsanalysen skall planläggarna ha i bakhuvudet 
när dessa gör avvägningar mellan produktion och miljö samt avvägningar mellan vilka typer 
av naturvärden som skall lyftas fram i skötselråden. Ett visst landskapsperspektiv kommer på 
så sätt med redan från början. 

Det är en fördel om samma planläggare gör samtliga planer i kärnområdet för att kunna 
ge likvärdiga skötselförslag inte bara utifrån beståndens förutsättningar utan även utifrån ett 
landskapsperspektiv. 

Vissa markägare har redan en grön plan. För att få en helhetsbild över kärnområdet är 
det viktigt att projektet även får tillgång till uppgifter från dessa planer. Markägare med 
gröna planer kan därför få en viss ersättning om de tillåter att deras plan används i projektet. 
De markägare som inte vill ha en grön plan kan få sin mark målklassad utan kostnad, 
målsättningen är dock att så många som möjligt skaffar sig en plan. Markägarna har 
möjlighet att låta en annan aktör än SVS att göra planen, t.ex. Södra, och få samma 
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subvention, förutsatt att den målklassning som gjorts av Skogsvårdsstyrelsen följs. Även 
dessa planer skall ingå i den avslutande sammanställningen. 

Med kombiplaner som grund (eller enbart målklassning + skötselplan i 
odlingslandskapet) kan sedan landskapsanalysen och naturvårdsplaneringen färdigställas. I 
dialog med markägarna väljs sedan vilka av naturvårdens verktyg som bör användas i de 
områden som hyser de högsta naturvärdena.  

Samarbete och information 
För att projektet skall bli framgångsrikt krävs det att Länsstyrelsen, Skogsvårdsstyrelsen, 
markägarrepresentanter, ideell naturvård och företrädare för skogsbruket samarbetar. Vid 
arbetet inom kärnområdena är samarbetet med de enskilda markägarna viktigt. Konkret och 
lättfattlig information inom Östra Vätternbranterna i allmänhet och LEKO-området i 
synnerhet är av största vikt under projektets alla faser.  
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Bilaga 2 

Slutrapport LEKO1, SVS Jönköping-Kronoberg
Författare: Torbjörn Swerre, Skogsvårdsstyrelsen Jönköping-Kronoberg 

Slutrapporten följer SKS PM med datum 2003-11-02. En revidering av rapporten har 
gjorts 2004-06-04.  

1. Motiv och naturvärdesanalys 
SVS F-G:s LEKOområde är en mindre del av ett större område ÖVB, ca 43 000 ha, i Östra 
Vätternbranterna (ÖVB) i Jönköpings län. I fortsättningen avses med ÖVB hela det 43 000 ha 
stora området där arbete bedrivs för att bevara och utveckla naturvärdena. Arbetet i ÖVB be-
drivs i projektform. I projektgruppen ingår länsstyrelsen i Jönköpings län, skogsvårdsstyrel-
sen, Södra, Lantbrukarnas riksförbund, Jönköpings kommun, Världsnaturfonden och Gränna 
skogsgrupp. Länsstyrelsen och skogsvårdsstyrelsen driver projektet. Beslut om verksamhet i 
projektet tas i samråd i projektgruppen. En lokal referensgrupp med 1 – 2 skogsägarrepresen-
tanter per socken finns också. 

Vid valet av LEKOområde inom Östra Vätternbranterna valdes Ölmstadsområdet ut 
som ett av tre alternativa områden. Prioriteringsgrunder förutom allmänt höga naturvärden 
var; landskapets morfologi – särskilt fördelningen skogslandskap – odlingslandskap (viktigt 
för kombiplanerna), områdets storlek – skulle vara tillräckligt stort, så att problemställningar 
med många fastigheter och många markägare kunde fångas upp samt nyckelbiotopstätt efter 
den ordinarie nyckelbiotopsinventeringen 1993 – 1998. 

2. Det valda området 
LEKOområdet liksom övriga delar av ÖVB kännetecknas av ett fragmenterat landskap med 
en stor variation av naturtyper. Här finns ädellövskog helt nära barrskog med boreal prägel. 
Ett småskaligt jordbrukslandskap förstärker mosaiken av naturtyper. Lövrika bryn med 
buskar, örter och välhävdade marker ger förutsättning för ett artrikt odlingslandskap. Många 
av naturvärdena har sina rötter i den gamla hävden, t ex den stora mängden hamlade träd. 
Topografin inom området är också mycket varierande, främst med förkastningsbranten ned 
mot Vättern. I det allmänt kuperade landskapet finns också ett flertal mindre sprickdalar. En 
stor del av LEKOområdet är också riksintresse för naturvården (NRO 06006, NRO 06008 c, d 
och f) 

LEKOområdet består av 103 brukningsenheter med 170 ägare med en total areal på ca 
4 700 ha, varav 2 200 ha är produktiv skogsmark. Medelarealen skog per brukningsenhet är 
21,6 ha. 68 brukningsenheter är större än 10 ha och 11 större än 50 ha. På ca 25 % av arealen 
finns sedan tidigare Gröna skogsbruksplaner. 

                                                          
1 LEKO, Landskapsekologiskt kärnområde 
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3. Projektorganisation LEKOområde Ölmstad 
Projektansvarig: Skogsvårdstyrelsen Torbjörn Swerre 
Övriga projektgruppsdeltagare: Länsstyrelsen Peter Jonsson och Johan Uhr, Södra Anders Jo-
hansson och Hans Harrysson (förtroendevald), LRF Ryno Andersson och Göran Karlsson, 
Jönköpings kommun Gunnel Holmberg, Gränna Skogsgrupp (grupp inom naturskyddsföre-
ningen) Claes Hellsten och Lars Söderström samt Världsnaturfonden Lotta Samuelsson. 

Verksamheten i LEKOområdet diskuteras också i ÖVBs lokala referensgrupp av 
markägare. 

4. Projektets genomförande och arbetssätt 
Projektet har i stort arbetat med två huvudsakliga områden dels att finna och säkerställa na-
turvärden, både i skogs- och odlingslandskapet, dels att finna lämpliga arbetsformer gentemot 
markägarna för detta. Skogsvårdsstyrelsen och länsstyrelsen har drivit arbetet gemensamt. I 
princip har SVS haft ansvaret på skogsmark, förutom arbetet med reservaten, och 
länsstyrelsen för reservaten och arbetena inom odlingslandskapet. Samordning mellan SVS 
och lst har gjorts för vissa trädbärande marker, t ex gemensamma samråd med markägare på 
”mittemellanmarker” och skogsbeten. Arbetet inom LEKO-området har följts, påverkats och 
stimulerats av diskussionerna inom projektgruppen. 

Liksom i hela ÖVB har inom LEKOområdet gjorts förstärkt NBI på skogsmark samt 
jätteträdsinventering och NBI i odlingslandskapet. Dessutom har på alla fastigheter inom 
LEKOområdet gjorts en målklassning av alla skogsbestånd med naturvärden. 
Produktionsskogen har på grund av områdets storlek inte kunnat målklassats. 
Målklassningen har gjorts enligt skogsstyrelsens Grön plan-system. Särskilda skötselplaner 
för odlingslandskapet har också tagits fram specifikt i LEKO-området. Dessa har gjorts 
fastighetsvis och där även skog finns på fastigheten har totala skötselplaner, sk kombiplaner, 
tagits fram. Odlingslandskapet och gränszonen mellan skogs- och kulturmark har ofta höga 
naturvärden varför en sådan samordning är värdefull.  

Projektet har också arbetat med att utveckla datorstöd för fastighetsvis analys av 
mängden naturvärden på de enskilda fastigheterna samt fastighetsövergripande biologisk 
analys av naturvärden Analyserna har gjorts för hela ÖVB. LEKOområdet har för flera delar 
i detta arbete varit pilotområde. Dessa båda analyser är nödvändiga för naturvårdsarbeten 
inom större områden både för att bli medveten om konsekvenserna för markägare, som har 
hög andel naturvärden på sina fastigheter, och som underlag för rådgivning, information, 
bidrag, säkerställandearbete mm  

På grund av LEKO-områdets storlek har arbetena inte kunnat avslutas. Detta beror inte 
bara på bristande resurser i förhållande till områdets storlek utan också på att lång tid behövs 
för att främst ändra och påverka attityder hos markägarna  

5. Resultat 

Inventeringar 
Inom LEKOområdet har på skogsmark 81 nyckelbiotoper och 52 naturvärden på tillsammans 
236 ha hittats. Detta motsvarar 10,5 % av den produktiva skogsmarksarealen. En del av denna 
areal utgörs av tekniska impediment i branten mot Vättern.  
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Länsstyrelsen har vid inventering av odlingslandskapet (trädbärande marker) i 
LEKOområdet hittat 104 objekt på ca 200 ha. Materialet har tre klasser varav klass 3 
motsvarar SVS objekt med naturvärde. Övergången mellan odlingslandskap och skog är ofta 
flytande. Ca 1/3 av arealen i länsstyrelsens inventering bedöms beröra skogsmark. Detta 
motsvarar 3 % av den produktiva skogsmarksarealen inom området. Dessutom har 59 
enskilda träd eller trädgrupper, som fyller kriterierna för jätteträd hittats inom LEKOområdet 
genom länsstyrelsens jätteträdsinventering. 

Den skyddsvärda naturen fördelar sig ojämnt på fastigheterna. På 10 fastigheter är 
andelen skyddsvärd natur mer än 50 % av den produktiva skogsmarksarealen och på 25 
fastigheter mer än 10 %. 

Reservat 
Lövrikedomen, både av ädellöv och triviallöv, är stor i LEKOområdet och tillhör de priorite-
rade miljöerna för skyddsarbetet.  

Västanå, 144 ha, länets största och artrikaste ädellövskogsreservat, kommer att utökas 
med 18, 7 ha utmed Röttleån. Ett köp och två intrångsersättningar är klara. Även 
föreskrifterna för det ursprungliga reservatet kommer att skärpas och granbestånd inom 
reservatet att omföras till ädellövskog. 

Grav, ca 70 ha, rasbranter och ädellövskogsraviner. Förhandling om köp eller 
intrångsersättning pågår. Ett köp och en intrångsersättning är klar. 

Ytterligare ett område om 40 ha med blandlövskog är aktuellt för reservatsbildning. 
Markägaren är kontaktad. 

Biotopskydd  
6 biotopskydd är avslutade. Inga andra är ännu påbörjade. De avslutade biotopskydden är : 
2 Ras- eller bergbranter. 1,1 ha  
2 Naturskogsartade skogar. 4,7 ha. 
2 Ravinskogar 
Ädellövskog och blandlövskog (ädellöv/ordinärt löv) är de dominerande skogstyperna i de 
avsatta biotopskyddsområdena. 

Naturvårdsavtal 
2 naturvårdsavtal, ett på 52,8 och ett på 3,5 hektar, är avslutade. Båda naturvårdsavtalen är på 
hagmarker med blandad ädellöv- och ordinär lövskog.  

Tre markägare har under december 2003 anmält intresse för naturvårdsavtal.  

Planer mm, 

Målklasser  
Inom Lekoområdet är alla skogsbestånd (avdelningar) med naturvärden på samtliga 
fastigheter målklassade enligt systemet i skogsstyrelsens Grön skogsbruksplan. Rena 
produktionsbestånd med generell hänsyn är inte målklassade om skogsbruksplan inte har 
gjorts.  
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Målklassning, se också bifogad karta. 

41 fastighetsvisa kombiplaner är gjorda. Dessa innehåller bl a målklassning och konkreta 
skötselförslag för både skogs- och odlingslandskapet. Vid målklassningen och skötselförsla-
gen har landskapsperspektivet beaktats. Även fastighetens forn- och kulturlämningar är med-
tagna i planen.  

7 subventionerade Gröna skogsbruksplaner är gjorda, 5 av SVS och 2 av SÖDRA 

6. Kostnader
Skogsvårdsstyrelsens arbete inom LEKOområdet har bekostats av 500 000 kr från skogssty-
relsens LEKOanslag. Världsnaturfonden har lämnat 100 000 kr i stöd till den skogliga 
målklassningen. Till detta kommer 971 000 kr i direkta markägarersättningar för biotopskydd 
och naturvårdsavtal samt de medel som förbrukats av skogsvårdsstyrelsen för dessa arbeten. 
Inom området har också ordinarie och fördjupad nyckelbiotopsinventering utförts. 

För projektarbetet har i området utförts 160 tjänstgöringsdagar av skogsvårdstyrelsen. 
Huvuddelen av dessa har gått till rådgivning och information, där bl a utvecklingen och 
framtagandet av kombiplanerna ingår. Ca 1/3 har gått åt till skogsvårdsstyrelsens 
målklassningsarbete. Arbete har också lagts ner på att hitta tekniker för och att göra 
fastighetsvisa sammanställningar av naturvärden med hjälp av datorstöd. 32 000 kr har 
betalts ut till subvention av Gröna planer. För 2004 finns 22 000 kr sparade som kommer att 
gå till fortsatt arbete med kombiplaner. 

Länsstyrelsen har inom LEKOområdet främst bekostat arbetet med upprättandet av 
skötselplaner i odlingslandskapet (ingår i kombiplanerna) samt arbete med reservatsbildning. 
Länsstyrelsen har också stått för flera inventeringar odlingslandskapet och flygbildstolkning 
av lövskog i hela ÖVB, som utnyttjats i arbetena inom LEKOområdet. Världsnaturfonden 
lämnar också stöd till stängsling och viss restaurering av naturbetesmarker. Ett femtontal 
objekt inom LEKOområdet är aktuella för detta stöd. 

7. Diskussion och analys 
LEKOområdet är en del, 4 700 ha, utav det 43000 ha stora ÖVBområdet. Syftet med att ta ut 
en del av detta stora område var att mer koncentrerat kunna arbeta för att hitta former för ar-
betet med att bibehålla och öka naturvärdena inom området samtidigt som också produk-
tionsintressena tas tillvara. Avgörande för resultaten är att alla aktörer, det gäller såväl myn-
digheter, markägarnas intresse- och serviceorganisationer, ideell naturvård inom området som 
markägarna själva accepterar och arbetar mot samma mål. Viktiga nycklar för detta är infor-
mation, dialog och förtroende mellan parterna. Tanken är att efter vunna erfarenheter och en 

Målklass Antal 
avdelningar 

Hektar % av 
produktiv 
skogsmark 

PF (Produktion förstärkt hänsyn) 12 4 0,2 

NS (Naturvård skötsel) 160 240 10,9 

NO (Naturvård Orörd) 85 160 7,3 
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mer intensiv period med verksamhet inom LEKOområde Ölmstad efter hand välja ut nya om-
råden inom ÖVB för mer koncentrerade insatser. 

Projektgruppen har varit till stor nytta för projektet dels för diskussioner om 
verksamheten inom området och förankring av verksamheten hos markägarna. Särskilt 
betydelsefull är den personkännedom om markägarna och det förtroende från dessa som 
framförallt LRF har. Även att SÖDRA deltar projektet har stor betydelse för förankringen 
hos markägarna. Representanterna för de olika organisationerna inom projektgruppen har 
också olika särintressen att tillvarata och måste respekteras för detta. 

Informationen kring nyckelbiotopsinventeringen har fått mycket kritik från vissa av 
markägarna trots stora insatser. Innan inventeringen fick en ägare för varje fastighet ett brev 
om att NBI skulle utföras under säsongen 2001 i hela ÖVB. Samtidigt inbjöds också till 
informationskväll, varav två genomfördes i de socknar där LEKOområdet är beläget. 
Information om ÖVB och NBI kom också ut i artiklar i Land, Smålandsbygdens tidning och 
Jönköpingsposten. Efter inventeringen informerades markägarna med brev om sina 
naturvärden samt inbjöds till en informationskväll. 

Kritiken från markägarna har framförallt gällt att man inta exakt vet när inventeraren är 
på fastigheten och att man inte erbjudits möjlighet att vara med under inventeringen. Även 
att informationen efter inventeringen kommit i ett brunt kuvert istället för genom personlig 
kontakt har kritiserats. Jämförelse har gjorts med målklassningen i odlingslandskapet där 
markägaren personligt kontaktades innan inventeringen och erbjöds att vara med. Detta 
upplevdes mycket positivt av markägarna. 

Responsen på erbjudandet av Gröna skogsbruksplaner till reducerad kostnad, ca 50 %, 
blev låg. En anledning till detta är att fastigheterna inom området är små (21, 6 ha prod 
skogsmark) och att de inte anser sig behöva någon skogsbruksplan. De flesta av de större 
fastigheterna hade plan sedan tidigare. En annan trolig anledning kan vara en viss 
misstänksamhet mot myndighetsinsyn. 

Genom att en fördjupad nyckelbiotopsinventering är gjord inom LEKOområdet 
minskar behovet av målklassning. En fastighetsövergripande långsiktig strategisk plan för att 
behålla och öka naturvärdena inom området borde kunna arbetas fram med utgångspunkt 
från NBI som alternativ till målklassningen. Detta förutsätter dock att kunskaperna om 
områdets naturvärden är goda. I detta projekt kommer målklassningen att användas i 
kombiplanerna och parallellt med en analys av NBI för mer långsiktiga överväganden.  

ÖVBprojektet och därmed LEKOområdet har uppmärksammats i ett riksperspektiv av 
bla naturvårdsverket och LRF. Naturvårdsverket följer hur projektet arbetar med lokal 
förankring och LRF är engagerade i äganderättsliga frågor. Södra centralt har också 
engagerat sig i projektet. Bl a har exkursion anordnats för riksdagsmän och juridisk 
utbildning i äganderättsfrågor för förtroendemän. 

Arbetet inom LEKOområdet och ÖVB tar tid och måste få ta den tid som behövs. 
Markägare måste ofta genomgå en mental mognadsprocess innan de tar till sig informationen 
att de har naturvärden på sina fastigheter som innebär restriktioner. Tid behövs sedan också 
för att komma fram till beslut vad man ska göra med sina naturvärden. Uppmärksamheten 
utifrån med diskussion om ifrågasättande av NBI och äganderättsliga frågor har också gjort 
att arbetet blir mer tidskrävande.

Personliga kontakter med besök ute på fastigheten, för att på plats ge information om 
naturvärdena och hur dessa bör hanteras, är resurskrävande men den effektivaste metoden. 
Alla markägare med stor andel höga naturvärden bör få ett sådant besök. Formella samråd 
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om åtgärder i visst objekt ligger då vid sidan av den mer övergripande informationen om 
naturvärdena på fastigheten. 

8. Sammanfattning 
Avgörande för resultaten inom LEKOområdet är att alla aktörer, det gäller såväl myndigheter, 
markägarnas intresse- och serviceorganisationer, ideell naturvård inom området som mark-
ägarna själva accepterar och arbetar mot samma mål. Viktiga nycklar för detta är information, 
dialog och förtroende mellan parterna. Det viktigaste medlet är den individuella rådgivningen. 
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Bilaga 2 A 

Aktiviteter inom LEKO-område Ölmstad 2001 – 2003 
En informationsomgång med två informationsmöten per socken i hela ÖVB. Där LEKO-
området berördes informerades särskilt om detta. Vintern – våren 2001.  
Två utskick med information till samtliga markägare inom LEKO-området med information 
om området och planerade aktiviteter inom detta. Våren och hösten 2001. 
Särskilda skötselplaner för odlingslandskapet har gjorts på 41fastigheter. Att ta fram totala 
fastighetsvisa skötselplaner (kombiplaner), där både jord och skog ingår, är en vidareutveck-
ling av SKS LEKOmodell. Odlingslandskapet och gränszonen mellan skogs- och kulturmark 
har ofta höga naturvärden varför en sådan samordning är värdefull. 2001, 2002, 2003. 
Fördjupad nyckelbiotopsinventering på skogsmark inom LEKOområdet och hela ÖVB 2001.
Målklassning av skogsmark. Endast NS- och NO bestånd samt vissa viktigare PF-bestånd 
kartlades och beskrevs. Målklassningen har till största delen finansierats av Världsnaturfonden. 
2001.
Skogsbruksplanläggning, Gröna planer med subvention 2001 och 2002. Kombiplanerna klara 
2003.
Informationsbrev ställt till en ägare per fastighet. I brevet fanns alla fastighetens naturvärden 
med beskrivningar och kartor. Förutom resultaten från den fördjupade nyckelbio-
topsinventeringen togs också resultaten med från ordinarie NBI (utsänt tidigare 1996-98) samt 
länsstyrelsens inventering av nyckelbiotoper i odlingslandskapet från 1999. 2002. 
Informationsträff, förlagd till Ölmstad, efter genomförd fördjupad NBI. 55 deltagare. 2002.
Fastighetsanalys av främst omfattningen av skyddsvärd mark, d v s skogsvårdsstyrelsens 
nyckelbiotoper och objekt med naturvärden samt länsstyrelsens nyckelbiotoper i odlings-
landskapet.2002. 
Individuell rådgivning både direkt på efterfrågan från skogsägaren eller systematiserat genom 
skogsvårdsstyrelsen eller länsstyrelsen. I en del fall har rådgivningen övergått i formella 
samråd eller biotopskydd/naturvårdsavtal. Skogsvårdsstyrelsen har genomfört ca 40 
individuella rådgivningar och fyra samråd. 
Länsstyrelsen har genomfört 10 särskilda samråd avseende nyckelbiotoper i odlingslandskapet 
vid sidan av det ordinarie rådgivningsarbetet i odlingslandskapet. 
Arbete med biotopskydd, naturvårdsavtal, NOKÅS och ädellövbidrag samt länsstyrelsens 
arbete med reservat. 
Skogsdag i LRFs regi om naturvärden inom området och möjligheterna att bevara och för-
stärka dessa. LST, SÖDRA och SVS var medverkande, ca 40 deltagare.2002
Skogskväll om röjning i Ölmstad. 40 deltagare. 2003.
Skogsdag Stickelösa. Naturvård och skogsproduktion. 20 deltagare. 2003.
Övriga aktiviteter; Exkursioner i samband med Grännagruppens seminarium (20 deltagare) 
och CBMs höstexkursion (80 deltagare). Besök från andra länsstyrelser, bla Västerbotten. 
Naturvårdsverket, skogsstyrelsen, riksantikvarieämbetet har också besökt ÖVB
LRF och SÖDRA har också hållit exkursioner, bl a för länets riksdagsmän, med punkter och 
problemställningar inom LEKO-området.
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Bilaga 2 B Sammanställning 
LEKOOMRÅDE ÖLMSTAD, F-LÄN 

Namn:  Lekoområde Ölmstad  
Naturvårdsprofil: Fragmenterat landskap med många naturtyper 
Län:  Jönköpings län 
Kommun:  Jönköping 
Antal fastigheter: 127 
Antal markägare: 170 
Totalareal:  4 700 
Areal skogsmark: 2 200 
Naturvårdsavtal: 56,3 ha, 2st.  
Biotopskydd:  8,8 ha, 6st. 
Naturreservat:  129 ha, 3 st. * 
Naturvärden:  75,2 ha 52 st. 
Nyckelbiotoper:  160,7 ha 81st. ** 
Grön plan:  7 stycken (nya) 

* Uppgifterna för reservat avser ny areal, två nya områden samt utökning av ett befintligt reservat. De nya 
reservatsbildningarna är inte helt klara. 
** Till detta kommer 104 objekt om ca 200 ha på trädbärande marker från länsstyrelsens inventering i 
odlingslandskapet  



BILAGA 2 C 9

Bilaga 2 C 



BILAGA 3 1

Bilaga 3 

Några tidningsurklipp 

Rubriker från några av de tidningsartiklar om Östra Vätterbrantsprojektet.  
Exemplen är hämtade från LAND Lantbruk, LAND Skog och Jönköpings-Posten. 


