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Förord 

Kungs-Barkaröområdet är beläget mellan Köpings och Kungsörs tätorter i 
Västmanlands län.  

Projektet omfattar två etapper: 

Etapp I syftar till att ta fram denna strategi för bevarande och utveckling. 

Etapp II avser att genomföra de åtgärder/aktiviteter som anges i strategin. 

 

Styrgruppen för projektet Kulturlandskapet i Kungs-Barkarö har vid möte den  
31 augusti 2009 beslutat överlämna denna strategi till Länsstyrelsen, 
Skogsstyrelsen, Köpings- och Kungsörs kommuner samt till LRF för slutligt 
ställningstagande utifrån respektive myndighets/organisations ansvarsområde.  

Köpings kommuns miljökontor har deltagit i projektets arbetsgrupp. Köpings 
kommun har också genom miljökontoret lämnat synpunkter på Remissversion 
2009-05-29 av strategin. 

 

Västerås och Kungsör den 31 augusti 2009  
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Sammanfattning 

Geografisk avgränsning 
Projektområdet, utgörs av jordbrukslandskapet mellan tätorterna Köping i norr 
och Kungsör i söder, Valskog i väster och Mälaren i öster och redovisas på kartan 
på sidan 12. Området har en spännande historia med bl.a. en kungsgård på 1300-
talet i Kungs-Barkarö by. Gustav Vasa grundade på 1530-talet Kungsörs 
Kungsgård, av vilken endast spår finns kvar idag. Området är framför allt känt för 
sina stora naturvärden knutna till de 1832 fridlysta ekarna, ädellövhagmarkerna 
och de mera slutna ädellövlundarna. Området är av riksintresse och anses också 
vara av europeiskt intresse p.g.a. sin förekomst av gamla, grova ekar.  

Huvudmål – syfte med projektet 
Huvudmålet för projektet är att ha fortsatt fokus på Kungs-Barkarö och klara 
ut hur vi utvecklar allt det som vi gemensamt hittills har uppnått. Projektet 
syftar till att få klarhet och samsyn kring hur värdefullt området är, att bevara och 
utveckla områdets natur- och kulturmiljövärden genom produktion av natur- och 
kulturmiljövård, att utveckla de areella näringarna på ett hållbart sätt och få fler 
betesdjur till området samt att ge förutsättningar för annat företagande inom 
friluftsliv, turism etc.  

Projektets två etapper 
Projektet omfattar två etapper.  
Etapp I gäller upprättandet av denna strategi, som avses utgöra underlag för 
konkreta åtgärder för att bevara områdets natur- och kulturmiljövärden och för att 
utveckla näringslivet. Arbetet har genomförts enligt en för projektet upprättad 
projektplan. Att hitta bra arbetsformer och arbetsprocesser mellan myndigheter, 
markägare/lantbrukare/arrendatorer, andra företagare och organisationer, har varit 
en nyckelfråga i projektet. Information och dialog har skett enligt en särskilt 
upprättad informations- och kommunikationsplan. 
Etapp II omfattar genomförandet av strategin. 

Övergripande mål för bevarande och utveckling 
I strategin redovisas en vision för bevarande och utveckling av området. Utifrån 
den anges ett antal övergripande mål som behandlar följande: 
- Landskapsbilden bevaras 
- Näringsliv, kulturmiljövärden och biologisk mångfald utvecklas 
- Samsyn mellan boende och verksamma i området, myndigheter m.fl. 
- Produktion av naturvård och kulturmiljövård ska löna sig 
- Markägarna ska känna till vilka värden som finns på fastigheten 
- De historiska och biologiska värdena ska visas upp 
- Området görs ännu mera känt 
- Nyckelpersoner för genomförandet av strategin är de som äger mark och 
produktionsresurserna. 
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Åtgärder  
Utifrån redovisade övergripande mål anges i strategin mål, åtgärder, ansvarig och 
styrmedel för respektive intresseområde; kulturmiljövården (bl.a. det öppna 
odlingslandskapet, byggnader och bebyggelsemiljöer, landskapselement, 
kännedom och förståelse), naturvården (skogliga bevarandevärden, 
odlingsmarkernas bevarandevärden, våtmarker, sjöar och vattendrag, i samtliga 
fall kopplad till den biologiska mångfalden samt därutöver ett separat avsnitt om 
arter), friluftsliv och turism, lantbruk (jordbruk och skogsbruk), annat 
företagande samt bebyggelse. 

Genomförandet av strategin 
Prioritering  
Till ledning för genomförandet av åtgärder inom etapp två lämnas i detta avsnitt 
en prioritering av föreslagna insatser. De flesta insatserna hamnar i prioritet 1. Det 
handlar om att prioritera vården av reservaten och alla de fridlysta träden, att 
förbättra kunskapsunderlaget för kulturmiljövårdens intressen, att ta fram en plan 
för att förbättra tillgängligheten till området för friluftslivet/turismen, ta fram en 
plan/strategi för information och marknadsföring av området, ge riktad rådgivning 
till markägarna om möjligheterna att nu få ekonomiskt bidrag för satsning på 
ädellöv i skogsbruket, att diskutera och komma överens med markägarna om hur 
utpekade nyckelbiotoper för skogsmark kan bevaras för framtiden m.h.t. uppsatta 
arealmål för ”formellt skydd av skog” som ska nås till 2010 i landet och länet. 

Vem gör vad?  
För respektive åtgärd pekas ut vem som är ansvarig att driva frågan. Det berör 
Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Köpings kommun, Kungsörs kommun, 
Lantbrukaren/skogsägaren etc.  

Finansiering  
Här nämns Landsbygdsprogrammets olika möjligheter, statliga medel från 
Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet, ”Naturvårdslaget” i 
Kungsörs kommun samt statbidrag till lokala naturvårdsprojekt, som föreslås från 
2010 (Regeringens proposition 2008/09:214 Hållbart skydd av naturområden).  

Organisation för att genomföra etapp II  
Markägare/lantbrukare/arrendatorer, de boende och övriga företagare, verksamma 
i området, har en nyckelroll i genomförandet av strategin. Ett genomförande 
kräver också tvärsektoriellt arbete och bred samverkan mellan myndigheter, 
nämnda aktörer och andra intressenter. För att effektivisera genomförandet av 
strategin och samordna finansieringen föreslås att den organisation med styrgrupp 
och arbetsgrupp som etablerades för projektets etapp I får arbeta vidare för 
genomförandet av strategin, projektets etapp II. Syftet med organisationen är att 
garantera fortsatt samverkan och dialog beträffande  
- samordnandet av det praktiska genomförandet av strategins åtgärder 
- att optimera nyttan av de finansiella resurser som EU, stat och kommun anvisar 
- att stimulera utvecklingen av de areella näringarna och annat lokalt näringsliv, 
knutet till främst friluftsliv och turism på ett hållbart sätt och i harmoni med 
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områdets natur- och kulturmiljövärden.  
Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Köpings kommun, Kungsörs kommun och LRF 
utser var sin koordinator. Dessa utgör också den arbetsgrupp, som bereder frågor 
inför styrgruppen. Roll- och ansvarsfördelning framgår av strategin. 
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Originalet till denna karta 
skänktes till Kungsörs kommun 
av Tora Dardel, änka efter den 
kände konstnären Nils Dardel 
(1888-1943), uppvuxen på 
gården Svarthäll utanför 
Kungsör. Gåvan överlämnades i 
samband med Kungsörs 450-års 
jubileum 1988, som firades till 
minnet av att Gustav Vasa 
förvärvade Kungsörs gård 1538, 
där han lät uppföra en kungs-
gård. Kartan föreställer kungs-
gårdens ägor och är daterad till 
sekelskiftet 1600-1700. 
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1 Inledning 

Riksdagen har beslutat om 16 miljökvalitetsmål av vilka framför allt fem berör 
hållbar utveckling i detta projekt; Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar, 
Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt växt- och djurliv och God bebyggd miljö. 
Miljökvalitétsmålen innehåller också konkreta delmål, som anger exempelvis hur 
stora arealer skog samt ängs- och betesmarker som ska bevaras i landet till år 
2010. Vidare anges att förlusten av biologisk mångfald ska hejdas till detta år och 
att bevarandestatusen för hotade arter ska ha förbättrats till år 2015. Bebyggelsens 
kulturhistoriska värden ska senast 2010 vara identifierade och ha en långsiktigt 
hållbar förvaltning 

Landskapet, omkring byn Kungs-Barkarö, beläget mellan tätorterna Köping och 
Kungsör, har lyckats bibehålla sin historiska prägel med sin gårdsstruktur och 
karakteriseras av en mosaik av ädellövholmar/hagmarker i ett storslaget öppet 
jordbrukslandskap.  

På Kungsudden finns spår av Kungsörs kungsgård. Gårdens historia före 1500-
talet vet vi inte mycket om. Det är dock möjligt att det har legat en gård på platsen 
under medeltiden med tanke på områdets strategiska placering vid Arbogaåns 
utlopp. År 1538 förvärvade Gustav Vasa Kungs Barkarö gård. När han övertog 
gården påbörjades arbeten med att färdigställa nya byggnader för hovet och 
gårdens förvaltning. Kungsgården indelades i en Norra och Södra Kungsladugård 
och flertal enskilda gårdar slogs samman. Gårdskomplexet bestod av stallar, 
ekonomibyggnader och bostadshus, som främst låg på norra sidan av Arbogaån. 
För de anställda byggdes även stugor på södra sidan om ån, vid Kungsörs backe. 
Gustav Vasa ägnade gården stort intresse och av de instruktioner som förekommer 
i hans brev framgår att han lade ner stor omsorg på att sätta gården i gott skick. 
Även Vasa-sönerna tillbringade mycket tid på gården, men framför allt kom Karl 
XI och Karl XII att tillbringa mycket tid på platsen bl.a. för att jaga varg och 
björn. Från denna period härstammar den äldsta kända kartan över kungsgården. 
Kartan saknar årtal, men är sannolikt daterad till 1690-talet. Den visar 
kungsgårdens byggnader grupperade i en rektangulär gård, längst ut på udden, 
som då var omgiven av vatten på tre sidor. Strax norr därom låg den mäktiga 
stallgården, samt ladugårdsbyggnader. 
 
Vid mitten av 1700-talet förlorade kungsgården sin betydelse i samband med att 
gårdens förvaltning flyttades till Strömsholms stuteri. År 1812 avvecklades hela 
kungsgården, kungsladugården och jorden utarrenderades. 1822 totalförstördes 
byggnaderna på Kungsudden i en stor brand. Av byggnaderna återstår idag endast 
en välvd källare och delar av den gamla hovfruntimmersbyggnaden. 
 
1 832 ekar har skyddats som naturminnen i området. Det är framför allt detta 
gamla kulturlandskap med sin stora förekomst av grova ekar som gör området 
unikt. Området är av riksintresse för naturvården och är också av internationellt 
intresse. Naturvårdsverket har i sitt ”Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd 
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i kulturlandskapet” nämnt Kungs-Barkarö som ett av åtta intressanta 
landskapsavsnitt i Norra Europa med särskilt stor förekomst av jätteträd. Fem 
mindre områden ingår i Natura 2000-nätverket. Det handlar dock om enskilda 
objekt och helhetsgrepp och landskapsperspektiv har saknats i bevarandearbetet.  
 
Kungs-Barkarös naturvärden är väl dokumenterade. Länsstyrelsen påbörjade 
arbetet med restaurering av några av ekhagarna i början av 1970-talet. Kungsörs 
kommun har därefter sedan mitten på 1980-talet genom medvetna och riktade 
insatser initierat restaurering och skötsel av stora arealer hagmarker, en satsning 
som uppmärksammats i landet och som bidragit bl.a. till en positiv befolknings-
utveckling genom inflyttning till kommunen. Däremot är kulturmiljövärdena 
mindre väl dokumenterade. 

Området gränsar i öster till Mälaren. Arbogaån och Hedströmmen, två av 
Västmanlands större vattendrag har här sitt utlopp i Mälaren.  

Utöver de fridlysta naturminnena i området har några mindre områden fått ett 
långsiktigt skydd som naturreservat, naturvårdsavtal och biotopskydd. Området är 
också utpekat som en värdetrakt i Skogsstyrelsens och Länsstyrelsens regionala 
strategi för formellt skydd av skog. 

Upphörd hävd med igenväxning som följd utgör ett allvarligt hot mot Kungs-
Barkarös jätteekbestånd. Antalet betesdjur har minskat i området.  

Köpings kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan för kommunen och 
Kungsörs kommun avser att påbörja sin aktualisering av översiktsplanen inom 
kort. 

Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen Västmanlands distrikt och Kungsörs och Köpings 
kommuner har ett gemensamt intresse av att tillsammans med markägarna, 
jordbrukarna och andra berörda myndigheter och organisationer hitta former för 
att på bästa sätt långsiktigt bevara och förbättra natur- och kulturmiljövärdena i 
området samtidigt som de areella näringarna och annat lokalt näringsliv ges 
möjlighet att utvecklas. Detta var grunden till att ett projekt startade sommaren 
2008 med syftet att arbeta fram en strategi med målet att långsiktigt bevara och 
utveckla områdets natur- och kulturmiljövärden i kombination med ett långsiktigt 
nyttjande av området för jordbruk, skogsbruk, friluftsliv, turism etc. 
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2 Strategins inriktning och avgränsning 

 

Huvudmålet för projektet är att ha fortsatt fokus på Kungs-Barkarö och klara 
ut hur vi utvecklar allt det som vi gemensamt hittills har uppnått 

Projektet syftar till att  

- få klarhet och samsyn kring hur värdefullt Kungs-Barkaröområdet är 

- bevara och utveckla områdets natur- och kulturmiljövärden genom produktion 
av natur- och kulturmiljövård vid sidan om produktion av spannmål, mjölk, kött 
och skogsråvara 

- utveckla de areella näringarna på ett hållbart sätt och få fler betesdjur till 
området 

- ge förutsättningar för annat företagande inom friluftsliv, turism etc.  

En förutsättning för att nå syftet med projektet är att de som äger mark och 
produktionsresurserna i området deltar i projektet. Hur detta skulle ske framgår av 
en för projektet särskilt upprättad informations- och kommunikationsplan.  

Att hitta bra arbetsformer och arbetsprocesser är en nyckelfråga genom hela 
projektet.  

Syftet med strategin, projektets etapp I, är att den ska utgöra underlag för 
bevarande av områdets natur- och kulturmiljövärden, för fysisk planering som 
översyn av översiktsplanen (ÖP), för tillämpning av den europeiska 
landskapskonventionen, för nyttjande av de medel som Landsbygdsprogrammet 
(LBP) för Västmanlands län 2009-2013 omfattar, för genomförande av 
skogsskydd för värdetrakten ”Mälarområdet Kungs-Barkarö” i Länsstyrelsens och 
Skogsstyrelsens ”Strategi för formellt skydd av skog i Västmanlands län” för 
utveckling av friluftslivet och turismen i den anda som redovisas i ”Regionalt 
Utvecklingsprogram (RUP) för Västmanlands län 2007-2020”.   

Utredningar som gjorts eller planeras och som ÖP 90 för Kungsörs kommun 
refererar till: 

• Kommunalt miljövårdsprogram, vilket inte har genomförts 
• Naturreservat alt. naturvårdsområde för delar av Kungs-Barkaröområdet, 

vilket inte har genomförts. 
• Åtgärder för att främja friluftslivet längs Arbogaån 
 

Kungsörs kommun ingår i Leader Inlandet och Köpings kommun i Leader Västra 
Mälardalen. Strategin ger underlag för ansökningar om utvecklingsprojekt. 

Strategin omfattar det utredningsområde mellan Köping, Valskog och Kungsör, 
som framgår av kartan på sidan. 12. 



PROJEKTET 
KULTURLANDSKAPET I KUNGS-BARKARÖ 

12 

 



PROJEKTET 
KULTURLANDSKAPET I KUNGS-BARKARÖ 

13 

3 Processen - samverkan – organisation 

3.1 Regeringens skrivelse ”En samlad naturvårdspolitik” 
I regeringens skrivelse En samlad naturvårdspolitik (Skr 2001/02:173) redovisar 
dåvarande regeringen sin syn på naturvård och hållbar utveckling. I skrivelsen 
redovisas bl.a. vikten av förstärkt dialog med medborgarna, utvecklat sektor-
ansvar, kommunal naturvård och frågor om tätortsnära natur, beröringspunkter 
mellan naturvård och regional utveckling som natur- och kulturturism och 
kulturmiljövård, vikten av kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning, 
tillvaratagande av traditionell och lokal kunskap och marknadsbaserade verktyg 
som en potential i det fortsatta bevarandearbetet. 

3.2 Den europeiska landskapskonventionen 
Den europeiska landskapskonventionen syftar till att förbättra skydd, förvaltning 
och planering av europeiska landskap. Landskapskonventionen innehåller en 
tydlig demokratisk aspekt. Dels därför att den lyfter fram landskapets sociala 
betydelse, dels därför att den understryker vikten av att människor kan delta aktivt 
i värdering och förvaltning av landskapet. Sverige har ännu inte ratificerat 
landskapskonventionen men Riksantikvarieämbetet har på regeringens uppdrag 
lämnat ett förslag till hur landskapskonventionen kan genomföras i Sverige. Just 
nu bereds frågan av kulturdepartementet.  

3.3 Vikten av information och dialog 
Information och dialog mellan projektets olika intressenter är en förutsättning för 
att nå framgång i projektet och för att få fram en strategi för bevarande och 
utveckling, som är möjlig ett genomföra. Arbetsformer och arbetsprocesser med 
syftet att engagera markägare, lantbrukare och andra verksamma i området 
(ägarna av produktionsresurserna) har därför ägnats stort intresse i arbetet med att 
ta fram en strategi. Det har varit viktigt att tydliggöra vem som gör vad i detta 
arbete.  

3.4 Styrande administrativa dokument till grund för arbetet 
med strategin 

Till grund för arbetet med att ta fram strategin utarbetades följande fyra styrande 
dokument inom projektets arbetsgrupp och som sedan fastställts av projektets 
styrgrupp genom beslut den 2 juni 2008. 

• Projektplan  

• Informations- och kommunikationsplan 
Mål i planen är att ”det ska finnas en bred acceptans för strategin hos såväl 
myndigheter som markägare, lantbrukare, boende i området, 
organisationer och berörd allmänhet”. Planen anger aktuella målgrupper, 
mål för information och kommunikation anpassad för respektive målgrupp 
samt vad, hur och när olika informations- och dialogaktiviteter ska 
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genomföras.  
För t.ex. målgruppen Markägare/lantbrukare/arrendatorer anges följande 
som mål för information och kommunikation: ”Få möjlighet att delta i 
processen kring framtagandet av strategin, nå samsyn på varför 
landskapet ser ut som det gör samt få möjlighet att uttrycka sin åsikt om 
vad som krävs för att bibehålla och främja jordbruket och djurhållningen. 
Få kunskap om den ”verktygslåda” som finns som stöd för jordbruk, 
skogsbruk och annat företagande samt få information om 
bevarandevärdena. Berörda upplever att de har möjlighet att uttrycka sin 
uppfattning och att deras åsikter tas till vara.” 
 

• Aktivitets- och arbetsplan  
Planen redovisar de olika aktiviteter som planeras för att få fram strategin 
(Etapp I), tidplan för arbetet och vem som är ansvarig för respektive 
moment. 
 

• Plan för uppföljning och utvärdering av arbetet med upprättande av 
strategin. 

3.5 Processen 
Antal externa möten för dialog/kommunikation. Projektet har bjudit in till ett 
antal möten, riktade mot olika målgrupper enligt den upprättade informations- och 
kommunikationsplanen. Möteslokalen har vid dessa tillfällen ofta varit försam-
lingshemmet vid Kungs-Barkarö kyrka. Samtliga möten, har dokumenterats. 
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Nyhetsbrevet. 2 nummer ges ut under projektets etapp I, varav det första gavs ut 
till samtliga verksamma och boende i området i slutet av april 2009. Nr 2 kommer 
ut i början på oktober 2009. 
 
Hemsidan. Information om projektet finns på Kungsörs och Köpings kommuners 
hemsidor. 
 
Remisshantering. Förslaget till strategi har remissbehandlats under sommaren 
2009. Remisslistan omfattade 19 myndigheter och organisationer samt närmare 70 
markägare/ lantbrukare/arrendatorer. Dessutom har remissen kungjorts i 
Bergslagsbladet med upplysning om att den som vill framföra synpunkter kan 
göra det till Länsstyrelsen. Under remisstiden (den 11 respektive 16 juni) 
genomfördes två möten. Det ena mötet riktades till målgruppen föreningar 
verksamma i området. Det andra mötet riktades till markägare, lantbrukare, 
arrendatorer och andra företagare verksamma i området.  

Remissen har resulterat i ett 10-tal inkomna yttranden till Länsstyrelsen. 
Remissvar har lämnats av Jordbruksverket, Skogsstyrelsen Västmanlandsdistrikt, 
Riksantikvarieämbetet (muntligen), Västmanlands läns museum, VKL - 
Västmanlands kommuner & Landsting, Köpings kommun (Miljökontoret), 
Kungsörs kommun (Miljö- hälsoskyddsavdelningen), Hedströmsdalens 
Ornitologiska Förening och från Kristina Larsson-Sköld (markägare och en av 
representanterna för LRF i projektets arbetsgrupp).  
Projektets arbetsgrupp har gått igenom remissvaren och föreslagit några smärre 
kompletteringar i strategin till följd av svaren. 

Strategin. Styrgruppen för projektet har vid möte den 31 augusti 2009 efter 
genomgång av remissvaren och föreslagna ändringar beslutat godkänna strategin 
och överlämna den till Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Köpings- och Kungsörs 
kommuner samt till LRF för slutligt ställningstagande utifrån respektive 
myndighets/organisations ansvarsområde.  

Genomförandet av strategin, se kapitel 6. 

3.6 Organisationen 
Syftet var att arbeta fram strategin i bred samverkan mellan Länsstyrelsen, 
berörda kommuner och då främst Kungsörs kommun, Skogsstyrelsen genom 
Västmanlands distrikt och markägarna genom bl.a. LRF.  

För projektet tillsattes därför en styrgrupp och arbetsgrupp, i vilka ingår 
representanter från nämnda myndigheter och organisationer enligt följande: 

Styrgruppen 
Per Nyström, LRF Mälardalen, styrgruppens ordförande 
Per Strengbom och AnneMarie Andersson, Kungsörs kommun 
Patrik Karlsson, Skogsstyrelsen Västmanlands distrikt 
Anna Olofsson, Länsstyrelsen, Natur- och kulturmiljöenheten 
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Arbetsgruppen: 
Kristina Larsson-Sköld, LRF 
Tomas Olsson, LRF 
Göran Nilsson, Köpings kommun, sedan februari 2009 Lars Bohlin  
Lars Gullberg, Skogsstyrelsen, Västmanlands distrikt 
Kerstin Fogelberg, Länsstyrelsen, Natur- och kulturmiljöenheten 
Christina Schyberg, Kungsörs kommun 
Ola Grönås, Kungsörs kommun 
Michael Thörne, Kungsörs kommun, adjungerad 
Bo Axelsson, Kungsörs kommun, adjungerad 
 

Projektledarna: 
Hans Westin Kungsörs kommun 
Christina Lindahl, Länsstyrelsen, Natur- och kulturmiljöenheten 
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4 Värden för bevarande och utveckling  

 
”Neder omkring Mälaren, Arbogaån emellan Köpings och Arboga städer är landet 
mycket ljuvligt av stora sköna åkerfält och ängar samt vacker lövskog. En myckenhet 
ekar stå här med sina skuggrika och vida grenar omkring markerna liksom strödda och 
planterade i landet, vilka ge denna ort ett oförliknelige vackert utseende” (Olof Grau 
1754) 
 

4.1 Kulturmiljövårdens intressen 

4.1.1 Landskapets kulturmiljövärden 
 
Landskapet inom utredningsområdet bär spår från flera århundraden av 
markutnyttjande. Exempel kan ges från olika århundraden. I byarna Aspa och 
Holma är den historiska kontinuiteten belagd skriftligt till 1300-talet. Dessa byar 
har bibehållit sin reglerade form och är lokaliserade i landskapet på ett sätt som 
antyder kontinuitet sedan vikingatiden. Spår efter äldre åkrar, stenmurar och 
odlingsrösen finns inom området. 
 
Landskapet runt Kungs-Barkarö kyrka är särpräglat med inslag av åkerholmar 
med ekar och lövräd. Byn har också behållit sin karaktär som äldre kyrkby. Redan 
under 1300-talet fanns en kungsgård belägen i Kungs-Barkarö by. På 1530-talet 
grundar Gustav Vasa Kungsörs Kungsgård som sträcker sig från Kungsör i söder 
till Köping i norr. Området innehåller invallningar, betesmarker och äldre hävdade 
marker. Det finns en kontinuitet i markanvändningen från 1500-talet som kan 
spåras i dagens hagar och ängsmarker. 
 
Under 1600-talet belönade och betalade staten välförtjänta personer med 
skattebefriade jordinnehav. Inom utredningsområdet finns flera exempel på 
säterier som tillkom under 1600-talet till följd av den politik som staten bedrev. 
Reutersberg, Svarthäll och Eknö är exempel på sådana säterigårdar. Säterierna 
kunde i kraft av sin storlek utnyttja marken effektivt och storskaligt. Byar på 
ägorna avhystes för att få en rationell arrondering av marken.  
 
På 1800-talet genomförs laga skiftet vilket förändrar landskapsbilden. Byarnas 
inägor skiftades så att varje hemman fick samlade ägor. Gårdar blev ålagda att 
flytta ut till nya enhetliga ägofigurer. Våtmarkerna (strandängarna) delades upp 
mellan fastigheterna norr om Arbogaån. Stor nyodling drevs fram av de ändrade 
ägoförhållandena. En övergång från boskapsinriktat jordbruk till spannmåls-
produktion innebar att ängen förlorade i värde. Stora arealer av ängsmark odlades 
upp till välskötta spannmålsskiften.  Kungsladugården omfattades inte av laga 
skiftet. Det innebär att gränsen mellan den forna Kungsladuården norr om 
Arbogaån och övrig mark väster därom än i dag kan uttydas på kartorna. Under 
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1900-talets början avyttrades en del lotter från kungsgårdskomplexet, där man 
höll mindre djurbesättningar i och kring ekhagarna. 
 
 

 
 
Genom området löper också Kalklinbanan. Linbanan är ett viktigt avtryck från 
1900-talets industriella landskap, se nedan sidan 39. 
 
Det är alla dessa fysiska spår, husgrunder, fossil åkermark, röjningsrösen, 
stenmurar, gränser, diken, invallningar, alléer, äldre vägsträckningar m.m., som 
finns inom Kungs-Barkaröområdet som utgör kulturminnen och kulturmiljöer i 
landskapet.  
 

4.1.2 Befintliga kunskapsunderlag 
 
Fornlämningar 
Kända fornlämningar inom området redovisas på kartan på sidan 19. Särskilt 
utmärkande är de fornlämningar efter Kungsörs kungsgård som finns på 
Kungsudden och Jägaråsen. Vid Åsta finns ett par järnåldersgravfält. 
Arkeologiska undersökningar av ett av gravfälten daterar gravarna till vikingatid. 
Två medeltida borgar finns också inom området. 
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Kommunalt kulturminnesvårdsprogram  
Kulturminnesvårdsprogrammet för Kungsörs kommun togs fram i mitten av 1980-
talet. Här har flera områden pekats ut som värda att bevara. Många av dessa 
områden ligger inom strategins utredningsområde. Beskrivningarna av de 
utpekade områdena är delvis föråldrade. Statusen för dessa områden är i dagsläget 
okänd och det är inte heller klarlagt i vilken utsträckning värdena finns bevarade. 
Underlaget behöver uppdateras. Utpekade områden visa på karta på sidan 19. 

 
Byggnadsinventeringen 
Inventering av tätort och landsbygd utfördes i Kungsörs och Köpings kommuner 
under 1970-talet. 
 
Bevarandeplan för odlingslandskapet 
Den länsvisa bevarandeplanen för odlingslandskapet togs fram av Länsstyrelsen i 
början av 1990-talet. Utpekade områden och värdetexterna för dessa sammanfaller 
i stor utsträckning med utpekade områden i kulturminnesvårdsprogrammet. 
Underlaget behöver uppdateras. Utpekade områden visas på kartan på sidan 19.. 
 
Kulturhistoriska värden finns också utpekade i Ängs- och hagmarksinventeringen 
(1990--1996) och i den senare genomförda Ängs- och betesmarksinventeringen 
(2002--2004).  
 
Historiskt kartöverlägg över Kungs-Barkaröbygden 
På Länsstyrelsens uppdrag har kulturgeograf Stefan Höglin under åren 2007-2008 
framställt ett historiskt kartöverlägg med utgångspunkt i 1700-talets 
landskapsutnyttjande. Tanken var att få en grov bild av markorganisationen och 
bebyggelsen i området innan 1800-talets landskapsomvandling och på så sätt öka 
förståelsen för områdets höga natur- och kulturvärden och deras kulturhistoriska 
bakgrund. På sidan 19 redovisas kartöverlägget. 
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4.2 Naturvårdens intressen 
 

Den biologiska mångfalden har dokumenterats i en rad rapporter och är välkänd. 
Det handlar om ädellövskogar, hassellundar, ekhagar, mer än 1 800 ekar som 
fridlysts som naturminnen, fågelrika strandängar, vattendrag, samt arter av vilka 
flera omfattas av nationella åtgärdsprogram. I detta avsnitt redovisas helt kort 
naturvårdens intressen knutna till miljökvalitetsmålen Levande skogar, Ett rikt 
odlingslandskap, Myllrande våtmarker, Levande sjöar och vattendrag och Ett rikt 
växt- och djurliv.  
Kungs-Barkaröområdet är av riksintresse för naturvården (3:6 MB). Rikssvärdet 
är knutet ädellövskogen, ”kultur”-marken, strandzonen samt faunan och floran. 
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4.2.1 Skogliga bevarandevärden 
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har gemensamt tagit fram ”Nationell 
strategi för formellt skydd av skog” (2005). Med formellt skydd avses här 
naturreservat, biotopskyddsområde och naturvårdsavtal. Områden som väljs ut för 
skydd ska värderas och prioriteras efter följande tre kriterier; 1) Mycket höga 
naturvärden på beståndsnivå. 2) Goda förutsättningar att bibehålla naturvärden 
genom geografiskt läge eller stor areal. 3) Förekomst av skogstyper, som Sverige 
har ett internationellt ansvar att bevara, t.ex. ädellövskogar (›70 % löv, ›50 % 
ädellöv), hassellundar, triviallövskog med ädellövinslag (20-50 % ädellöv).  

I Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens ”Strategi för formellt skydd av skog i 
Västmanlands län” (2006, sidan 56) pekas ”Mälarområdet Kungs-Barkarö” ut 
som en s.k. värdetrakt p.g.a. ädellövskogen, lövlundarna och hagmarkerna med ek 
och lind. Gränsen för det utpekade området redovisas på kartan på sidan 12. Flera 
av ekbestånden är ca 300-400 år och träden har ofta strukturer som grov heterogen 
bark, mulmrika håligheter och en stor andel död exponerad ved, vilket ger upphov 
till mycket artrika djur- och växtsamhällen. Det finns sex naturreservat i 
värdetrakten av vilka fem är utpekade som Natura 2000-områden. Skogsstrategin 
inkluderar och redovisar också hagmarker med ek och lind. Se vidare under 
avsnittet Odlingslandskapets bevarandevärden.  

Skogsstyrelsen har inventerat nyckelbiotoper i området och pekat ut 24 
nyckelbiotoper, vars lägen framgår av kartan på sidan 26 och samtliga är belägna 
inom det område som utgör värdetrakt i nämnda skogsstrategi. En nyckelbiotop är 
ett skogsområde som från en samlad bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, 
historik och fysiska miljö har stor betydelse för skogens flora och fauna. Där finns 
eller kan förväntas finnas rödlistade arter. ( Nationell strategi för formellt skydd 
av skog, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen, 2005).  Skogsstyrelsen har skyddat 
24,6 ha som naturvårdsavtal och 1 ha som biotopskydd.   

Biotop Antal 
objekt  

Totalareal 
(ha) 

Beskrivning           Kommentar 

Alsumpskog 2 9,0   

Betad hagmark 4 27,5 Spärrgreniga grova träd, 
värdefull kryptogamflora 

Ängs- och betes-
marksinventeringen 

Lövskogslund 17 41,0 Dito, upphörd beteshävd  

Lövnaturskog  1 1,2 Jätteträd finns  

Summa 24 78,7   

 

Uppgifter om nyckelbiotoperna finns att hämta i Skogens pärlor som ligger på 
skogsstyrelsens hemsida (www.skogsstyrelsen.se) 
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Länsstyrelsen har under perioden 2003—2005 inventerat de fridlysta ekarna i 
området och inventeringen har resulterat i rapporten ”Naturminnen i Kungs-
Barkarö, inventering av naturminnesskyddade ekar” (2005). I samband med 
denna inventering har Länsstyrelsen dessutom genomfört en översiktlig natur-
värdesinventering på beståndsnivå i större delen av utredningsområdet. Detta 
material har inte publicerats.  

Vad gäller skyddsvärda arter, knutna till områdets skogsbestånd, hänvisas till 
avsnittet ”Arter” nedan.  

4.2.2 Odlingslandskapets bevarandevärden 
Naturvårdsverket har i samverkan med länsstyrelserna tagit fram en ”Nationell 
bevarandeplan för odlingslandskapet, etapp 1”, benämnd ”Sveriges finaste 
odlingslandskap” (NV Rapport 4815, 1997). Området Kungs-Barkarö finns med 
som ett nationellt värdefullt odlingslandskap - ”bevarandeområde”. Området 
beskrivs på följande sätt: ”Stora slättlandskap med åkerholmar. Äldre kyrkby, 
gårdar och torp. Byggnader på små höjder. Naturbetesmark, hagar med ekar och 
rik flora. Fåglar, vedinsekter”. I rapporten anges att i området finns 227 ha 
naturbetesmark (ej betad skog), varav flera särskilt omnämnda hagmarker.  

Länsstyrelsen har upprättat ett ”Program för bevarande av odlingslandskapets 
natur- och kulturmiljövärden” (1991, Nr 5). Åtta områden är utpekade i 
bevarandeprogrammet; Östtuna, Lådberga, Holma, Skäret, Reutersberg, Svarthäll, 
Eknö och Kungs-Barkarö.  

En inventering av äldre typer av ängs- betesmarker, benämnd ”Inventering av 
Ängs- och hagmarker” genomfördes på Naturvårdsverkets uppdrag i hela landet 
med start i Västmanlands län 1990. Inventeringen resulterade 1996 i 26 objekt av 
värdeklass 1-3 i området. Ett nationellt omdrev av inventeringen gjordes 2002-
2004, benämnd ”Ängs- och betesmarksinventeringen” i Jordbruksverkets regi 
och med länsstyrelserna som utförare. De ur naturvårdssynpunkt värdefullaste 
hagarna i Kungsörs kommun finns i eklandskapet i och kring Kungs-Barkarö. 
Inventeringen 2002-2004 resulterade också i 26 objekt, som redovisas på kartan 
på sidan 26. 2002-2004  hittades två helt nya objekt. Av de 26 objekten från 1996 
var 20 i hävd, fyra bedömdes som restaurerbara och två avfärdades som inte 
längre aktuella. Uppgifter om ängs- och betesmarkerna finns att hämta i TUVA på 
Jordbruksverkets hemsida (www.sjv.se)  

Vad gäller skyddsvärda arter, knutna till områdets hagmarker, hänvisas till 
avsnittet ”Arter” nedan. 

4.2.3 Våtmarker, sjöar, vattendrag 
Området gränsar i öster till Mälaren, som är utpekat som riksintresse enligt 4 kap 
2 § miljöbalken. Arbogaån och Hedströmmen, två av länets större vattendrag har 
här sina utlopp i Mälaren. Både Hedstömmens och Arbogaåns nedre lopp är 
utpekade som nationellt värdefulla vattenmiljöer inom miljömålet Levande sjöar 
och vattendrag. I Hedströmmens mynning ligger Barkaröviken, en välkänd 
fågellokal som numera omges av vidsträckta vassar. Arbogaån utgör del i farleden 
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mellan Mälaren och Hjälmaren och har bedömts vara av riksintresse för 
friluftslivet enligt 3 kap 6 § miljöbalken. Arbogaån och Hedströmmen redovisas i 
Länsstyrelsens Plan för restaurering av vattendrag i Västmanlands län 2009-2010 
(Remissversion).  I planen föreslås restaureringsåtgärder för att underlätta 
lekmöjligheter för asp och annan lekvandrande fisk.  Under innevarande år pågår 
utredningar av fiskvägar vid dels nedersta dammen i Arbogaån (Arboga kommun 
har handlat upp utredningen), vid dels de två nedersta dammarna i Hedströmmen  
(Mälarenergi har handlat upp konsult). Länsstyrelsen betalar dessa utredningar 
med medel, som Naturvårdsverket anvisat. 

 

Barkaröviken vid Hedströmmens utlopp i Mälaren 

4.2.4 Arter 
Naturvårdsverket har tagit fram ett ”Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda 
träd i kulturlandskapet”. Inom ramen för detta program har Länsstyrelsen åren 
2003-2005 utfört en inventering av naturminnena och andra grova träd som bland 
annat syftade till att registrera håligheter i träden, mulmförekomst, skötselbehov 
etc. Resultatet finns redovisat i Länsstyrelsens rapport ”Naturminnen i Kungs-
Barkarö, inventering av naturminnesskyddade ekar” (2005). 577 jätteträd enligt 
Skogsstyrelsens definition hittades (t.ex. ekar med en omkrets ≥ 3,14 meter i 
brösthöjd). 1 915 ekar inventerade varav 1 220 av de tidigare 1 832 fridlysta 
ekarna var skyltade som naturminnen. I sammanhanget kan nämnas att 
Länsstyrelsen gjorde en besiktning år 1971 och konstaterade att 1 552 
naturminnen (ekar) var märkta. I Kungs-Barkarö hittades 514 ihåliga grova ekar. 
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Dessa träd är mycket värdefulla som livsmiljö för bl.a. skalbaggar t.ex. den 
sällsynta läderbaggen.  

Det finns många ståtliga alléer i området.  De är alla generellt skyddade enligt 
miljöbalken som biotopskyddsområde p.g.a. deras betydelse som livsmiljö för 
hotade djur- eller växtarter.   

 

Allé vid Svarthäll 

Området hyser ett stort antal rödlistade arter, det handlar om skalbaggar, lavar, 
svampar etc. Flera av dessa arter omfattas av särskilda nationella åtgärdsprogram. 
Andra åtgärdsprogram som berör området är ”Åtgärdsprogram för Läderbaggen” 
(NV 2007, under revidering), ”Åtgärdsprogram för skalbaggar på skogslind” 
(NV Rapport 5552, 2006).  ”Åtgärdsprogram för skalbaggar i bok- och eklågor, 
innefattande blanksvart rödrock, brunoxe, svart guldbagge samt plattkäkbagge 
(NV under framtagande). Den svarta guldbaggen har hittats på ett antal lokaler i 
Kungs-Barkaröområdet . ”Åtgärdsprogram för kornknarr 2007—2011” är också 
av intresse för området eftersom kornknarr förekommer på ett antal lokaler. 

Misteln, som är fridlyst i länet, och Västmanlands ”landskapsblomma” finns i 
området. Utter, asp, vattensalamander är exempel på arter som också finns här. 
 
Uppgifter om arter kan hämtas på www.artportalen.se . Åtgärdsprogrammen kan 
laddas ner från Naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-
meny/Webbokhandeln/Amnen-publikationer/Artskydd.    
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4.3 Friluftsliv och turism 
 

Siffrorna inom parentes nedan markerar läget på kartan, sidan 30. På kartan anges 
också med symboler befintliga parkeringsplatser, bekvämlighetsanläggningar, 
fågeltorn, informationstavlor etc. 

4.3.1 Områden av riksintresse för friluftsliv i Kungs-Barkaröområdet  
 
Två områden är utpekade som riksintressanta för friluftslivet, nämligen: 
Arbogaån (1), som tillsammans med Hjälmare kanal utgör farleden mellan 
Mälaren och Hjälmaren (3:6 MB).  Farleden är av storbetydelse för turismen. 
Mälaren med öar och strandområden (2) utgör ett område som pekats ut som 
ett värdefullt område med hänsyn till natur- och kulturmiljövärdena (4:1, 4:2 
MB).   

4.3.2 Övriga områden av intresse för turism- och friluftsliv i Kungs-
Barkaröområdet  

 
Slottsholmen (1a): Här finns vindskydd och grillplats i anslutning till Arbogaån 
och reservatet. Informationsskyltar finns från sjösidan och ingången till hagen 
samt vid OK/Q8. Grillplatsen sköts av Kungsörs kommun enligt muntlig 
överenskommelse med markägaren Gustavianska stiftelsen i Uppsala. Parkering 
finns vid Sandskogsbacken. 
 
Kanotklubben Kungsörnen Kungsörs hus (1b) har här ett klubbhus, som 
rymmer ca 40-50 av medlemmarnas båtar. Bryggan kan användas som 
iläggningsplats för paddlare med egen kanot eftersom det finns parkering alldeles 
intill. 
 
Jägaråsen (3) : Jägaråsen är tillsammans med det intilliggande Kungsudden ett 
mycket viktigt närströvområde på promenadavstånd för befolkningen i Kungsörs 
tätort och för de boende i sommarstugeområdet på Jägaråsen. Kungsörsleden samt 
ett nätverk av mindre strövstigar leder genom området. Utsiktsplats över Mälaren 
med bord, den kulturhistoriskt intressanta labyrinten och gropen efter Johan IIIs 
tilltänkta slottsbygge drar besökare. Del av området är naturreservat. 
Informationstavla finns vid slottsgropen. Område är utpekat som intressant för 
friluftslivet enl. ÖP 90 för Kungsörs kommun. Kungsudden (3a) Här finns 
fågeltorn intill de betade strandängarna, båtbrygga och hembygdsmuseum med 
café.  
 
Fiskarhäll (3b) är en grillplats med en minimal sandstrand och fin utsikt över 
Mälaren. Ett smultronställe för små sällskap. 
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  Fiskarhäll  
 
Från Kungsudden utgår Kungsörsleden, se 3c, nedan, och inom en snar framtid 
även två natur- och kulturcykelleder. Här finns informationstavla om området. 
Denna tavla kommer inom kort att kompletteras med informationstavlor om 
vandrings- och cykellederna. Området är beläget nära konferensanläggningen 
Kungsörstorp. 
 
Kungsörsleden (3c): Del av leden går på Jägaråsen inom Kungs-Barkaröområdet. 
Broschyr om leden finns framtagen. Längs leden finns ett antal bänkar. Leden 
underhålls av Kungsörs kommun. Vid Botten (3d) finns en mindre badplats.  
 
Älghagen (4)  med omgivande marker, som naturreservatet Mörkrets backe, 
Apollohagen och Jordmarken: Samtliga områden är välbesökta, lättillgängliga 
och estetiskt mycket tilltalande. Till fots eller till cykel kan man lätt nå området.  
Informationstavlor finns vid reservatet och vid ingången till Jordmarken. Området 
är utpekat som intressant för friluftslivet i ÖP 90 för Kungsörs kommun. 
Möjlighet till parkering finns för ett fåtal bilar längs grusvägen mellan Älg- och 
Apollohagen. 
 
Reutersberg (5) är ett mycket vackert och vidsträckt betesmarksområde i 
anslutning till gård och sommarstugebebyggelse. Del av området är naturreservat 
med parkering invid E20. Informationstavla vid reservatet finns. Skäret (6) är en 
slåtterpräglad ekhage och strandäng av stor vikt som strövområde för invånarna i 
Valskog. Området är naturreservat. Informationstavla om reservatet och ett 
torrdass finns vid parkeringen samt ett fikabord i reservatets centrala del. 
 
Blandskog runt Kungs-Barkarö by (7a) är utpekat som skog med höga sociala 
värden, liksom den trädbeklädda betesmarken kring Holma fritidshus-
bebyggelse (7b) .  
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Cementatippen (8) i Köpings kommun är en gammal industritipp som betas idag 
och består av våtmarker och vassar av intresse för fågellivet.  
 
Barkaröviken (9) är ett välbesökt fågelområde. På Kungsörsidan finns en 
parkeringsplats för 2-3 bilar och ca 1 km lång promenadstig ut till ett fågeltorn 
beläget i vikens inre del med god utsikt över hela viken.  
 
På Malmön (10) finns ett fritids- och permanenthusområde. Här finns flera 
anordningar för friluftslivet. Det finns ett fågeltorn mot Barkaröviken, badplats 
med kiosk, restaurang, hundbadplats, uthyrning av båtplatser vid södra udden, 
grillplatser vid badet och fågeltornet, camping med kanotuthyrning samt 
kanotklubbens hus. Fiske sker vid södra udden. Olika evenemang anordnas 
årligen i området som fester, båtrace och kanottävlingar. Området har höga 
potentiella värden för det rörliga friluftslivet genom närhet till ås och lövskogar. 
Köpings kommun driver ett projekt tillsammans med de boende och föreningslivet 
på Malmön för att titta på hur området kan utvecklas. Arbetet kommer snart att 
redovisas för politikerna i kommunen. För utvecklingen av Malmönområdet har 
tidigare diskuterats möjligheterna att binda samman Malmön och Jägaråsen med 
en gång- och cykelbro över Barkaröviken.   
 

 
Gäss och tofsvipor över Barkaröviken  

Hedströmmen (11) är främst av intresse för fisket men är också angiven som 
kanotled. 
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Ekbacken (12) utgör en ädellövlund med främst alm ( många döda, äldre almar), 
ek och lind. Stigar genomkorsar lunden som utgör en oas intill bostadsområde och 
nära industrier. 
 
Åkervalls blomsterodling (13) är en rosenodling som har guidade visningar för 
grupper. 
 
Linbanan (14), som invigdes år 1941, är Sveriges längsta bevarade linbana och 
byggdes för transport av kalk mellan kalkbrottet i Forsby och cementfabriken i 
Köping. Linbanan utgör ett landmärke som väcker uppmärksamhet.  
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4.3.3 Åtgärder i ÖP 90 för att främja det rörliga friluftslivet 
Åtgärder för att främja rörligt friluftsliv inom mälarområdet och som tas upp i ÖP 
90 för Kungsörs kommun: 

• Bebyggelse bör undvikas med undantag av viss komplettering av 
bebyggelse i byarna samt i befintliga fritidshusområden 

• Badplatser hålls i stånd 
• Gångbro till Malmön utreds  

4.4 Bebyggelse och detaljplaner 
Det finns några detaljplaner inom utredningsområdet. Dessa redovisas på kartan 
på sidan 21.  

4.5 Lantbrukets driftsinriktning  

4.5.1 Jordbruk 
Kungs-Barkaröområdets jordbruk karakteriseras av den bördiga spannmålsslätten 
som gett och ger möjlighet till goda skördar och ett öppet odlingslandskap. I 
området finns ett 40-tal lantbrukare med produktionsenheter i storleken från några 
hektar upp till som mest dryga 500 ha. Lantbruksdriften i Kungs-Barkaröområdet 
domineras helt av spannmålsodling. I området finns 4 300 ha åkermark, vilket 
motsvarar nära 75 % av områdets totala landareal. 1 800 ha av åkerarealen (dryga 
40 %) består av invallad f d våtslåtteräng och denna åkermark tillhör den mest 
produktiva i länet. År 2008 nyttjades 90 % av åkerarealen till spannmålsodling 
och resterande areal utgjordes av träda och vall i ungefär lika delar. Stabila 
lantbruksföretag är en förutsättning för att det ska finnas brukare som är 
intresserade av naturvårdsproduktion och för vård av kulturmiljövärden.   

Djurhållningen inom området är knuten till en handfull nötkreatursgårdar 
(tillsammans dryga 200 djur) och ett par fårbesättningar. Det finns ett underskott 
på betesdjur i området och 4-5 djurhållare, som är bosatta utanför Kungs-Barkarö, 
kör därför djur hit på sommaren.  

Betesmarksarealen med EU-stöd är dryga 300 hektar. I Lantmäteriets 
markslagskartering är betesarealen något mindre (260 ha), och där redovisas 
resterande areal i huvudsak som lövskog. Av betesmarkerna med EU-stöd ligger 
180 ha (nära 60%) i högsta miljöersättningsklass (tilläggsersättning/särskilda 
värden), 80 ha har lägre miljöersättning (grundersättning/allmänna värden) och 40 
ha har endast gårdsstöd. För marker med lägre ersättning är det i flertalet fall 
brukarens egen vilja som styrt utfallet (brukaren har ej sökt högsta möjliga 
ersättning för marken) och endast undantagsvis så att markerna klassats ner av 
Länsstyrelsen. Den nya möjligheten att inom miljöstödsprogrammet ”Utvald 
miljö” få ersättning även för gräsfattiga betesmarker med mycket ek och andra 
ädellövträd innebär att ytterligare några 10-tal ha betesmark, som tidigare haft för 
mycket träd för att kvala in i EU-systemet, nu kan få EU-stöd. 
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4.5.2 Skogsbruk 
Arealen produktiv skog utgör ca 1 000 ha, varav 800 hektar ligger i den utpekade 
värdetrakten i den regionala strategin för ”Formellt skydd av skog i Västmanlands 
län. Inom värdetrakten utgörs skogsmarken av förutom Jägaråsen med sina ca 80 
ha, nio större ”skogsöar” på mellan 20-60 ha skogsmark samt flera mindre 
”skogsöar” i jordbruksmarken med arealer omkring och under 10 ha per område. 
Dessa skogsöar är oftast uppdelade på flera markägare, vilket innebär att varje 
markägare brukar ett mindre område.  Detta medför att skogbruket är av 
karaktären småskogsbruk. Inriktningen på trädslagsval, vid föryngring, är 
barrskog (och i första hand gran) ju större ”skogsöarna” är.  Lövskogen finns till 
största delen på äldre betesområden. Vid slutavverkning av barrskog har ingen 
areal hittills planterats med löv.  

När det gäller antalet gröna skogsbruksplaner så saknas uppgifter på om sådana 
finns upprättade för någon del av området. I dagsläget kan markägare genom 
landsbygdsprogrammet söka stöd för målklassning av skogsbruksplaner. 

4.6 Annat näringsliv och företagande 
Inom området finns ett antal registrerade företag, förutom lantbruksföretagen. 
Företagen kan delas in i följande fyra kategorier på följande sätt: 

1. företag som har säte och kontor, i många fall i eller i anslutning till 
bostaden, inom området. Företagen är av typen redovisningskonsulter, 
revisorer etc.  

2. företag med säte i området men verksamheten förlagd till annan eller 
andra platser, ex. hantverkare, traders, etc. (ex. Kungsörs Persienn och 
Markismontering, Bärgnings-service J.A. Malmqvist m.fl.) 

3. företag som är vilande och/eller är på väg att upphöra på grund av 
pensionering, annan sysselsättning etc. (ex. Klippans Webbhorse, Hirtls 
Mekaniska Verkstad och Restaurang Glada Gösen i Köpings kommun) 

4. företag som är aktiva inom området, exklusive administrativa företag, 
vilka förutom lantbrukare är ett ringa fåtal: i huvudsak Kungsörstorps 
Hotell & Konferens, Kafé Kungsgården och Aspa Gård i Kungsörs 
kommun samt Åkervalls Blomsterproduktion AB. 

 
Kungsörsföretagen i den fjärde kategorin ovan är att betrakta som nyckelföretag 
för besöksnäringen i Kungsörs kommun.  
Kungsörstorps Hotell & Konferens därför att de drar många övernattande 
besökare som förlägger konferenser till Kungsör, av vilka många också sysselsätts 
med aktiviteter i närområdet på kvällstid eller som en del av konferensen. 
Kafé Kungsgården drar i huvudsak besök från orten, från närliggande kommuner 
och även besökare som gör ett tillfälligt stopp på väg förbi Kungsör.  
Aspa Gård, som erbjuder övernattning inom konceptet ”Bo-på-lantgård”, har 
genom god marknadsföring lyckats etablera sig med övernattningar både för 
semesterfirare sommartid och yrkesfolk under annan tid. 
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Åkervalls Blomsterproduktion AB i Köping odlar rosor i stora mängder och tar 
emot besökare för guidning, mot en mindre avgift.  
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5 Mål för bevarande och utveckling samt åtgärder och 
styrmedel 

5.1 Vision 
Alla aktörer som är verksamma i området har förståelse för områdets natur- och 
kulturmiljövärden och är engagerade i bevarandet och utvecklingen av landskapet 
och dess värden.  

Ett hållbart nyttjande av landskapet med goda och stimulerade natur- och 
kulturmiljöer. 

Den biologiska mångfalden har utvecklats i ekhagar och lundar och arealen 
ädellöv har ökat i produktionsskogen.  

Ett landskap som är tydligt och lätt att läsa ur ett historiskt perspektiv 

Området har blivit känt som ett attraktivt turistmål lokalt och regionalt i det korta 
perspektivet och nationellt och internationellt på längre sikt. 

5.2 Övergripande mål 
 

• Landskapsbilden bevaras  
Landskapsbilden bevaras. ”Neder omkring Mälaren, Arbogaån emellan 
Köpings och Arboga städer är landet mycket ljuvligt av stora sköna 
åkerfält och ängar samt vacker lövskog. En myckenhet ekar stå här med 
sina skuggrika och vida grenar omkring markerna liksom strödda och 
planterade i landet, vilka ge denna ort ett oförliknelige vackert utseende” 
(Olof Grau 1754), dock saknas möjlighet att återfå de stora arealer ängar, 
som var en viktig del i det agrara nyttjandet vid nämnda tid.  

• Näringsliv, kulturmiljövärden och biologisk mångfald utvecklas 
Utvecklingen av jordbruk, skogsbruk och annat näringsliv/företagande går 
hand i hand med insatser för att bevara och utveckla områdets 
kulturmiljövärden, biologiska mångfalden och värden för friluftsliv och 
turism. 
 

• Samsyn mellan boende och verksamma i området, myndigheter m.fl. nås 
Boende och verksamma i området, myndigheter och organisationer har 
samsyn på områdets natur- och kulturmiljövärden, på mål för bevarande 
och utveckling och på hur målen ska uppnås och vidmakthållas.   
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• Produktion av naturvård och kulturmiljövård ska löna sig 
Lantbrukarna och andra verksamma i området ser naturvårdsproduktion 
som en rättmätig produktionsgren jämbördig med produktion av spannmål, 
kött och skogsproduktion. Naturvårdsproduktion anses som ekonomiskt 
intressant verksamhet. Detsamma bör kunna gälla för produktion av 
kulturmiljövård. 

• Markägaren ska känna till vilka värden som finns på fastigheten 
Varje markägare/lantbrukare/arrendator ska känna till de kulturhistoriska 
och biologiska värdena, som finns på hans fastighet/brukningsenhet. 

• De historiska och biologiska värdena visas upp 
Områdets kulturmiljövärden och biologiska mångfald ska visas upp. 

• Området görs ännu mer känt 
Området är känt i och utanför landet och intresset av att nyttja området för 
turism ökar.  

• Nyckelpersoner för genomförandet av strategin 
De som äger mark och produktionsresurserna är nyckelpersoner i 
genomförandet av strategin. Att finna bra arbetsformer mellan områdets 
olika aktörer och intressenter är ett mål i sig. 
 

 

5.3 Kulturmiljövården 

5.3.1 Det öppna odlingslandskapet 

Mål  
Det öppna odlingslandskapet bibehålls så att kontinuiteten i markanvändningen 
är fortsatt läsbär för allmänheten utifrån ett historiskt perspektiv 
Det innebär att 

 gränsen mellan inäga (åker/äng) och utmark (skogen) om möjligt bibehålls  
 hagmarken är fortsatt betad  
 arealen hagmark/naturbetesmark ökar genom att igenväxande betesmarker 

restaureras när det finns tillräckligt med betesdjur för den årliga hävden  
 åkermarken behåller sin arrondering med åkerholmar, diken, flikar och 

gipar 
 ekonomibyggnader knutna till markanvändningen finns kvar. 

 
Hinder för att uppnå målet är ändrad driftsinriktning för lantbruket och 
markexploatering icke anpassad efter kulturmiljövärden.  
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Åtgärder Ansvarig  Styrmedel 

Marken brukas och ekonomi-
byggnaderna underhålls.   

Se vidare under 5.4.3 
Odlingsmarkernas bevarande-
värden – biologisk mångfald 

Markägaren/lantbru-
karen/ arrendatorn 

LBP - Miljöersättningar 
LBP - Utvald miljö  

Allé-bidraget (KMV-anslaget + 
NV-medel) 
KMV-bidraget för överlopps-
byggnader inom KMV-anslaget 

 

5.3.2 Byggnader och bebyggelsemiljöer 
 
Mål  
 
Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av byggnader och 
bebyggelsemiljöer värnas och får finnas kvar med bibehållna värden 
Det innebär att: 

• så långt möjligt används material och metoder anpassade efter 
bebyggelsens tillkomsttid 

• gårds-, bystrukturer och bebyggelselägen bibehålls 
• historiska detaljer bevaras så långt möjlig för att bibehålla karaktären 
• trädgårdar och alléer bibehålls. Vid nyanläggning av alléer bör finnas 

historiska belägg för att sådan tidigare funnits. 
 
Hinder för att uppnå målet är dels opreciserade och föråldrade kunskapsunderlag, 
dels dålig kännedom om bebyggelsen och bebyggelsemiljöernas värden. Andra 
hot är markexploatering icke anpassad efter kulturmiljövärdena, men också 
ändrad driftsinriktning för lantbruket. 
 

Åtgärder Ansvarig  Styrmedel 

Ta fram förbättrade och 
uppdaterade kunskapsunderlag. 

Länsstyrelsen, kommunen i 
samband med ÖP  

Finansiering inte löst! 

Inventering av bebyggelsen inom 
utredningsområdet påbörjades 
under 2008 och avslutas under 
våren/sommaren 2009. Syftet är att 
peka ut värdekärnor baserade på 
bebyggelsemiljöer. 

Länsstyrelsen, uppdrag givits 
till Västmanlands läns 
museum 

KMV-anslaget 

Informationsinsatser i form av 
fältvandringar, gårdsbesök, kurser 
m.m. 

Länsstyrelsen KMV-anslaget 
Kompetensutveckling 
inom LBP(Landet lär) 
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Åtgärder Ansvarig  Styrmedel 

Skydda bebyggelsen enligt KML 
eller PBL.   

Markägaren kan ta initiativ. 
Länsstyrelsen beslutar med 
stöd av KML. Kommunen 
beslutar enligt PBL 

KML, PBL 
KMV-anslaget  

 

5.3.3 Landskapselement 
 
Mål  
 
Kulturhistoriska värden i form av landskapselement i odlingslandskapet som 
uppkommit genom lång, traditionsenlig skötsel bevaras eller förbättras 
Det innebär att: 

• diken, åkerholmar, stenmurar, gärdsgårdar, husgrunder, odlingsrösen, 
fossil åkermark, alléer, ekarna, äldre vägsträckningar, invallningarna, 
stensättningar, varggropar, labyrinter, ruiner bevaras och i bästa fall vårdas 

• öka kunskapen om landskapets värden. 
 

Hinder för att uppnå målet är dels opreciserade och föråldrade kunskapsunderlag, 
dels dålig kännedom landskapets värden. Andra hot är markexploatering icke 
anpassad efter kulturmiljövärdena, men också ändrad driftsiniktning för 
lantbruket.  
 

Åtgärder Ansvarig  Styrmedel 

Information om landskapselementen 
och dess värden samt om de bidrag 
och ersättningar som finns att söka 
inom bl.a. KMV-anslaget och LBP. 

Länsstyrelsen 1:1 KML 
KMV-anslaget 

Öka skötseln av landskapselementen Markägare/lantbrukare/ 
arrendator 

LBP - Miljöersättningar 
LBP - Utvald miljö 
KMV-anslaget 

Bevara de fasta fornlämningar som 
också utgör landskapselement   

Markägare/lantbrukare/ 
arendator 

KML:s bestämmelser 
KMV-anslaget 
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5.3.4 Kännedom och förståelse 
 
Mål  
 
Kulturmiljövärdena inom utredningsområdet är kända och förståelsen för 
dem har ökat 
Det innebär att: 

• en majoritet av de boende i området har deltagit i någon form av 
informationsinsats. 

 
Åtgärder Ansvarig  Styrmedel 

Information via kommunens 
hemsida, pressmeddelanden, 
Nyhetsbrev  

Länsstyrelsen, Kungsörs 
kommun  

 

LBP 

Fältvandringar Länsstyrelsen, uppdrag till 
länsmuseet m.fl. 

KMV - anslaget 
Kompetensutveckling 
inom LBP(Landet lär) 

 

5.3.5 Aktuella frågor angående Kungsudden och kalklinbanan 
 
Kungsudden 
Från 1929 och till mitten av 30-talet utgrävdes delar av området av Kungsörs 
hembygdsförening. Vid undersökningen kunde kungshuset, fruntimmers-
byggnaden och rådsbyggnaden identifieras. Efter dessa utgrävningar framrensades 
och restaurerades grundmurarna för att ge en föreställning om hur kungsgården en 
gång sett ut. Som ett resultat av detta finns i dag flera husgrunder synliga i 
området samt en byggand som fungerar som föreningens hembygdsgård. Källaren 
från detta hus härrör från Gustav Vasas tid. 
 
De synliga spåren efter kungsgården är fornlämning. För samtliga fornlämningar 
gäller kulturminneslagens bestämmelser om skydd för fornlämning. Kungsörs 
hembygdsförening har inkommit med en förfrågan till Länsstyrelsen om det är 
möjligt att, ur fornlämningssynpunkt, bygga ett besökscenter på Kungsudden. 
Kungsörs kommun har också önskemål om att Kungsudden ska utgöra navet för 
besöks- och turistnäringen i kommunen. Ärendet är under beredning hos 
Länsstyrelsen.  
 
Kalklinbanan 
Kalklinbanan stod färdig 1941 och uppfördes för att transportera kalk de 42 
kilometrarna mellan Forsby och Köping. Det innebär att den löper genom fem 
kommuner och två län. Linbanan är den enda längre industrilinbanan i Sverige 
och är fortfarande funktionsduglig, vilket gör den unik. Ägaren Nordkalk lade ner 
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driften av linbanan 1997. Samma år väckte Eskilstuna museer fråga om 
byggnadsminnesförklaring. Frågan om förvaltningen av linbanan har under lång 
tid diskuterats med ägare, berörda länsstyrelser och kommuner. Hösten 2008 
strandade arbetet med att bilda en stiftelse då kommunerna förklarade att de inte 
är villiga att delta. Beslut om kalklinbanan kan få ett långsiktigt skydd återstår att 
ta. En grundförutsättning för att bevara linbanan är att en hållbar förvaltning 
skapas. Så länge förvaltningsfrågan inte är löst har Länsstyrelsen inte för avsikt att 
fatta beslut i byggnadsminnesfrågan. 
 
 

5.4 Naturvården 

5.4.1 Övergripande mål 
 

• Att bevara jordbrukslandskapet med sina biologiskt rika ädellövhagar, 
fridlysta ekar, ädellövlundar och strandängar.  

• De fridlysta ekarna (drygt 1 800) ska uppvisa en gynnsam 
bevarandestatus. Saffransticka, läderbagge och svart guldbagge, som 
exempel på exklusiva arter, ska öka i området.  

• Landskapets förutsättningar att hysa populationer av hotade arter ska 
förbättras. De arter som omfattas av de nationella åtgärdsprogram, som 
fastställs av Naturvårdsverket, ska utvecklas positivt i området så att de 
kan bidra till att nå gynnsam bevarandestatus för arten i fråga.  
Enligt det 16:e miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt- och djurliv” ska senast 
2010 förlusten av biologisk mångfald vara hejdad. Senast 2015 ska 
bevarandestatusen för hotade arter i landet ha förbättrats så att andelen 
bedömda arter som klassificerats som hotade ha minskat med minst 30 % 
jämfört med år 2000 och utan att andelen försvunna arter har ökat. 
 

• Varje fastighetsägare och arrendator ska känna till naturvårdsvärdena på 
sin fastighet. 

5.4.2 Skogliga bevarandevärden – biologisk mångfald  
 
Mål  
 
Ädellövskogarna/lundarna med höga biologiska värden bevaras och sköts så 
att gynnsam bevarandestatus nås för naturtypen som sådan och för de arter 
som gynnas eller är beroende av ädellövskogen.  
Det innebär att  

• de befintliga naturreservaten Mörkrets backe och Sandskogsbacken 
förvaltas och sköts enligt av Länsstyrelsen fastställda skötselplaner och 
med beaktande av de synpunkter som redovisas i de beslutade 
bevarandeplanerna för dessa två Natura 2000-områden. Beträffande 
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Jägaråsen se under Odlingsmarker.  
Kommentar: Dessa områden har tidigare varit välhävdade öppna 
trädbärande betesmarker. Igenväxningen har gått så långt under 1900-talet 
att slutna ädellövskogar/lundar har utvecklats i Mörkrets backe och 
Sandskogsbacken och med ett fältskikt som gynnas av skugga. 
Bevarandeplanerna pekar på eventuellt behov av vissa skötselåtgärder. 
Dessa slutna ädellövbestånd är intressanta kontraster till de välhävdade 
hagmarkerna. På Jägaråsen dominerar bitvis rena barrbestånd. 
 

• de skogsbestånd som utgör nyckelbiotoper och som saknar formellt 
skydd bör långsiktigt bevaras som ädellövskog/lund  
 

• de hagmarker, som p.g.a. sina bestånd av ädellövträd pekats ut som 
nyckelbiotoper bevaras, se vidare under odlingslandskapet. 
 

Åtgärder Ansvarig  Styrmedel 

Skötsel av Mörkrets backe och 
Sandskogsbacken görs enligt fastställda 
skötselplaner. Se även beslutade 
bevarandeplaner för Natura 2000-områdena. 
Akut behov finns av nya informations-
skyltar vid Mörkrets backe. Genomgång av 
åtgärder görs till grund för planering och 
budget inför år 2010 

Länsstyrelsen 
som förvaltare av 
naturreservaten  

NV-medel  

Kontakt tas med berörda markägare till de 
skogliga nyckelbiotoper, som saknar 
formellt skydd, för diskussion om hur 
nyckelbiotoperna bör och kan bevaras. 

Skogsstyrelsen, 
Västmanlands 
distrikt 

Biotopskydd alt 
naturvårdsavtal alt 
frivilligt skydd 

Medel anvisas av SKS 
Naturreservat kan bildas 
för större områden med 
finansiering från NV 

Områden skyddade genom naturvårdsavtal 
och biotopskydd sköts i enlighet med 
avtalen. 

Markägare/lant-
brukare 
SKS bedriver 
tillsyn 

Medel som anvisas av 
SKS  

 

5.4.3 Odlingsmarkernas bevarandevärden - biologisk mångfald 
 
Mål  
 
Odlingslandskapets hävdberoende hagmarker, strandängar och alléer sköts 
så att de hävdbetingade biologiska värdena bevaras och utvecklas och så att 
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gynnsam bevarandestatus nås för naturtyperna som sådan och för de arter 
som gynnas eller är beroende av dessa naturtyper.  
Det innebär att  

• de befintliga naturreservaten Skäret, Reutersbergs hästhage, 
Slottsholmen och Jägaråsen förvaltas och sköts enligt av Länsstyrelsen 
fastställda skötselplaner och med beaktande av de synpunkter som 
redovisas i de beslutade bevarandeplanerna för Natura 2000-områdena.  
Kommentar: Jägaråsen utgör också skogsmark, delvis med barr som 
dominerar i trädbeståndet. 

• de naturminnesskyddade ekarna bevaras och vårdas och att området 
hyser ”1 832” naturminnesskyddade ekar. Behov av åtgärder framgår bl.a. 
av ”Naturminnen i Kungs-Barkarö” (Länsstyrelsen rapport 2005:14).  

• allérna bevaras  genom att de underhålls och vid behov restaureras. 
Kommentar: Alléerna är skyddade (biotopskydd). 

• alla hagmarker som redovisats i Ängs- och betesmarksinventeringen 
2002-2004 ska bevaras genom traditionell skötsel. Naturminnesskyddade 
ekar finns ofta i dessa hagar.  
Kommentar: Flera av dessa hagmarker har p.g.a. sina bestånd av 
ädellövträd, som nämnts tidigare, pekats ut som nyckelbiotoper av 
Skogsstyrelsen i samband med nyckelbiotopsinventeringen. Det finns 
hagmarker som har för slutet trädskikt för att trädstammar och mark ska 
kunna nås av solljuset. Älghagen är ett sådant exempel. Omfattande 
restaureringsåtgärder krävs. Samtidigt är det viktigt att i skötseln ha med 
aspekten att värna efterträdare till dagens gamla jätteekar och lindar. 

• de strandängar, som finns utmed Arbogaån och vid Mälaren bevaras som 
strandängar. Möjligheten att omföra betesmark till markslaget äng ska 
eftersträvas där floran indikerar ängsbruk eller där det kan vara svårt att få 
till stånd bete.   

 

Betade strandängar vid Arbogaån  
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Hinder för att nå målen: I vissa fall råder brist på betesdjur och därav svårigheter 
för markägaren att bruka marken. Svårighet att få fram vatten till djuren samt 
höga kostnader och stor arbetsinsats för att sätta upp betesstängsel kan också 
upplevas som problem. Flera hundra naturminnen saknar naturminnesplattan 
”Fridlyst enligt lag”, vilket medför att det är svårt för markägaren/lantbrukaren/ 
arrendatorn att veta vilka träd som är skyddade som naturminne. Man kan 
konstatera att skötseln av naturminnena haft låg prioriterat hos naturvårdsförval-
tarna av naturminnena.  

 
Åtgärder Ansvarig  Styrmedel 

Skötsel av naturreservaten Skäret, 
Reutersbergs hästhage, Slottsholmen 
och Jägaråsen görs enligt fastställda 
skötselplaner. Enligt skötselplanen för 
Jägaråsen ska parkeringsplatser och 
informationstavlor ställas i ordning och 
vindskydd uppföras. 

Genomgång av åtgärder görs till grund 
för planering och budget inför år 2010.  

Länsstyrelsen som 
förvaltare av 
naturreservaten  

Markägare/lantbru-
kare/arrendator sköter 
som regel betesmar-
kerna efter samråd 
med Länsstyrelsen 
som naturvårds-
förvaltare. 

Som regel finansieras 
skötseln av 
betesmarkerna genom 
LBP – Miljöersättningar 
Restaurering kan finan-
sieras genom LBP- 
Utvald miljö. Övriga 
åtgärder finansieras 
genom NV-medel 

 

Revidering av skötselplanerna för 
Reutersbergs hästhage och Skäret 
slutförs 

Länsstyrelsen Länsstyrelsen 

Skötsel av naturminnesskyddade 
ekarna. Behov av åtgärder framgår bl.a. 
av ”Naturminnen i Kungs-Barkarö” 
(Länsstyrelsen rapport 2005:14). Det 
handlar om att frihugga träden och sätta 
upp fridlysningsskyltar. Vid upphävande 
av fridlysning eller då fridlyst ek 
försvunnit bör annan ek fridlysas på 
berörd fastighet som 
kompensationsåtgärd.  

Vem som är naturvårdsförvaltare utreds 
snarast. Beslut om ny naturvårdsförval-
tare tas i de fall Domänverket står kvar 
som naturvårdsförvaltare eller läget är 
oklart.  

Naturvårdsförvaltaren 
som bör ge 
skötseluppdrag i 
första hand till berörd 
markägare/lant-
brukare/arrendator  

NV-medel (vårdmedel eller 
ÅGPmedel) 

Avtal kan skivas med 
markägaren eller 
motsvarande om att 
denne sköter träden mot 
betalning.  
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Åtgärder Ansvarig  Styrmedel 

Allérna underhålls och restaureras vid 
behov. Eftersom allérna är skyddade har 
Länsstyrelsen rätten att vidta de åtgärder 
som kan behövas för skötseln av 
alléerna. 

Markägare/lantbru-
kare/ arrendator.  
Länsstyrelsen 
bedriver tillsyn 

Länsstyrelsen förmedlar 
bidrag från NV-medel 
och KMV – anslaget. 
LBP – Utvald i miljö i 
vissa fall 

Alla hagmarker som redovisats i Ängs- 
och betesmarksinventeringen 2002-2004 
ska bevaras genom traditionell skötsel. 
Möjligheten att omföra betesmark till 
markslaget äng ska eftersträvas där 
floran indikerar ängsbruk eller där det 
kan vara svårt att få till stånd bete. 
Gallring och röjning utförs på 
betesmarker med för tätt trädskikt för att 
gynna gamla ädellövträd samt värna 
utvecklingen av ”efterträdare”. 

Markägare/lantbru-
kare/arrendator 

LBP- Miljöersättningar 

LBP - Utvald miljö 

Statligt bidrag till 
permanenta rovdjurs-
stängsel 

 

De strandängar, som finns utmed 
Arboga-ån och vid Kungsudden vid 
Mälaren beva-ras genom traditionell 
slåtter och/eller bete. Möjligheten att 
omföra betesmark till äng ska 
eftersträvas där floran indikerar ängs-
bruk eller där det an vara svårt att få till 
stånd bete. 

Markägare/lantbru-
kare/arrendator 

LBP- Miljöersättningar 

LBP - Utvald miljö 

 

 

5.4.4 Våtmarker, sjöar och vattendrag – biologisk mångfald  
 
Mål  
Barkaröviken och Kungsudden bevaras som värdefulla lokaler för rastande och 
häckande fågel. Förutsättningarna för lekvandrande fisk förbättras i Hedström-
mens och Arbogaåns nedre lopp. 
Det innebär att    

• En utredning ska genomföras för Barkaröviken för att klara ut om det 
finns förutsättningar att restaurera strandängarna.  

• Kungsudden hävdas så att den bevaras som en värdefull strandängslokal 
för fågel.  

• Lekmöjligheterna för asp och annan lekvandrande fisk ska förbättras i 
Hedströmmens och Arbogaåns nedre lopp enligt Länsstyrelsens förslag, 
som redovisas i ”Plan för restaurering av vattendrag i Västmanlands län 
2009-2010” (Remissversion).  
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Åtgärder Ansvarig  Styrmedel 

Utred frågan om ytterligare åtgärder för 
att bevara och utveckla Barkaröviken 
som fågellokal. 

Möjligheterna att få tillbaka hävdade 
strandängar bör vara en del i utredningen.  

 

En arbetsgrupp bör 
tillsättas med 
representanter för de 
båda kommunerna, 
markägarna och 
Hedströmsdalens 
Ornitologiska Före-
ning.   

 

 

LBP – 
Miljöersättningar om 
hävd införs av 
strandängar 

Strandängarna vid Kungsudden sköts 
löpande genom slåtter och/eller bete. Se 
ovan under strandängar. Strandängarna 
restaureras snarast genom röjning av 
uppkommande sly och slåtter/putsning av 
gräsvegetation. Sådana restaurerings-
åtgärder krävs när igenväxningen gått 
långt som följd av svårigheten att p.g.a. 
höga vattennivåer i Mälaren få ut 
betesdjuren tidigt på säsongen. 

Markägare/lantbru-
kare/arrendator 

Stöd av Kungsörs 
kommuns ”Natur-
vårdslag”, nyttjande 
av slåttermaskin och 
balpress med lågt 
marktryck (kontakta 
Länsstyrelsen som 
naturvårdsförvaltare) 

LBP- Miljöersättningar
LBP- Utvald miljö. 

 

För åtgärder som bör genomföras i 
Arbogaån och Hedströmmen för att 
förbättra åarnas livsmiljöer för 
lekvandrande fiskarter hänvisas till ovan 
nämnda restaureringsplan.  

Se nämnda plan NV-medel 

 
Kommentar: Västmanlands Ornitologiska Förening har i skrivelse till 
Länsstyrelsen den 19 februari 2008 föreslagit att Kungsudden avsätts som 
naturreservat, för att därigenom trygga det framtida skyddet och skötseln av 
strandängarna. Föreningen pekar också på områdets stora potential för boende, 
turister och inte minst för kommunens skolbarn. Länsstyrelsen tog ställning i 
samband med bildandet av Jägaråsens naturreservat. Frågan om att införliva 
strandängarna i Jägaråsens naturreservat diskuterades. Länsstyrelsen ansåg inte att 
området skulle ingå i ett statligt naturreservat. Motivet var att kommunen redan 
gjort stora satsningar i området och vid den tidpunkten ägde del av fastigheten och 
att området sköts med finansiering från EU:s miljöersättningar/Landsbygds-
programmet.  
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5.4.5 Arter 
 
Mål  

Populationerna av de arter som tillsammans med många värmekrävande 
”reliktarter” gör området unikt för Sverige och mycket intressant ur ett 
internationellt perspektiv ska öka. De arter som omfattas av de nationella 
åtgärdsprogrammen, som fastställs av Naturvårdsverket, ska utvecklas positivt i 
området så att de kan bidra till att nå gynnsam bevarandestatus för arten i fråga.  

 
Vår i Jordmarken 
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Det innebär att  

• åtgärder genomförs enligt fastlagda åtgärdsprogram (Åtgärdsprogram för 
särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet, Åtgärdsprogram för 
skalbaggar på skogslind, Åtgärdsprogram för skalbaggar i bok- och 
eklågor, Åtgärdsprogram för läderbagge, Åtgärdsprogram för kornknarr 
2007-2011, etc.).  

 
Läderbagge 

• åtgärder genomförs så att populationerna av de arter som är karakteristiska 
för området olika naturtyper ökar  

• berörd markägare/lantbrukare/arrendator ska få information om 
förekomsten av arter på sin mark 

 
Åtgärder Ansvarig  Styrmedel 

Skötselåtgärder genomförs enligt 
fastställda åtgärdsprogram.  
Inför kommande år upprättas dels en lista 
över vilka åtgärder som ska utföras med 
utgångspunkt i berörda åtgärdsprogram, 
dels en budget  
 

Länsstyrelsen 
koordinator  

Uppdrag till markägare, 
lantbrukare, arrendator, 
kommun  

NV-medel (ÅGP-
medel)   

LPB -Utvald 
miljö i vissa fall 

Förekomster av alla arter skall läggas in på 
ett GIS-skikt, som kan nås av berörd 
markägare/lantbrukare/arrendator eller 
delges på annat sätt.  

Länsstyrelsen och i 
förekommande fall 
Skogsstyrelsen 

NV-medel 
(Vårdmedel, 
ÅGP-medel) 
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Åtgärder Ansvarig  Styrmedel 

Information ges om hur man kan söka 
information på Artportalen, som är en 
”oberoende samlingsplats för fynd av arter”, 
se www.artportalen.se  
 

Länsstyrelserna och 
Köpings och Kungsörs 
kommuner 

 

Ett program för uppföljning av utvecklingen 
av populationerna för ÅGP-arter och ett 
urval signalarter görs.  

Programmet genomförs i den takt det kan 
finansieras. 

Länsstyrelsen i samråd 
med Köpings och 
Kungsörs kommuner 

NV-medel för  
naturreservaten/ 
N2000-områdena 
och  
naturminnena  

 

5.5 Friluftsliv och turism 
 

 
Arbogaån som utgör del i farleden mellan Mälaren och Hjälmaren 
 
Mål 
 
Området ska bli mera attraktivt att nyttja för friluftsliv och turism. 
Det innebär att 

• tillgängligheten ska förbättras till områden som är värdefulla för friluftsliv 
och turism  
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• boendekapaciteten för turismen ska öka  
• området ska visas upp och marknadsföras 

 
Hinder: Planerad ombyggnad av vägen mellan Köping och Kungsör till 1 + 2 väg 
och försedd med vajerräcken. Detta försvårar för cykeltrafik. Avtagsvägar från 
väg 250 ut i Kungs-Barkaröområdet kan genom ombyggnaden bli svåra att nå 
mellan Kungsör och Kungs-Barkarö. 
 

Åtgärder Ansvarig  Styrmedel 

En plan (friluftsplan) tas fram för alla de 
anläggningar som behövs för att öka tillgängligheten 
till hela området.  Samplanering är viktigt för att 
undvika konflikter mellan olika verksamheter och för 
att optimalt kunna nyttja de anläggningar som 
planeras. 
 
Planen omfattar fler parkeringsplatser, 
busshållplatser, cykelleder, vandringsleder, ridleder, 
stängselgenomgångar, rastplatser med toaletter, 
badplatser, kanotleder inkl platser för isättning och 
upptagning av kanoter etc. Det gamla förslaget att 
koppla samman Köping och Kungsör med en gång- 
och cykelbro mellan Malmön och Jägaråsen bör på 
nytt tas upp och bedömas i planen. En sådan för-
bindelse skulle avsevärt öka områdets attraktions-
kraft.  
Planen ska också redovisa hur rörelsehindrade 
besökare ska kunna ta sig ut i området och nyttja 
anläggningarna (handikappanpassning). 
  
Planen upprättas av Kungsörs och Köpings kommun 
tillsammans och bygger på den infrastruktur som 
redan finns i området. 
 

Köpings och 
Kungsörs 
kommuner.  
Samråd med 
berörda 
markägare, 
lantbrukare och 
lokala företagare 
inom bl.a. turism-
branschen 

Kommunernas egna 
resurser för 
planering 

Anläggningarna genomförs enligt upprättad 
friluftsplan och sköts av entreprenörer, boende i 
området. 

 

Kommunerna  
Länsstyrelsen i 
naturreservat, där 
Länsstyrelsen är 
naturvårdsför-
valtare 

LONA, delvis för 
det som är beslutat 
och under utförande 
LBP, Leader  
NV-medel för 
anläggningar i 
naturreservat och 
naturminnen. 
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Åtgärder Ansvarig  Styrmedel 

Öka boendemöjligheten för tillfälliga besökare. F.n. 
finns 81 bäddar i utredningsområdet. Inledningsvis 
utreds beläggningsgraden av befintliga anläggningar, 
vilken efterfrågan av boende som saknas idag, 
målgrupper och till vilken nivå som boendekapaci-
teten bör öka. 
 

Näringslivet/ 
Berörd 
entreprenör 
Samverkan med 
kommunernas 
näringslivssekre-
terare 

Egenfinansiering 
Bidrag ur LBP 
Leader 

Visa och marknadsföra området genom  
• nya skyltar (info om natur- och 

kulturmiljövärden, friluftsanläggningar etc.) 
• broschyr över attraktiva besöksmål i området 

och matställen, toaletter och parkeringar i 
anslutning till dessa etc. 

• att utveckla Kungsudden till ett centrum för 
information om området/turistnav 

De olika produkterna tas fram samordnat för att nå 
helhetssyn och fånga upp gemensamma ”röda trådar” 
i informationen/marknadsföringen.  
En informationsplan/strategi upprättas till grund för 
nämnda insatser. Målgrupper preciseras, vem som 
gör vad klarläggs samt finansieringen.    
  

Kungsörs och 
Köpings 
kommuner i 
samverkan med 
markägarna, 
lantbrukarna, 
Länsstyrelsen,  
Skogsstyrelsen 
och näringslivet  
 
 
Samverkan med 
VKL 

NV-medel för 
skyltar för NR och 
NM.  
LONA-medel 
delvis. 
Berörda kommuner, 
ev. sponsormedel. 
Stöd ur LBP 
Leader 

Utforma turistpaket där nyttjandet av området är en 
del i utbudet/marknadsföringen. 
Öka samverkan med andra turismutvecklare runt 
Mälaren med särskild inriktning mot Stockholm. 
Nyttja de kollektiva transportmöjligheterna som 
finns; tåg till Köping och Kungsör, bussförbindelser 
mellan Köping och Kungsör och inte minst 
potentiella möjligheter att nå området sjövägen vid 
framtagandet av turistpaketen. 
 

Näringslivet/ 
entreprenörer 
Kommunerna 
”öppnar dörrar” 
 
Samverkan VKL 
(Västmanlands 
kommuner och 
Landsting) 

Näringslivet, 
Stöd LBP 
Leader 

 
 
I kommunens vision finns en utveckling av Kungsudden, vilket innebär ett 
utnyttjande av marken och att återställa delar av den byggnation som försvann 
under branden år 1822. Det som först behöver utredas, är förutsättningarna för att 
kunna utveckla området. Se också under avsnitt 5.3.5.  
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5.6 Lantbruk 

5.6.1 Jordbruk 
 
Mål 

Jordbrukslandskapet bevaras. Goda förutsättningar ska finnas för hållbart 
(miljömässigt, socialt och ekonomiskt) jordbruk med spannmål samt betesdjur i 
tillräcklig mängd för att klara hävden av hagmarkerna och strandängarna.  

Arealen vall bör öka i växtföljden. Detta är till fördel för att humus-/mullhalten 
ska öka i jorden och för att gynna växt- och djurlivet som är knutet till gräsmarker 
av detta slag. Kornknarren är ett exempel på en sådan art.   

Arealen välhävdad betsmark ska öka i området, vilket innebär dels att den areal 
som redovisas i Ängs- betesmarksinventeringen 2002-2004 ska hävdas, dels att 
ytterligare marker med en potential som värdefull betesmark bör återföras till 
betesmark, se även avsnittet Naturvård. 

 

  

Apollohagen 
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Åtgärder Ansvarig  Styrmedel 

Åkerlandskapet hålls öppet på traditionellt 
sätt (ej energiskog och granodling). 

Lantbrukaren Gårdsstöd 

Betesdjuren ska i första hand användas till 
vården av hagmarker och strandängar. 

Lantbrukaren LBP - Miljöersättningar 

Potentiellt värdefulla betesmarker bör 
restaureras. 

Lantbrukaren  
Kan initieras också 
av Länsstyrelsen, 
kommun, annan 

LBP – Utvald miljö  
LBP – Miljöersättningar 
Kungsörs kommuns 
”Naturvårdslag” i mån av 
resurser 

Öka antalet betesdjur i området i takt med 
att ytterligare betesmarker tas i anspråk. 

Lantbrukaren LBP - Miljöersättningar 

Skyddszoner/kantzoner ska eftersträvas 
utmed diken och vattendrag, där effek-
terna blir positiva för att begränsa växt-
näringsläckaget från jordbruksmarken.  

Lantbrukaren 
Kan initieras också 
av Länsstyrelsen, 
kommun, annan 

LBP- Miljöersättningar 

Gräsmarker i form av exempelvis 
skyddszoner ska eftersträvas för att främja 
arter som exempelvis kornknarren som 
gynnas av gräsmark 

Lantbrukaren 
Kan initieras också 
av Länsstyrelsen, 
kommun, annan 

LBP – Miljöersättningar 
för skyddszoner enl. ovan
NV-medel (ÅGP-medel) 
för ÅGP-arter) 

Kornknarren, som omfattas av ett 
Nationellt Åtgärdsprogram, inventeras 
årligen. 

Länsstyrelsen, ger 
uppdrag till 
ornitologer  

NV-medel (ÅGP-medel) 

Riktad information och rådgivning till 
lantbrukarna i området vad gäller bl.a. 
följande; natur- och kulturmiljövärden på 
den enskilda fastigheten, mål för 
bevarande, ekonomiska styrmedel som 
utgör ersättningar för produktion av natur- 
och kulturmiljövård etc. Fortsatt hänsyn 
till den biologiska mångfalden på väg- 
och dikesrenar och på kantzoner utmed 
vattendrag vid besprutning med kemiska 
bekämpningsmedel 

Länsstyrelsen 

 

 

 

Lantbrukaren 

NV- medel (ÅGP-medel, 
Vårdmedel)) 
Kompetensutveckling 
inom LBP(Landet lär) 
KMV-anslaget 
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5.6.2 Skogsbruk 
  
Mål  

Barrskog inom utredningsområdets produktiva skogsmark omförs, i de fall det 
finns förutsättningar för det, till lövskog. Ädellöv prioriteras med hänsyn till att 
det råder gynnsamma förhållanden för ädellöv i området. Äldre, grova lövträd – 
”evighetsträd” bör sparas.  
 
Hinder: Generellt höga etableringskostnader för löv. Betningsskador av klövvilt. 
Osäker prisutveckling. Eventuellt ointresse för sådan skogsproduktion. 
 

Åtgärder Ansvarig  Styrmedel 

Produktion av ädellöv, främst ek.  
 
Vid avverkning lämnas enstaka 
ädellövträd kvar som tillåts bli gamla. 
Andelen död ädellövved tillåts öka.  

Lantbrukaren/skogsägaren LBP- Anläggningsstöd 
för ädellöv 
Generell hänsyn (30 § 
SVL) 

Riktad rådgivning till lantbrukarna i 
området för anläggning av ädellöv.  

Skogsstyrelsen  LBP  
 

Informera om Grön skogbruksplan 
och vilka aktörer som kan genomföra 
detta. 

Skogsstyrelsen LBP beträffande 
målklassning 

I samband med anmälan om avverk-
ning ger Skogsstyrelsen råd om åter-
plantering av ädellöv om markerna 
har sådana förutsättningar 

Skogsstyrelsen SKS finansierar 

 

5.7 Annat företagande 
Inom området finns alltså i huvudsak lantbrukare (växtodlare) och besöksnärings-
företag verksamma, förutom diverse företag av administrativ eller 
hantverkskaraktär.  
Det kan ge en viss fingervisning om att det är inom dessa näringsgrenar som 
ytterligare verksamhet skulle kunna utvecklas. 
 
Mål för annat företagande 
 
Utveckla besöksnäringen och småskalig turism på ett systematiskt sätt i detta 
nationellt och internationellt värdefulla kulturlandskap för fågelskådning, andra 
naturstudier, historia, ridning, häst- och vagnsturer, upplevelser knutna till vattnet 
(åarna och Mälaren) för båtliv, kanoting, bad, fiske m.m. 
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Innehållet och produkten ska hålla en hög kvalitet. Varje paket ska vara konkret 
bokningsbart och riktas mot klart identifierade målgrupper.   
 
Det innebär att 

• Kungsudden med Hembygdsföreningen och kaffeservering, som är en 
strategisk resurs för Kungsörs kommun, utvecklas till ett besöksnav med 
möjligheter till information om Kungsörs historia såväl som det 
omkringliggande eklandskapet m.m. 

 
• Befintliga företag inom turismbranschen utvecklas för att kunna ta emot 

flera besökare.  
 
• De naturguider som utbildats i kommunen får möjlighet att involveras i 

besöks- och turismnäringen.  
 

 
 

 

 
 

Potential för guideverksamhet i området 
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Övrigt 
 
Fler stora aktörer av typen växthusodlare finns på andra sidan Köpingsån 
(Erikslund) med Bürger samt Plantagen och Växus (Dåvö). Det torde därför 
finnas förutsättningar för utveckling också av grönsaksodlingar i området, dels 
genom befintlig kunskap och dels genom att det finns stora mängder överskotts-
värme från industrierna i Köpings södra industriområden.  

Beträffande olika typer av växtodlare finns flera tänkbara alternativ. En intressant 
infallsvinkel är idag också våra invandrare som i många fall är vana vid egna 
odlingar och som med kompletteringar i kunskapshänseende skulle kunna bli 
utmärkta egna företagare för tillfredsställandet av såväl ett lokalt behov för 
traditionella grönsaker som nya spännande alternativ.  

Vindkraft. Frågan om att bygga vindkraft i området kan aktualiseras trots att 
området inte är utpekat som riksintressant för vindkraft. Att bygga större 
anläggningar känns inte förenligt med bevarandet av landskapet. Att däremot 
bygga s.a.s. mindre vindkraftverk för ”husbehov” på enskilda gårdar borde 
däremot vara förenligt med hållbart jordbruk. Frågan om vindkraft bör tas upp 
inom ramen för översynen av översiktsplanerna.  

 

5.8 Bebyggelse 
Frågan om utveckling av enskild bebyggelse för permanent- eller fritidsboende i 
området tas inte upp i denna strategi, eftersom frågan hör hemma inom ramen för 
kommunernas arbete med nya översiktsplaner (ÖP). I Köpings kommun pågår 
arbetet med en ny ÖP för kommunen. Kungsörs kommun planerar att inom något 
år påbörja detta arbete.  

Förhoppningen är dock att denna strategi ska utgöra ett värdefullt underlag både 
vid kommunernas bygglovprövning och i ÖP-arbetet. Avsikten med strategin är 
bl.a. att den ska bidra till en tydlig vision av hur man kan främja en god och 
långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 
generationer och där byggandets lämplighet inom Kungs-Barkaröområdet prövas 
ur allmän synpunkt med avseende på jordbruks-, natur- och kulturmiljövårds-
intressena och inte minst med tanke på områdets landskapsbild.  

 

Åtgärder Ansvarig  Styrmedel 

Bygglovprövning 

Hänsyn till allmänna intressen, 
som rör de areella näringarna, 
turismen, friluftslivet och natur- 
och kulturmiljövårdens intressen  

Berörd kommun  Sökanden 
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Åtgärder Ansvarig  Styrmedel 

Aktualisera ÖP med beaktande av 
Kungs-Barkaröområdets intressen 
enligt ovan  

Berörd kommun 
Länsstyrelsen, Skogsstyrel-
sen, LRF och sakägarna i 
samband med samråd och 
utställning under plan-
processen 

 

Berörd kommun 
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6 Genomförande av strategin 

6.1 Prioritering 
 
Prioritet 1 

• Restaurera/vårda naturminnena.  

• Restaurera/vårda naturreservaten. Dessa ska vara goda föredömen!  

• Genomföra nationellt fastställda åtgärdsprogram för hotade arter. 

• Inled diskussioner under 2009, om hur nyckelbiotoper, som utgör 
skogsmark, bör bevaras för framtiden, detta med hänsyn till arealmålet för 
”formellt skydd av skog” som ska nås till 2010. 

• Kunskapsunderlaget förbättras vad gäller kulturmiljövårdens intressen.  

• Ta fram en plan/friluftsplan (vandringsleder, cykelvägar, P-platser, 
toaletter etc.) för att öka tillgängligheten till attraktiva områden  

• Ta fram en översiktlig plan/strategi för de insatser som krävs för att visa 
upp och marknadsföra området (informationstavlor, broschyrer, 
marknadsföringen)  

• Utreda förutsättningarna för att finansiera en utredning om Barkaröviken 

• Ta fram informationstavlor och broschyr för området 

• Marknadsföra området för turism och utveckla företagande och 
entreprenörskap.  

• Varje fastighetsägare/lantbrukare/arrendator ska få information om 
bevarandevärdena på sin fastighet. 

• Informera skogsägarna om möjligheten att ta fram gröna skogsbruksplaner 
för den produktiva skogsmarken. Ge riktad rådgivning om möjligheterna 
att omföra barr till ädellöv/lövskog i samband med avverkning. 

• Ha årliga informationsträffar med markägare/lantbrukare/arrendatorer om 
ekonomiska styrmedel inför ansökningar om medel ur 
Landsbygdsprogrammet 

• Ordna fältvandringar kring kulturmiljövärden och naturvärden. 

• Fortsatt utgivning av Nyhetsbrev med två nummer/år under perioden 
2010-2011 med syftet att informera om och utbyta erfarenhet av hur 
genomförandet av strategin avlöper. 
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• På Kungsörs kommuns hemsida lämnas information om strategin och dess 
genomförande. 

 

Prioritet 2 

• Följ upp skötseltillståndet i alla utpekade områden i Ängs- och 
betesmarksinventeringen, i de hävdberoende naturreservaten samt för 
naturminnena. 

• Utred möjligheten att införa slåtter på några ytor som har varit 
slåttermark/äng. 

• Genomföra en utredning om ytterligare åtgärder för att bevara och 
utveckla värdena i Barkaröviken, när finansieringen av en sådan utredning 
är löst. 

 

6.2 Vem gör vad  
Detta framgår av respektive avsnitt i kapitel 5.  

Helt kort kan dock konstateras att respektive markägare/ lantbrukare/arrendator, 
boende, företagare har ett eget ansvar för sin verksamhet.  

Länsstyrelsen är naturvårdsförvaltare för de statligt bildade naturreservaten, vilket 
innebär att Länsstyrelsen ska se till att reservaten sköts i enlighet med fastställda 
skötselplaner och med beaktande av de synpunkter som framgår av beslutade 
bevarandeplaner för Natura 2000-områdena. Länsstyrelsen är också ansvarig för 
att se till att frågan om vem som är ansvarig naturvårdsförvaltare för 
naturminnena utreds samt fattar beslut om vem som ska vara naturvårdsförvaltare 
framöver om det visar sig finnas anledning till förändring. Länsstyrelsen är också 
ansvarig för att koordinera insatserna för att genomföra de nationella 
åtgärdsprogrammen för hotade arter. Länsstyrelsen har gett i uppdrag till Läns-
museet att inventera bebyggelsemiljöerna. Länsstyrelsen koordinerar också arbetet 
med nyhetsbreven. 

Skogsstyrelsen genomför formellt skydd av skog genom att inrätta naturvårdsavtal 
och biotopskydd i överenskommelse med berörd markägare. Skogsstyrelsen har 
tillsynen över att skogsbruket följer skogsvårdslagens bestämmelser, inklusive 
bestämmelserna om miljöhänsyn. Skogsstyrelsen bedömer inkomna anmälningar 
om slutavverkningar och bedriver riktad rådgivning kring anläggande och skötsel 
av ädellövskog.  

Kommunerna är ansvariga för att friluftsplanen tas fram och är också ansvariga 
för att de anläggningar som kommunerna äger sköts. Kungsörs kommun är 
ansvarig för att informationen om projektet uppdateras på kommunens hemsida. 
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6.3 Finansiering 
Detta framgår av respektive avsnitt i kapitel 5.  

Landsbygdsprogrammets olika möjligheter till finansiering ska nyttjas för 
genomförandet av strategin. Därutöver anvisar Naturvårdsverket Länsstyrelsen 
medel för finansiering av naturvårdsförvaltningen av statligt bildade naturreservat 
och för naturvårdsförvaltningen av naturminnen, för finansiering av vissa åtgärder 
i de nationellt framtagna åtgärdsprogrammen för hotade arter samt bidrag till 
uppsättning av permanenta rovdjursstängsel. Riksantikvarieämbetet anvisar 
Länsstyrelsen pengar för byggnadsvård, skötsel av fornlämningar etc. 
Skogsstyrelsen administrerar stöd för att bevara och utveckla skogens mångfald, 
stöd för kompetensutveckling för ett hållbart skogsbruk och stöd för att öka 
arealen ädellövskog. Regeringen föreslår att LONA-programmet ska återupptas 
och med möjlighet att söka statbidrag till lokala naturvårdsprojekt från och med 
2010 (Regeringens proposition 2008/09:214 Hållbart skydd av naturområden, sid. 
108-110). http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/77/64/45b47165.pdf  
 
Kommunerna är ansvariga för finansieringen av skötseln av de anläggningar/-
anordningar som kommunen äger.  

6.4 Organisation  
Markägarna/lantbrukarna/arrendatorerna, de boende och övriga företagare 
verksamma i området har en nyckelroll i genomförandet av strategin. Deras 
engagemang blir avgörande för i vilken omfattning strategin kan genomföras och 
vilket resultat som uppnås.  
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Ett genomförande av strategin kräver tvärsektoriellt arbete genom bred samverkan 
mellan myndigheter, nämnda aktörer och andra intressenter. För att effektivisera 
genomförandet av strategin och samordna finansieringen föreslås därför att den 
organisation med styrgrupp och arbetsgrupp som etablerats för projektets etapp I  
får arbeta vidare för genomförandet av strategin, projektets etapp II. Respektive 
myndighet och organisation är dock ensamt ansvarig för sin verksamhet, budget 
och beslut om medel. 

Syftet med att fortsätta med denna organisation är att garantera fortsatt samverkan 
och dialog kring följande frågor 

• samordna det praktiska genomförandet av åtgärder enligt strategin 

• optimera nyttan av de ekonomiska resurser som EU, stat och kommun 
ställer till förfogande för att bevara och utveckla den biologiska 
mångfalden och kulturmiljövärdena 

• stimulera utveckling av de areella näringarna och annat lokalt näringsliv, 
knutet till framför allt friluftsliv och turism på ett hållbart sätt och i 
harmoni med områdets natur- och kulturmiljövärden.  

Organisationen med koordinator från respektive myndighet, arbetsgrupp och 
styrgrupp bör gälla under förslagsvis en treåsperiod (2009—2011) för 
genomförandet av strategin.  

Roll- och ansvarsfördelning mellan koordinatorerna, arbetsgruppen och 
styrgruppen bör kunna fördelas enligt följande: 

Koordinatorn 
Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen samt Köpings och Kungsörs kommuner utser var 
sin koordinator. Respektive koordinator har följande uppgifter. 

• Planerar för och verkar för att de åtgärder, som anges i strategin, 
genomförs i den del som ligger på myndighetens ansvar 

• Tar fram förslag till sin myndighets aktivitetsplan/lista och budget för 
kommande verksamhetsår 

• Samråder med arbetsgruppen om aktivitetsplanen och budgeten för att 
söka samordna insatserna och därmed optimera nyttan av planerade 
åtgärder och resurser 

• Redovisar föreslagen planering och budget inför kommande 
verksamhetsår till styrgruppen 

• Redovisar resultatet (årsredovisning) efter varje avslutat budgetår. 

• Kungsörs kommuns och Länsstyrelsens koordinator kallar till möten med 
arbetsgruppen och styrgruppen. 
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Arbetsgruppen 
Arbetsgruppen omfattar koordinatorn för respektive myndighet; Köpings och 
Kungsörs kommuner, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen samt representanter från 
lantbrukarna i området via bl.a. LRF. Till arbetsgruppen adjungeras vid behov 
representanter från andra aktörer som VKL beträffande turism, frilufts- och 
naturvårdsorganisationer. Arbetsgruppen, som ska vara pådrivande i 
genomförandet av strategin, har följande arbetsuppgifter:   

• Verkar för samordning av myndigheternas förslag till aktivitetsplaner/-
listor och budget för kommande verksamhetsår. Syftet är att samordna och 
effektivisera insatserna i tid och rum och hitta samverkanslösningar. 

• Fungerar som bollplank i planeringen av de olika aktiviteter som ska 
genomföras enligt strategin. 

• Fungerar som ambassadörer för projektet.  

• Medverkar i den samlade utvärderingen av genomförda insatser. 
 

Styrgruppen 
I styrgruppen ingår representanter för Kungsörs kommun, LRF, Skogsstyrelsen 
och Länsstyrelsen. Till styrgruppen adjungeras vid behov representanter från 
andra myndigheter, organisationer etc. Styrgruppen har följande uppgifter. 

• Tryggar samverkan mellan berörda myndigheter och har två 
protokollförda möten per år under första treårsperioden.  

• Gör en samlad bedömning av respektive myndighets förslag till 
aktivitetsplan/lista och budget för kommande verksamhetsår som underlag 
för respektive myndighets beslut. Detta för att få ett samordnat och 
effektivt genomförande av olika åtgärder.  

• Gör en samlad bedömning vid årets slut av redovisat resultat av 
verksamheten för det gångna året. 
 

6.5 Uppföljning och utvärdering 
 

Resultatet av genomförandet av strategin följs årligen upp av respektive 
myndighet utifrån myndighetens ansvarsområde. Resultatet redovisas för 
projektets arbetsgrupp och styrgrupp. Resultatet och erfarenheterna tas till vara 
vid planering av verksamheten och medelstilldelningen inför kommande 
verksamhetsår.  
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