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Skötselplan för Lerbo-Biesta naturreservat 
 
 

 

Kandelabersvamp (Artmyces pyxidatus)    Foto: Karin Wikström 
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Beskrivning av naturreservatet 

Översikt 

Lerbo-Biesta naturreservat ligger ca femton km öster om Katrineholms centrum. Skogen, 

som domineras av gran och tall, bedöms ha en medelålder på omkring 120 år. Trots att 

områdets yta bara är drygt tio hektar hyser det förvånansvärt många naturvårdsarter, framför 

allt marksvampar. 

Uppgifter om naturtyper, arter och bevarandevärden 

   Uppskattade arealer (hektar) av naturtyper*: 

- Skogsmark 

     Barrblandskog 

     Granskog 

     Tallskog 

     Lövblandad tallskog 

     Barrsumpskog 

- Åker 

- Övrig öppen mark 

 

TOTALT 

10,3 varav 10,3 produktiv 

4,0   

2,8  

1,7  

0,9  

0,9  

0,1 

0,2 

 

10,6 

 

Natura 2000-naturtyper - Västlig taiga (9010) 

Natura 2000-arter - Grön sköldmossa 

Prioriterade bevarandevärden 

- Naturtyper  

- Strukturer (landskapselement) 

- Växt- och djursamhällen 

 

- Barrblandskog 

- Död ved, äldre träd 

- Svampar, mossor, kärlväxter 
 

*  Arealer enligt KNAS (Kontinuerlig naturtypskartering av skyddad natur) 

 

Naturgeografiska förhållanden 

I den norra delen av reservatet sluttar marken mot norr, ner mot åkermarken som tar vid där 

reservatet slutar och sedan sträcker sig ner mot sjön Långhalsen som ligger ett par hundra 

meter norr om naturreservatets gräns. Den högsta punkten i reservatet är ca 50 meter över 

havet. Jordarten är till största del morän, men det finns också inslag av lera och på några 

ställen går berget i dagen. Berggrunden består av en glimmerrik omvandlad bergart. 

Historisk och nuvarande markanvändning 

Skiftet som utgör naturreservatet har varit skogsbeklätt under mycket lång tid. På 

häradskartan (fig. 1), och även från tidigare kartmaterial (fig. 2), är området markerat som 

skog. På det ekonomiska kartbladet från 1950-talet syns att skogen på den tiden var betydligt 

glesare än idag vilket troligtvis beror på att skogen tidigare använts för skogsbete. 
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Figur 1. Lerbo-Biesta naturreservat markerat på den gamla häradskartan. 

 

Figur 2. På denna karta från 1759 är reservatsområdet benämnt Öknagiölet. 



   

 SKÖTSELPLAN 

  

4 (9) 

 Datum Diarienummer  

 2019-10-21 

  

511-3108-2016 

  

 

 

 
 
 

 

Biologiska bevarandevärden 

Större delen av området består av barrblandskog med ett visst inslag av lövträd. Ingen 

avverkning eller några andra åtgärder har gjorts på mycket lång tid och skogen bedöms ha 

en ålder av ca 125 år (nyckelbiotopsinventering, SKS). I den sydligaste delen av reservatet 

finns några hällar och ett litet område som kan beskrivas som en hällmarkstallskog. I 

områdets centrala delar finns ett par mindre områden där marken är betydligt blötare än i 

omgivande skog. Där växer sumpskog med företrädesvis al i trädskiktet och starr och 

fräknar dominerar fältskiktet. I övrigt är det tall som dominerar trädskiktet i de södra delarna 

och i de norra övergår dominansen till gran. 

Det finns död ved i måttlig mängd med signalarter som långflikmossa (Nowellia curvifolia) 

och grön sköldmossa (Buxbaumia viridis) på lågorna. 

Så sent som år 2012 har ryl (Chimaphila umbellate) hittats i området längs stigen som går 

genom områdets centrala delar. Vid fältbesök under 2017 kunde arten inte återfinnas och 

risken finns att förekomsten är utgången till följd av att skogen slutit sig och att blåbärsriset 

brett ut sig efter att skogsbetet sedan länge upphört. 

I artlistan (tabell 1) utmärker sig framför allt marksvamparna. Många av dem indikerar en 

lång kontinuitet av skog och de flesta av dem är knutna till tall eller gran eller både och. 

Flera av dessa arter har en minskande trend i landet och är nära hotade (NT) enligt 2015 års 

rödlista (Gärdenfors, U. 2015). Tillbakagången beror troligtvis på minskande arealer av 

gammal skog och även att markskikten i skogarna saknar störning (artfakta). 

 

Tabell 1. Rödlistade arter, signalarter, ÅGP-arter (åtgärdsprogram för hotade arter), Natura 2000 arter samt fridlysta arter 

som registrerats i objektet. Notera att tabellen bygger på inventeringarna som finns i källförteckningen, samt Länsstyrelsens 

egna inventeringar i samband med reservatsbildningen. Rödlistekategori följer Gärdenfors, U. (ed.) 2015. Rödlistade arter i 

Sverige 2015. ArtDatabanken, SLU. NT = nära hotad, EN = starkt hotad, S = signalart enligt Skogsstyrelsen, fridlysta arter. 

Svenskt namn Vetenskapligt namn Rödlistad/S/ÅGP 

/fridlyst/ÄoB/M 

Kärlväxter   

Blåsippa 

Knärot 

Ryl 

Hepatica nobilis 

Goodyera repens 

Chimaphila umbellate 

S 

NT/fridlyst 

EN/S 

Mossor   

Blåmossa 

Grön sköldmossa 

Långflikmossa 

Stubbspretmossa 

Leucobryum glaucum 

Buxbaumia viridis 

Nowellia curvifolia 

Herzogiella seligeri 

S 

S/N2000 

S 

S 

Svampar   

Fjällig taggsvamp 

Motaggsvamp 

Blomkålssvamp 

Kandelabersvamp 

Gul fingersvamp 

Svart taggsvamp 

Svavelriska 

Skarp dropptaggsvamp 

Dropptaggsvamp 

Orange taggsvamp 

Grovticka 

Grantaggsvamp 

Trådticka  

 

Sarcodon imbricatus 

Sarcodon squamosus 

Sparassis chrispa 

Artmyces pyxidatus 

Ramaria flava 

Phellodon niger 

Lactarius scrobiculatus 

Hydnellum peckii 

Hydnellum ferrugineum 

Hydnellum aurantiacum 

Phaeolus schweinitzii 

Bankera violascens 

Climacocystis borealis 

S 

NT/S 

S 

NT/S 

S 

NT/S 

S 

S 

S 

NT/S 

S 

NT/S 

S 
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Kulturhistoriska värden 

I områdets norra del finns ett antal fornlämningar i form av ett gravfält och stensättningar. 

Enligt RAÄ fornsök är lämningarna bedömda att vara från bronsålder/järnålder. Från äldre 

kartmaterial kan ses att fastighetsgränsen mot Spånga i öster har varit densamma åtminstone 

sedan slutet av 1600-talet (avritning 1690, LM historiska kartor). Både på häradskartan och 

från ännu äldre kartmaterial från tidigt 1700-tal finns den stig utmärkt som ännu idag 

passerar genom området från Berg bort mot Spånga. På kartor både från 1600- och 1700-

talet går området under namnet Öknagiölet. 

Värden för friluftsliv 

Området är litet och kan inte anses ha något större värde för friluftsliv annat än för svamp- 

och bärplockning samt liknande aktiviteter. 

Besökare kan i Lerbo-Biesta uppleva känslan av en skog som till stor del inte präglas av 

moderna skogsbruksmetoder. Efter genomförda naturvårdsbränningar kan ett besök vara av 

intresse för den som som vill besöka en brandpåverkad skog. 

Slitage och störningskänslighet 

Länsstyrelsen bedömer att det inte föreligger någon större risk för att slitage från besökare 

ska påverka naturreservatet negativt. 

 

Plan för områdets skötsel 

Övergripande mål 

Syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla områdets biologiska mångfald kopplad 

till gammal barrblandskog. 

Då naturreservatets yta bara är 10,6 hektar, och naturen är homogen, består reservatet enbart 

av ett skötselområde. Skötseln utgår från de bevarandemål och de skötselåtgärder som ska 

utföras i området. 

För karta över skötselområdet och informationstavlor, se bilaga 2.1. 

Skötselområden med bevarandemål och åtgärder 

Generella riktlinjer och åtgärder för hela reservatet: 

- Åtgärder som gynnar svampar. 

- Åtgärder som gynnar arter knutna till äldre tallskog. Det handlar om 

naturvårdsbränning eller brandliknande åtgärder för att ge störning. 

- Frihuggning av äldre värdefulla träd. 

- Skogsbete. 

 

Vid skötselåtgärder ska forn- och kulturlämningar särskilt beaktas. I synnerhet i reservatets 

nordvästra del där det finns ett antal registrerade fornlämningar. Röjning, gallring och 

avverkning kräver inte tillstånd enligt kulturmiljölagen, under förutsättning att den sker på 

ett sådant sätt att lämningarna inte skadas eller förändras. Det innebär till exempel att:  
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- Eventuell körning med skogsmaskin ska ske på tjälad mark eller under sådana 

väderförhållanden att markskador inte uppstår.  

- Enskilda lämningar får inte köras över eller belamras med ris.  

- Träd ska fällas ut från lämningen för att undvika släpskador.  

- Forn- och kulturlämningar ska grovrensas på kvistar och annat skogsavfall. 

Bränders släckning 

Ur naturvårdssynpunkt är det angeläget att skogen får utvecklas så nära det naturliga som 

möjligt och att brandkontinuitet om möjligt bibehålls. Om brand skulle uppstå inom 

reservatet ska brandbekämpningen ha som målsättning att skydda skogen utanför reservatet. 

Brandbekämpning inom reservatet ska ske med för miljön så skonsamma metoder som 

möjligt. 

 

Skötselområde 1: Barrblandskog med naturvårdande skötsel (ca 10,6 hektar)  

Beskrivning 

Området består till största del gammal barrskog där gran och tall dominerar i olika 

utsträckning och omfattning. Det finns död ved, främst av gran, i olika nedbrytningsgrad, 

både stående och liggande. 

Bevarandemål 

Skogen ska ha naturskogskaraktär och vara flerskiktad med ett betydande inslag av äldre 

träd och död ved. Trädskiktet ska domineras av tall och gran, men även lövträd såsom asp, 

björk och sälg utgör viktiga inslag. Det ska finnas tillräcklig föryngring av tall och lövträd i 

området, för att de unga träden på sikt ska kunna ersätta de äldre. Skogen ska präglas av 

naturliga processer och småskaliga naturliga störningar eller skötselåtgärder som efterliknar 

sådana, till exempel åldrande och bildande av död ved, insektsangrepp, storm eller brand. 

Skogen ska vidare hysa en hög biologisk mångfald av främst svampar och kärlväxter, men 

också mossor, lavar, fåglar och skalbaggar. Typiska arter, som till exempel orange 

taggsvamp, trådticka och grön sköldmossa ska förekomma i området. Arealen taiga ska vara 

minst 10 ha. 

Det ska vara en brandpräglad tallskog med solbelysta luckor och tallskogens värden. Död 

ved i form av stående träd och lågor i olika nedbrytningsstadier ska förekomma rikligt. 

Andelen lövträd ökar. Arter knutna till brandpräglad tallskog ska finnas i området. 

Skötselåtgärder 

Bete, eller åtgärder som efterliknar bete, för att skapa störningar i markskiktet och gynna 

marksvampar, samt för att förhindra att skogen sluter sig helt. För att skapa goda 

förutsättningar för ryl ska de luckor som finns kvar i skogen förhindras att växa igen. 

Naturvårdsbränning eller brandliknande åtgärder kan genomföras i delar av reservatet. I det 

nordöstra hörnet av reservatet finns ett mindre område med lövträd att värna genom att se till 

att granen inte tar över och att yngre lövträd inte betas ner. 
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Figur 3. En typisk del av Lerbo-Biesta naturreservat. 

Friluftsliv 

Beskrivning 
Några egentliga anordningar för friluftslivet kommer inte att iordningställas. 

Informationstavlor kommer att sättas upp i anslutning till reservatsgränsen. 

 

Bevarandemål 

Gränsmarkeringen för området ska vara i gott skick. Information om reservatet ska ges 

genom informationstavla i anslutning till reservatet och via Länsstyrelsens digitala 

informationskanaler. 

 

Skötselåtgärder 

Utmärkning och underhåll av naturreservatets gränser. Uppsättning och underhåll av 

reservatsskylt vid reservatsgränsen. 

Jakt och fiske 

Jakten är inte reglerad i reservatsbeslutet. 

Byggnader och tomtmark 

Inom reservatet finns inga byggnader eller någon tomtmark. 
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Uppföljning 

Uppföljning av skötselåtgärder 

Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av genomförda skötselåtgärder sker i slutet på 

varje år, de år då åtgärder genomförts. Uppföljningen ska sedan ligga till grund för eventuell 

omprövning av skötselplanen. 

Uppföljning av bevarandemål 

I samband med naturreservatets skötsel ska en uppföljningsplan med målindikatorer för de 

olika bevarandemålen tas fram. Uppföljningen av bevarandemål sker i enlighet med 

instruktioner från Naturvårdsverket. 

Kostnader och finansiering 

Skötselåtgärder bekostas av förvaltaren (Länsstyrelsen). Uppföljningen bekostas av 

Naturvårdsverkets anslag för skötsel av skyddad natur. 

Sammanfattning och prioritering av skötselåtgärder 

Denna tabell utgör underlag för förvaltaren vid planering av åtgärder inom naturreservatet 

Lerbo-Biesta. 

 
Skötselåtgärd Tidpunkt Plats  Prioritet 

Gränsmarkeringar Snarast, sedan vid 

behov 

Reservatets gränser 1 

Informationsskyltar Inom fem år Se skötselplanekarta, 

bilaga 2.1 

1 

Bete Inom tio år och 

därefter med 

lämpligt intervall 

Hela reservatet 2 

Naturvårdsbränning eller åtgärder 

som ger liknande effekter som brand 

Inom tio år och 

därefter med 

lämpligt intervall 

Hela reservatet 2 

Åtgärder för att tillföra död ved Inom fem år och 

därefter med 

lämpligt intervall 

Hela reservatet 2 

Uppföljning av skötselåtgärder Efter åtgärd Hela reservatet 3 

Uppföljning av bevarandemål Vart 6/12/24:e år Hela reservatet 3 
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Fastighetsförteckning vid områdesskydd 
enligt MB 

2018-01-03 

Ärendenummer 

O172770 
Ärendenummer Lst 
VIC Natur DOS id nr: 1118565 
Handläggare 

Christina Aittamaa 

 

 

Ärende Fastighetsutredning Lerbo-Biesta naturreservat 

 Kommun: Katrineholm Län: Södermanland 
 

Fastigheter inom området (fastigheter, sämjelotter, fiskelotter, byggnad å, allmänt vattenområde) 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Övrigt 

Lerbo-Biesta 2:3 Gustaf Rudolf Andersson 
Björnbärsvägen 10  
619 91 TROSA 

 

 

Marksamfälligheter utanför området (samfälld mark, samfällt vatten, samfällt fiske, allmänningar) 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Ändamål 

Lerbo-Biesta S:1   VÄGAR 
samfälligheten bildades vid 
laga skifte år 1858 
akt 04-LER-80 

 

Delägarfastigheter däribland 

Lerbo-Biesta 2:3 Gustaf Rudolf Andersson 
Björnbärsvägen 10  
619 91 TROSA 

1/6 mantal 

Oppunda Häradsallmänning S:2 Oppunda Häradsallmänning 
c/o Häradskog i Örebro AB 
Fabriksgatan 54D 
702 23 Örebro 

HÄRADSALLMÄNNING 
Häraden var på den tiden 
ett slags kommunala 
förvaltningsenheter som 
häradets inbyggare hade 
rätt att nyttja allmänningen 
för skogsfång, mulbete, 
fiske m.m. 

Delägarfastigheter däribland 

Lerbo-Biesta 2:3 Gustaf Rudolf Andersson 
Björnbärsvägen 10  
619 91 TROSA 

0,33333 andel 
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Upplysning 

Utredningen saknar servitut som eventuellt tillkommit genom vattendom eller liknande. Vidare saknas 
eventuellt avtalsrättigheter som inte är offentliggjorda genom inskrivning.  
Utredningen saknar rättskraft. 
 

Karta över utrett område (referenssystem SWEREF 99 TM, skala). Kartredovisningen har inte rättsverkan. 
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Sändlista avseende beslut och skötselplan för  
Lerbo-Biesta naturreservat i Katrineholms kommun 
 

Sakägare 

Lerbo-Biesta 2:3 Rudolf Andersson 

  Björnbärsvägen 10 

  619 91 Trosa 

 

Övriga 

Lerbo-Berg 1:3 Elisabet Thorp 

  Lerbo Berg 7 

  641 62 Valla 

 

Lerbo-Sund 1:2 Johan Falkenberg 

  Sunds gård 

  641 62 Valla 

 

Myndigheter 

Artdatabanken, artdatabanken@slu.se 

Katrineholms kommun, kommunen@katrineholm.se 

Lantmäteriet i Nyköping, lm-sodermanland@lm.se1 

Riksantikvarieämbetet, registrator@raa.se 

Skogsstyrelsen, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 

Sveriges geologiska undersökning, sgu@sgu.se 

 

Orgatisationer 

Botaniska Sällskapet i Stockholm, att. Hans Rydberg, hans@cmag.se 

Friluftsfrämjandet, regionmalardalen@friluftsframjandet.se 

Föreningen Södermanlands Ornitologer, fso@sormlandsornitologerna.se 

Föreningen Sörmlandsentomologerna, info@sormlandsentomologerna.se 

Föreningen Sörmländska Jordägare, fsj@jordagarna.se 

LRF södermanland, sodermanlands.rf@lrf.se 

Naturskyddsföreningen Katrineholm, att. Bo Karlsson, bovil@telia.com 

Naturskyddsföreningens länsförbund i Sörmland, att. Karl-Axel Reimer, karl-

axel.reimer@naturskyddsforeningen.se 

Söldinge-Valla-Lerbo Hembygdsförening, hillberga@telia.com 

Svenska Jägareförbundet, info@ostermalma.se 

Södermanlands Orienteringsförbund, att. Annika Ohlsson, annika.ohlsson@sormlandsof.se 

Sörmlands museum, info.museet@regionsormland.se 

                                                 
1 Skickas när beslutet vunnit laga kraft. 
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Hur man överklagar hos regeringen 
 

Den som vill klaga över detta beslut ska skriva till regeringen. Överklagandet ska dock 

skickas eller lämnas till Länsstyrelsen. Postadressr: Länsstyrelsen i Södermanlands län, 

611 86 NYKÖPING. E-post: sodermanland@lansstyrelsen.se. 

 

Skrivelsen ska ha inkommit inom tre veckor från den dag klaganden fick del av beslutet, 

annars kan överklagandet inte prövas. Sakägare anses ha fått del av beslutet den dag 

kungörelse om beslutet var införd i ortstidning.  

 

Överklagandet ska innehålla: 

• vilket beslut som överklagas, till exempel genom att ange ärendets 

diarienummer. 

• varför klaganden anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

• hur klaganden vill att beslutet ska ändras. 

Klaganden ska även ange: 

• namn, adress och telefonnummer. 

 

Handlingar eller annat som klaganden anser stöder överklagandet bör sändas med. 

 

Överklagandet prövas av regeringen. Om Länsstyrelsen inte ändrar sitt beslut som 

klaganden begär och överklagandet kommit in i rätt tid kommer det att sändas över till 

Miljö- och energidepartementet. 

 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av Länsstyrelsen, telefon 010-223 40 00.  

 




