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FWordnande om naturreservat för omra& kring Gillen järn, Säff le 
kommun, Värmlands län 

Beskrivnin~ av naturreservat 

Naturreservatets namn Gillertjiim 

Kommun Säf fle 

Socken 

Fastigheter Se bifogad fbrteckning (bil t )  

Topografiska kartbladet 10 C A rna1 N V  
Ekonomiska kartbhdet f O C 6 d 

Area Cirka 45 ha 

Därav fast marksarea 

Se bifogad förteckning (bil 1) 

Grund för beslutet 

Området kring det lilla skogstjärnet har sedan Ung tid varit känt 
för sin rika förekomst av idegran. Laget vid norra kanten av idegra- 
nens utbredningsomrade i Sverige gtir lokalen principiellt intressant. 
Av speciellt intresse är även mängden av idegranar, enskilda individers 
storlek, en for svenska f örhåilanden ovanlig topptillväxt sam t rik& 
f är yngring. Skogsvegetationen - inklusive idegranskoncentrationen - 
kan betraktas som en biologisk enhet vars naturliga, ostörda utveckhg 
b& vardedittas avsevärt högre än bevarandet endast av enskilda, 
prakthk exemplar, 

OmrBdet hyser aven en rad omliga blamvaxter och en synnerligen 
rik och skyddsvärd kryptogamflora, En stor del av dessa vaxter 
är beroende av en reiativt stabil skogsmiljö med beskuggning och 
h6g fuktighet samt tilfghg tiii organiskt material i olika stadier 
av nedbrytning, Utaver de vetenskapliga motiven tillkommer de 

~ostadmsa Gatuadress 
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estetiskt - rekreativa värden som ligger i upplevelsen av denna 
saregna vegetationstyp. 

Xndamalet med reservatet är att omrA&ts särpräglade och unika 
vegetation bevaras ach i väsentliga delar får utvecklas fritt. 

Med stöd av 7 Q naturvårdslagen (1964:822) förklarar hs s tyre l sm 
det område som utmärkts p4 bifogade klutskarta (bilaga 2) som 
naturreservat. 

För att trygga ändamalet med reservatet förordnar länsst yre lzn  
med stad av 8 - 10 85 naturvårdslagen samt 9 8 naturvårdsförardningen 
att d a n  angivna föreskrifter samt vard- och f6rvdniingsbestammelser 
skall g a k  f6r omrAdet. 

inom reserwtet. 

Uther foredtrifter och fiirbud i andra lagar och farfattningar skail 
f orbud gSlk 

- bedriva Skt d e r  annan- verksamhet som forändrar omrikiets 
topografi och landskapets allmänna karaktär, yt- och dräneringsför- 
hallanden som att grava, sprhga, rnuddra, borra, schakta, dika, 
dämma, dränera, utfylla eller plöja 

- amrdna upplag 

- anordna väg eller stig med undantag av de i skötseiplanen angivna 

- dra fram luft- eller markledning 

- anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig 
anordning - informations- och f r idlysningstavior undantagna 

- uppföra helt ny byggnad 

- använda kemiska bekämpningsmedel 

- inplantera för omradet friimmande växt- eller djurart 

- avverka skog eller utföra skogsvkdande Atgärd imrn skötseiområde 
I a utöver vad som framgår av bifogad skotselplan - 
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framföra motordrivet fordon annat än traktor på den väg som 
i skötselplanen särskilt har markerats, bilaga 3, el ler i samband 
med tillaten skogsavverkning. TiilAten traktortransport skaii 
ske så att markskador ej uppkommer. 

Utan tillsthd av iänsstyrelwn är det förbjudet 

- avverka skog eller utföra annan skogsvhiande Atgard (beträffande 
s k ö ~ l o r n r a d e  1 a, se pkt 1.3 i sk8tselplaned. 

B. Föreskrifter janilikt 9 5 natuwårdsla~en an~ilende marka~ares 
och annan sakägares skyldighet att taia visst i n t r h ~ .  

Markagare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas 
t& att de atgärder vidtages inom omradet sam framgår av till 
detta W u t  fogad sk6tselplan. 

C. Föreskrif ter jämlikt 10 5 naturvårdsiagen om vad allmanheten 
har att iaktajza inom reservatet. 

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar c d i  forfattningar skall 
förbud galla s 
- störa djuruvet t ex genom närgången fotografering 

- medfora hund som ej ar kopplad (undantag dock beträffande 
tillaten jakt) 

- g8ra upp eld 

- framföra motordrivet fordon 

- bryta kvistar, f3lla eller på annat sätt skada levande eller däda 
träd och buskar, ta idegranens frukter och att skada vegetationen 
i awigt, t ex genom att grava upp orter, gras, mossor eller 
lavar 

- anordna orienteringskont roller 

- anhringa tavla, plakat, af f isdi, skylt, inskrift eUer därmed 
jSmf Mig anordning 

- fl storande sätt använda radioapparat, grammofob bandspelare 
o dyl 

Organiserad visning av omradet (turism, undervisning m m) skdl  
ske i samråd med reservatsförvaitaren. 

Naturvetenskapliga eller andra undersokningar skall utforas i samråd 
med iänsstyrelsen och reservatsf6rvaltaren. 
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D, Föreskrifter - - med stad av 9 O naturvårdsförordningen om naturvardsfar- 

LSnsstyrelsen meddelar föreskrif ter om naturvardsf 6rvaltningen 
genom att faststäiia denna skötselplan. 

Skötselplanen omfattar dels denna beskrivning, dels bifogade skotsel- 
planekarta (bilaga 3). 

Skötselplanen upprättades i98 1 inom länsstyrelsens naturvårdsentie t 
på grundval av inventeringar utförda av Tornas Halluigbäck och 
Lars Furuholm. 

Syftet med nahirv~rdsförvaltnin~en är att tillse att ändarnaet 
med reservatet enligt iZnsstyrelsens beslut uppnås samt att håiia 
de på sk5tselkar tan mgivna stigarna öppna o& markerade. 

l. DISPOSITION OCH SKOTSEL AV MARK OCH VATTEN 

Det övergripande malet för naturreservatet skall vara att idegransbe- 
ståndet bevaras, att detta och övriga växtsamhäIlen av storre biobgiskt 
intresse så långt m6jligt får umecklas fritt utan direkt inverkan 
av mänskliga ingrepp. 

1 .Z Generella riktlinjer och Atgarder 

MU: Huvuddelen av skogsmarken, skötselomr~de 1 på bifogade 
skötselplanekarta (bilaga 3), skall u t v e c k h  som naturskog, Skogen 
inom sk5tseiområde 2 skall utgöra buff ertzon mot omgivande skogsmark 
varför ett skogsbruk med särskilda hänsyn till idegranar kan bedrivas. 

För att motverka massföröhhg av skadeinsekter sker bekämpning 
genom plockhuggning odi barkning. h m  delomrade 1 utföres detta 
av reservabf 5rvaltartn. 

Med hänsyn till områdets rika kryptogam f lora skail reservats f gr valtning- 
en resultera i att gynnsamma mikromiljoer finns. Detta innebär 
bl a att virke i olika nedbrytningsstadier skall firmas som livsmiljö. 
Skadade och fallna trZd skall därfor Emnas fik fortsatt nedbrytning. 
I de fall insektsbekämpning sker (plockhuggning) inom debmrade 
1 iämnas stammen efter barkning. I delamråde 2 kan markagaren 
dock tillgodogora sig sadant gagnvirke (med undantag av & fall 
särskild överenskommelse träffats i dispensärende), Vid utformning 
av awwkning bar aven beaktas vikten av att beskuggningen och 
fuktighetsförhallandena bevaras för värdefulla delarnråden. 

Riktlinjer och At~Uder: I de skogsområden som skall utvecklas 
fritt får inga andra Atgarder vidtagas än att Mia stigarna öppna 
samt skogsskyddsåtgärder enligt ovan. 
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Jakt och fiske kan bedrivas enligt galande lagstiftning. Jakträtt 
på sv staten förvärvad mark arrenderas ut till Hmplig arrendatur 
genom farvaitaren såvida inte jakträtten Y6rbehåiiits saljaren vid 
fast ighetsföfvärvet. Viltvardande atgarder f Ar utfaras inom sköwl- 
omrade 2. 

Reservatsf ör vaitaren ombesörjer tillsyn i den omf atrning tilldelade 
medel tillster. I första hand sker detta genorn avtal med Umplig 
ortsbo. 

Bartplockning av pappersavfall wh liknande utförs i f8rekommande 
faii i samband med tillsyn. 

Befintlig traktorväg genom reservatet, väster om Gillertjärn (se 
bif karta) skall håilas i sådant skick att djupa hjulspår och markskador 
e j uppstår. 

1.3 Behandling av skötselomraden 

Naturreservatet är indelat i tv& skötselom raden i enlighet med 
bifogade sk5tselplanekarta. 

Sköt~lomrade 1 a avser delomrtiden som inköpts av naturvårdsfonden 
d e r  där intrångsersattning utgatt. 

Beskrivning: Merparten av skötseiomradet ligger i den kraf tiga, - - -- 
norra branten ner mot GiHIertjärn. Längst i norr best%. branten 
av en bergvzgg. Nedom denna finns omfattande blockmarker av 
talustyp 

Området awattnas via främst tva bäckar som är till- och avlopp 
f 6r Giilertjätn. Strlimriktningen k f rån NV mot 0. 

Vegetationen domineras av granskog med stort inslag av idegran 
och adla ltivtrad. Fiiltskiktet har ofta inslag av ängsväxter. Lav- 
och mossf loran är ovanligt rik och indikerar f lirekomst av kalk. 

I b lockmarh består tradskiktet av björk och lind, medan fältskiktet 
bl a hyser flera artväxter. 

Ett par mellanrikkärr finns h m  omradet. 

M U  Omradet Iamnas att utvecklas fritt. - 
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fståndsättningcatged: Stigar r5js och markeras enligt skötslepbne- ------ 
kartan. 

UnbeyhU&tgiird: Stigarna halls öppna och markerade. I fiirsta - --- 
hand avsågas vkdfalkn över stigarna Eventuella rajningar skall 
vara mycket farsiktiga och endast beröra själva stigarna 

Beskrivning Barrskog utmed Ernområdets västra och a r a  sida. - - w -  - 
Mycket kuperad ten- i huvudsak sluttande mot Giilertjäm. 

Bl&iIrsgranskog dominerar. Inslag av hälimarkstallskog finns. Idegran 
farekommer rikligt inom h& omradet. 

Måk Om radet skall utgöra buff ertzon mot reservatets centrala - 
del. Skogsavverkning kan ske efter prövning av varje enskilt fall 
och i direkt samverkan med farvaltaren (stämpling). Särskild hänsyn 
skail tagas till idegranar sa att de inte ställs helt fria efter awerk- 
ningar. Vidare skall särskild hänsyn tagas till häilmarken i väster 
samt stränderna vid Gillertjarn och Svarttjärn så att gamla tallar 
d l6vtrZd kvarlirnnas. 

ANORDNINGAR FOR REKREATION OCH FRILUFTSLIV 

2.1 Riktlinjer och atpiärder 

2. l l TiTiännighet - f riluf tsagor&&gr 

Beskrimiw Länsstyrelsen har som beredskapsarbete latit aniägga - - - m  

en parkeringsplats vid badplatsen vid Finns jöns nordlist ra strand, 
ca 1 km Sder om naturreservatets gräns, Denna parkeringsplats 
är utgångspunkt f ör besökare till reservatet. Skogstraktor väg leder 
från parkeringsplatsen till reservatet, h m  reservatet finns ett 
system av gamla stigar. 

M å k  Reservatet får nyttjas för enklare former av friluftsliv som 
inte skadar reservatets kansliga vegetation. 

Isthds3ttnin-t~ärcJq Stig f rån parkeringsplatsen vid Finnsjön -- ---- 
markeras efter särskild överenskmrnelse mh i huvudsak i strackning 
enligt bilaga 4, Stigama inom reservate t markeras enligt skötselplane- 
kartan. Skyltning enii@ skötselplanekartan. 
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hformation om reservatets Läge, vegetation m m satts upp på informa- 
tionstavh vid parkeringsplatsen vid Finnsjön. Enkiare information 
om reservatsftkeskrifter m m placeras vid reservatsgränsen i S 
och O enligt skötselpianekartan (bilaga 3). 

2.1.3 Utmärknisav reservatets gränser ---  
Utmärknirigen sk& utforas av förvaltaren enfigt svensk standard 
(SIS 03 15 22). 

3. KOSTNADER OCH INTXKTER F8R NATURVARDSF~~RVALTNINGEN - 
RNANSIERING 

I 
3.1 Kostnader och intakter för naturvårdsf6rvaltninpien 

Stigmarkering 3,5 km 30 dv 2 dv(% 2000 - m 

Underhall av P-phts 2 dv 2 dv/* 1000 krl8r- 

Infor mationstavlor adv - X100 

Tilfsyn,skogsskydd m m 8000 kr/& - 

Bekostas av staten: Utmärkning av reservatet. 

Framstäiining och utplacering av vägvisare 
och infor mationsmateria1. 

Markering och underhall av angivna stigar. 

Stampling för skogsavverkning i samband 
med vissa dispensärmden. 

Skogsskydd inom sk5tse lomre  1 

Bekostas av Saff k 
kommun: Soptomning vid parkeringsplatsen vid 

Finsjön. (Bilaga 5). 

Bekostas av mark- 
agare: Skogssk6tset inom skötselområde t .  
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Naturreservatet skall från naturv%dssynpunkt flkvaltas av skogsvibds- 
styrelsen. Vid förvaltningen skaii samrad fortlöpande 8ga rum med 
länsstyrelsen. 

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, jordbruksdepartemmteq 
se bilaga (formuiär 3). 

k l u t  i detta ärende har fattats av iänsstyrehs styrelse. I beslutet 
deltog landshövding Bengt Noriing jämte ledamöterna Carl E CarIdk, 
Stig Gustafsson, Arne Hult, Sven Junzdi, Helmer Karlsson, Eric 
Persson, Henry Stjernborg och Nils Wallander camt suppleanterna 
Roiand Arnesson, Gunnar Wiktorscon, Lennart Gidlund, Ove Eriksson 

Elsa Norback. 

1 den slutliga handlaggningen deltog aven länsrad B ~ k m a n ,  naturvårds- 
direktör Wir&, företradare för juridiska enheten, pianenheten och 

Varenius samt byrådirektör Ahgren, 

Bilagor 

1, Fastighets- och markägarf 6rteckning 
2. Beshtskarta, skala 1 :l0000 
3. Sk&tselplanekarta, skala 1~4000 
4. aversiktskarta, skab 1 :50000 
5. Avtal om disposition och skötsel av parkeringsplats vid Finnsjön 
6, Besvärshänvisning 

Kopia till 

Statens  turv vårds verk J 

Sakag en1 reklista 
Kommunfullmäktige J 
Byggnadsnhnden d 

Planenheten J 

Lantmäterienheten 
Naturvårdsenheten d 
l=BM v 
VZgförvaltningen I 
Planverket J 

Lantbruksr&mnden v' 
Skogsvardssty relsen 
Nahirvardsregktret J 

Akten J 
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FASTIGHETS- OCH MARKAGARFURTECKNING 
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Fastighet Namn Adress 

Björsebyn 1:77 l Johannesson, Rolf Ivan 
112 Johannesson, Ellinor Alice 

It23 Andersson, Johan Algot 
1 :47 
1364 

Björsebyn 4182 
660 30 Varm1 Nysäter 

l d8 1 4 Svensson, Karl, Ingvar 

r/4 Svensson; Ragnvald B jörkliden, Kohlsäter 
660 30 Värml Nysäter 

Il4 Svensxm, Klas  Sigvard - Sillingsfors 3307 
660 30 Värml Nysäter 

1 4  Svensson, Henry Sjöabyn 4180 
660 30 Värml Nysäter 

Janson, Bo inge Kenneth 

Janssons dödsbo, Gustav Adolf 

Andersons dödsbo, Frans 
(E Larsson) 

Ragfanda 2530 
66 1 00 Säffle 

Sir iusgatan 16 
415 22 Göteborg 

Nyberg, GIadys Eivw 5ofh 

Mim&, Birgitta Vivianne 669 92:e A m y e n  
Chonedey Canada 

Gustavsson, Viveka Ann-Louise 

1:6f 

Botten 1:6 

Andercson, Karl Henry 

Johannesson, Karl R o h d  

Botten 4229 
660 30 Varml Nysáiter 

Statens Naturvårdsverk Box 1302 
171 25 Soina 

Gustavsson, Henning GravenQ171 
660 30 Värml Nysäter 



11 m1211-3Y2-77 Bilaga 2 
tillhijr Ists k l u t  - A : 

1982-04-19 
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