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Beslut 

Lanssiydsen beslutar enligt 7 kap. 5 9 tredje stycket att utöver 
befintliga %reddkr skdl fastighetsäjgre och innehavare av 
shskild rätt tåla följande intrang: 
- forbud mot att bedriva skogsbruk, inklusive täkt av ved inom de 

pil bifogade karta markerade oddena.  

Bakgrund 

I beslutet om naturvårdsområdet Brattf&den fran 1984-03- 19 
(dm 1 1.121 1 -1964-83) finns inga ins-gar beträffande 
~kogsbnikcåtgarder inom det aktuella området pA Brattforshyth 
1: 10. Som gnuid för beslutet redovisas bl a betydande biologiska 
varden i ravinlandskapen. I syftet med naturvardsomradet anges som 
viktigt att bevara de speciella biologiska Varden som firn i delar av 
området. Med tanke pA vad cwi uttalas i gtunden för beslutet b6r 
ravinlandskapet räknas som ett omdtde med speciella biologiska 
varden. 

Det aktuella omradet utgör del av en nyckelbiotop som dels 
fortsätter åt väskr, på andra sidan rikdag 63, och dels ht öster in i 
naturreservatet Lua@lvsravinerna. För den del som ligger inom 
naturreservatet Lungälvsravinema har intran&sersi%thing utbetalats 
tidigare, och för den del som ligger väster om riksvag 63 (utarrEk 
nmma;rdsomr%det) har Skogsvårdsstyrelsen fattat beslut om 
biotopslyddsomr%de. 

Beriirda markagare har i samband med tecknande av avtal om 
intrangsercathing godkänt inskrbhmgen av skogsbniksåtgárder 
och vedtakt på berörd del av fastigheten. 

Motivering 

Det ca 0,6 h e b  stora amrådet utgör en del av större nyckelbiotop. 
Skogen utgörs i huvudsak av relativt djup ravin med gråalskog som 
hm en stor andel död ved. I omr%det finns bl a den hornde mossan 
~ l a n d s f r u l ~ a  h g a  delar av nyckelbiotopen ar skyddade 
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Johan Bohlin 
Miljöenheten 

genom k l u t  om biotopslqdd och naturreservat. Syftet med detta 
beslut är att långsiktigt bibehalla heIa nyckelbiotopm intakt, och p5 
så vis öka möjlighetema tili ett bibehallarmde av dess naturvärden. 

Har man averidagar 

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, miljodep-mtet, se 
bdaga 2. 

Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Kerstin Wallin. 
Foredragande hm varit avdehmgsdireZrtOr Johan Bohlin I den 
slutliga haridlagepingen har ilven deltagit chefsjmist --Ove 
Olsson. 

Kastin Wallin 

Bllaga: 
1. Karta över området 
2. Hur man överklagar 
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NATURVARDSOMRADET BRATTFQRSHEDEN 
Svart raster visar område med andrade föreskrifter 
på del av fastigheten Bramorshyttan 1:10 dnr 51 1 -303S04 

skala 1 : 5 000 
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HUR W OYE?~HAGAR LÄNssTYRELsXNS BESLUT 

VAR SKALL SESLUTET 
O-GAS 

Lhsslyclsenc besht kan shikiigai övcddagas hos regeringen, 
Miljödepartementet .. 

Er &ivelse skaIi inlarmianl&ckas tiU X a n m & e n  och ink till 
regeringen. 

L-h mäste ha att Er skrivelse mom tre veckor från den dag 
Ni answ Eitt d& av beshitet, annars kan Ert övaklagande hk tas upp. 

l - redogiira for Ina Ni anser att beshkt skall 'andxas 

mmmoRIMARm 
Ö ~ G ~ E  MM 

1 redogöra vmGr Ni anser att LänsJtyreIsens beshit är 

. - " . - . . . -.- 

TskllvelsmskanNi 

- tala mn v i k t  b- Ni Övakhgar, t t gemm att ange kmda 
mrmmer (diuicmlm-et) 

I Ni h givetw anlita ombud att skiita överklagdet it E. I 
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BESTAMELSER 

OCH 

SKSTSELPLAN 

FOR NATURVARDSOMRADET BRATTFORSHEDEN 

inom F i l  i pstads, Hagf ors och Karl stads kamnuner 

Utöver detta beslut j a m 1  i k t  § 19 naturvårds1 agen bes1 utar l ans- 
styrel sen denna dag dessutom a t t  tre ( 3 )  delområden på Bratt- 
forsheden skall avsättas som naturreservat jämlikt S 7 natur- 
vårdslagen. (Enl igt  separata beslut ) .  
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B i l  dande av naturvårdsområdet 8Pattforsheden 
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Beskri v n i  ng av naturvårdsomradet 

Riksregisternummer: 1711001 

Bes7 utsdatum: 

Namn : 

~ e g i  sterornr8de: 

Fastigheter: 

Markägare: 

Lage: 

Area : 

Grund för beslutet  

Brattforsheden 

F i l  i pstad 
Karl stad 
Hagf ors 

Brattf ors, Nyed, Gräs 

Se forteckning, b i l  2 

Me1 l an Karl stad och Fil i p s t a d  kring 1 ansvag 
nr 63 samt norrut  mot Grassjon i Sunnemo- 
dal en. 

g ram går av markering på beslutskarta i 
skala 1:50 000, b i l  1 samt närmare beskri-  
ven i b i l  3. 

Ca 11 400 hektar da rav 10 000 1 and. 

Brattforsheden ar e t t  av landets främsta exempel p3 randdeltan 
v i d  h ö g ~ t a ~ k u s t l  injen.  Objektet inryner många välutbildade 
ytformer sasom dödisqropar, asar, raviner,  dyner och meandrande 
vattendrag. De stora fal ten med dyner raknas t i l l  de mest 
skyddsvärda i s i t t  s lag i landet (jamf6r SNV PM 1412). E t t  av 
landets få  omriden med flygnio l i g g e r  inom objektet. I raviner  
och i deltafronten mot  söder finns kallfloden md s t ä l l v i s  god 
vattenföring. Objektet har mycket stort geovetenskap1 i g t  doku- 
mentärt intresse och ar t i l l  stor del val kant  i den kvartar-  
ge01 ogiska 1 i tteraturen. Även omradets sjöar torde ha s tor t  
vetenskapligt varde bl  a g e n a  s i t t  läge i e t t  begränsat och 
r e l a t i v t  opaverkat draneri ngsområde, 

området inrymmer e t t  antal stora myrar av o l ika  typer  varav 
nsgra betecknats som ri k s i  ntressanta bevarandeob j e k t  (en1 lans- 
inventering H Sjörs och S Fransson 1980). 

I vissa del områden t ex ravinlandskapen finns aven betydande 
bio? ogiska varden sssom vegetation av naturskogskaraktär och 
rik f l o r a  och fauna inklusive kryptogamer och ryggradslösa djur 
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(Rapport Lunga1 vsravi nerna, Leif  Andersson och Thomas Appel- 
q v i s t  l .  Sandodl an - betecknad som utrotningshotat (NU:A 
1978:19) - f ö r e k m r  inom en lokal på heden. Flodpiirlmissla - 
hotad till sin existens av försurning och v a t t e n f ö r o ~ n i n g a r  - 
forekomner f vattendrag inom objektet. 
Brattforsheden har aven betecknats som riksintressant for fri- 
luf ts1  i v e t  (jamför SNV PM 726). 

Samanfattningsvis kan Brattforsheden betecknas som ett natur- 
vårdsobjek t av högsta k l  ass. 

Ändamål e t  med naturvårdsområdet ar i första hand a t t  bevara de 
ge01 ogiska fomt ionerna  samt aven a t t  bevara området a t t rak -  
t i v t  och t i l l  gäng1 i g t  för besakande allmanhet och a t t  underlat- 
t a  naturstudier.  Ändamålet ar vidare a t t  bevara de specie l la ,  
biologiska varden som finns i delar av omradet. Vidare ar anda- 
malet a t t  bevara vattensysteniet ss opåverkat som niöjl i g t .  

Med s t ö d  av 19 S naturvårdslagen förklarar länsstyrelsen det 
omrgde san markerats p8 bifogad karta - b i l  1 - som naturvårds- 
område. 

Föreskr i f ter  for naturvårdsområdet 

För att  trygga ändamålet med naturvårdsområdet förordnar lans-  
styrelsen med stod av 19 och 10 SS naturvardslagen och 22 5 
naturvårdsforordningen a t t  nedan angivna foreskrifter skall 
gal l a. 

A. Foreskr i f ter  med stod av 19 !$ naturvardclaaen anaående in-  

Utöver foreskr i f ter  och förbud i andra lagar och f ö r f a t t -  
ningar skall ga l la  förbud a t t  

1. bedriva t3.kt av lavar .  

2. bedriva tak t  av torv i de myrar som ingår b l  and del mrs- 
den som markerats med S på bifogad karta, b i l  1, 

Vidare gäller förbud a t t  utan länsstyrelsens t i l l  stand 

3. utföra maskinel l markberedning f ö r  skogsodl ing  

4. bedriva täkt  av berg och jord i a l l a  fornier inkfusiwe 
torv. 

Undantag görs beträffande redan gal l ande t a k t t i l  l stånd. 
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5. a t t  grava, spränga, schakta, utfylla e d 

Undantag gal l e r  betraffande normal t jordbruk samt skötsel 
av befinti i g  tomt. 

6. dika, damma, muddra e l 1  e r  företaga andra vattenstånds- 
förändrande åtgärder. 

Undantag g a l  ler betraffande normal t underhal l av åker- 
och vägdiken, 

7.  upptaga ny gwndvattentakt.  

Undantag galler &dan täkt som avser enskil t hushills 
behov i b e f i n t l i g  byggnad. 

8. anlägga ny vag 

9. dra fram mark- eller luftledning 

10. bygga radiomast e d 

11. ordna upp1 ag. 

Undantag gal l er betraffande j ord- och skogsbruk i samband 
med normal drift.  

12. uppföra h e l t  ny byggnad 

13. an1 agga canipingpl ats, husvagnsuppstal l ning, hamn e d 

14. anlägga skjutbana 

15. an1 agga startbana för  l uf t farkost  

16. framföra motorbåt annat an i sjöarna Als tern ,  Lungen och 
  an gen. I de delar av angivna sjöar som berörs av forord- 
nandet ar det  forbjudet a t t  framföra båt  med högre f a r t  
an s ju  (7) knop. 

17. p1 antera i n  för området främmande växt- eller djurarter. 

Beträffande laxartad f i s k  se dock bifogad, faststäl ld 
skötsel p1 an. 

18- utföra kalknjng, rotenonbehandling eller anlägga fisk- 
odl ing 

Vidare skal l skogsbruk inom förordnandeområdet bedrivas med 
särskild hänsyn till naturmiljon. I bifogad, fastställd sköt- 
sel p1 an behandl as sadana hans yn som specie1 l t skal l beaktas. 
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Vidare ska l l  samråd före98 skogsavverkning, skogsvårdsåtgard 
el ler spridning av kemiska bekampningsiaedel inom de del områ- 
den s o n  markerats med S på bifogade karta,  b i l  l .  Anmälan 
om samråd 'skal l inlämnas t i l l  länsstyrel sen minst t v å  ( 2 )  
månader före aktualiserad åtgärd. Sora vägledning for saanrad 
redovisas respektive del område i b i l  aga 4. 

Ovan nämnda föreskrifter må e j  utgöra hinder för  uppförande 
av anläggningar och andra företag som avser a t t  betjäna 
al Imänhetens friluftsl i v  i en1 ighet med naturv~rdsområdets 
syfte och rekoranendationer i faststal l d skötsel p1 an. 

8. Föreskr i f ter  med stod av 19 i naturvårdslagen angående mark- 
iigares och annan sakägares skyldighet a t t  t a l a  v i s s t  in- 
träng. 

Markägare och innehavare av sarsk i l  d ratt till marken for- 
p1 ik t igas Gl a a t t  de åtgärder vidtages inom området som 
f ramgår av i det ta  bes1 ut f aststal l d skötsel p7 an. 

Dessa åtgarder innebar: 

1. Anordningar for utmärkning av området i terrängen. 

2. Utpl acering av informationstavlor och vagvisning T an- 
slutning d a r t i l  l.. 

3 .  Vegetationsskötsel i m i m  v issa delomriden enl igt  bifogad 
faststä1.l d skötsel p1 an. 

Enkl a f ril uftsanordningar kan uppföras e f te r  sarsk il d 
överenskomelse med berörd markägare. 

C.  Föreskrifter med stöd av 10 § naturvårdslagen om vad allmän- 
beten har a t t  i akttaga inom naturvärdsomradet. 

Utiiver föreskri f ter  och forbud i andra lagar och författ- 
ningar skall  förbud gal la a t t  

1. framföra terrängfordon inklusive snöskoter 

2. framfora motorfordon - annat an p8 upplatna vägar ( e n l i g t  
skyl t n  i ng. 

3. uppställa husvagn eller annat ekipage för övernattning - 
annat an p8 plat s  som s ä r s k i l t  anvisats 

4. göra upp öppen eld - annat an p8 plats som sarskil t iord- 
ningstäl l ts och anvi sats. Observera dock att  total  t eld- 
ningsförbud v i d  behov kan komsia a t t  utfärdas 

5. skada vegetationen t ex genom a t t  falla eller p8 annat 
satt skada l evande el ler  döda trad 
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6. plocka (annat an enstaka i n d i v i d  av) lavar  och mossor 

7. s lappa los hund ps badplatser e l  l e r  andra anlaggningar, 
på spår uch l eder el l er inom del områden som markerats med 
S p8 bifogade karta i bilaga 1. 

8, framföra motorbåt annat an i sjöarna Alstern, Lungen och 
 ång gen, Z de delar av angivna s jöar  sam berörs av forord- 
nandet ar d e t  forbjudet a t t  framföra bat  med högre fart 
an s ju  (7) knop. 

D. Föreskrifter med stöd av 22 S naturvårdsförordningen om na- 
turvärdsfijrval tninaen 

1. Lansstyrel sen meddel ar foreskri f ter om naturvårds förval t- 
ningen genom a t t  faststal l a föl jande skötselplan. 

2. ~atumi~rdsforval tam skal l vara skogsvårdsstyrel sen. Vid 
förwal t n i  ngen skal l samråd f ortlöpande aga rum med l ans- 
styrel sen. s at ur vårds for val taren har a t t  föl  j a  de direk- 
t i v  som lansstyrel sen fortlöpande kan koma a t t  meddela. 

3.   at ur vårds förvaltaren skal l  utse lokal tillsynspersonal 
och utforma a r b e t s i n s t r u k t i o n  för  denna. 

4 .  ~aturvårdcförval t a ren  skal l t i l  l se a t t  gal l ande bestani- 
melser efterlevs samt a t t  anvisningar i skötselplan och 
v i  l l k o r  i d i  spensbes1 u t  föl j s. 

5. För f r i luftsanläggningar ansvarar berörd komun. Rekam- 
mendationer beträffande uppforande och skötsel av anlagg- 
ningar ingår i skötselplanen. För uppförande av even- 
tue l l t  ytterligare anläggning skall samrad ske med lans- 
styrelsen (jämför aven punkt A 12 ovan). 

6 .  For området skall f innas ett sarskil t skötsel &d, 

7. Samordning skal l  ske betraffande naturvårdsförvaltningen 
inom naturvardsmrådet och naturreservat i ans1 u tn i  ng 
t i l l  detta. 
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FORORD 
l .  ALLMAN 8ESKH I VN ING 

1 .l fiaturförliåll anden 
1.2 Kul turhistoriska förhal l anden 
1.3 Markanvändning 

1.3.1 Skogsbruk 
1.3.2 Jordbruk 
1.3.3 Jakt 
1.3.4 Fiske 
1.3.5 Rebyggelse 
1.3.6 Anlaggnïngar f ö r  tur ism 
1.3.7 Anläggningar for f r i l u f t s l i v  
1.3.8 Taktverksanihet 
1.3.9 F l y g  
1.3.10 Luftledningar 
1.3.11 Horssjöns skjutfal  t 
1.3.12 Vattentäkt 
1.3.13 Reningsverk 

1.4 li l lgangl ighet 
1.5 Slitage och störningskanslighet 
1.6 Problem och konfl iktområden 

PLANDEL 
DISPOSITION OCH SKOTSEL AV MARK OCH VATTEN 
Övergripande m31 
Generel la ri k t l  injer och åtgärder 
2.1 Hävd av skogsmarken 
2.2 Havd av jordbruksmark 
2.3 Jakt och v i1  tvård 
2 -4 Sjöar och vattendrag 
2 -5 Byggnader 
2.6 Fornvård, kul turmi nnesvird 
2.7 Vägar 

3.  BEHANDL 1NG AV SKOTSELOMRADEN 
3.1 Reservatsmrzden 
3.2  amr råds områden 
3.3 Ovriga delar 

Sid - 
9 
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4. ANORDNINGAR FOR REKREATION OCH FRILUFTSLIV 
4.1 Overgripande dl 
4.2 Generell a rikt1 injer 
4.3  Tillgangl ighet 
4.4 Vandringsleder 
4.5 Rastplatser v id  bilväg 
4 .6  skidspar och leder 
4.7 Kanot1 eder 
4.8 Bad 
4 .9  nångenbadens turistanläggning 
4.10 t en hållning 
4.11 Säkerhet 
4.12 Information 
4.13 Utmarkning av gränser 

7. DOKUMENTATION 

Bilagor (förteckning) 
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smil ytliga tillflöden. Under perioden 1920-1927 konstaterades att 
den manatliga medelavrinningen var 880 I/s (maximi-och minimivärden 
uppgick till 2 360 l/s resp 460 1 Is), Dessa uppgifter pekar h3n mot 
att det direkta grundvattenflödet t iU sjtin & betydande. Hur gmndvat- 
tenkommunikationen fungerar mellan Alstern och Brattforshedens 
södra del är dock ej klarlagt. 

Grundvattnet tränger fram till ytan i stor omfattning dels i ravin- 
landskapet vid tungalven dels i södra deltafronten där en lång serie 
av källor förekommer. 

Vegetationen domineras helt av lavhedtallskog, men i raviner, ddöis- 
gropar och strandsluttningar f örekom mer aven gran- och Iövskog. 
Floran ar alltsa normalt artfattig, men i de fuktigare delarna (ra- 
viner, dödisgropar m m) förekommer artrikare vegetation med bl a 
en del sydliga, ovanliga växter. Dessa omraden är ocksa viktiga 
f ör allt djurliv {däggdjur, reptiler, faglar, insekter) d& de  erbju- 
der möjiigheter till skydd och näringsfang som annars ar sina på 
de karga hedomradena. I Brelin och R LOvgren har 1969 presenterat 
''Nagot om Brattf orshedens vqetation. Botanisk översiktsinventer in&'' 
Under fältarbetet lade ftkfattarna ut v i s a  provytor inom olika 
växtsamhällen pa heden. 

Andersson och Appelkvist mders6Me 1982 vissa biologiska forhallanden 
i Lungalvens ravinlandskap (I lansstyreisens rapportser ie 1983) 

Brattforshebens skogar är, förutom ett par bestand vid Stegla och 
på Storön i Alstern, helt och hallet påverkade av skogsbruk i dbgon 
form, Overallt på Brattforsheden finns gamla kolbottnar sam vittnar 
om gamla tiders om f attande awerkningar. S tora kalytor och f öryng- 
ringsytor avspeglar dagens skógsbruksmetoder. 

De enda egentliga vildmarker som idag aterstar p3 Brattforsheden 
är myrm-arkerna. De utgörs här till största delen av mossar, men 
mindre kärrpartier förekommer också. Inom ramen för en lansornfat- 
tande myrinventering som utförts (76-80) inom länet har aven myrar 
inom Brattforsheden undersökts. Projektledaren, prof Hugo Sjörs, 
nämner i sin första delrapport "Myrinventering i norra och delar 
av östra Värmland" (Sjors 1977) sex skyddsvärda myrar inom Brattfors- 
heden. Av dessa är tre mossar (Geijersdalsmwsen, Flyrnossen och 
Paradismossen) klassificerade som riksobjekt (kiass Ib och c) med 
olika skyddsmot iv. 

Kulturhis toriska f6rhallanbe~ 1-2 - -- - - - - - - - - -- 
Ett antal hiturminnen av olika slag förekommer inom och i nära 
anslutning till f örordnandeomradet @ Bratt f orsheden. Nagra av 
dessa objekt presenteras kortfattat nedan samt på kartan i bilaga 5. 

1.2.1 Odlingsmark och kulturhistoriska objekt 

Odlingsmark av betydelse för landskapbilden, 
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Tre områden har utvalts på grund av deras stora landskapsestetiska 
och kulturhistoriska värde, 

K I. Finnhöjden - Paradishöjden 

Odlade dehr av flygrnoområdet som finns beskrivet i avsnitt 
1.1. Troligtvis rester av gammal finnbosattning. De odlade 
f alten högt uppe pa bergssluttningen visar p3 ett iristruktivt 
sätt flygmoavlagringarnas typiska iäge och topograf i. Används 
idag som äkermark och betesmark. 

K 2 Paradishyttan 

En uppodlad rullstensih (del av). Omradet ligger i direkt anslut- 
ning till den gamla, raserade hyttan. I direkt anslutning till 
omradet finns tre boningshus och fyra fritidshuk 

K 3. Steglen 

Den enda uppodlade marken på (den egentliga) Brattforsheden. 
Omradet bhukas som &er. 

I omradet ligger en gammal gard med tva boningshus. 

1.2.2 Kulturminnen 

Ett flertal @r av gamla tiders järnhantering finns inom Brattfors- 
heden. Förutom hyttw, järnvägsbankar m m finns en mängd kolbottnar 
utspridda över praktiskt taget hela omradet Nagra av dessa kultur- 
minnen bor särskilt uppmärksammas. 

K 4, Svartahyttan (1687-1 893) 

Hytt ruin, f orsmiljö, sma igenväxande inägor. Området när mast 
hyttruinen lämplig som rast- och inf orrnationsplata 

K 5. Paradishyttan (1629-1873) 

Hyttruin, fursmiljö. 

K 6.  Sketviken 

Område med rnanga kolbottnar. Platsen lämplig för information 
om kokmilornas uppbyggnad och användning- 

Omradet används idag sporadiskt som sk ju tbana. Spar och 
rester av kajadäggningar, dgverk, jiirnvägsbankar mh pram. 
Omlastningsplats for järntackor s k malmtorg. 

Som AMS-arbete har 1981 182 iordningst3llts rastplats med 
parkerings ytor, todett och sittgrupper, Ugångsptinkt f ör vandrings- 
leder i tre riktningar. 
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Rester av rallbanan Angdgen - Geijersdal 

Rester av järnvägen Brattfars - Geijersdal. 

Varidringsleden Brattfors - Alsterstjärnarna g* delvis fl 
banken. 

K 10. Hyttan i Brattfors (1540-1920) 

Val  bibehallen och iordningställd hytta, Rast- och informations- 
plats finns. Byggnadsminne. 

1.3 Markanvändning 

1.3.1 zkogsbr ukei präglar fullständigt markanvändningen- Dominerande 
markägare ar  Billerud Uddeholm AB som äger cirka 70 % av om radet. 
Kyrkan är ägare  till sex skogsckif ten inom omradet och Karlstad 
kommun äger ett omrade i anslutning t i U  badplatsen vid Mangen. 
Fördelningen (1983) melian olika agarkategorier frarngar - nagot 
fikenklat - av kartbilden i bil 6. 

1.3.2 J o ~ d ~ ~ k  bedrivs endast inom mycket begränsade arealer inom f ikordnan- 
deomradet - jämför kartan i bil 5, 

1.3.3 zakt bedrivs inom ramen for jaktvardsomraden, m fl  enheter enligt 
bil 7. 

1.3.4 Fiske och sjöInnAiste~n -- -- 
Var mbnd har ca 1 100 sjöar med en yta av minst 10 ha. Bland de 
n@ot större sj6arna Aterf inns Brattfors-Alstern med en yta av 
950 h. Den ar förhallandevis djup med ett storsta djup av 64 m. 
Huvuddelen av sjön uppges vara 15 6 20 m djup 

Botten utgörs Övervägande av sten, sand och dy. 

Sjiins vattenstånd regleras genom en damm i utloppet. Variationerna 
under aret upp& till högst 1 m. Regleringen sköts av Brat tf ors 
fiskodling i enlighet med avtal med Pardixhyttanr hyttelag. 

Akterns vatten ar klart och föga färgat. Siktdjupet ar större än 
genomsnittligt. Vattnet ar med värmlandska matt relativt välbuffrat 
och sjön löper dlunda ingen större risk att  försuras. Nedan aterfinns 
n&a data om vattenkvaliteten. 

Vegetationen är sparsam och utgörs av bland annat vit och gul näckros, 
gäddnate, braxengräs bch notblomster samt vas% säv och frsken. 
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Fiskbeståndet i Alstern utgiirs av gädda, abborre, mört, benlöja, 
mrs, lake, sik och kräftor. Enligt fiskentirnndens sjöarkiv skall 31 
ha funnits pa 1930-takt. 

Fiskera tten tillhör Pardixhyttans hyttelag, Billerud-Uddeholm och 
kyrkan. Forvaltningen sker genom Alstern-Lungens fvf. Det är ett 
utpräglat rekreationsfiske med handredskap sam bedrivs. Visst nätf icke 
äger rum av markägare (fiskerattsagare). Allmänheten äger tillgång 
till fisket genom köp av fiskekort, Kort försäljningen uppgår till 
omkring 200 kort per ar. 

FiskevardsfWeningen har ett f ler tal ganger satt in laxartad f isk. 
I regel har det varit gullspångsöring, men gulispangslax, brunnshytte- 
orin& ~Sttcrnröciing och regnbagslax har satts in vid nagra tillfällen. 
Laxfiskarnas tillväxt och aterfangsten av dessa har varit god. 

S jöns värde betingas av att &n har ett klart vatten av god kvalitet, 
som inte gör den f5rsurningskänslig, av att den ligger i ett omrade 
föga flverkat av skogsbruket och att utsläpp av avloppsvatten i 
stort sett saknas. Den reglering som utiivas ar mattlig. 

Ovan nämn& betingeiser gör sjön iämpad som referenssjii i olika 
sammanhang. För närvarande ar det aktuellt med referenssjöar 
for kalkningsplaneringen. Ur liinsstyrelcens synpunkt bör sjön så 
långt rniijligt f3 fbrbfi orörd av saval kalawerkning, skogsdikning 
och skogsgödsiing som ingrepp i själva sj* som irtsattning av andra 
f iskarter an de som redan finns dar, galdsling, fiske med storf iskeme- 
toder, fiskodling, ökad reglering eller byggande i vatten. 

Fysikalisk-ke rniska analyser Alstern: 

Datum Djup pH Siktdjup : 

5, 'i 

Ute på de piana hedomradena inskränker sig bebyggelsen till garden 
Stegla Mer om Akterns sydspets. 

I Brattforshedens utkanter finns permanent bebyggelse samlad till 
ett flertai platser t ex Vssterud, Rud (i norr), Mon, Farshyttan, 
Paradisgard, Brattfors, Dalbotorp och Kallorna. 

Fritidsbebyggelse finns spridd över omradet, främst vid Alsterns 
stränder och med koncentration till narra delarna av sjön. 
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Sammantaget kan Brattforsheden bettxknas som mycket glest bebyggt. 
Jamför bilaga 8 och topografiska kartbladen över omradet 

1.3.6 An&gnirip:arför-tur ism 

En större anläggning finns, nämligen den vid sjön Mangens sodra 
strand. Invid den kilometerlanga sandstranden finns campingstugor, 
husvagnsup~allning samt serverings- och servicebyggnader. Anläggning- 
arna ägs av Karlstad kommun . 

1.3.7 An&i~p:ningar for f riluf tshv 

Enlda anordningar för friluftslivet har etappvis sedan f 976 iordning- 
ställts som AMS-arbeten. Anordningarna utgöres av vandringsled 
från Brattfors över Gräsböjden till Alsterns sydspets och ater Bratt- 
fors. Förgreningar öster, respektive vaster om sjiki har pabörjats. 
I anshtning till vandringslederna har byggts ndgra rastplatser (för 
närvarande 5 st) med vindskydd o& toalett. Dessutom har informations- 
tavlor uppsatts på ett antal platser, limpade som utgangspunkt 
för vandring. Jämför bilaga 9 med karta över befintliga och rekomrnen- 
derade friluftsanläggningar. 

Befintliga f riluf tsanlëggningar har p h e r a  ts av länsstyrelsen och 
uppförts av skogsvardsstyrelsen. Filipstads kommun, har sammanställt 
en enkel ledbeskr ivning. 

Leden uppges (f r itidskontoret, .Filipstad) vara mycket uppskattad 
och f Utigt  f rekvent erad. Vandringsleden med sina enkla anordningar 
sam t mojlighe ter till naturupplevelser bed6ms således ha m betydande 
turistisk betydelse. En vidare satsning av detta slag diskuteras bl a 
inom en bkal arbetsgrupp i Brat t f0~ .  

Sand- och grustäkt förekommer i förhallandevis begrgnsad omfattning. 
De största ligger i distalbranten mellan Källorna och Dalen, Gällande 
täkttilistbnd redovisas i bilaga 5. Härutöver förekommer ett antal 
mindre husbehovstäkter. Strax utanför f6rordnamWmr%de f örekommer 
vid Sutterhöj den mycket ornf attande täktverksamhet, 

Inom de extremt plana ytorna i sydostra delen av Brattforsheden 
finns ett fly falt. Det utnyttjas f& närvarande i viss mån av sport- 
flygklubbar ! Filipstad), Fältet har viss betydelse ur beredskapssyn- 
punkt genom att fr ivilliga flygkaren (FFK) har verksamhet f örlagd 
dit. En klunga byggnader ligger i fältets nordöstra del. 
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Enkla flygplatser för skogsbrukets behav finns - i form av förstärkt 
bilväg - öster om Ormtjärn samt vaster om Svartåns inf lWe 
heden 

Bratt forsheden utnytt jas tidvis som lågf lygningss trak. 

l. 3.1 0 - - -  Ledningsgator övertvärar Brattf orsheden i flera sträckningar. S torre 
ledningar redovisas på karta i bil l l. 

1.3.1 1 H ~ s s J ~ ~  zkiUt,glt ligger omedelbart vaster om Brattforsheden 
i höjd med Aisterns nordspets. Inom en m på cirka 750 m x 4 000 m 
sammanfaller skjutfältet och naturvårdsomrikdet. Denna &l av skjut- 
fältet utgör riskomr&& vid skjutningar men avses ej bli direkt ut- 
nytt jat vid militara iiyrtingar. 

Brattforsheden utgör ett jättelikt grundvattenmagasin Synliga 
lackage finns dels i ravinerna vid Lungalven dels i Kallorna i distal- 
branten i sober. 

Vattentäkt sker vid Dalen i södra kanten varifran Lindfars samhalle 
förses med hushdllsvatten samt vid Kalidatens övre del varifrän ' 

Brattfors samhalle förses. 

Betydligt större vattentakter har tidigare diskuterats vilket bl a 
frarngar av en förprojektering som VIAK redovisade 1968. Dar skisseras 
möjligheter att f örse Kristinehamn ach/eller Karlstad med vatten. 

1.3.13 &enimsverk f ör Brattf ors samhalle byggdes 1980 i kanten av ravinsys- 
ternet vidCungälveh jamf 6r karta i bilaga 12, 

Tillgänglighet 

Brattforsheden nås via &svag 63 mellan Karlstad och Filipstad 
samt via vag 826 mellan Brattfors och Sunnemo (Hagfors). OmrBdet 
genomkorsas av ett stort antal vagar varav de minsta som regei 
är enskilda skogsbilvagar, Enskilda vagar med statsbidag redovisas 
i bil 13. 

Markförhallandena galr &t sam regel lätt att ta upp nya körstrsk 
i terrängen. 

Bussförbin&lse finns dels mellan Karlstad-Filipstad &is Hagfars- 
Filipstad men antalet turer är lagt. 

Avstandet till Erattforskden från dgra större arter är följande: 

Fran Karlstad 
't Filipstad 
t' Hagfars 
" Kristinehamn 

cirka 40 km 
n 15 If 
II 60 " 
u 50 'l 
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Inom den del av fiirordnandeomr$det som sammanfaller med Horssjöns 
skjutfält ar tillträde ej tillatet under pågäende övning. 

.Inom det mycket stora naturvårdsobjektet varierar st2irningskansSig- 
heten beroende p3 markbeskaffenhet och andra förutsättningar. 
Har sammanfattas några aspekter. 

S+dma_rkr - dominerar inom omradet. Upprepat tramp dler  korning 
med motorfordon iämnar latt spår i terrängen. För den enhetliga 
och artfattiga floran är detta ett begränsat -problem. Däremot kan 
detaljerna i markens många ytforrnationer latt fa besvärande skador 
vid terrängkorning eller andra ingrepp. 

Flpsand fforekommer inom betydande arealer, jamfor SNV PM - 
1412. Skärningar i vissa dynryggar visar att flygsand avlagrats vid 
olika tillfallen och f rån olika väderstreck. Dvs sandfIykt har förekom- 
mit. Riskerna för ny sandfiykt bediSms dock med nuvarande klimat 
och vegetation vara begransade. Det ar angeläget att dynernas 
ytforrner -inte f6rSndras genom. direkta ingrepp t ex genom markbered- 
ning. 

R a v i n e s  -- är mycket känsliga för ingrepp av olika slag. #ven trampet 
på en vandringsled resulterar snart i jordflytningar eller skred. 
Koncentrerad ytavrinning - t ex f ran akerområden - kan &tt resultera 
i mer eller mindre kraf tiga f örändringar av ravinkantema. I de 
branta sluttningarna i förordnandeornradets norr delar har omfattande 
("katastrofartad',') nybildning av raviner 3gt rum till följd av att 
derbördsva tten koncentrerats av vägar eUer traktorspår. Jam för 
beskrivningen av Curt Fred& och Lars Furuholm i T h e  Saterkrget 
Guly at Brattforsheden Värmland, Swedenli; Geologiska Foreningens 
i Stockholm FWhandlmgar Vol 100, sid U 1-235. SHrtryck. 

Torvmarkerna bedöms vara relativ t störningskänsliga. f f lera f af1 - - - - - -  
har torvmarkerna inom förordnandeomradet &tecknats som naturveten- 
skapligt mycket intressanta objekt och bör därför skonas fran alla 
ingrepp. Dessutom bedöms de stórre mossarna ha en avgörande 
betydelse för Radmingen av vissa störningskänsliga fagelarter. 
#ven rnindre torvm arker bedöms ha f örhallandevis stor betydelse ' 

f& växt- och djurliv som avbrott i den torra och fattiga sandkakan. 

Problem- /Konfliktomraden 

Förordnandet kan i viss man komma i konflikt med det moderna 
skogsbrukets pri mara in tressen. 
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Da förordnandets ändamal i f örsta hand är att bevara geologiska 
formationer ar restriktioner i skogsavverkningar normait ej moti- 
verade utöver det som generellt galler enl ig  skogsvårdslagen (Q 
2 1). Vissa delomraden ar dock av särskilt naturvardsintresse di 
det bedöms vara motiverat att där paverka skogsbuket i högre 
grad. Det kan galla speciella biologiska värden och tillgangen pA 
speciellt attraktiva besöksobjekt. Vidare kan vissa geologiskt intres- 
santa ytformer med fördel studeras bast  om de omges av högstammig 
skog. averblick och perspektiv i &lana skogsteständ är överlagsen 
den i andra bestandstyper. Ytformerna kan i vissa faii ock& riskera 
skadas av virkestransporter och andra atgärder där tmga maskiner 
kom mer till användning, 

Sandtidlan trivs i omraden med blottad sand. Stravan att ge denna - - - - -  
d jurart spridningsmöjligheter står i princip i motsats till geologens 
respektive skogsbrukarens intressen. Det handlar i detta f all dock 
om relativt begränsade ytor. 

FMpärlrnussI~s krav på livsmilj6 st& delvis i motsats till stra- -- ---- 
van att gynna fiskbestanden i trakten genom kalkning. 

Strävan till mera op~vgr~a~e-vgt t~  inom det relativt begränsade 
nederbördsomradet star delvis i motsats till fiskets intressen av 
insatser för fiskbest Anden samt till skogsbrukets intresse av att 
använda skogsgijdselmedel eller urnyttja kemiska bekámpningsrnedel. 

Turism- intresse av att utnytt ja Lungaiven och Svartån som kanut- - -- 
leder s* delvis i motsats till strävan att bevara biologiskt intres- 
san ta miljkr ojdiverkade. 

Turism% intresse av att erbjuda service ocb '%äftigafl aktiviteter - -- 
för en bred publik stär delvis i motsats till stravan att erbjuda bt- 
siskare en djupare natunippkvelse. 
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PLANDEL 

DISPOSITION OCH SKUTSEL AV MARK OCH VATTEN 

Over gripande mal 

Syftet med naturvArdsomrbdets disposition och skötsel Sr dels att 
b tvara de geologiskt intressanta ytf orrnationerna och biologiskt 
rikare naturtyperna att bevara området attraktivt och under- 
Etta och berika allmainhetens vistelse i omradet. 

Generella rikt linjer och at gärder 

2.1. - Havd ---- av skogsmgrkq 

I princip indelas området i tre zoner avseende skogsbruk (se ~ d a n  
A-5-C) 

A. - Mal: Inom huvuddelen av f örordnandeomradet får nor malt skogsbruk 
bedr ivas. 

Riktlinjer och atgärder. 

Särskild hänsyn tiii naturmiljön skall iakttagas inam omradet. 
Tillampingen av skogsv8rdslagens generella hänsynsregler utgör 
därvid grund. Vissa förhManden maste emellertid speciellt uppmark- 
samrnas i detta fall. I nedanstående förteckning upptar lansstyrelsen 
därför adana hänsynsregler som särskat skall iakttagas. 

Vare sig miljohansynen kravs med hanvisning till skogsv&dslagen 
eller naturvardslagen skail restriktionerna i skogsbruket inte 
vara SA omf a ttan& at t pagaende markanvändning avsevärt f örsv3ras. 

  ed 'stöd av naturvårdslagen fastställer länsstyrelsen föl jande 
riktlinjer. 

a) skogsbruket skall bedrivas så att skador fl markens ytformer 
undvikes. 

b) skogsbruket skall bedrivas di att jordskred i raviner och 
sluttningar inte uppstår. 

c) vegetationen vid stränder och andra överghgszoner skall 
i vZsentlig omfattning lämnas intakta och tillåtas utvecklas 
f ritt. 

d) myrmarker och deras närmaste omgivning skall lamnas 
utan atgard. 

e) intakta grupper av gran, gråal och diverse Evtrad och busk 
skau lämnas nere i ravinbottnar och bl6ta kanter. 

f) grupper av stora aspar, bj6rk och tallar bor lämnas på torra 
inarker. 

g) torrtrad bör i största möjliga utsträckning lämnas vid gallringar 
och andra ingrepp 
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Följande aspekt beaktas i tillämpliga delar 

i) Inom delar av deltaytorna som tidvis berörs av högt grundvatten 
farekomrner vegetativ föryngring av gran. Kloner av sådan 
gran bildar avvikande punktobjekt av visst biologiskt wh 
landskapsestetiskt varde pä den eljest enhetligt magra ytan. 
En del sådana klonerfdungar Mr sparas. 

B. Skogsbruk inom samradsomraden m 

De områden som berörs f rarng* dels av f örteckningen på sid 13' 
-14 i besiutet dels av kartan i bil l. De representerar 
vitt skilda naturtyper vilket f rarngar av bil 4. 

Mal: Samrådsomrädenas speciella naturvärden skall beaktas - 
och bevaras. 

Riktlinjer och At~ärder: Skogsbruksatgärd skall ej ske utan sam- 
råd med I2nsstyrelsen. Anmälan skall inlämnas minst tva manader 
före aktualise&d Atgärd. Underlag för samrad finns i bil 4. 

Oberoende av om sådan anmah om samrad inkommer skall 
länsstyrelsen successiv t analysera omradena och utforma mer 
detaljerat underlag f tir sa mrad och naturvårdshänsyn eller vidtaga 
andra naturv&d&tgarder som bedöms motiverade. 

Inom natuMrdsomradet avsattes i anslutning till detta besiut 
tre naturreservat (jarnluct 9 7 naturvArdslagen). For- respektive 
reservat utformas särskilda bestammelcer. . 

2.2 ---- Havd av ior_d&~ksmgrfi 

Jordbruk inom b d  intlig odlingsmark berars inte direkt av förordnandet, 

Jakt- och yiltvard - --a ---- - 
Jakten berörs inte direkt av fiirordnandet. Beträffande jaktens 
uppiäggning bör samrad ske med huvudmannen för friiuftsanlaggningarna 
inom omradet. Exempelvis bör allmaheten informeras om pågdende 
älgjakt. I 

SJ* -- och -- vattendrag 

Mal: Att-  så langt m6j1igt bevara nederbördsomradet f ritt f rdn f örore- 
ningar samt att bevara vattnens naturliga fauna och flora. Sjön 
Alstern användes som ref erenssjö i limnologiska fragor. Vidare 
ska11 vattenom-räden och stränder bevaras ataaktiw för en publik 
som sóker rik naturupp1evelse. 

Riktlinjer och atgärder: Trafik med bullrande eller i övrigt störande 
f arkoster begränsas. Dispensabla förbud betraf fande kalkning, rotem- 
behandling, fiskodling m m gäller enligt flireskrif tema i avsnitt A. 
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Fiske bör fortga i Alstern i ungefär den omfattning som fW närvarande 
F%*- 

. Naturvardsf ör valtaren söker i sam rad med f &era ttsinnehavare 
och fiskenamnden att utforma fisket pfl iärnpfigt sätt. 

Eventuell inplantering av laxartad fisk skall ske i samrad med länssty- 
relsen och fiskenämnden. 

Inom samradsomrAdena (se sid 12 och bil 1 och 4) kravs anmälan 
till f 3nsstyrelsen. Rotenonbehandling eller andra därmed jamf Örliga 
metoder bör ej komma i fraga. 

MA m s y n  till sjön Alsterns värde som referenssj6 (jfr sid 4) bör 
gtidsling, fiske med stor fiskemetoder, fiskodling, ökad reglering 
eller byggande i vatten undvikas d4 lhgt som möjligt. Vidare b2ir 
kalavverkning, skogsdikning, skogsgödsling begränsas i anslutning 
till sjön Alstern, Ovanstående ar bets företag regleras genom olika 
hgbestämrnelser eller anvisningar. Vid tiliämpningen av dessa regler 
bör stor restriktivitet iakttagas med hänsyn till ornr-ts värde. 
Frizonen (mot sjö och vattendrag) vid skogsmarksgödsling bör vara 
50-100 meter bred. 

Befintliga byggnader och tomtmark disponeras utan direkt hinder 
av nanirvardsf örordnandet. För tillsynspermal och f ör in farma- 
tionsverksamhet bör naturvårdsf örvaltningen skaffa sig disposi- 
tionsrätten till lämpliga byggnader. 

Ett f lertai kulturminnen finns inom naturv%dsamrådet. Ansvaret 
f ör deras skötsel avilar länsst y reken genom Iiinsantikvarien 

Samordning med atgarder för naturvård och friluftsliv skall ske 
i största mejliga utsträckning genom natur vardsf ör vaitaren. 

Mak AlImZnhetens utnyttjande av bilv-tet skall anpassas till - 
två delvis motstående aspekter 

dels begränsning med hän sy^^ till markagares intressen samt med - 
hänsyn till strävan att undvika buller och andra störningar 

dels tillträde till lämpliga utgångspunkter och utpräglade utf1yktsmaL - 
Riktlinjer: PPa kartan i bihga 9 ange de enskilda buvagar 
vilka f Greslk hallas 6ppna far allmänheten. 

Naturvårdsfar valtaren bearbetar detta förslag i samverkan med 
berörda markägare och vägförvaltningen samt later uppföra skyltar 
och eventuella vägbommar som behövs för styrningen av trafiken. 
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BEHANDLING AV SKOTSELOMMDEN 

FÖrordnandeomr4idets stora omfattning odi komplexitet medfor 
att någon fulistandig indelning i skötselomraden inte ar möjlig att 
göra. En sorts zonindelning har dock gjorts enligt följande: 

För tre delomraden fragan oin re~wvatsbildning (enligt 5 
7 NVL) parallellt med det nu aktuella fóroadnandet om naturvårds- 
omrade (enligt Q 19 NVL). 

De tre reservatsamr&iena ar, 

Lungälvens ravinsystern 
Kittelfältet vid Alstertj amama sam t 
Geijerdalsmossen. 

Särskilda bedammelser odi skötselph skall galla fór respaktive . . 

reser va tsarnrade. Tillsyn, inf or motion och f riluf tsanordningar samord- 
nas i sttirsta möjliga utsträckning inom hela Brattforsheden. 

For 22 s t  delomraden är malsättningen att naturvårdens intressen 
i högre grad skall beaktas. Detta innebar att särskilt krav på anma- 
lan f% samrad beträffande skogsawerkning oilh användning av 
vi ixtnäring~nen.  Det innebär vidare att länsstyrelsen skaU stu- 
dera dessa delomraden &niare för att skapa Ettre underlag för 
mer detaljerade anvisningar fM markanvändning och atgärder. Sadana 
studier kan i nagra fall eventuellt aven leda t i l  provning av om 
ytterligare reservatsomraden skal1 avsättas inom Brattforsheden. 
Samrådsomr&dma förtecknas nedan: 

F~RTECKNING OVER S A M ~ D S O M ~ D E N  (jamfar karta 
i bil 1) 

Ungefärlig om f attning 

Kiiilorna i deltafronten 

Lokal fiSr sandödla 

S 3 Angsagen 

S 4 Briidh~llart järnarna 

S 5 Stora tjärnen 

S 6 Stegla 

cirka 100 ha 

cirka 200 
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Stränder och 6ar i sjön Alstern 

Jagar mana 

Finnebackpiatån 

DynfZltet NV Alstern 

Malmtorget 

Finnhö jden 

Fly mossen 

Lyckmossen 

Paradismossen 

Stormossen 

Svartåns st ränder 

Skaftdalen 

Saterbergets ravin 

Hagåsen 

Trä jrnossen 

Vassemossen 

45 

20 

80 

cirka 500 

1 

8 

5 + 25 irnp 

5 + 25 irnp 

- 35 irnp 

5 + 60 irnp 

cirka 15 km sträcka 

25 

1 

3 

5 + 25 

5 + 25 irnp 

Respektive omrade beskrivs kortf attat i bil 4. Där redovisas aven 
riktlinjer för samrad om markanvändning och eventuelta naturvårdsåt- 
gärder. 

OVNGA DELAR AV BRATTFORSHEDEN 

F* den övervägande delen av ytan skali skötselplanens generella 
riktlinjer galla. Malet Sr att de geologiskt intressanta foreteelser- 
na bevaras och att hänsyn till naturvarden i övrigt iakttages inom 
ramen for generellt gällande regler f6r skogsbruk. Skogsvårdsstyrelsen 
ar  tillsynsmyndighet betraf f ande naturv Ardshänsyn i skogsbruket 
inom dessa delar av Bratt f orsheden. 

Friluf tsariordningar pianeras och uppföres i samverkan mellan naturvards- 
förvaltaren o& berörd kommun enligt avtal med respektive markägare. 
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ANORDNINGAR FOR REKREATION OCH FRILUFTSLIV 

OVERGRIPANDE MAL 

Brattf orsheden har mycket goda förutsättningar för friluf tshv av 
olika slag. I den fysiska riksplaneringen (FRP) har omradet beteck- 
nats soin riksobjekt inte endast avseende de naturvetenskapliga 
värdena utan aven de sociala - rekreativa Dessa fönitsättningar 
bbr utnyttjas f% att tillgodose behovet av naturupplevelser, Anordning- 
arna skail vägleda och hjälpa besökare samtidigt sam verksamheten 
kanaliseras för att begränsa störningar i känsiiga naturmilj5er eller 
de areella näringarna. Information om naturf örhallandena boa vara 
en v-ntlig del av verksamheten, 

GENERELLA RIKTLINJER 

Förordnandet jämlikt 19 $ naturvärdsiagen innebär inte direkt att 
markägare f örpliktigas tala att &ggningar uppföres. Avtal med 
respektive markägare fiirutsättes waffas när falreslagna atgärder 
successivt genomf 6res. Förverkligandet f örutsätter direkt medverkan 
f r h  berord kommun eller lokal intressent. Om väsentlig utökning 
utover här presenterade f &slag aktualiseras skall sadan utbyggnad .. 
av f riluftsanordningarna särskilt prövas av Ensstyrelsen. -? a 

m 

Rätten att bibehälla större, kostsam anlaggning som t ex parkeringsplats 
bör sakras genom inskriven nytt janderatt eller servitut. 

Tillströmningen av besökare skdl kanaliseras så att slitage och 
störningar begränsas. 

F8r närvarande finns förutom de allmänna vägarna ett stort antal 
enskilda vagar inom omradet. Markens beskaffenhet g5r bilkörning 
möjlig utefter m h g a  enkla körstrAk. 

Eri fri trafik längt ut i busken kan kom ma att innebära stora olägen- 
heter om antalet besökare tikar, 

En begränsning av tillgtingliga bilviigar biir ske. Pa kartan i bilaga 
markeras & enskilda vägar som bör h W s  6ppna för allmänheten. 
avtiga bilvägar och enkla körstråk skall allmaheten inte ha tillil- 
telse att utnyttja Förslag t i U  justering av detta attiliåtmfl vag- 
systern skall göras av naturvårdsfiirvaltaren i samrad med berörda 
intressenter när er farenhet av verksamheten samlats. 

VANDRINGSLEDER 

För drvarande (1983) finns ca tre mil markerade lwkr. En utbyggnad 
i huvudsak enligt markering pil kartan bilaga 9 bos ske. Ledernas 
sträckning motiveras bl a av strävan att nå pedagogiskt och landskaps- 
estetiske iämpliga phtser samt att kanaiiera besökare till mindre 
känsliga omraden. 
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Höga krav på ledemas kvalit& skall stallas W e  vid iordningsställan- 
det och framför allt vid löpande undtrh8L En vandringsled ar i 
och f ör sig en mycket enkel anordning. Erfarenheter från ol ia 
delar av h e t  visar d&k att mycket stor omsorg d s t e  agnas arbetets 
geno mf 8rande f ör att vandr ingskden skall vara attraktiv och användbar 
f ör den breda publik som St garden ár avsedd för. 

Konsekvent och tydlig vägvisning samt lämpliga Atgärder vid blöta 
och mjuka markavsnitt hor till de viktigaste f rägorna I de fall rast- 
platser med eldstad byggs i anslutning ti l l  leden maste ovillkorligen 
vedhaiiningen ordnas av den underhailsansvarige. 

Detal jerade anvisningar f ar ledens strackning ocb utformning samman- 
ställs genom naturvårdsf örval taren för respektive utbyggnadsetapp. 

RASTPLATSER VID BILVAG 

För närvarande en rastplats för bilister vid hyttan i Brattfws strax 
utanf6r förordnandeomr%det. Likraande rastplatser bör ordnas enligt 
markering på kartan i bilaga 9. 

M&ättningen med rastplatserna dedl vara att erbjuda en attrak- 
tiv milj5 för vägfarande att inspirera nya besilkare att stifta 
närmare bekantskap med Brattforshdn, dess f riluf tsanordningar 
och natur. 

Rastplatserna ska11 vara utrustade med toalett, sopkärl och rustika 
sittgrupper samt inforinatim om Brattfwsheden. I några fall kan 
andra anordningar som eldstad m m vara motiverade. Syftet med 
anlaggningen är alltså att den skall vara en inkörsport f @  närmare 
studium av Brattforskden. Prioritering av sk6tseIatgärder skdl 
göras utif rån detta syfte 

Detaljerade anvisningar for utformningen av respektive rastplats 
sammanställes av naturvardsf örvalt aren. 

Rastplatsen bör kunm fungera som utgångspunkt för naturstudier 
samt vandringar. 

SKIDSPAR - OCH LEDER 

Brattf orshedens sandkaka kan vid f örsta påseende verka ointressant 
som skidterräng. Emellertid är snöt iiigången of ta mycket god speciell t 
vid jämförelse med förhallandena i karlstadtrakten. I betydande 
omfattning utnyttjas darför Brattforsheden f 6r skidakning. Sparlagg- 
ning har huvudsakligen utförts av idrottsforeningar i Molkom och 
Filipstad. Utformning oah rrnderml av skidsparen W i viss man 
samordnas med naturvardsf ör val tningen. Lokaliseringen bör bl a 
prövas med tanke på förordnandets &&inal och utbyggnad av andra 
f riluf tsanordningar . 
Utformningen av &ids@ bör beaktas vid såval trgningsaspekter 
som mlijiigheter till naturupplevelser. 
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KANOTLEDER 

Brattfwshedens sjiiar och vattendrag ar av intresse som kanotvatten, 
Speciellt intressant ar dessa vatten som lankar i längre regionala 
kanotleder med anknytning till Sunnemodaien och Klarälven samt 
sjosystemet i sydöstra Varmland. 

Möjligheterna till sådana långa bder förutstter emellertid att 
Svar* ochleller Lungälven utnyttjas. Dessa vattendrag är st ark t 
meandrande vilket medför kontinuerlig erosion i stränderna och 
ansamkg av trad och traddehr i vattnet. 

F@ att möjliggöra f ramfart med kanot maste rensningar göras. 
Dm erosionsptlverkade vegetationen har emellertid betydande natur- 
vårdsintressen varfór det inte Sr självkhrt att rensningar är av 
g&. Sava1 biologiska som "estetiska" aspekter g5r att ingrepp 
av städ4ngskaraktar inte bor ske - Atminstone inte i nagon större 
skala. 

BAD M M 

Fler städes bildar Brattf orshedens sand jager utmärkta badstränder. 

Normalt bo6 dessa med fördel kunna utnyttjas utan att bryggor m m 
iordningställas. 4 .  

Vattenskidåkning och liknande faller utanför ramen far den verksamhet 
som avses bedrivas inom förordnandeomradet. 

Denna adäggning ma utvedrias =m en konventionell bad- och camping- 
plats i huvudsak inom de arealer som för närvarande utnyttjas. 
Vid &n fortsatta utvecklingen av anlaggningar och verksamhet 
skall dock naturvårdsförordnandets &dain& beaktas Anläggningens 
huvudman bor i storsta möjliga u tst  rackning samarbeta med naturvikds- 
förvaltningen f ör utveckling av gemensam verksamhet t ex beträffande 
informatiorg leder m m, 

Ankommer på respektive kommun. 
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Eldsläckningsutrustn ing skab iikrom infarnation om lämpliga &g&- 
der vid band, finnas vid alla rastplatser. Ansvaret för utrusmirag- 
en avilar huvudman för anläggningarnas aötsel dvs berörd kommun. 
Särskild skogsbrandf örsäkring tecknas f ör en zon kring vandringsled 
i samband med att sådan iordningställes. 

4.12 INFORMATION 

Skylmhg utfars eniigt svendc standard (SIS 03 1522 och SIS 03 12 1 1) - -- 
och enligt naturvardsverkets anvisningar. . ., 

Kompietterande skyltning av vissa speciella sevärdheter och anläggning- 
ar kan utformas i grovt trävirke enligt den modell som nyligen (80- 
83) använts inom Hovfjällets naturreservat. 

~ k v ~ r d s f  ör vaitaren sam manställer detaljerade anvisningar för 
etappvis utbyggnad av sådan skyltning. 

Naturinformation bar agnas mycket stor upprnSrksarnhet av naturvfids- - - - - w  - -- 
förvaltaren ach livriga instanser som ar tierörda av verksamheten 
pti Brattforsheden. Berorda parter bar i Järnpliga farmer samverka 
för utveckling av skyltar, foldrar, naturum, naturstigar, guidade 
turer och naturtolkning i andra f ormer sam t undervisning (orientering) 
riktad såväl till all berörd personal som till intresserade skofor, 
föreningar m m. 

Skall genom naturvardsförvaltaren utföras enligt Svensk standard 
(SIS 03 1522). 

TILLSYN 

Tillsynsansvaret fördelas enligt föl jande. 

5.1 Naturv Ardsförvaltaren skall tillse att gäliande bestammekr i länssty- 
relsens beslut och faststallda planer följs liksom att villkor i bevil- 
jade dispenser iakttages, 

Berörda kommuner skall tillse att iwdnhgsstallda friluftsanl~ggningar 
fortl6pande hålles i gott skick. 

Vidare erimas om att - enligt gäiiande skogslagst if tning - skogsvårdscty- 
rdsen har ansvar fik at i  skogsviirdslagens regler om särskiida hänsyn 
till naturmilj& tillämpas inom de delar av Brattforsheden och i 
de avseenden där inte särskilda bestämmelser reglerar dessa fragor 
mer i detalj. 

Särskild tillsynsman bör anlitas och vara i verksamhet inom området 
under stora dehr  av Aret. Beror& parter E r  så långt  möjligt samverka 
beträffande de t  praktiska utforandet och f inansieringen av tillsynsverk- 
samheten. 
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Inom det mycket stora och komplexa abjektet finns en rad olika 
intressen och aktiviteter -m delvis kan vara motstående. Ett kon- 
tinuerligt samrad mellan olika intressenter behövs. 

Ett saskilt  skotselrad for Brattforsheden b&. därf6r bildas. 

NaturvArdsförvaltaren sam mankallar representanter för olika b e s -  
sen - stat, kommun, markägare, friluftsliv, turism, naturskydd, 
forskning (f ramst geovetenskap) m m. Radet bör ha minst en samman- 
komst per ar. 

Praktiskt samarbete och informationsutbyte mellan olika personalka- 
tegorier verksamma på Brattfotshedm eftersträvas. 

DOKUMENTATION 

Arfi~en sammanställer naturvat.dsförvaitaren rapport över verksamheten 
Brattforsheden. 

Kännedomen om Bra ttf ors hedens naturförhallanden behöver ökas 
ria olika att. Länsstyrelsen bör verka för att inventeringar och 
karskning genomf8rs-inorn d i k a  iimnesornråden. samarbetet med 
vetenskapliga institutioner utvecklas och intensifias. 

Exempel på aspekter som bör bearbetas: 

Grundvattenbestammelser~ 
Nybiidning av raviner 
Kgiikärrvegetatian och därav betingad fauna 
Kryptogamflora och evertebratfauna i raviniandskap m f l  
delomraden. 
Förekomst bch förutsättningar för f1odpärImussla 
Utbredning av sandödla. 

Följande färslag till unders0kningsprograrn har lamnats av SGU 
i samband med remissbehandlingen: 

a) Prover insamlas fran t ex Gijersdalsmossen och Flymossen 
f lir upprättande av polbndiagram, som ur vegetationshistorisk 
synpunkt belyser traktens utveckling f r h  landisens avsmältning 
f ram t i U  nutid. I en sadan undersökning skdl absoluta tidsbe- 
stämningar (Kol 14) ingb 

b) Geovetenskaplig f orskning stimuleras. En kvartargeologisk 
undersökning av Svartåns dalghg viintas ge svar $l inte bara 
norra Brattf orshedens utvecklingshistoria utan Sven bidra 
till fakhringen av Lungiilvens uppkomst och av Klarälvens 
lopp vid Radasjön. En motsvarande undersökning av den sydligaste 
delen av naturvardsområdet berör i hög grad Vanerns utvecklings- 
historia. 



L X N S S T Y R E L S E N  
Varmlands Ian 

. Planer ingsavdelningen 
\ 

BESLUT 

1984-03-19 

Utvecklin~en av besöksf örhallanden och turistiskt utnytt jande bör 
kontinuerligt f 61 jas. Speciellt angelaget är det att upprnárksarnma 
tendenser tilt slitage och sttirningar. 

NATURVARDSFORVALTNINGENS EKONOMI 

Naturvardsf örvaitnigen best* av tva olika delar 

dels A) en tillsynsdel. med syfte att bevara de naturvetenskapliga 
värdena, tillämpa gällande bestämmelser sam t utfor ma grundläggande 
inhr mat im och vagviaiing. I denna clei har staten kostnadsansvaret. 
I bilaga 14 k en grov bedömning av tidsatgkg och kostnader gjorts. 

En högre ambitionsniva med mer omfattande information, forskning 
och atgard- för &at-utnyttjande är önskv2ird men är beroende 
av ökad medelstiIldehing och nya f inansier ingsmö jligheter . 
dds B) en anlamnings- och  ervic vice del*^ med syfte att underlatta 
b e g k  och naturstudier inom ramen f ör giiliande bestämmelser, 

Har har berörd kommun i princip kostnadsansvaret, 

Iordningställandet av merparten av foresiagna anläggningar kan 
dock sannalikt komma att genomföras som AMS-arbeten. Kostnaderna 
kan i så fal fördelas mellan stat a& kommun. Far underhallet av 
aniäggningarna förutsättes kommunen svara 

Inom de delarnraden på itrattforsheden som avsättes som naturreservat 
(särskiida beslut enligt $ 7 NVL) utarbetas Srskilda program för 
anlaggningar obi skötsel. FM de vandringsleder som är gemensamma 
för hela Brattfmsheden är dock k 5 r d  kommun skotselansvarig 
även i de delar lederna gar genom reservaten. 

Insatserna i såvál A- som B-delen ar starkt beroende av ambitionsniv4 
tilidehing av ansiag och vilja f rån berikda htremssenter att medverka 
i utveckling av objektet. I olika avsnitt av skötselpfanen har fragan 
om Mai tillsynsman berorts. Maisättningen bör vara att sadan 
tillsynsman kan vara tillgiinglig för insatser under stora delar av 
Aret. Majligheterna att nå &tta mal ökar om samma personal utnyttjas 
(a& finansieras) av &val staten, berarda kommuner, skolor och 
turisnitiring. 
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Detta beslut kan överklagas hos regeringen, jordbruksdepartementet, 
se bilaga (f m m  3). 

Beslut i detta areride har fattats av länsstyrelsens st yrelse. I beslutet 
deitog landshovdingens stf h s r a d  Rune Beckman jamte ledamöterna 
Roland Arneson, Sten Fogde, A m  Hult, Jan Hyttrh% Sune Johansson, 
Bertil Sonassun, Sven junzell, Helmer Karlsson, Göthe Knutsson, 
Gullan Lindblad, Berit Persson och Eric Persson samt suppleanterna 
Margareta ~ n d r e &  och Gunnar Törnqvist. 

I den sh tliga han&ggningen deltog aven naturvardsdirektör Wiren, 
företrädare för juridiska enheten, p-nheten uch lantmäterienheten, 
Ensantikvarie Varmius sam t byradirektör Ahgren, f tiredragande. 

-i>?,*& %7 4*,&,. 
Runt Ekckman r /  

Kopia tili 

Markagare (en1 fort )  rek+mb 
KommunfuUmaktige 
Byggnaddm nden 
Planenheten 
Lantmäter ienheten 
Naturvårdsenheten 
Fastighetsbildningcm yndighe ten 
Vagf örvaltningen 
Planverket 
Lantbruksnämnden 
Naturvårdsregis tret 
Akten 
Reservats* men 
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B i  l agor 

1. Bes1 utskarta i skal a 1 :50 000 

2. Markagarförteckning 

3. Gransbeskrivni ng 

4. g am råds områden på B r a t  tforsheden 

5. Karta (1:50 000) över täktområden samt ku l tu rh is to r iska  
objekt och brukad å k e r ~ r k  

6. Karta över markagarforh8llande. Övers ik t  i skala 1:50 000 

7. Indel ning av jaktv8rdsområden inom B r a t t f  orsheden 

8. Kartarkiv i skala 1 : l0  000 utvisande frit idshus och p e m -  
nentbebyggel se 

9. Friluftsanläggningar karta  i skal a 1:50 000 

10. Yagskyl t a r  inom naturvårdsområdet; skal a 1 :50 000 

11. Karta i skala 1:50 000 utvisande större kraft ledningar 

12. Kar ta  i skala 1 :l 000 utvisande omr8de fö r  reningsverket 
v i d  B r a t t f o r s  

13. Karta i skala 1:50 000 utvisande enskilda vägar med stats-  
bidrag. 

14. Bedömning av kostnader för  naturvirdsf orval tningen 

15. Besvärshänvisning 

Vid utsändning av mater ia l  e t  ingår normal t av bilagorna endast 
nr  1, 4, 9, 14 och 15. Övriga bilagor f inns arkiverade p 8  
länsstyrelsens naturvardsenhet d i t  intresserade kan vanda s i g  
fiir a t t  t a  del av dessa dokument. 
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Redovisningen anknyter till kartan i bii 1. Framställningen avses 
ligga till grund, for samrad angamde aktualiserat arbetif öre tag 
och eventuelfa naturv&d&tgärder. 

S l Källor i deltaf ronten 

Omradets karaktar: 

Kommun: 

Regis teromrade: 

Fastigheter: 

Markägare: 

Geologiskt mh biologiskt intressant. 
Känsiig mark och vegetation. 

Vid Brattforshedens södra kant mellan 
Lindfors w h  Sutterhöjden. 

Karlstad 

Sandtorp 
Fagerashö j den 

Privata 

Areal: Cirka 100 hektar 

Beskr ivning: Deltaf ronten (distalbranten) utgör Brattforshedens 
begränsning i SV. Den best& av den rasbrant som bildades vid sand-. 
massornas avlastning langs bort från iSlvctwinlarrias mynningar. 
Branten, som sträcker -sig f r h  M h g e n  i V till Bromyren i O (ca 
5 km), ar 25-30 m hög vid Dränkmossen medan den ar bara några 
fa meter hög vid Mangenbadet. Branten löper i en ganska mjuk 
bage, men den ar på flera ställen sönderskuren av mäktiga raviner. 
Vid Sandmrp finns dessutom e# par stora täkter. 

Från landsväg 63 ach osterut finns en serie kallor vilka mynnar 
i distalbrantens undre del. Många av källorna har tidigare använts 
för vattentäkt, viket gamla cementringar odi brunnslock vittnar 
om. Vegetationen är mycket varierande i distalbranten: från torr 
hedtaitskog till fuktig ängsgranskog. De frodigaste partierna finns 
i anslutning till källorna där ormbunkar =h andra fuktälskande 
arter ger vegetationen ett helt annat utseende äri pa övriga delar. 
Inte minst ktyptogamffwan Sr av stort intresse. 

Ditaibranten med kallorna är ett skyddsvärt om rådc, u tgorande 
en viktig del av Brattforshedens gabgiska helhet, Frekvens ach 
omfattning är unik i Sverige. 

Postadresc 

65t 86 KARLSTAD 
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Malsättning: De geologiska formationerna, i farsta hand källorna 
med omgivning, skall bevaras. Vegetationen i anslutning till kallor- 
na skall l a m m  i huvudsak orörd. I övriga delar av delomradet kan 
skogsbruk bedrivas under fönitsättning at t  sikskild hansyn till na- 
turmiljön iakttages. Samraden skall ske enligt följande riktlinjer: 

- korning rned tunga maskiner skail inte ske om risdc för markskador 
f iireligger 

- vegetationen i ansiutning till kallorna skall Iamnas i huvudsak 
orörd så att deras skuggkravande fat- och bottenskikt inte spo- 
lieras 

- döda mad och lövträd skaii Urnnas til l  förman bl a för halbyggande 
f aglar 

S 2 Lokal f@ sandödla 

Omradets karaktär: Zoologiskt intressant som livsmiljö för 
sandödla 

Läge: 

Kom mun: 

Registerområde: 

Fastighet: 

Areal: 

Vid skarningen mellan länsväg 63 och 
kraftledningen ungefär mitt emellan 
Mangenbaden och Alsterboden. 

Alsterstorp 1:2 

Billerud AB 

Cirka i hektar 

Beskrivning Delomradet är dm enda kända lokalen för sandödla 
inom Brattforsheden. Sandödla förekommer endast mycket sparsamt 
i landet, och i synnerhet så här lhgt norrut. Endast tv4 sandödlelo- 
Mer ar kända i Värmland. Omradet Ir  en nästan helt vegetationsfri 
sandyta, svagt sluttande mot S. Sandytan täcks i kanterna av vissna 
barr och en del lavvegetation. Omgivningen bestär av ung tallskog, 
ca 20 Ar. 

Omradet har under senare & utnyttjats som parkerings- och lägerplats 
varfor efter samråd mellan länsstyrelsen adi markagaren, infartsvägen 
tili omradet grävts av. 

Malsä t tninq: Gynnande av sandödiestammen. 

Riktlinjer: Trädskiktet bor glesas ut sb att solinslråiningen ökar. 
För att gynna ödlorna bör den öppna sandytan utokas 

Sandodlestanm ens storlek och livsbetingelser bör kon trolieras i 
samrad med zoologisk expertis. 
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S 3  Ang*en 

OmrAckts karaktär: 

Lage: 

Kommun: 

Registeromrade: 

Fastighet: 

Markägare: 

Areal: 

iämplig utgangspunkt för besök @k Bratt- 
f orsheden 

Vid sjon Alsterns sydspets 

Fili pstad 

Brattfwshyttan 3:l 

Billerud AB 

Cirka 10 hektar 

~eSkrivnin~: Sågviken med omgivningar. Relativt stora nivaskill- 
nader mellan de centrala delarna och omgivningarna. Y tf or matio- 
n e m  byggs upp både av isalvsediment och flygsand. 

Platsen har hyst m angsåg som vid sekelskiftet foradlade virke 
från de mycket omfattande awerknhgar som då ägde rum på heden. 
Platsen har tidigare även använts som omlastningsplats f lir jarn- 
malm m m, En järnvägsbank går härifrån mot söder. 

Området utnyttjas tidvis som jaktskyttebana. 

Enkel parkering och rastplatsanordningar har byggts m m  AMS-arbete. 

Malsattning: Rastplats, lägerplats, information o& utgångspunkt 
för allmänhetens besök fi Brattforsheden. 

Riktlinjer: Attraktiv landskapsbihl och vistelsemiljö eftersträvas - 
vid skoglig atgärd. 

Avtal om markutnytt jande för f riluftsano&ingar bör tráffar 

Rekommendationer for delomrAden (jamf ör bif kartor i skala 1 : 2500 
resp 1:MO). 

Skötselomrade l : Parkeringsplatsen 

Beskrivning: Ett flackt omrade i reservatets adra del. har tidi- 
gare anvánts som timrnerupplaggningsplat% P-pIats med toalett 
(av handikapptyp), sopkäri, stockbord och inf ormat ionstavla finns 
anlagd. 

Riktlinjer: Omradet användes som parkerings- och informationsplats. 
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Skötselornr%ie 2: #ngen och skjutbanan 

Beskrivning: Omradet ar tiil största delen öppen rnark med ängsvege- 
tation =h enstaka trad. och buskgrupper. Mellan stranden och *gen 
finns m tät lövträdsridå, men i övrigt inramas omradet av tallskog. 
Omradet är tidvis utnyttjat som skjutbana =h de byggnader ach , 

anEggningar som finns tillhör denna verksamhet. För Knge sedan 
har omradet använts som omlastningsplats för järnmalm m m, och 
strax intill fanns en ångsäg (som brann ner omkr år 1900). Minnen 
från den tiden är en gammal sjunken pram, en kaj och en järnvägsbank 

#ngsytoma haiier nu på att växa igen med Iövsfy odi självf öryngrade 
tallbuckar. 

Riktlinjer: Omradet skall användas som informations- och rastplats 
för besökare $ Brattforsheden. Angsytoma skall hafhs öppna. 
Strandskogen skall behalfas av f ramst este thka skal. Sk jutbanevwk- 
samheten kan aven f ramgent M r  ivas om dem klart avgränsas mot 
allmänhetens anläggningar. 

Dassen och regnskydden vid skjutbanan avlägsnas. Stugan ses 6ver 
och malas vid behov. Utnyttjas eventuellt for inf arrnationsändamål. 

Skötsehmrade 3: Rastplats fór vandringsleden. 

Beskrivning: En rastplats med skarmskydd odi eldplats iordningställ- 
des vintern 1976177 i samband med adaggandet av etapp 1 av vandring* 
ledssystemet på Brattf orsheden. Enkel toalett med latringrop finns 
vid anläggningen. 

Riktlinjer: Omradet anvades som rastplats. Vid skogsbruk&tgard 
skdl  särskild hänsyn tas till naturmiljön i anslutning till rastplat- 
sen. Landskapsestetiska aspekter skall vara vägledande vid samråd. 

~nordn i i~a rn~  tillses regelbundet. Saskilt viktigt är att ved alltid 
finns tillgänglig vid skärmskybdets eldplats. 

Skötselomrade 4: Udden V om Sagvikeii. 

Beskrivning: En smal, Iäng udde som delar av Alsterns södra &l 
i tva vikar: Sagviken och Alsterbodviken. Udden består helt av rull- 
stensmaterial ach den ingar i samma strak av &bildningar som 
öarna i Alsteni. 

Vegetationen bestar av hedtailskog med en strandremsa dominerad 
av lövträd. 

Riktlinjer: Den geologiska f onnationen skall bevaras. Landskapseste- 
tiska aspekter skal1 vara vägledande vid samråd angäende skogsbruk, 
Föryngring bör ske under f rötr3dsställning. 
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Skötselomrade 5: Sluttningarna i omrädets per if er i 

Beskrivning: Sluttningen f rån deltaplanet ner rnnt sjön är här mycket 
brant och h% upp t i H  25 m. Formerna stoder teorin om att Alster- 
bäckenet ar en dödisbildning. Vegetationen är något friskare (fukti- 
gare) än på omgivande deltaytor, dvs talheden har större inslag 
av t ex blåbär och gran. 

Riktlinjer: Området skall utg6ra inramning till de sociala arrange- 
mangen i omrade 2 och 3. 

Samråden skall ske enligt f öl jande: 

- de gedogiska formationerna får inte skadas med t ex hjuls* 

- kalavverkning av större sammanhängande ytor skall inte ske 

- strandzonen skdl rämnas i hudsak orörd 

S ir Brödhåiiartjärnarna 

Områdets karaktär: 

Lage: 

Kommun: 

Registeromrade: 

Fastigheter: 

Markägare: 

Areal: 

ï Brattforshedens södra del, sydost om 
Alsterns sydspets 

Brattfors 

Billerud AB 

Cirka 300 hektar. 

Deskrivninp;: Del av det fait med sanddyner fl Brattforshedtn som 
i rapporten SNV PM I4 l2 betecknats som ett av 6 särskilt skydds- 
värda objekt av sitt slag i landet. Lhgstr&kta dyner med huvud- 
saklig orientering SV-NO. 

Dynfäitet fortsätter ut i Gejjersdalsmossen som avsattes som naturre- 
servat. 

Malsättni%: Bevara de geologiskt intressanta formationerna. 

Riktlinjer: Högstammig, genomsiktlig skog framhäver ytformationerna 
vilket beaktas vid föryngring (*am) och skogsvårdzAtgad (tidig 
röjning, gallring). 

Drivnings former som riskerar skada marken skall undvikas. 
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S 5 Stora tjärnen 

Omradets karaktar: 

Läge: 

Kom mun: 

Fastighet: 

Bil 4 

Rastplats, badplats, utghgspunkt för 
besök fl Brattforsheden. 

Invid Iänsväg 63 cirka 2 km sydv%t om 
Brattfors 

Brattf ars 

Areal: Cirka 10 hektar. 

Beskrivning: Omradet utgöres av en relativt grund, delvis vattenfylld 
dödisgrop Mellan stranden (av sand &er myrmark) och omgivande .is ,c! 

tatlskog finns en smal bard av Lövträd. & - 
I nordöstra delen finns en badplats med en& anordningar som skötes 
av kommunen. Infarten från länsvaigen är daig. 

Malsättninq Attraktiv rastplats och utgdngspmkt för besök fl 
Brattforsheden. . 

Riktlinjer: Föryngring av skogsbesthd Mr ske under skärm av fröträd. 

Mellan rastplatsen och länsvagen bör avskärmande vegetation finnas 
t ex genom att tät underväxt av gran tiilates vaxa upp. 

Omrädets karaktär: 

Läge: 

Kommun: 

Registeromrak 

Fastighet: 

Markägare: 

Gammal skog med grova aadstarnmar 

Vid Iansväg 63 cirka 4 km sydväst om 
Brattfors 

Filipstad 

Brattf ors 

Billerud AB 

4 hektar 

Beskrivning: En Iiten rest av & skogar m m  awerkades i stor skala 
vid sekelskiftet. Mer än 300-&iga tallar dominerar det flerskiktade 
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beståndet som växer fl stor f lygsandsdyn. Dif hts överghg till kul- 
turskogsbestånden i väst och nord. 

Inom mradet har en hundkyrkoggrd etablerats. 

Måisättnin : Dungen s&s som ett naturminnesmärke (och kulturmin- d 
Riktlinjer: I första hand ISmnas skogsbestandet orort för spositan 
utveckling som naturskog. Dock rensas vandringsleden fr* vincif a ikn 
och vidare awerkas de trad som hatar att falla ut över bilvägen. 

I andra hand sparas de gamla traden och nya kulturskogsbestånd 
etableras under dessa 

S 7 Stränder och öar i sjön Alstern 

Områdets karakt*: Landskapsestetiskt 6ch biologiskt intressanta 
delområden. 

Läge: 

Kom mun: 

Fastighet: 

Areal: 

Sodra halvan av sjön Alstern 

Filips tad 

Brattfors 

Cirka 40 hektar 

Beskrivnings Delar av Alsterns stränder samt öar enligt markering 
på kartan, bil 1. 

Str~dshtmingarna är mycket höga (20-30 m) och branta (mer än 
30 ) och stupar direkt ner i vattnet utan nagm utplanad strandzon. 
Branterna utgör ena sidan av rullstensåsar. Det grova materialet 
finns blottlagt under rotvältor och i själva strandzonen där de f in- 
korniga partikkrna spolats bort. P3 flera ctäUen finns åsgropar 
i sluttningarna Fran landsidan är asrygganra inte särskilt framträdande 
eftersom finkornigare sediment döljer åsarnas b a d a  delar. 

Vegetationen utgörs av blandskog med aIdre gran och lövträd (björk 
och asp) som huvudsakliga besthkdelar. Underväxten av gran- 
och lövbuskar, liksom sttandens täta rid8 av klibbal och asp, utgör 
ett gatt skydd för viltet och är av stor betydelse Grskilt under 
sn6rika vintrar eftersom djuren Sven da kommer dt grenar nere 
fr& isen dår snötäcket ofta inte blir & tjockt. Aspar som fallit 
pil grund av blast eller bavrar Sr viktiga födotillskott för många 
djurarter och klibbdarnas kottar ger host och vinter mat at stora 
flockar av grön- d gråsiskor. Lövtraden är ackså av stor betydelse 
för Mlbyggande fågelarter, t ex hackspettarna 

Den branta stranden med dess speciella vegetation air ock& en 
Mydande faktor i landskapsbilden. 
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MalsSttninq: Landskapsbild och vegetationstyp bevaras i huvudsak 
intakt. 

Riktlinjer: Kalawerkning bör ej ske. 

Heterogena och f lerskiktade bestånd med stor Iövinblandning efter- 
strävas. 

Lövskogsridän vid strandlinjen lämnas helt or6rd. 

Markytan fat inte skadas av hjulspår, schaktningar e d. 

S 8 Jagarmana, Nils Pettersmana och Kullbergsija 

Områdets karaktär: 

Läge: 

Kommun: 

Register omradet 

Fast &heter I 

Markägare: 

Areal: 

Anäktig rulJstensås. Geologiskt och landskaps- 
estetiskt vzrdef UH. 

Sjön Alsterns narra del 

Brattf ors 

Brattforshyttan 150, k121 och 1:30 

Privata och Billenid AB 

Cirka 20 hektar 

Beskrivning: Sjön Alstern är en djup, @ngsmal sjö, troligen en mycket 
stor d6disgrap. Alsterns öar Sr särskilt intressanta sa till vida att 
de utgör* av mäktiga rullstensåsar. Särskilt markanta är dessa . 
tva långstrkkta Sar längst i-norr. Pik sjiins västra sida ar rullstensåsen 
uppdelad i ett antal kortare h t r a c k o r  med tillhörande deltabildnhgar. 
Alla &partier inom omradet är fria från täktverksamhet eller andra 
~ P P P  

Nils-Pettersmanen utgör tilkam mans med Jagar manen sam t flera 
mindre öar i Alstern de synliga delama av en långsträckt rullstens- 
&s som ligger mitt i sjön. Niis-Pettersmanen ar mycket mäktig 
och hög med flera askullar m m  höjer sig ca 15 m över vattenytan. 
P& amse sidor om ön finns i sjön djupgravar fl omkring 38 m. Asens 
krön är spetsigt och sluttningarna stupar mycket brant direkt ner 
i vattnet. Strax under vattenytaci firns dock en ca tre meter k e d  
hylla av sand. 

Vegetationen domineras av hedtallskog som ställvis ar tät och k h ,  
men ändå ganska gammal (80-90 &). Ställvis tät underväxt av gran. 
Fäitskiktet av bWar, lingon och ljung. an ar bebyggd med sju fri- 
tidshus till vilka en stig leder via en smal landförbindelse i norr. 

Spår av mycket gammal d i n g  finns fl den södra haivan av ön. 
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Jagarmanen: En drygt tva km lång, mjukt slingrande och smal Ö 
bestaende av en rullstensås sam sticker upp ur sjön Alstem. On 
ar till sin form mycket lik Nils-Pettersmanen med branta slutáiing- 
ar Jorn stupar direkt ner i vattnet odt med flera tydliga åskullar 
där höjden över vattenytan är 10-15 m. I den norra delen finns tv& 
smA gropar. 

Vegetationen domineras av svagvaxande granskog som ar tat och 
omkrmg 90-100 ar gammal. Gott om gamla stubbar tyder p& att 
man vid en tidigare awerkning endast tagit ut tallen och lämnat 
granunderväxten som sedan inte gett tallen c% stora möjligheter 
att föryngras. Har och var finns inslag av klen tall samt björk och 
asp Ställvis dominerar dock tall i klenstamrniga täta bethd. Pa 
öns NO-del finns särskilt mycket stormfallen. 

S@ av bäveraktivitet finns pa hela ön. 

Pil Jagarmaraen finns-ingen bebyggelse. Ett fornminne i form av 
ett r& ligger pA den vastra sluttningen ungefär mitt p8 ön. På 
södra delen av Kulibergsiin finns bebyggelsa 

Masättninq: Den geologiska formationen skall bevaras. Landskapsbil- 
den skall bevaras i huvudsak intakt. 

Riktlinjer: KaIavverkning bör ej ske. 

Föryngring under tät skärm bör ske. Virkestransporter skall ske 
så att ytformerna ej skadas. 

Strandzonens vegetation bar lämnas m6rd med hänsyn till djurliv 
och landskapsbild. 

Om rade t s  karaktär: 

LBge: 

Kommun: 

Registerområdet 

Fastighet: 

Mar kagare: 

Areah 

Geologiskt intressant delamråde 

PA sjön Akterns vatra strand cirka 3 
km söder om Vásterud 

Billerud AB 

Cirka 80 hektar. 

Beskrivning: Finnebäcksplatån ligger i ett omrade med mycket 
omväxiande topografi i jamförelse med det stora janina deltaplanet 
i dider. Finnebacksplatån är en liten deltayta som på ett överskåd- 
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ligt &tt illustrerar en deltaplans utseende. Dess utsträckning ar 
endast ca 750 m x 500 m varfar bildningen Iätt kan överblickas. 

FimlSdcsomradet bestar av en kort rullstends i N, ett deltaplan 
i söder imed en hag odi tydlig distalbrant vars nedre del acksä utgör 
gräns for omradet. Meilan &ryggen i N och deltaplanet finns en 
hög iskmtaktsbrant. Inom omradet finns också tv& asgropar. 

Vegetat imen inom defornradet besar dels av äidre barr blandskog 
(ornr 3), del av torr hedtallskog (omr 1 och 2) som delvis snart & 
avverkningsmogen. Inom omr 3 finns $ f d M e  mycket sp3r av 
tjäder. 

Som en etapp av arbetet med en vandringsled runt Aktern har en 
kolarkoja byggts på en Askulk i den nordvästra d e h  av omradet 
(AMS-ar bete). 

Malsattning: Att  bevara de geoiogiska formationerna och lämpligt 
att f örklara de geologiska sambanden fiir allmänheten. 

Riktlinjet: Skogliga Atgärder anpassas att en så god överblick 
som m6 jligt erhålles over de geologiskt intressanta flformerna. 
Högstammig, genomsikt lig skog bidrager till sådan overblick. Föryng- 
ring under skärm bör ske liksom tidig röjning c d  gallring. Biolo- 
giska värden i nordöstra sluttningen bor särskut h k t a s .  

Virkestransport sker så att ytformer ej riskerar att skadas. 

Anlaggningar for allmänheten bor ordnas i form av P-plats och 
information. 

S 10 Dynlandskap nordväst om sj* Alstern 

OrnrMets karaktär: Geologiskt intressant delomrade med 
dyner (jZmf8r S 6) 

Láge: 

Kommun: 

Registerornr ade: 

Fastigheter: 

Markägare: 

Nordvåst om sj& Aktern 

Priva* kyrkan och Billerud AB 

Cirka 500 hektar. 

Beskrivnin : (jämför Sven S 6). Dynlandskapet bediimrs (se SNV 
PM I412 som ett av landets mest skyddsvärda objekt i sitt slag. -9 
Specielit denna del av omrädet anses mycket tydligt uppvisa de 
drag som är viisent liga för att f örmedh bilden av de processer som 
skapat dynerna Det mest framträdande draget i Brattforshedens 
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dynformer ar den utpraglade asymmetrin, samt dynernas jainna 
yta, som i allmanhet ar fr'i fr& spår av sekundär omvandling. Dy- 
nerna har en tamiigen likartad orientering som tyder gd en domine- 
rande vindriktning (nordv3st) under dem period då dynerna bildades. 
Det finns dock Bven exempel pa awikelser. 

Mals3ttnine Bevara ytf ormema intakta samt underla tta studien 
av f öreteelsen. 

Riktlinjer: Virkestransport och andra Stgarder utformas så att ska- 
dor pa ytformerna ej uppstar. 

Avverkning utföres ej pA myrmark eller i myrkanter. 

SkogsvbdsagZrder bör utformas så att god överblick över formatio- 
nerna er hanes. 

For en central &l av dynfältet k r  naturvarden skaffa sig fullstän- 
dig dispasitionsratt i syfte att för besokare erbjuda en så attraktiv 
naturmiljö som möjligt. 

Områdets karaktar: 

LSge: 

Kom mun: 

Registeromrade: 

Fastwet: 

Markägare: 

Del av dynfältet samt rartptati badplats 
adi utgångspunkt för besök pa Brattforsheden, 

Nordvästra stranden av sjän Aktern 

Filipstad 

Bra tt f ors 

Paradishyttan l :87, 1:109 

Privat samt Billerud AB 

Cirka i hektar 

Beskrivning: Området utgörs av en badplats vid Akterns nordspets. 
Hela omradet ligger på sand odi är inramat av dyner. Om radets 
namn tyder pil att malmh.ansporterna på Alstern bi a skedde med 
omlastningar just här. Den gamla jarnvzgen mellan Lindfors och 
Bosjösi passerade genom omradet, något sam den gamla banvallen 
och andra anläggningsrester vittnar om. 

Den allmänna vägen mellan paradisgard och Lindfors gär igenom 
området. 

Den allmänna badplatsen drivs av Filipstads kommun. 

Utrustningen utgors av omklädningshytt, torydass och fly tbrygga. 
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Vegetationen domineras av hedtallskog med undantag av strandzanens 
lövträd* 

Malsättnin~: Mdmtorget skall utnyttjas som badplats samt rast- 
och informationsplats och utghgspunkt f or b e e k  @ Brattforsbeden. 

Riktlin'er: Centrala deiar bor för naturv&dsZn&m81 disponeras 
genom avtal eller fönärv), Skogsbestånden bik 4 långt  mojligt + 

bestå av högstammig genomsiktfig tall i syfte att f r a m b h  dynfa- 
tets farmer. 

Områdets karaktar: 

Läge: 

Kommun: 

Fastigheter: 

Markägare: 

Geobgiskt intressant delomrade med 
förekomst av flygmo. 

I hojdomradena cirka 3 km vaster om 
s jon Alsterns nordspets. 

Privat och Biiierud AB 

Cirka 10 hektar 

Beskrivnine;: PA ett relativt välavgrämat område i ach ovanför 
den för kastningsbrant som naturligt avgränsar B rattforsheden mot 
väster, täcks markytan av jodarten flygmo, som breder ut sig i 
ett jämnt täcke av varierande tjocklek, vanligen m e h  30 och 
100 cm. Flygmo är en finkornig jordart som närmast kan jämställas 
med Sydösteuropas lössjord d som i Sverige förekommer vid Brattfors- 
heden och på en handfull andra platser. Där flygmo förekommer 
befinner den sig ailtid 6ver Högsta Kustlinjen (HK), g3rna på krönet 
av kullar, dit den har vindtransporterats ungefär samtidigt som 
dynerna i a h e t e n  bildade% dvs under arhundradena närmast efter 
det att inlandsisen smiilt bort f r h  trakten. Vid Finnhö jden finns 
ocksa dyner. 

Vegetationen på sjalva flygmon är naturligen granskog med en mycket 
iögonf a h d e  markvegetatim av gras (krwtatel) o& mossor bagg- 
mossa och humma). Stora dehr av flygmoomradet ar eller har 
varit uppodlat: av namnen att d6ma är det gamla finnbostäilen. 
Mariga av de gamla cxljingarna har dock planterats igen med tall. 
Det vackraste exemplet på uppodlad flygmo är omradet vid Finnhöj- 
den, där det mjukt avrundade krönet fl en bergstopp iir odlingsmark. 
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M& Flygmon och dynerna fl Finnhöjden skall bevaras i första hand - 
for de mycket stora geologiska värdena. Den nuvarande markanvänd- 
ningen i f w m  av jordbruk b6r fortsiitta med hänsyn till dess positiva 
invetkan på & kulturhistoriska och landskapsestetiska värdena 

Riktlinjer: Virkestransporter och annan användning av tunga f ordon 
bör ske s a  att den mycket latteroderade marken inte skadas, dvs 
i första hand på tjälad, helst snötäckt mark, 

Skogsfikyngring bör ske under skärmställning. 

Sa stora delar som majligt av dlingsmarken bör halas 6ppna. 

S i 3 Flymossen och S 14 Lyckmosen 

Läge: 

Kommun: 

Registeromrade: 

Fastigheter: 

Markägare: 

Areal: 

Myrmarker m& ovanlig topograf i 

Vid Lungens mordvästra strand 

Filipstad 

Brattf ors 

Brattforshyttan 1:4 m fl, M O ,  l:58, 163, 
h121 och It136 

Privata och Billerud AB 

60 hektar 

Beskrivning Området innefattar tv& smala htigmobsar utmed sjon 
Lungens vastra strand. De är relativt lika till u-nde och karaktär 
men de är Atskiljda av vattenförbindelsen mellan Lungen och Alstern 
och i samband arrned ett mindre skogsbestånd. Mossarna har undersökts 
vid den myrinventering som pågar i h e t  och som leds av prof Hugo * .  

7 > 

Sjörs, Uppsala, uppmärksamhet Rar &ck aven varit riktad mot . 5, . 
dem tidigare pä grund av deras ovanliga topograf i 

Det största intresset för dessa mossar hänfar sig till deras begräns- 
ning mot sjöstranden. De shtar nämligen med en tre - fyra meter 
hög lodrat vägg (bracka) p3 sandstranden. Tydligen sker en kontinwrlig 
transport av torv fr* mossarna till sjastranden där materialet 
förs bort vid tillfälliga vattenstAndshöjningar eller pä vintern genom b- 

isskruvning. B i h i i g e n  anses vara mycket ovanlig (Bjorkback 1976 
och Sjörs 1977) och kan vara en foljd av landh6jningen. 

Mossarnas ytor hyser ett stort antal gölar vilket ytterligare höjer 
deras naturvärde. Mossarna ar f ör övrigt excentriskt uppbyggda 
och de har en mäktighet p3 ca 5 m. Vegetationen är den för mossar 
normala med undantag för den tzmligen rikliga förekomsten av 
talt sam t f örekomst av kirrvaxten f laskstarr. Anmarkningsvlird 
ar den stora förekomsten av strandlurn mer (L ycopodium imindatum) 
inom strandarnrAdet. 
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Spår av miinsklig aktivitet finns i Flymossens sydöstra del där det 
finns nagra sm8 garnh torvtäkter och ett genorngdenbe drämringsdike. 
Vidare f h s  spar av bilkörning jd Lungens strandomrAde. 

Mossarna har i nämnda myrinventering klassificerats som riksobjekt 
(klass I c) i farsta hand pä grund av den nämnda erwimsbranten. 

M& Flyrnossen och Lyckmossen skall skyddas f rån ail averkan. - 
Skogsbrdc kan dock bedrivas pá den fastmark som finns i anslutning 
t i U  mossarna 

Rikt lin jet: Avverkning sker ej på torvmark. 

Foryngring av skogsbestand på fastmark sker under tät frötradsstali- 
ning, 

Virkestransporter far ej ske s& att mark och geologiska formationer 
skadas. 

Lövskogsbestandet vid älvmynningen bör lämnas till fri utveckling 
inklusive baverf3lhingar. 

S 15 Paradismossen 

Områdets kraktär: 

Lage: 

Kommun: 

Registeromrade: 

Fast @eter. 

Markägare: 

Areal: 

Gölrik mosse 

Strax norr om sjon Lungen 

Paradishyttan 1 :l 12, 1 :l21 

Billerud AB (större delen) och privata 

36 hektar 

Beskrivning: Paradismosen har beskrivits i den myrinventering 
som pågår i länet och som leds av prof Hugo Sjörs, Uppsala Följan- 
de uppgifter är ham tade f r h  harrs f örsta delrappurt "Myrinventering 
i norra mh delar av östra Värmlandn (S j6rs 1977). 

Paradismossen ar koncentrisk, välvd mosse, med 32 gölar (varav 
några relativt stora) och med svagt utbildad lagg. Vegetationen 
b den för mossar typiska med undantag för den relativt höga frekven- 
sen av tall och förekomst av kärrväxterna flaskstarr, grzsull (Eriw 
@rum angustifolium) och vitmossan Sphagnum papillosum. 

Par adismossen värderas av S jörs xim riksobjekt (klass 1 c)  i första 
hand för det välutvecklade gölkomplexet. 1 denna värdering är dock 
inte de zoologiska värdena inrsknade. 

Mal: Paradismossen lämnas helt orljrd. - 
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Områdets karaktar: 

Läge: 

Kommun: 

Fastigheter: 

Areal: 

Galrik mosse. 

Sydost om Svartån cirka 3 km narr om 
sjan Lungen. 

Paradishyttan 1 : 12 1 och Forshyttan 1 : 10 

Billerud AB 

65 hektar 

Beskrivning: Stoamossen vid Forshyttan är en av de massar som 
utvalts och undersökts vid den myrinventering m m  $g* i &net 
och som leds av prof Hugo Sjörs, Uppsala Följande uppgifter är 
hämtade från hans fksta delrapport "Myrinventering i norra och 
deiar av östra Värmland" (Sjörs 1977). 

Stormossen vid Forshyttan ar en excen trish solf jaerf or mig högmosse 
utan lagg. P3 mosseplanet finns 22 st sma gölar. 

Vegetationen är den f6r mossar vanliga m& ett Ugt, glest tradskikt 
av tall, e t t  fältskikt av ljung, rosling, hjortron och tranbär samt 
e t t  bottenskikt helt dominerat av olika vitmossearter. Som avvikande 
arter kan &nas förekomst av gul näckros och flaskstarr. 

Stormossen vid Forshyttan har khssifimats som en mosse med 
lokalt skyddsintresse (skyddskbss III). Värderingen är dock inte 
definitiv, bl a saknas vissa bakgrund- och jarnffwelceuppgif ter samt 
den zoologiska bedamningen. 

Rikt linjer : Tradbest åndet på torvmark lämnas orörd. Ingrepp i skogs- 
besthd på angränsande fastmark bör ske endast i mycket begramad 
omfattning f ör att bevara en naturlig inramning. 

S 17 Svartåns stränder 

Områdets karak*: Meandrande vattendrag 

Läge: 

Kommun: 

Svartån rinner m r u t  genom norra delen 
av Brattforsheden 
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~~ister0i -n  rade: 

Fastigheter: 

Markägare: 

Areal: 

Bil 4 

Brattfors ,och Gräs 

Till övervägande .&l Biller ud dessutom 
kyrkan samt i viss mån privata 

(Intresseomrade är en strandzon av varie- 
rande bredd 5-25 m) 

Beskrivning Svartån ár ett av de få, större vattendrag i landet 
som flyter norrut, I det &ge alven andrar riktning från SSV tia 
NMV är avständet endast cirka 1 km till sjön Aktern. 

Svartån är kraftigt och oregelbundet meandrande i de mäktiga sedi- 
mentlagren. I gamla avbågar och strandangar forekommer en artrik 
och frodig vegetation som starkt avviker f r a  den som i övrigt ka- 
raktäriserar Brattforsheden. 1 Svartån förekommer flodparlmussla. 
B&%idets status är inte närmare känd. 

Måisättning: Bevara ytformer och. vegetationens särprägel m@ 
tanke på landskapsbild ooh biologiska värden. 

Rit linjer: Heterogent skogsbestand med stor t 16vskogsinslag bör 
eftersträvas inom den stiandm som tydligt +verkas av Svartåns 
meandrande lopp. Naturlig föryngring bör tillampas i strandzonen. 

S 18 Skaftdalen 

Områdets karaktär: Den största sidoravinen till Svartän. 

Läge: 

Kommun: 

Fastigheter: 

Markägare: 

Väster om Svartbi drka 4 km NNV om 
sjön Alstern 

Brattf ors 

Paradishyttan 1:121, L:118 och 2:l 

Billerud AB 

Cirka 25 hektar 

Beskrimins Om radet utgörs av ett ravinsystem $ Svartåns vsstra 
sida. Ravinerna är djupt nedskruna i finkorniga sediment. I omradet 
&mast mynningen i Svartän Zr ravinen ca 25 m djup och med mycket 
branta sluttningar ned till den lilla bäck som rinner på ravinbotten. 
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Vegetationen på ravinsluttningarna ar barrskog av olika typer: f rån 
torr hedtallskog till fuktig granskog. Nere ptl ravinbottnarna ar 
inslaget av gran och lavträd dominerande. Fäit- o& bottenskikt 
på ravinbottnarna utgiSrs av en mosaik mellan kärr och fuktang. 

Ravinerna synes vara mycket väif rekventerade av allehanda djurarter 
vilket beror på att både skydd &I föda är bättre här &I $ omgivan- 
de hedomraden. 

Ravinbottnarna har tidigare använts som transportleder. De flesta 
Broarna har dock rasat. 

Malsattning: Omr adets y tformer och sär präglade vegetationstyper 
bevaras. Omradet glires tillgängligt för allrn3nheten. 

Riktlinjer: Skogliga ingrepp Mr ske i begrSnsade Madiingsenheter. 
Delar av bestånd av mer utprzgbt naturiii typ sparas. Vid foryngring 
bör fröträd/sk3rmallning lämnas. 

Virkestransporter utformas SA att skador på mark och formationer 
inte sker. 

S 19 Saterbef~ets ravin 

Områdets karaktar: 

Kommun: 

regis te ro mr^&: 

Fastighet: 

Markägare: 

Areal: 

Nybildad ravin 

I norra delen av Brattforsheden, vaster 
om Svart* cirka 5 km si5der om Grässjön 

Hagf ors 

Sunnemo 

Rud 121 

Billerud AB 

C i  3 hektar 

Beskrivninq: Objektet utgörs av en ravin sam bildades under varen 
1977. Ravinen, som är ca 100 m kg, 50 m bred och 20 m djup, 
är ett viktigt exempel på & processer som kan startas genom mask- 
lig aktivitet i detta känsliga omrade. 

Den nya ravinen har bildats genom jórdf lytning i de finmorika sedi- 
menten sam dominerar i denna def av Brattf orsheden. Dwi viktigaste 
orsakerr, förutom jordartens W a f  f enhet, har varit bristande dräne- 
ring av &n skogsbilvag m m  leder snett uppfar f öakastningsbranten 
strax väster om ravinornr2Ickt. Smältvatten från kalhyggena @ 
sluttningen har samlats upp av vagen och följt denna till ett väg- 
skäl där det efter hand bildats en vattensamling. Jorden i detta 
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omrade var rnattad pä vatten wh har sedan flutit iväg. Sparen av 
denna väldiga jordflytning kan ses på b t t e n  av den 1Ula ravin som 
leder ner till Svartan och även som äiwdlar @l Svar t h s  strand- 
ängar* 

För vidare beskrivning och förklaring av hände1seförloppet hänvisas 
till skirskild dokumentation (Fredén, Furuholm 1977). 

MAI: Den nybiidade ravinen skall 1Zmnas att fritt utveckhs. Omra- - 
det skal1 användas för studieändamal. Skogen och övrig vegetation 
i direkt anslutning till ravinen larnnas helt för att inte phkynda 
ytterligare skred eller ras 

Områdets karaktär: Ravin med speciella Imtaniska kvalitkr. 

Lage: 

Kommun: 

Registerom rade: 

. I norra &len av Brattforsheden, cirka 
3 km söder om GrZssjön och väster om 
Svarth. 

Sunnemo 

Norra Gräs 1:3 

Billerud AB 

3 hektar 

Beskivninq: Omrädet ligger i den nedre delen av den förkastnings- 
brant som bildar Brattförshedens västra gräns Sluttningen, som 
vetter mot oster, bestar i detta avsnitt av finkorniga jordarter 
som är mycket känsliga för jordf lytning. Flera djupa raviner gr 
bevis f ör detta, liksom de omfattande erosiondr som bildats i - 

de djupa sparen efter skogsavverhingsmaskimr, Skogen ar delvis 
nyligen avverkad, delvis av ca 30 års aI&r. Området hyser Nordens 
sydligaste nu kanda lokal f& fjälltolta (Lactuca Jpina), en typisk 
fjällväxt som sällsynt förekommer i norra Värmland. Vidare vaxer 
här en rad mer eller mindre säilsynta d i  näringskravande arter 
som tibast (Daphne mezereum), stinksyska (Stachys silvat ica) och 
kransrams (Poly gonatum verticillat um). 

Beskrivning: Området, Jorn utgiir merparten av delomradet, ar kraftigt 
sluttande och delas ungefär mitt itu av en ravin som är orienterad 
i O-V-lig riktning. Vegetationen besar i sluttningens övre, västrg 
del av ett gradskstånd som vuxit upp efter en barrskogsawerkning 
for några tiotd år sedan. Den nedre delen av sluttningen &mineras 
av ett ca trettioårigt granbestånd som är mycket t3tt. Den mest 
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värdefulla vegetationen finns dels i nämnda gråalsbetänd, dels i 
den centrala ravinen. 1 den senare finns bl a v2ixtplatsen för fjäll- 
toltan vilken här förekommer i ett relativt stort antal exemplar. 
Det konstaterades dock att blommande exemplar företrädesvis 
förekom i gläntorna. 

Beskrivning: Nyligen kalawerkat om rade. Lovträd har dock iämnats 
pil ravinens botten. Stor lokal för tibast i ravinens västra del. 

Beskrivning: Omradet består av en ravin som avverkades för ca 
30 ar sedan och sam idag domineras av IGvtrad, främst grad  1 ta- 
vinens fuktiga botten finns et t rikt, ormbunksdorninerat växtsamhäl- 
le av fuktängstyp Skyddsvärda växtarter här strutbräken, stink- 
syska, lundarv, skogstry, vårárt och troiidruva. 

Masättning: De sallsynta växternas fortlevnad och utveckhg fram- 
jas. 

Riktlinjer: Delar av objektet tilIates att f ritt f a utvecklas. Ingrepp 
i kulturskagsbesthim utformas sä att fältskiktet gynnas. Ailtf6r 
slutna och enhetliga granbesthd undvikes liksom stora kalytor. 

S 21 Trajmossen och S 22 Vasemossen 

Områdets karaktär. 

Kommun: 

Registeromrade? 

Fastigheter: 

Markägare: 

Areal: 

Mossar vid Svartän &i Grässjön 

1 nordligaste delen av Brattforsheden 
i direkt anslutning till CrSssji% 

Hagf ors 

Duvenäs 1:23, Gräs 1:5 Södra Grii% 1:7, 
1:23 1 :3 1, l A7 och 8:1, Norra Gräs 1 :3, 
HAkanbol 1 t23, Tjärn 1:3, 1 :4 och 1:28 

Bilkrud AB och privata 

Cirka 75 hektar 

Beskrivning: Bagge mossarna har beskrivits i den myrinventering 
som pågilr i h e t  ach mm kds av prof Hugo S Uppsala. Mossar- 
na 2ir excentriskt uppbygda, Vassemosen har ett g5Isyste.m, Trajmos- 
sen har endast tva gölar varav h ena är djupt nedsänkt och har 
underjordiskt avlopp. Trajmossen har vidare en erosionsbrant rnot 
Graj&,  dock inte av den dimension som finns vid Flymossen-Lyck- 
mossen (S 13 och 14). 



L X N S S T Y  R E L S E N  
Varmlands Ian 

Planer ingsavdelningen 
Naturvkdsenheten 

20 
Bil 4 

Vegetationen är den for mossar typiska med ett glest tradskikt 
av td och ett faltskikt med risartade växter som dvårgbjork, Ijung, 
k r W r  m m. PA Trajmossen faekomrner liven skvattram. 

I den f órsta delrapporten f rån myrinventeringen "Myrinventering 
i norra och delar av östra Värmland1' (S j a s  1977) värderas Trajmos- 
sen som iänsobjekt (klass II) och Vassemossen som lokalt objekt 
(klass In). Vid denna vardering har dock inte de zoologiska varde- 
na inriilamts och vidare saknas en del bakgrunds- och jämf örelsema- 
ter ial. 

TremossekaUan på Trajmossens östra gräns ar en gammal offerkäiia 
som fortfarande besoks av mydcet folk, Det finns en relativt ny 
bro över Svarth för besökare som kommer fr& Gr& 

Malsättning: De bada mossama lämnas orörda 

Riktlinjer: Ingen avverkning sker ute på mossarna. 

Ingrepp i kantskogarna begransas för att bevara naturlig inramning 
av objekten samt väma om biologiskt intressanta miljiier mot Svartan 
och Griisjön. 
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1 

Beslut 

Föredragningslistan fastställes. - 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 
19 9 naturvårdslagen att bilda natur 
vårdsområdet Brattforsheden. Vidare 
bes lutar  l änss tyre l sen  med stöd av 
19 ach 10 5s naturvårdslagen och 
22 S naturvårds förordningen om vis- 
sa angivna föreskrifter for natur- 
vårdsområdet saint fastställer sköt-. 
s e lp lan  för omr5det i fråga. Områ- 
dets omfattning framgår av till 
beslutet  fogade kartor. 

Vidare förordnar länss tyre l sen  en- 
l i g t  7 naturvårdslagen a t t  fö l j - .  
ande tre delomrsden inom naturvårdc- 
området Bratt forsheden s k a l l  avsat- 
tas  till  naturreservat,  

Ärende 

34 § 
Fiiredragningslistan f ör 
dagens sammanträde 

35 g 
Bildande av naturvårdsom- 
riidet Bratt forsheden ( ink1 
bt:slut m föreskrif ter och 
skötselplan) (dnr 11.1211- 
1964-83) samt förordnanden 
om naturreservat ( i n k l  be- 
s l u t  om föreskrifter och 
skötselplaner)  för följaqde 
tre delområden inom natur- 
vårdsområdet 

- Kittelfaltet v i d  Alsters-  
tjärnarna 
(dnr 1 l .  1211 -2958-83) 

- Geijersdalsmossen 
(dnr 11.1211-88-84) 

Föredragande 

Länsråd 
Beckman 

Byrådirektör 
Ahgren 



I - Lungalvens ravinsystem 
(dnr 11.121 1-2959-83 ) 

CÄNSSTYRELSEN PLENUM 2 
Varmlands lan Protokol3 
Planeringsavdelningen ' .  1 984-03-' 9 

36 5 
Yttrande till jordbruksde- 
partementet över betankan- 
det (SOU 1983:71) Bättre 
struktur i jord- och skogs- 
bruket avgivet av struktur- 
utredningen för jord- och 
skogsbruk. 
(dnr t 1 .80-3249-83) 

Overlantmätare 
Magnusson 

~ 

3eslut Arende Föredragande 

Yttrande till transport- . b y råsekreterare 

.- 

rådet över av transbort- 
rådet redovisade forslag 
till  alternativ till jarn- 
vagstraf ik för personbeford, 
ran på sträckorna 

~ a s t s t ä l l e l s e  av forslag Bitr länsarkitekt 
till ändring och utvidgning Bergfeldt 
av byggnadsplanen för 
Sunnemo, området v i d  kyrkan 
Hagfors komun 
(dnr 11.082-383-83 1 1 

forsby - Kil 
( dnr 1 1 .O61 -3300-83) I 

- Kittelfaltet v id  Alsterstjarnarn 

- Geijersdalsrnossen 

I - ~ u n ~ ä i v e f i s  ravinsystem 

samt antar av föredraganden fram- 
lagt förslag och tilläggsförslag 
till föreskrifter for resp natur- 
reservat och av föredraganden 
framlagt förslag tjll skötselplan 
för resp naturrese~va t, Omfattning 
en a v  resp naturreservat framgår 
av till resp beslut. fagad karta. 

Länsstyrelsen beslutar anta av 
f öredraganden f ram:  .agt förslag til 
yttrande. På försliig av ledarnaten 
Sune Johansson bes: .utar lansstyrel  
sen vidare a t t  til:. liinsstyrelsens 
yttrande skall  fogcis komunernas 
yttranden i sin helhet ( ink l  ev 
särskilda yttranden och reserva- 
t ioner . 
Reservatianer 

Mot länsstyrelsens beslut reserve- 
rar sig 1edamötern;i Arne Hult, Jan 
Hyttring och Berti.1 Jonasson, 
se bilaqa 1 till det ta  protokoll . 

4ot länsstyrelsens beslut reserve- 
rar sig 1edamötern:i Sven Junzell,  
X t h e  Knutson och iiullan Lindblad, 
se bilaqa 2 till detta protokoll. 

Länsstyrelsen besll~tar med stöd av 
108 5 byggnadslagei~ fastställa 
~yggnadsplaneförsliget med undantag 

i A 3v det område som 16 plankartan om- 
d u t i k s  med röd heldragen linje, 
omfattande tre ill.mtrerade tamt- 
slatser f ör bostad 3andanGl. 

Länsstyrelsen bes l~ tar  anta av 
Föredraganden framlagt förslag till 
yttrande - med av ledamoten Jan H y t t -  
ring framlagt förslag a t t  efter 
sista meningen i s i s t a  stycket på 
s i d  8 laggs till f i l jande mening 
"Om i n t e  detta sker bor banan föras 
t i l l  riksnätett1. 

l 



I 
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. 

1 

- .  
Arende 

38 § (forts) 

- Sta l lda l en  - K i l  
(dnr 11,061-3243-83) 

- Lesjöfors - Kristinehamn 
(dnr 11.061 -2700433) 

39 § 
Vattenbruk fijr Varmland, 
förslag till utvecklings- 
program 

40 § 
Aktuella l oka l i s er ings -  
stödsarenden 

41 5 
Förteckning över aktuella 
remisser inom länsstyrelser 
1 984-0 3-0 6 

1 
Föredragande 

, 

Planeringsdirektijr 
Back 

Planeringsdirektiir 
Back 

Förste 
byråsekreterare 
Cwerin 

Beslut  

Länsstyrelsen beslutar 
- a t t  godkänna upprättat förslag till 
utvecklingsprogram fös vattenbruk 
samt a t t  ge arbetsgruppen fur 
-sysse l sSt tn ingsfrågor  i uppdra-g att 
for o l ika  programområden fijreslå 
medelsram och arbetsgrupper. 

Länsstyrelsen beslutar godkänna - 

rapporten och lagga den till 
handlingarna. 

LBnsstyrelsen beslutar , 

at t -  följande på listan upptagna 
ärenden skall behandlas i plenum. 

V i d  protokollet 

Anders Swerin 

~usteras 

Rune Beckman 

- promemorian (Ds I 1984:l) 
S t a t l i g t  stöd till glesbygd, ut- 
vardering av stödgivningen 
1968-1982 

(dnr 11 -80-375-841 

- prmemorian (Ds Bo 1984:3) 
Förslag till lag om hushållning 
med naturresurser m m 

( dnr 11 -80-386-84 ) 

- promemorian (Ds Jo 1984:3) - 

Fritt handredskaps f iske 
(dnr 11 -80-428-84) 

- promemorian (Ds I 1984:Z) 
Utvecklad kommunal energiplanering 

(dnr 1 'i -80-276-84) 

samt at t  promemorian (Ds K 7984:Z) 
: Utländska fordon i Sverige 
( h r  32.80-1-84) 
får handläggas på tjZnstemannaniv5, 

Bestyrkes på tjänstens vagnar 



LANSSTYRELSEN 
Vilrmtonds IBin 

IXnsatpelsen faroz4nar, med stöd ev 7 och 11 $9 nat z vardalagen oah med förlängning av sitt beslut den 5 
1974, att inom det rlmr$de av &attforsheden i Hagfora, 
F i l ips tade  .och Karlstads konmimer, som p& bifogade karta 
omslutits meil heldragen linje PiSrsedd med h a r ,  &cail i 
awaktan p& elutligk beslut om natumeservat galla 
foljande förbud. + 

- Utan % i l l s t & d  av lasisstyrelsen ä r  det farbjudet 

a t t  annat än for jord- och skogebrukets behov uppfara 
CL 

helt np byggnad e l l e r  aman anläggning, bygga tu1 
b e f i n t l i g  byggnad e l ler  ändra Gyggnad f ö r  a t t  *ill- 
gudose e t t  vihentligen annat ä n d d  &in det vartill 
byggnaden tidigare varit använd, 

a t t  anlggga fljr allmanhet en avsedd cainpingplats, , hanm och 
er* 

brygga 9 

att anlägga väg annat W av t i l l f a l i i g  karaktär fzr skogs- - 
brakets behov, 

att schakta e l l er  grava utöver vad som &r erforderl.igt i 
rrC 

eamband med riormalt åkerbruk eller *underEi&ll av 
egna vägar, 

a t t  bedriva takt-av lummer, mossa el ler lav för avsalu, 

att framdraga mark- e l l e r  Iuft lednbg och - 
a t t  för  allmanheten framföra motordrive$-fordon anpbit än - 

p& darfor upplatna vägar. 

Förbudet gäller tills vidare i avvaktan p& s lut l igt  -beslut 
i iirendet, dock längst t a m 1980-01-31, och laildes jWikt 
41 naturvhdslagen till efbzrfittelse utan bind-er av gard 
Hagan. 



Vid den slutliga handläggalngen av detta -ende, i vilket 
15in~radet Ilapmarsk j Öld beslut at och byrULreld6ren h r e n  
varit f öredragande, har aven d e l t w t  f 6retrëdare för plan- 
enheten, lantmëterienheten ocb.juridiska enheten. . 

. , 

Claes Hamrskj ölii 

Per Åhgren 

Kopia till 

statens planverk 
statens n a t u r v ~ s v e  

Hagf 11, ors F i l i p s  

planenheten 
naturvgrdsenheten 
naturv&dsr&dets ledamöter 
natumikdsregiatref 
sakagare en1 forteclming (rek 4- mb) 
akt @n 

tads och Karlstaas kommer 



Bilaga 

BESVÄRSHÄXVIS~~NG 

Den som vill överklaga Ii%nsatyrelsens beslut skall göra det 

~ B i f t l i g e n  genom besrgr hos regeringen. BesvWsheuidling 

*U ha kommit in till jocdbrulcsdepax'tementet, fack, 

103 20 Stoeldiolm, i n a m  tre veckor f r h  den dag d& 1Sagrrnderi 

f5ck d e l  av beslutet. 

- 
Vidare bor anges vad son yrkas och de omstlindigheter som 

&beropas till st8d far  kande et. nlagaden bör Sven uppge 

namn, postadress och telefornummer. 
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