
c 

LÄI~SSTYRELSEN 
Orebro lön 
Planeringsavdelningen 

BESLUT 

1978-05- 10 

1 ( 4) 

~egisternun~er T 124 

11. 111-254-73 
Naturvårdsenheten 
Assistent Göran Janzon 

Postadress 

701 86 OREBRO 

Bildande av natu rreservatel Bratlforsen Lj usnarsbergs kommun 

Reservatets benämning: Naturreservatet Brattforsen 

Kommun : Ljusnarsberg 

Socken: Ljusnarsberg 

Fasti ghet: Älvhöjden Västra 1: 4 

Lägesbeskr ivning: Reservatet är beläget i västra delen av Lju~

narsbergs kommun ca 9 km väster om Stäl lberg och 17 km nordväst 
Kopparberg. Området är beläge_ i den branta sluttn i ngen mellan 
den enski Ida bilvägen från Uvbergsbron till Västra Älvhöjden och 
Nittälven. Tyngdpunktskoord inate r x=6652370, y=1441940. Fastig
hetskarta nr 12408. 

Grän~: Reservatets gränser sammanfal ler helt med gränserna för 
fastigheten Älvhöjden Västra 1: 4, vilket innebär att stranden 
och del av älven ingår i reservatet . 

Areal: 3,0 ha, varav ca 0,1 ha valtenområde. 

Förva l tare: skogsvårdsstyrelsen. 

Ma rkägare: Ljusnarsbergs Turistförening. 

Ärendets handläggning : Markägaren, Ljusnarsbergs Turistförening, 
har anh31 l i t om att fastigheten Älvhöjden Västra 1:4 avsätts som 
naturreservat. Inom länsstyrelsen har upprättats förslag till fö
reskrifter för reservatet och riktlinjer för områdets skötsel. 
Försl agen har remissbehandlats av sökanden, kommunen, statens 
naturv~rdsverk och skogsvårdsstyrelsen. 

Grund för beslutet 
=======~==~====== 

Rese rvatet utgöres av ett skogsområde i anslutning till Bratt for
sen, den största forsen i Nittälven. Älven är här ihopträngd mel 
lanklippor och brant stupande berghällar och området har en stark 
vildmarkspräge L Området är ett ofta utnyttjat utflyktsmål i den 
för övrigt i rekreationssy fte välbesökta Nittälvsdalen . Området 
finn s närmare beskrivet i den i länsstyrelsens regi genomförda na
turinventer i ngen av Ljusnarsbergs kommun (1976) . 

Telefon 

019-136000 
Poslgiro 

3 51 88. 2 
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BESLUT 2 

1978- 0S-10 11. 111-254-73 

Nit tä lvsdalen i sin helhet har i den fysiska riksplane ringen upp
tagit s som ett område av riks in tresse för den vetenskap] iga natur
vården ochreservatbi l dningen av det nu aktuella området får ses 
som ett första steg till skydd av ett mer omfattande område i an
slutning t ill Ni ttälven. 

Syftet med reservatbildningen är att skydda en del av naturen i 
anslu tn ing till Nittälven och samt idi gt skapa möjligheter till 
en styrning av det rörligafriluftslivet samt en ändamålsenlig 
skötsel av området. 

Med stöd av 7 §naturvårdsl agen (1964:822) förk lar~r länsstyrel sen 
det område som utmä rkts på bifogade karta som naturreservat. 

~~~~!~g~~fg~~~~~lt~~~ 

För att trygga ändamålet med rese rvatet fö rordnar länsstyre lsen 
med stöd av 8-10 §§naturvårds l agen samt 9 § naturvårdsförord
ningen (1976:484) att nedan angivna föreskr ifte r samt vård- och 
förvaltn i ngsbestämmelser skall gälla beträffande området. 

A. Föreskrifterjämlikt 8 §naturvårdslagen angående inskränknin g 
i markägares och ~nnan sakägares rätt att för foga öve r fastighet 
inom reservatet 

Utöver föresk ri fter och förbud 
skall förbud gä l la att 

andra laga• och fö r fattningar 

-bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets to
pograf i och landskapets a ll männa karaktär 

-anordna upplag annat än tl l lfäl 1 igt i samband med områdets sköt
se l 

anlägga väg, stig eller parkeringsplats annat än enligt fast
ställd skötselplan 

-dra fram mark- eller luft l edning 

upp fö ra vindskydd e l ler annan byggnad annat än enligt fastställd 
skötse lpl an 

- avverka e l ler utföra annan skogs vårdande åtgärd utöver vad som 
framgå r av fastställd skötselp l an 

- uppl åta j akt rätt 

- upplåta f i skerätt 
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B. Fareskrifter jäml ikt 9 §naturvårdslagen angående sakägares 
skyldighet att tål a visst inträng 

Markägare och innehavare av särski Id rätt t i l l marken farpl iktai 
tåla att faljande åtgärder vidtages inom området. 

1. Avverkning utfares endast som plockhuggning eller blädning . 
. Skogen närmast stranden undantas i huvudsak från skogliga åt

gärde r. 

2. Pa rker i ngsplats anläggs i anslutn ing ti l l skogsbilvägen i öster. 

3. St i g ner till bef intl i gt vindskydd markeras och spångas vid 
behov. 

4. El dstad med stockring permanentas 
vi ndskydd. 

anslutning t i l l befintligt 

5. Brasved t i ll besökande tas ur området 
åtgärder. 

samband med skogliga 

C. Fareskrifter jämlikt 10 §naturvårdslagen om vadallmänheten 
har att iakttaga inom reservatet 

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och farfattningar 
skall farbud gälla att 

- ga ra upp e l d annat än på särskilt an visad p lats 

- f ramfara motordrivet fordon 

- parkera annat än på särskilt anvisad plats 

- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller 
dada träd och buskar 

- pl ocka blommor , gräs, mossor eller lavar 

bo r t fa ra mineral samt skada fast berg , stenblock och avrig mark 
genom t ex grävning el l er "stenknackning" 

Dessa fareskrifter gäller ej markägare e l ler innehavare av särskild 
rätt vi d utnyttjandet av sin egendom eller sin särskilda rätt. 
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D. Bestämmelserjämlikt 9 § naturvårdsförordningen om vård och 
för va l Ln i ng 

a) Syftet med vården och förval tni ngen 

Vården och förvaltningen av området skal l syfta t i I l att behå! la 
områdets vildmarksprägel och en i övrigt från friluftsl ivs syn
punkt attraktiv miljö i anslutning til 1 Brattforsen. Det inne
bär att skötseln och föryngringen av skogen inom området skal l 
utföras genom blädning och plockhuggning, och genom gynnande 
av en varierad Lrädslagsblandning. Inom en 30-50 meter bred 
zon närmast älven skall vegetationen i huvudsak l ämnas i orört 
skick. Fri lufts! ive t inom området skall kanaliseras genom an
läggande av parkeringsplats, vindskydd och eldstad , samt mar
keras stig. 

b) skötselpl an 

Rese rvatet skall skötas en! igt anv i sn ingar i skötselplan . För
slag till sådan plan upprättas i samråd med markägaren och un
derställ as länsstyre lsen för faststål le lse. 

c) Gränsmarkering 

Reservatet skall utmärkas i enlighet med av statens naturvårds
verk utfärdade anvisningar. 

d) Förvaltare 

Reservatet skal l Förvaltas av skogsvårdsstyrelsen . 

• /. Besvärshänvi sn ing (jordbruksdepartementet) enligt bilaga. 

Vi d den slut! iga handläggningen av detta ärende har deltagit 
länsråd Ove Sundet ius, beslutande , förste länsassessor Nils 
Hake ! ier , naturvårdsd i rektör Ingvar Hal l berg, länsarkitekt 
Benne rt Johnsson , överlantmätare Håkan Zetterberg, länsanti
kvarie OJ le Lindqvist, byrådirektör Per Olov FUhr samt assi
stent Göran Janzon, föredragande . 

vk-;?~~ 
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Ove Sunde l i us 

GN 
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Bitaga 

DESVÄRSHi'\NVISNING 

Den som vill klogc;, över länsstyrelsens beslut skall göra det skriftligen genom 

besvär hos regeringen, .... Jo.r..<l.b..r.uk:i.d.e.p,ar..t.t;:me.rll:.e.t. ..... .......................................... .. 

Besvärshandling skall ha kommi t in till departementet inom den tid som mar
kerats med kryss 

~ tre veckor från den dog då kloganden fått del av beslutet 

D tre veckor från dagen för beslute t 

D två månader från d en dog då kloganden fött del av beslutet 

D två månader från dogen för beslutet 

D 

Upplysningar 

t besvärshandling anges 

klagandes namn, personnummer, postodress och telefonnummer 

2 beslut som överklogas (dog för beslutet o ch diarienummer) 

3 vilken ändring som yrkas i lönsstyrelsens beslut 

4 vad som åberopas till stod för ändringsyrkande 

DEPARTEMENTEN) POSTADRESSER 

Arbetsmarknadsdepartementet 
Finansdepartementet 
Industridepartementet 
Justitiedepartementet 
Kommundepartementet 
Utbildningsde porlemenlet 

Fack 
103 1(1 SlOCKHOlM 

Boslodsdepartementet 
Försvarsdepurlementet 
Hondelsdeporlemen lel 
Jordbruksdepartementet 
Kommunikationsdeparlementet 
Socioldeparlementet 

fack 
103 20 STOCKHOLM 
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l 
~~nsstyrelsen 

Orebrolän 
Srure Marklund 
Direkt: 019-193566 
srure.m:uklund@t.lst.sc 
Fax: O 19-1 93028 

POSTADRESS GATUADRESS 
701 86 Örebro stortorget 22 

BESLUT 
2000-05-12 

Enligt sändlista 

1(7) 

Dnr: 231-01557-2000 

r 
Utvidgning av naturreservatet Brattforsen i 
Ljusnarsbergs kommun 

BESLUT 

Det område som utgörs av fastigheten Västra Älvnöjden l :4 och del av 
fastigheten Ljusnarsbergs-Konstdammen l :99 i Ljusnarsbergs kommun 
och som framgår av bifogade utdrag ur fascignerskarran, skall av skäl som 
närmare anges i decra beslut, särskilt skyddas på grund av dess betydelse 
för kännedomen om landets natur. Länssryrelsen förklarar därför med 
stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (SFS 1998:808, lag om införande av 
miljöbalken 811) området som naturreservat. 

Naturreservarets namn skall vara Branforsen. 

l och med detta beslut upphävs länsstyrelsens beslut från 1978-05-10, 
dnr 11.111-254-73, med därtill hörande föreskrifter (Örebro läns 
förfareningssamling 18 FS 1978:96LJ 

Grunden fö r beslutet 

Ändamålet med reservatet skall vara att för kännedomen om landets natur 
bevara en för naturvården värdefull forssträcka belägen i en 
vildmarkspräglad, djupt nedskuren sprickdal, där naturskogen får 
utvecklas fritt för arr gynna den biologiska mångfald som är knuten till 
naturliga skogsekosysrem. 

Föreskrifter 

För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrelsen med stöd 
av 7 kap. 4-6 §§ miljöbalken att nedan angivna föreskrifter samt 
bestämmelser om naturvårdsförvaltningen skall gäUa beträffande områder. 

TELEFON E·POST FAX INTERNET 0RG NR 
O 19 - 19 30 00 lansstyrelsen@t.lst.se 019-19 30 10 http://www.t.lst.se 202100-2403 
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BESLUT 
2000-05-12 Dnr: 231-01557-2000 

A. Föreskrifter enligt 7 kap. miljöbalken, angående inskränkning i 
markägares och annan sakägares rätt art förfoga över fastighet inom 
reservatet 

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud 
gälla att 

1. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets topografi, yt
eller dräneringsförhållanden 
2. anlägga väg eUer stig annat än enligr fastställd skötselplan 
3. uppföra byggnad eller annan anläggning annat än enligt fastställd 
skötselplan _, 

4. utföra avverkning eller röjning av något slag, så eller plantera skogsplantor, 
samla ihop, föra borr eller bränna vindfällen eller andra döda träd eller 
träddelar annat än i enlighet med fastställd skötselplan 
5. upplåta fiskerätt. 

Föreskrifter nedan under punkt C, gällande allmänheten, gäller även mark
ägare och innehavare av särskild rätt i den mån pågående markanvändning 
därigenom ime avsevärt försvåras. 

B. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken angående sakägares 
skyldighet att tåla visst intrång 

Markägare och innehavare av särskild rätt t ill marken förpliktas tåla att de 
åtgärder vidtages inom området som framgår av till detta beslut fogad 
skötselplan. 

6-

C.IfFöreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om vad allmänheten har att 
..f:kna inom reservatet 

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud 
gälla att 

l. medföra ej kopplad hund 
2. bortföra mineral samt skada fast berg, stenblock och övrig mark genom 
t ex grävning eller stenknackning 
3. göra upp eld annat än på härför anvisad plats 
4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och 
buskar 
5. plocka blommor, gräva upp eller på annat sätt skada örter, mossor eller 
lavar 
6. tälta 
? . anordna snitslade spår 
8. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift elle..c därmed jämförlig 
anordning 
9 . framföra motordrivet fordon eller cykla 
10. fiska. 
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BESLUT 
2000-05-I 2 D nr: 231-01557-2000 

Ovanstående bestämmelser skall inte utgöra hinder för utförandet av 
miljöövervakning eller naturinventering beställd eller godkänd av 
länsstyrelse~ 

D. Bestämmelser om naturvårdsförvaltningen utfärdade enligt21 § 
förordningen 0998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 

l.Syftet med skötseln av· reservatet skall vara att låta vegetationen få utveclclas fritt 
mor narursradier samtidigt som området i lämplig omfattning görs tillgängligt för 
allmänheten. 

2. Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om vården av reservatet genom att 
fastställa till beslutet fogad skötselplan, daterad 2000-05-02. 

3. Urmärkning av reservatet skall ske i enlighet med naturvårdsverkets anvtsrungar 
( SIS 03 1522 ). 

4. Naturvårdsförvaltare är länsstyrelsen. 

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 

Ärendets beredning 

Efter initiativ från Ljusnarsbergs Turistförening beslutade länsstyrelsen att 
skydda den centrala delen av Brattforsområdet som naturreservat år 1978. 

Under senare delen av 1990-talet har skyddet av naturskogar alltmer kommit 
i förgrunden i landers naturvårdsprioriteringar och som en följd av denna 
inriktning uppdrog länsstyrelsen åt natllrinventeraren Kjell Store att 
invemera dalgången kring Brattforsen utifrån en modern nyckelbiorops
metodik Denna inventeringsrapporr ptesenterades under 1998 och som en 
följd av de värden som där beskrivits har länsstyrelsen hos markägaren, 
Namevårdsverket och Ljusnarsbergs kommun, förankrat ett förslag till 
utvidgning av reservatsområdet att innefatta huvuddelen av den befintliga 
värdekärnan. StoraEnso AB som är ägare till den mark som 
reservatsutvidgningen omfattar upplåter uran ekonomisk motprestation 
denna mark för bildande av naturreservat. 

Länsstyrelsen har under våren 2000 remissbehandlat förslag till föreskrifter 
och skötselplan och det har genomgående tillstyr.kts av de instanser som 
svarat. 
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Beskrivning av området 

Vid Nittälvens brantaste och mest vilda parti ligger Brattforsen. Älven 
skär här genom en trång dalgång där kanterna omväxlande utgörs av 
bergväggar och branta. moss-och lavrika tall- och granbevuxna 
sluttningar. 

Skogen har delvis naturskogsprägel med rik förekomst av hänglavar och 
tagellavar. De branta sluttningarna med omväxlande djupa jordlager och 
hällmarker har medfört en betydande variation i såväl skogsskikt som 
markvegetation. 

Bland områdets mossor kan den mycket sällsynta lilla måntandmossan 
(Harpanthus scutatus) särskilt omnämnas. Det är en H2 i 
rödliscesarnmanhang. Andra rödlistade mossor och lavar är t ex 
skuggmossan (Dicranodontium denudarum), vedtrappmossan 
(Anastrophyllum hallerianum), kortskaftad ärgspik (Microcalicium 
ahlneri), brunpudrad nlliav (Calicium gracillima), brokrageHav (Bryoria 
bicolor, och violettgrå tagellav (Bryoria nadvornikiana). Bland svamparna 
kan den på granlågor växande ulltickan (Phellinus ferrugineofuscus) 
omnämnas. 

Dalgången är ett omtyckt tillhlli för hackspettar och såväl tretåig 
hackspett, som gråspett och spillkråka har iakttagits i området. 

I Nittälven finns ett bestånd av öring. 

Reservatets benämning: Naturreservatet Brattforsen 

Kommun: Ljusnarsberg 

Församling: Ljusnarsberg 

Fastigheter: Västra Älvhöjden l :4 samt del av Ljusnatsbergs
Konstdammen l :99 

Areal: 14 ha varav 11 ha urvidgning 

Markägare: Stora Enso AB för utvidgningen samt Ljusnarsbergs 
Tusristförening för den gamla delen av naturreservatet 

Lägesbeskrivning: Området ligger i Ninälvsdale11 c:a 5 km söder om 
Yxsjöberg. X665235 och Y 144186 
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BESLUT 
2000-05-12 Onr: 231-01557-2000 

N aturvårdsforvaltare: Länsstyrelsen 

Arealer enligt EU:s miljötypsschema: 93 o/o av reservatet uppras av 
västlig taiga (kod 9010) och 7 o/o av naturligastörre vattendrag av 
fennoskandisk typ (kod 321 O). 

MOTN FÖR BESLUTET 

Brattforsen uppmärksan1~ades i länets forsinventering som en av läners 
ur naturvårdssynpunkt värdefullaste forssträckor ''med en dramarisk ocb 
annorlunda utformning som gör den speciell inte bara för Ninälven uran 
även jämfört med andra vattendrag i länet". Den djupt nedskurna 
dalgången är hemvist för en biologisk mångfald horad av skogsbruk med 
korta skördeinrervaller. Området ingår i ert större område av riksintresse 
för narurvård. Det är också föreslaget ingå i EU:s Natura 2000 nätverk. 

Naturvärdena i nu aktuellt område är sådana att de kräver en omfattande 
skydd för att bevaras. Detta skydd kan endast tillgodoses genom bildande 
av naturreservat eller nationalpark. Området har inte sådana egenskaper 
att de motiverar skydd som nationalpark varför området bör avsättas som 
naturreservat. 

Detta beslut kan överklagas, se bilaga. 

Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen. I beslutet deltog 
landshövding Gerd Engman, ledamörerna Sören Gunnarsson, Kitty 
Melin-Strandberg, Sören Larsson, Annica Eriksson, Margareta Karlsson, 
Raul Björk, Ola Karlsson, Sonja Cederlöf, Karl-Erik Persson, Lennart 
Eliasson, Bo Rudolfsson, Helena Vilhelmsson, Roben Mörk samt Lars
Axel Nordell 

I den slutliga handläggningen av ärendet deltog även tf 
naturvårdsdirektören Olle Karlsson, avdelningsdirektören Srure 
Marklund, länsfiskekonsulenc Martin Engström samt länsassessorn 
Magnus Enhörning. 

GerdEngman 

Per Olov Fiihr 
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BESLUT 
2000-05-12 Onr: 231-01557-2000 

HUR MAN ÖVERKLAGAR LÄNSSTYRELSENS BESLUT 

Om Ni viU överklaga detta beslut skall Ni skriva till länsstyrelsen. Tala 
om i brevet vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange beslutets 
diarienummer. TaJa ocks! om vilken ändring i beslutet Ni vill ha. 

Länsstyrelsen måste ha fått överklagandet inom tre veckor från den dag 
Ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. 

Om länsstyrelsen inre själv ändrar på beslutet på det sätt Ni begärt sänder 
länsstyrelsen överklagandet vidare till regeringen (miljödepartemenret). 

Om Ni vill ha ytterligare upplysningar kan Ni vända Er till länsstyrelsen, 
tel 019-193000. 
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Bilaga tilllänsstyrelsens beslut 
2000-05-12, d.nr 231-01557-2000 

Utdrag ur fastighetskartan 124 08 
Skala l: 10 000 

Reservatsgräns 
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Förslag 
2000.05.02 

SKÖTSELPLAN FÖR UTVIDGNING A V 
BRATTFORSENS NATURRESERVAT 

Planen är upprättad inom länsstyrelsen i Maj 2000. 

Allmän beskrivning med .föreskrifter 

l. Administrativa data 
2. Grund för beslut samt föreskrifter 
3. Översiktlig beskrivning av bef förhållanden 

Skötselplan 

l. Allmän målsättning 
2. J?isp och skötsel av mark och vatten 
3. Anordningar för rekreation och friluftsliv 
3. Tillsyn 
4. Uppföljning 
6. Finansiering av naturvårdsförvaltningen 
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ALLMÄN BESKRIVNING 

l. ADMJNISTRATIV A DATA 

Skyddsform 
Objektsnummer 
Beslutsdatum 
Kommun 
Registerområde 
Läge 
Area 

N atwreservat 
18 02 033 
2000.05.12 
Ljusnarsbergs kommun 
Ljusnarsbergs socken 
17 km NV Kopparberg 
14 ha varav 11 ha utvidgning 
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Markägare StoraEnso AB för utvidgningen, 
Ljusnarsbergs Turistförening för den gamla 
delen av naturreservatet 

N a turvårdsförvaltare Länsstyrelsen 
Arealer enligt EU:s miljötypsschema: 93 %av reservatet upptas av 
västlig taiga (kod 9010) och 7% av naturliga stön-e vattendrag av 
fennoskandisk typ (kod 3210). 

2. GRUND FÖR BESLUT SAMT FÖRBSKRIFTER 

2.1 Grunden för beslutet 

Ändamålet med reservatet skall vara att för kännedomen om landets 
natur bevara en för naturvården värdefull forssträcka belägen i en 
vildmarkspräglad, djupt nedskuren sprickdal, där naturskogen får 
utvecklas fritt för att gynna den biologiska mångfald som är knuten till 
naturliga skogsekosystem. 

2.2 Föreskrifter 

För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrelsen med 
stöd av andra avdelningen, 7 kap. 4-6 §§ miljöbalken att nedan 
angivna föreskrifter samt bestämmelser om naturvärdsförvaltningen 
skall gälla beträffande området. 

A. Föreskrifter enligt 7 kap. miljöbalken, angående inslcränkning i 
markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom 
reservatet 

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud 
gälla att 

l. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets topografi, 
yt- eller dräneringsförhållanden 

2. anlägga väg eller stig annat än enligt fastställd skötselplan 
3. uppföra byggnad eller annan anläggning annat än enligt fastställd 

skötselplan 
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4. utföra avverkning eller röjning av något slag, så eller plantera 
skogsplantor, samla ihop, föra bort eller bränna vindfallen eller andra 
döda träd eller träddelar annat än i enlighet med fastställd skötselplan 

5. upplåta fiskerätt 

Föreskrifter nedan under punkt C, gällande allmänheten, gäller även 
markägare och innehavare av särskild rätt i den mån pågående 
markanvändning därigenom inte avsevärt försväras. 

B. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken. angående 
sakägares skyldighet att tåla visst intrång 

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas tåla 
att de åtgärder vidtages inom området som framgår av till detta beslut 
fogad skötselplan. 

C. Föreskrifter enligt 7 kap .. 30 §. mil jöbalken. om vad allmänheten 
har att iaktta inom reservatet 

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall 
förbud gälla att 

l. medföra ej kopplad hund 
2. bortföra mineral samt skada fast berg, stenblock och övrig mark 

genom t ex grävning eller stenknaclming 
3. göra upp eld annat än på härför anvisad plats 
4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda 

träd och buskar 
5. plocka blommor, gräva upp eller på annat sätt skada örter, 

mossor eller lavar 
6. tälta 
7. anordna snitslade spär 
8. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed 

jämförlig anordning 
9. framföra motordrivet fordon eller cykla 
10. fiska. 

Ovanstående bestämmelser skall inre utgöra hinder för utförandet av 
miljöövervakning eller naturinventering beställd eller godkänd av 
länsstyrelsen 

D. Bestämmelser om naturvärdsförvaltningen utfärdade enligt 21 § 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 

l. Syftet med skötseln av reservatet skall vara att låta vegetationen få 
utvecklas fritt mot naturstadier samtidigt som området i lämplig 
omfattning görs tillgängligt för allmänheten. 

2. Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om värden av reservatet genom 
att fastställa till beslutet fogad skötselplan, daterad 2000-05-02 
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3. Utmärkning av reservatet skall ske i enlighet med naturvårdsverkets 
anvisningar ( SIS 03 1522 ). 

4. Naturvårdsförvaltare är länsstyrelsen 

3. ÖVERSIKTLIG BESKRIVNJNG A V BEFINTLIGA FÖRHÅL
LANDEN 

3.1 Naturior:hållanden 

Vid Nittä1vens brantaste och mest vilda parti ligger Brattforsen. Älven 
skär här genom en trång dalgäng där kantema omväxlande utgörs av 
bergväggar och branta, moss-och lavrika tall- och granbevuxna 
barrskogsklädda sluttningar. 

Skogen har del vis naturskogsprägel med rik förekomst av hänglavar 
och tageliavar. De branta sluttningarna med omväxlande djupa 
jordlager och hällmarker bar medfört en betydande variation i såväl 
skogsskikt som markvegetation. 

Bland områdets mossor kan den mycket sällsynta lilla måntandmossan 
(Harpanthus scutatus) särskilt omnämnas. Det är en H2 (sårbar) i 
rödlistesammanhang. Andra rödlistade mossor och lavar är t ex 
skuggmossan (Dicranodontium denudatum), vedtrappmossan 
(Anastrophyllu:tn hallerianum), kortskaftad ärgspik (Microcalicium 
ahlneri), brunpudrad nållav (Calicium gracillima), broktagellav 
(Bryoria bicolor, och violettgrå tagellav (Bryoria nadvornikiana). 
Bland svamparna den på granJågor växande ul]tickan (Phellinus 
ferrugineofuscus) omnämnas. 

Dalgången är ett omtyckt tillhåll för hackspettar och såväl tretåig 
hackspett, som gråspett och spillkråka har iakttagits i området. 

I Nittillven finns ett beständ av öring. 

2 Tillgänglighet 

Området nås från Kopparberg via allmänna vägen till ö Älvhöjden 
eller Uvbergsbron varifrån enskilda vägar leder in till P-plats. 

SKÖTSELPLAN 

l . ALLMÄN MÅLSÄTTNING 

Området skall skötas på ett sådant sätt att den biologiska mångfalden 
knuten till mogna skogsekosystem främjas, samtidigt som området i 
lämplig utsträckning görs tillgängligt för allmänheten. 
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2. DISPOSIDON OCH SKÖTSEL A V MARK OCH VATTEN 

2.1 Allmän målsättning för mark och vegetationsvård 

Området skall ges fri utveckling 

2.2 Fiske 

Fiskerätt får ej upplåtas och allmänt fiske ej bedrivas 

2.3 Faunavård och jakt ' 

J akt kan bedrivas som tidigare. 

3. ANORDNINGARFÖR REKREATION OCHFRILUFfSLIV 

Stigar 
En rundslinga skall upprättas i enlighet med bifogad skötselplanekarta. 
Stigen skall markeras med orange fargmarkeringar1 diskret placerade 
på låga stolpar eller på träd i stigriktningen. Över älven skall enkla 
gångbroar byggas på sådan höjd att de inte nås av högvattenföring i 
älven. 

Parkeringsplats 
Parkeringsplats för reservatet finns redan iordningställd vid vägen 
öster om reservatet i enlighet med markering på skötselplanekarta. 

Rastplats 
Rastplats med vindskydd finns redan anordnad liksom en kort 
rundslinga. 

Informationstavlor. hänvisningsskyltar och reservatmarkeringar 
Upplysningstavlori stighänvisningsskyltar och reservatmarkeringar 
skall finnas uppsatta enligt markeringar på bifogad skötselplanekarta. 

4. TliLSYN 

Naturvårdsförvaltaren ansvarar för tillsynen av reservatet. 



5. UPPFÖUNING 

Uppföljning av målsättningen med reservatet skall ske i män av 
tillgängliga resurser. Tillståndet hos EU-habitaten samt den lägre 
floran skall särskilt följas upp. 

6. FINANSIERJNG AV NATUR V ÅRDSFÖRVALTNINGEN 

Iordningställande 
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Material och arbetskostnader för iordningställande av stig med broar, 
för uppsättande av nya informationstavlor och reservatmarkeringar 
50 000 kr. 

Årlig tillsyn 

Tillsyn av natur samt servicefunktioner 5000 kr. 

Bilaga: 

1 . Skötselplanekarta. 



Skötselpla n för 
Naturreservatet Brattforsen 

Utdra o ur fnsti o hetskanan 124 08 ~ :::> 

Skala 1: 10 000 

. ~ .. , ...... Reservatsgräns 
Stig 
Bro 1 
[n formallonsskylt 
StighUnvisning 
Vindskydd m elclstad 

\ 
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Förslag till skötselplan för Brattforsen (T124} 

Rev efter behandling i skötselrådet den 15 juli 1980. 

skötselplanen omfa ttar: 

1. Allmän beskrivning samt syfte med naturreservatets skötsel 

2. Dispositions- och skötselplan för området 
2. l Allmän målsdttning 
2.2 Principer för d ispos itionen av området 
2.3 Detaljbeskrivning och detaljåtgärder 

3. Plan för anläggning och skötsel av serviceanordningar för 
besökare 

4. översiktskarta l skala 1:10 000 

5. Karta i skala 1:2 000 utvisande skötselområden och service
anordningar 

6. Beräkning av kostnader för områdets skötsel 



LÄNSSTYRELSEN 
Orebro län 
Planeringsavdelningen 
Naturvårdsenheten 

l. 

1.1 

l. l. l 

1. 1. 2 

At lmän beskrivning samt målsättning med områdets skutsel 

Allmän beskrivning 

Data 

Areal: 3,0 ha varav O, 1 ha vattenomr&de 

Fastighet; Älvhöjden Västra 1:4 

Kommun: Ljusnarsberg 

Markägare: Ljusnarbergs Turistförening 

Läge: Reservatet ~r beläget i västra delen av Ljusnarsbergs kommun 
ca 9 km väster om Ställberg och 17 km nordväst Kopparberg. Området 
är beläget i den branta sluttningen mel IAn den enskildabilvägen 
från Uvbergsbron till Västra Älvhöjden länt)sNitt~Jven. Tyngdpunkts 
koordinater x=6652370, y=14~1940. Fastighetskarta nr 12403. 

Syfte med reservatbildningen ; Syftet med reservatb i ldningen är att 
skydda en del av naturen i · anslutning tll l Nittätven och samtidigt 
skapa möjlighetero t il l en styrning av det rörliga friluftslivet 
samt en ändamålsenlig skötsel av omr&det . 

Naturfurhdllanden 

Nittälvsdalen är vid Brattforsen hopträngd ti Il en trång V-dal där 
älven upptar hela dalbottnen. Älvens lopp, som i stort sett gilr mot 
suder, gör en krök mot SO och vinklas sedan åter hastigt av mot S. 
Inom den krökta delen finns en forssträcka med en serie avsatser 
om vardera högst ett par meters höjd. Själva älvbottnen och en bred 
strandremsa bildas av berggrunden bestående av leptit 1 eller block 
frun densamma. 

Datsidorna är branta, särskilt på den östra sidan. Där dalbotten 
vinklartillbaka mot S finns en l i ten rasbrant av stora stenblock. 

Vegetationen kring forsen består av granskog, som mestadels är 
luckig och oJ ikåldrig. Blåbär är karaktäristiskt i f ä ltskiktet. 
l luckorna växer unga björkar, rönnbuskar, piprur, stenbär och 
ängskova Il. 

Lähgs älvstranden ryms här och va r en smal bård av blåtåtel och 
pors med små björkar och gråal , brakved, odon, älggräs, borst
tistel, vitmåra, hagfibbla, gullris, ängsvädd och blodrot. 

Kring forsen finns en ganska rik kryptogamflora. Häf tebräken växer 
rikligt intill älvvinkeln. Följande ovanligare mossor är rappor
terade (Ingvar Andersson, Nils Hakelier) från området: Bartrarnia 
ahlleriana (stor äppelmossa), Dicranodontfum denadutum, Hypnum 
im onens, lso ter lum ele ans, Polytrichum alpium , Bazzania tri
lobara rev- levermossa , Geocalyx gravealens (pås-svepmossa), 
Harpanthus scutatus samt Orthocau l is floerkei . 



LÄNSSTYRELSEN 
Orebro lön 
Planerin~savdelningen 

Naturvardsenheten 

l. T. 3 

J. t. 4 

1. 1. 5 

Ett stycke upp på östra dalsidan löper en skogsbilväg, varifrån 
en stig leder nertill Brattforsen. Där finns ett s k gapskjul 
uppfört. Älven !Ungs stranden finns en stig, som är ganska svår
framkomlig. l strandkanten och älvfåran finns spår av tidigare 
flottningsverksamhet. Några jättegrytor har delvis sprängts bort 
och i forsens nedre del finns en timmerkonstruktion kvar. 

Under 1977 genomfördes viss avverkning inom reservatet vilken 
närmast kan karaktäriseras som en luckvis blädningshuggning. 

Nittälven i sin helhet har i den fys is ka riksplaner ingen upptagits 
som ett område av riksintresse fur den vetenskapliga naturvården 
och reservatbildningen av det nu aktuella området får ses som 
ett första steg ti Il skydd av ett mer omfattande område i anslut
ni ng till Nittälven. 

Kommun i k a t i on e r 

Området nås från den skogsbilväg me llan Uvbergsb ron och V Älvhöjden 
som passerar omedelbart förbi reservatet . 

Se avd 3 

Reservatföreskrifter 

A. Föreskrifterjämlikt S §naturvårdslagen angående inskränkning 
i markägarens och annansakägares rätt att förfoga över fastighet 
inom reservatet 

Utöver föreskrifter och Förbud 
skall förbud gälla att 

andra lagar och författn ingar 

- bedriva täkt el le r annan verksamhet som förändrar områdets to
pografi och landskapets a ll männa ka raktär 

-anordna upplag annat än tillfälligt i samband med områdets sköt
se l 

anlägga väg, st ig eller parkeringsplats annat än enligt fast
ställd skötselplan 

- dra f ram mark- eller luftledning 

-uppföra vindskydd eller annan byggnad annat än enligt fastställd 
skötselplan 

-avverka eller utföra annan skogsvårdande åtgärd utöver vad som 
framgår av fastställd skötselplan 

- upplåta jakträtt 

- upplåta fiskerätt 



LÄNSSTYRELSEN 
Orebro lön 
Planeringsavdelningen 

Naturvårdsenheten 

B. Föreskrifter jämlikt 9 §naturvårdslagen angående sakägares 
skyldighet att tåla visst intrång 

Markägare och innehavare av särskild rätt till markenfUrpliktas 
tåla att fHljande åtgärder vidtages i nom området. 

l. Avverkning utfares endast som plockhuggning eller blädning 
Skogen närmast stranden undantas i huvudsak från skogliga åt
gärder. 

2. Parkeringsplats anläggs i anslutning till skogsbilvägen i Hster . 

3. Stig nertill befintligt vindskydd markeras och spångas vid 
behov. 

4. Eldstad med stockring permanentas 
vindskydd . 

anslutning tillbefintligt 

5. Brasved till besOkande tas ur området 
åtgärder. 

samband med skogliga 

C. Föreskrifterjämlikt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten 
har att iakttaga inom rese rvatet 

UtHver fHreskrifter och förbud i andra lagar och fUrfattningar 
skall förbud gälla att 

-göra upp eld annat än på särskilt anvisad plats 

- framföra motordrivet fordon 

-parkera annat än på särskilt anvisad plats 

-bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller 
döda träd och buskar 

-plocka blommor, gräs, mossor e l ler lavar 

bortfUra mineral samt skada fast berg, stenblock och Uvrig mark 
genom t ex grävning eller 11stenknackning" 

Dessa föreskrifter gäller ej markägare eller innehavare av särskild 
rätt vid utnyttjandet av sin egendom el ler sin särskilda rätt. 

2. Dispositions~ch skUtselplan fHr området 

2. 1 Allmän målsättning fHr mark-och vegetationsv~rd 

Vården och fHrva l tningen av området ska ll syfta ti ll att behul l a 
områdets vildmarksprägel och en i övrigt från friluftslivssynpunkt 
attraktiv miljH i anslutningtill Brattforsen. Friluftslivet inom 
området ska l l kanaliseras genom anläggande av parkeringsplats , 
vindskydd ,och eldstad, samt markerad stig. 

2.2 Principer fHr dispositionen av mark och vatten 



LÄNSSTYRELSEN 
Orebro lön 
Planeringsavdelningen 

Naturvårdsenheten 

2. 2. 1 

2.2.2 

2.2.4 

2.2.5 

2.2 . 6 

2.2.7 

skötseln och föryngringen av skogen inom området skall utföras 
genom blädning och plockhuggning, och genom gynnande av e~ari
erad trädslagsblandning. Inom en 30-50 meter bred zon närmast älven 
skall vegetationen i huvudsak lämnas i orört skick. Utkörning 
av virke skal 1 ske under tid när tjälen är så djup att körskador 
inte uppkommer. 

Hävd av vattenområde 

Gränsen för resevatet går mitt i Älvfåran. Älven skall i princip 
lämna utan åtgärder. Ev kan dock upprensning ske av raserade 
lämni ngar från den tid Nittätven användes för t immerf lottning. 

Jakt och fiske 

Upplåtelse av jakt och fiskerätt inom området skall inte förekomma 

Viltvård 

Vid röjningar och gallringar skal l hänsyn tas ti 11 fåglar och 
småvilt. Bl a skall rönn och ev andra bärande buskar sparas. Även 
en del stö r re tall och lövträd sparas för hålbyggande fåglar. 

Naturvårdsförvaltare 

Naturreservatet förvaltas av skogsvårdsstyrelsen. 

_!iJ.l~y~ ~c!! !_e~h_!l_ln_i_ng 

Förtillsyn och renhållning svarar förva l taren. 

2.3 Detaljbeskrivning och detaljåtgärder 

Reservatet har indelats i 2 skötselområden . För varje område har 
nedan gjorts en ko r t beskr i vning samt angetts skötselmålsättning 
och åtgärder av engångs- och underhållskaraktär. 

Skötse lomr5de l 

Beskrivning: Området utgöres av nedre sluttningen och stranden längs 
älven. s l uttningen är brantast i söder och på några ställen går 
berget idagen och bl ida r tvära stup. Längst i söder finns en blockig 
rasbrant. Området är bevuxet med en 70 5rig tät och senvuxen gran
skog utan spår av skogliga åtgärder sen beståndet etablerades för 
ca 70 år sedan. l granskogen finns inslag av björk, rönn och en
staka tall. Närmast stranden förekommer utöver gran, tall, björk, 
a 1 och sa 1 i xa r te r. 

Målsättning: Området skal l princip lämnas utan skoglia åtgärder . 

Restaureringsåtgärder: --

Underhållsåtgärder: Vindfällen av gran får nyttjas ti ll ved för 
e ldstaden vid vindskyddet 



LÄNSSTYRELSEN 
Orebro län 
Planeringsavdelningen 
Naturvårdsenheten 

3. 

skötselområde 2 

Beskrivning: Området utgöres av en luckig olikåldrig grandominerad 
skog med ett överbestånd på 70 år samt enstaka något äldre tallar. 
l luckor förekommer yngre gran, björk, gråal, asp, rönn m m. Sen 
genomförd avverkning under 1977 har en del v indf ällen och torrträd 
uppkommit. 

Målsättning: Skogen inom området skall skötas genom ettkontinuerligt 
luckb lädnings-bruk med gran som dominerade träds l a! . Den äldre 
skogen inom området skal l således avvecklas successivt i takt med 
att den yngre skogen växer upp angränsande luckor. 

Restaureringsåtgärder: Röjning i befintliga ungskogsluckor varvid 
gran gynnas men utrymme även lämnas åt björk , rönn och asp . Be
fintliga äldre tallar sparas. Torrgran avverkas plus enstaka "kant
träd" för att därigenom gynna tillväxten i de trängsta luckorna. 

Underhållsåtgärder. Återkommande röjning (var tionde år) och på 
sikt upptagande av nya bladningsluckor. 

Plan för anläggning och skötsel av serviceanordningar för besökare 

För att undvika onödig förslitning av reservatområdet samt under
lätta för besökande att uppleva områdets naturvärden ska l l nedan
stående anläggningar finnas uppförda }nom området. 

3. l Parkeringsplats 

Parkeringsplats för 3-4 bilar anläggs på västra sidan om skogsbil
vägen. (överenskommelse med Billerud-Uddeholm AB erfordras). 

3.2 Markerad stig 

Stigen genom området markeras och spångas på de platser där marken 
är vattenhål lande större delen av året. Ny stig anläggsenligt 
karta för att möjliggöra rundtur i reservatet. Viss planering och 
upprättande av ledstånd i det brantaste partiet erfordras. Plock
huggning får ske i anslutning t il l den nya stigen för att fö rbättra 
utsikten mot forsen. 

3.3 Vindskydd och eldstad 

Befintligt vindskydd underhålls och kompletteras med tre stycken 
stockbänkar. En ordentlig eldstad muras på platsen för bef. eld
plats. 

3.4 Toalett och sopkärl 

Toalett + sopkärl placeras strax NV om P-platsen. 

3.5 Informationstavla 

Informationstavla med karta och gä l lande föreskrifter uppsättes 
vid P-platsen och vid vindskyddet. 

Göran Janzon 
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+ vedhuggning - - 2 1 200 l 1 200 

13 G 500 1 700 
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NATURREsERVATET 

BR!ITTFOR SEN 

ResPrv<>.i'f'lan~ 
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