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LÄNSSTYRELSEN I KOPPARBERGS LÄN 
Landskansliet 
 
BESLUT 18.6.1971 
Dnr: IIIR11-5-69 (2084) 
 
NATURRESERVAT 
 
Med stöd av 7 § naturvårdslagen förklarar länsstyrelsen att 
ett område av fastigheten Prostgården 1:1 i By socken, Avesta 
kommun, beläget 300 meter nordnordost om By kyrka och närmare 
angivet på en till beslutet hörande karta (bil A), skall vara 
naturreservat, benämnt "Naturreservatet Tallåsen". 
 
Området utgöres av en grusås, vars markerade ryggform sätter 
sin prägel på det öppna landskapet. Åsen är därjämte värdefull 
ur vetenskaplig synpunkt. 
 
Reservatet skall förvaltas av stiftsnämnden i Västerås stift 
och skötas i enlighet med en skötselplan, som kommer att fast- 
ställas av länsstyrelsen. Det skall utmärkas genom förvalta- 
rens försorg enligt av statens naturvårdsverk utfärdade anvis- 
ningar. 
 
För reservatet skall gälla härvid fogade föreskrifter (bil B). 
 
Besvär i jordbruksdepartementet enligt bilaga form 6 b. 
 
På länsstyrelsens vägnar 
 
 
 
S-G Odéen 
 
 
 
   Olof Lindh 
 
------------------ 
 
BILAGA B 
 



FÖRESKRIFTER FÖR "NATURRESERVATET TALLÅSEN" I AVESTA KOMMUN 
 
A. Föreskrifter för markinnehavare. 
 
Det är förbjudet att 
 
1  att uppföra ny byggnad, 
2  att utföra sprängnings-, schaktnings-, grävnings- och fyll- 
   ningsarbeten eller att bedriva täktverksamhet, 
3  att anordna upplag, 
4  att framdra luftledningar samt 
5  att utföra skogsplantering, röjning eller avverkning i  
   annan mån än som framgår av fastställd skötselplan. 
 
B. Föreskrifter för allmänheten. 
 
Det är förbjudet 
 
1  att skada fasta naturföremål eller ytbildningar, 
2  att färdas annat än till fots eller på skidor, 
3  att tälta samt 
4  att göra upp eld. 
 
******************************* 
 
SKÖTSELPLAN TALLÅSEN 
 
UPPRÄTTAD AV SKOGSVÅRDSSTYRELSEN I KOPPARBERGS LÄN 
FASTSTÄLLD AV LÄNSSTYRELSEN I KOPPARBERGS LÄN 1977-12-21 
 
------------------ 
 
SKOGSVÅRDSSTYRELSEN 
I KOPPARBERGS LÄN 
 
SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET TALLÅSEN (Riks.reg. nr 172) 
 
Skötselplanen är upprättad i december 1973 av skogsvårds- 
styrelsen i Kopparbergs län på grundval av inventering och 
åtgärdsförslag som utförts. Planen består av tre delar en  
allmän del, en dispositions - och skötseldel för mark samt 
en dispositions- och åtgärdsplan för friluftsanordningar.  
Skötseldelen är upprättad för en tid av 10 år, varefter en 
revidering bör ske. 
 
1 ALLMÄN BESKRIVNING AV NATURRESERVATET JÄMTE 
 FÖRESKRIFTER 
 
1.1 Allmän beskrivning 
 



1.1.1 Data 
 
Avsatt år: 1971 
Areal:  1,1 ha 
Kommun:  Avesta 
Läge:  By kyrkby (invid skolan) 37 km ONO Avesta 
  och 22 km SSO Horndal. Topografisk kartblad 
  12 G NO. Ekonomiskt kartblad 12 G 5h 
Gränser: Se karta bil 3 
Syfte:  Att i oförändrat skick bevara en grusås, 
  vars markerade ryggform sätter sin prägel 
  på det öppna landskapet. Åsen är därjämte 
  värdefull ur vetenskaplig synpunkt. 
Förvaltare: Stiftsnämnden i Västerås stift. 
 
1.1.2 Naturförhållanden 
Området består av en rullstensås i nord-sydlig riktning som 
är bevuxen med äldre tallskog. (se fotografier bil 4) 
 
1.1.3 Kommunikationer 
Området ligger utefter vägen Horndal-Möklinta och kan alltså 
mycket lätt nås med bil. Såväl söder som öster om reservatet 
finns parkeringsmöjligheter (se bil 3) . 
 
1.1.4 Serviceanordningar 
Längs isen sträcker sig en strövstig. 
 
1.1.5 Föreskrifter 
Jämlikt Länsstyrelsens i Kopparbergs län föreskrifter för 
naturreservatet Tallåsen i Avesta kommun gäller följande: 
 
För markinnehavaren 
 
Det är förbjudet 
 
1. att uppföra ny byggnad, 
2. att utföra sprängnings-, schaktnings-, grävnings-, och  
   fyllnadsarbeten eller att bedriva täktverksamhet, 
3. att anordna upplag, 
4. att framdra luftledningar samt 
5. att utföra skogsplantering, röjning eller avverkning i  
   annan mån än som framgår av fastställd skötselplan. 
 
För allmänheten 
 
Det är förbjudet 
 
1. att skada fasta naturföremål eller ytbildningar, 
2. att färdas annat än till fots eller på skidor, 
3. att tälta samt 



4. att göra upp eld. 
 
2 DISPOSITIONS- OCH SKÖTSELPLAN FÖR MARK 
 
2.1 Allmän målsättning för mark- och vegetationsvård 
Den allmänna målsättningen för naturreservatets skötsel 
skall vara att i största möjliga omfattning hävda området  
så att karaktären av en tallbevuxen rullstensås bevaras. 
 
2.2 Detaljbeskrivning och detaljåtgärder 
Området beskrivs med ledning av inventering varjämte an- 
givits målsättning för skötsel samt åtgärder av engångs- 
och underhållskaraktär. 
 
2.2.1 Beskrivning 
Marken består av i huvudsak grus och sand med ett 5 cm  
tjockt råhumustäcke. Markfuktigheten är torr till frisk. 
 
Skogen är ogallrad naturskog med framför allt gammal tall  
och insprängd gran och björk i trädskiktet. I buskskiktet  
hittar man björk, lönn, asp, rönn, hägg, vide, en, fläder  
och nypon. 
 
Som framgår av karta (bil 3) går genom reservatets södra  
del en kraftledning i öst-västlig riktning. Söder om denna  
kraftledning finns ett grustag. (Se bil 3 och 4:1). Någon 
bebyggelse finns ej inom reservatet. 
 
2.2.2 Målsättning 
Åsen skall bära tallskog. Målsättningen för skötseln av  
beståndet är att bevara den gamla tallskogen, så länge som 
möjligt. På längre sikt bör skogen föryngras successivt  
medelst någon typ av luckhuggning. Ny tall planteras i  
luckorna. 
 
2.2.3 Åtgärd 
 
Engångsåtgärd: 
 
Buskskikt: Kanterna runt reservatet röjes, varvid björkar 
och andra lövträd gynnas. Även inom reservatet bör röjning 
ske. Här bör man spara rönnar i luckor. Enbuskarna lämnas  
orörda. 
 
Trädskikt: En försiktig gallring utföres varvid flertalet  
granar avverkas och de yngre tallarna glesas ur. De äldre  
tallarna lämnas orörda, likaså grövre döda träd. 
 
Övrigt: Riset ihopsamlas och brännes utanför reservatet  
eller borttransporteras. Virket som avverkas bör utköras 



med häst eller vinschas mot vägarna. Detta underlättas om 
fällningen sker mot kanterna. Området städas från burkar 
o. dyl. Järntråd mellan tallarna i nordöstra hörnet bort- 
tages och avstjälpningsplatsen iordningställs. 
 
Underhållsåtgärd: 
Gallring bör ske försiktigt bland såväl de yngre som de  
äldre tallarna med ett intervall av c:a 10 år. Röjningar  
av uppkommet buskskikt bör utföras. Städning av området  
skall ske vid behov. Erforderliga axverkningar och röjningar 
för befintliga kraftledning får göras. 
 
3 PLAN FÖR ANLÄGGNING, DISPOSITION OCH SKÖTSEL AV 
 ANORDNINGAR FÖR REKREATION 
 
3.1 Allmänt 
Planen har upprättats på basis av för naturreservatet an- 
givet syfte samt med hänsynstagande till de naturoch land- 
skapsvärden som klarlagts genom inventeringar. 
 
3.2 Information 
 
3.2.1 Information om reservatet bör delges allmänheten 
genom att beskrivning bör finnas i Avesta kommuns turist- 
broschyrer. 
 
3.2.2 Informationsskyltar enligt svensk standard och  
naturvårdsverkets anvisningar skall uppsättas i den norra  
och södra delen av reservatet (se bil 1). 


