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LÄNSSTYRELSEN I KOPPARBERGS LÄN 
Naturvårdsenheten 
 
BESLUT 1986-12-15 
Dnr: 11.1211-1492-81 (2084) 
 
BILDANDET AV NATURRESERVATET ÅSBOHOLMEN-ISAKSBOHOLMEN I 
AVESTA KOMMUN 
 
UPPGIFTER OM NATURRESERVATET 
 
Namn:   Naturreservatet Åsboholmen-Isaksboholmen 
Kommun:   Avesta 
Socken:   Grytnäs 
Läge:   Topo karta 12G Avesta SV X=6669 Y=1522 
Kartblad:  Ekonomiska kartan 12G Avesta 3e 
Gräns:   Landområdet innanför den streckade lin- 
   jen på beslutskartan bilaga 1, karta 3 
Fastighet:  Isaksbo 1:5 och Kyrkbyn 36:1 
Naturvårds- 
förvaltare:   Avesta kommun 
 
 
BESKRIVNING AV OMRÅDET 
 
Åsboholmen och Isaksboholmen utgör två skogklädda moränholmar i 
Dalälven. Blandskogen på öarna har naturskogskaraktär och hyser 
en artrik fauna. 
 
Öarna ligger inom riksobjektet Döda Fallen. 
 
Området har en yta av ca 7 ha. 
 
ÄRENDETS BEREDNING 
 
1981 ansökte Avesta kommun via byggnadsnämnden om ett förord- 
nande för Åsboholmen och Isaksboholmen som naturreservat. 
 
1982 utfördes en ornitologisk inventering av Isaksboholmen och 
angränsande landområde. 
 
1984 upptogs förhandlingar med markägaren, dåvarande Avesta 



Jernverks AB. Förhandlingarna har fortskridit. Nuvarande mark- 
ägaren Avesta AB har godkänt att holmarna ges föreslagna före- 
skrifter i ett naturreservatsbeslut utan intrångsersättnings- 
anspråk. 
 
Naturvårdsverket har tillstyrkt att öarna avsätts som natur- 
reservat under förutsättning att reservatsbildningen kan genom- 
föras utan andra kostnader för staten än vad som framgår av 
förslaget till skötselplan. 
 
OMRÅDETS BETYDELSE OCH BEHOV AV SKYDD OCH VÅRD 
 
Området är botaniskt intressant genom att blandskogen på öarna 
är opåverkad av mänskliga aktiviteter. Öarna är zoologiskt in- 
tressanta bland annat genom den mycket artrika fågelfaunan. 
Från geologisk synpunkt kan konstateras att öarna ingår i Döda 
Fallens genes. Landskapsbilden präglas av de skogklädda öarna 
i ett vackert älvlandskap. 
 
Öarna bör förbli helt orörda av mänskliga aktiviteter. De ford- 
rar därmed skydd och bör förklaras som naturreservat. 
 
LÄNSSTYRELSENS BESLUT 
 
Det beskrivna området, som utgörs av landområdet innanför den 
streckade linjen på bifogade karta, bör av skäl som ovan nämnts 
särskilt skyddas på grund av sin betydelse för kännedom om lan- 
dets natur. 
 
Länsstyrelsen förklarar därför med stöd av 7 § naturvårdslagen 
(1964:822; omtryckt 1974:1025) området som naturreservat. 
 
Ändamålet med reservatet är att bevara området med dess vegeta- 
tion, fauna och geologiska samband med Döda Fallens utveckling 
från mänsklig påverkan och förslitning. 
 
Skogen skall lämnas till fri utveckling, inga anordningar för 
friluftslivet skall anordnas. 
 
För området skall gälla de föreskrifter enligt 8-10 § natur- 
vårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen (1976:484) vilka 
anges nedan. 
 
A. Föreskrifter jämlikt 8 § naturvårdslagen angående inskränk- 
ning 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 
 



1. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets 
   topografi och dess karaktär, yt- eller dräneringsförhållan- 
   den som att gräva, spränga, muddra, borra, schakta, dika, 
   dämma, dränera, utfylla eller utföra annan markbearbetning, 
2. anordna upplag, 
3. dra fram mark- eller luftledning, 
4. anlägga brygga eller annan anordning som förändrar land- 
   skapsbilden, 
5. uppföra ny byggnad eller annan anläggning, 
6. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel 
7. avverka eller utföra annan skogsvårdande åtgärd. 
 
 
B. Föreskrifter jämlikt 9 § naturvårdslagen angående markägares 
   och annan sakägares skyldighet att tåla visst intrång 
 
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förplik- 
tas tåla att området utmärks samt att informationsskyltar upp- 
sätts på lämpliga platser. 
 
C. Föreskrifter jämlikt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten 
   har att iakttaga inom reservatet 
 
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar 
skall förbud gälla att 
 
1. störa djurlivet (t.ex. närgången fotografering av fågelbo, 
   lya, gryt eller motsvarande, klättra i boträd), 
2. medföra ej kopplad hund, 
3. göra upp eld 
4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller 
   döda träd eller buskar, ta frö och att skada vegetationen i 
   övrigt t.ex. genom att gräva upp örter, gräs, mossor eller 
   lavar, 
6. tälta. 
 
 
D. Föreskrifter enligt 9 § naturvårdsförordningen om vård och 
   förvaltning 
 
a. Syftet med vården och förvaltningen 
   Reservatet skall vårdas så att ändamålet med reservatet 
   tryggas. 
 
b. Skötselplan 
   Reservatet skall vårdas i enlighet med skötselplanen som 
   härmed fastställes. 
 
c. Naturvårdsförvaltare 
   Avesta kommun. 



 
Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen. I beslutet  
deltog landshövding Lilly Hansson jämte ledamöterna Bertil 
Andersson, Börje Andersson, Karl Boo, Olof Hermansson,  
Karl-Gustaf Holmén, Rune Karlsson, Bengt Nylund, Olle Olsson, 
Lillemor Rudholm, Lennart Thorslund och Nicke Welin-Berger. 
 
I den slutliga handläggningen deltog även länsråd Åke Etsare, 
länsantikvarie Ulf Boëthius, länsarkitekt P Folke Nyholm, 
naturvårdsdirektör Carl Sundt, överlantmätare Kjell Westling 
och byrådirektör Hannes Mellquist, föredragande. 
 
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, jordbruksdeparte- 
mentet, se bilaga. 
 
 
 
Lilly Hansson 
 
 
 
   Hannes Mellquist 
 
Bilagor: 
Bilaga 1 Karta 1, 2, 3 
Bilaga 2 Registeruppgifter 
Bilaga 3 Hur man överklagar, formulär 6 a 
 
   ---------- 
 
KOPPARBERGS LÄNS FÖRFATTNINGSSAMLING 
Länsstyrelsen 
20 FS 1987:24 (Utkom från trycket den 25 juni 1987) 
 
********************************* 
 
SKÖTSELPLAN 
 
Disposition och skötsel av mark och vatten 
 
Hävd av skogsmark 
 
Beskrivning: På öarna växer en tät blandskog av naturskogs- 
karaktär. 
 
Mål: Bevara vegetationen i orört skick. 
 
Riktlinjer: Inga åtgärder skall göras på öarna. Ikullfallna och 
döda träd skall ej åtgärdas. 
 



 
Anordningar för rekreation och friluftsliv 
 
Tillgänglighet - friluftsliv 
 
Beskrivning: I Dalälven leder en kanotled förbi öarna. Längs 
norra älvstranden ligger en vandringsled som även kan nyttjas 
av kanotister för att passera de svårare passagerna längs älven. 
Isättnings- och upptagningsplatser för kanoter finns uppströms 
Åsboholmen och nedströms Isaksboholmen. Vid lågvatten kan man 
till fots ta sig till Isaksboholmen. 
 
Mål: Reservatet får nyttjas för enklare former av friluftsliv 
som ej skadar öarnas naturvärden. 
 
Riktlinjer: Tillgängligheten till öarna skall ej förbättras. 
Inga stigar skall iordningställas. 
 
Renhållning: Sanitära anordningar erfordras ej. Eventuell ren- 
hållning skall ske vid behov. 
 
Information: Information om objektet lämnas på informations- 
skyltar som uppsätts på lämpliga platser. 
 
Utmärkning av naturreservatets gränser: Reservatet skall ut- 
märkas i enlighet med svensk standard. 
 
Tillsyn: För tillsyn svarar naturvårdsförvaltare. 
 
 
Finansiering av naturvårdsförvaltningen 
 
Bekostas av staten: Utmärkning av naturvårdsobjektets gränser, 
framställning och utplacering av informationsskyltar. 
 
Bekostas av Avesta kommun: Tillsyn och eventuell renhållning. 
 
***************************** 
 
REGISTERUPPGIFTER 
 
Uppgifter om naturreservatet Åsboholmen - Isaksboholmen 
 
Namn:   Naturreservatet Åsboholmen-Isaksboholmen 
Kommun:   Avesta 
Socken:   Grytnäs 
Läge:   Topo karta 12G Avesta SV X=6669 Y=1522 
Kartblad:  Ekonomiska kartan 12G Avesta 3e 
Gräns:   Landområdet innanför den streckade lin- 
   jen på beslutskartan bilaga 1, karta 3 



Fastighet:  Del av fastigheten Isaksbo 1:5 och  
   Kyrkbyn 36:1 
Naturvårds- 
förvaltare:   Avesta kommun 
Markägare:  Avesta AB 
Areal:   Totalt ca 7 ha 
Naturtyp:  Blandskog 7 ha 
Landskapstyp:  Älvlandskap 
Naturgeografisk region 27. Skogslandskapet norr om "Limes" 
(NU B 1977:34) 
Skyddsmotiv:  Botaniska, zoologiska, geologiska, 
   landskapsbild 
Skyddsföreskrifer: Indispensabla 
Befintliga anläggningar:Inga 
Skötselplan:  Se länsstyrelsens beslut 
Inventeringar m.m.: Se länsstyrelsens beslut 


