
l . 

I;.änsstyrelsen 
Örebrolän 
Sture Marklund 
D1rekt: O 19-L93566 
sturc.rnarklund @tlsl.se 
Fru< : 019-193028 

Bilagor: 
l. Beslutskarta 
2. Skötselplan 
3. Hur man överklagar 
4 Sändlista 

POSTADRESS GATUADRESS 

l (11) 

BESLUf 
2003-03-07 Dnr: 5112-07644-'200t 

Enl sändlista 

Länsstyrelsens i Örebro län beslut och föreskrifter 
angående bildande av naturreservatet 
Getryggsområdet i Ljusnarsbergs kommun 

BESLUT 

Det område som utgörs av del av Laggarbo 1:18 i Ljusnarsbergs kommun och 
som framgår av bifogade utdrag ur fastighetskartan, skalJ av skäl som närmare 

anges i detta beslut, särskilt skyddas på grund av dess betydelse för 
kännedomen om landets natur. Länsstyrelsen förklarar därför med stöd av 7 
kap 4 § miljöbalken ( 1998:808) området som naturreservat. 

Områdets namn skaJI vara naturreservatet Getryggsområdet 

För att t1·ygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrelsen med stöd av 

miljöbalken, att nedan angivna föresklifter (samt bestämmelser om 
förvaJtningen) skall gälla beträffande området. 

Föreskrifter enligt 7 kag. 30 § miljöbalken, om vad 
allmänheten har att iaktta inom reservatet 

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

l. göra åverkan på markytan 

2. medföra ej kopplad hund 
3. störa djurlivet 

4. plocka blommor, lavar eller vedlevande svampar e Uer på annat 
sätt skada växtligheten. Bär och matsvamp får dock plockas 
5. bedriva insamling av insekter eller andra evertebrater 

6. göra ristningar på torrträd el1er bark eller att skada liggande 
trädstammar 
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7, tälta 
8. framföramotordrivet fordon eller cykla annat än på allmän väg 
9. sätta upp tav la, plakat, affisch, skylt, eller därmed jämförlig 
anordning 
10. sätta upp orienteringskontroller eller anordna snitslade spår 

Ovanstående bestämmelser skall jnte utgöra hinder för utförande av, 
av länsstyrelsen beställd eller godkänd miljöövervakning eller 
naturin ventering. 

Enligt 7 kap. 30 § mi ljöbalken gälJer föreskrifterna omedelbart, 
även om de överklagas. 

Motiv till ovanstående föreskrifter 

l . Å verkan på markytan kan skada geologiska formationer, hydrologi , flora 
och fauna. 
2. Lösspringande hundar kan skada faunan bl a rådjurskid, harungar, fågelbon 
och fågel ungar. 
3. En deJ av målsättningen för reservatet är att skydda den biologiska 
mångfalden i form av faunan. 
4. Ett av målen för reservatet är att långsiktigt skydda floran. För att skydda 
floran och dessutom ge möjughet för kommande besökare att uppleva icke 
skövlad natur är denna föreskrift lämplig. 
4. Naturskogens biologiska mångfald är knuten till såväl levande som dött 
ved- och barksubstrat varför skador på detta ej skall tillåtas. 
5. Riktad insamling av insekter och andra evertebrater kan motverka syftet 
med reservatet att skydda naturskogens fauna. 
6. Skador på vedsubstrat kan skada den flora och fauna som är knuten tiU 
vednedbrytning och kan därför motverka syftet med reservatet 
7. Tältning medför förslitning av naturen samt stör dju:rljvet. 
8. Cykling samt motorfordonstrafik j tenäng kan åstadkomma skador pä såväl 
mark som vegetation och fauna. 
9. Onörug skyltning i området förtar upplevelsevärdena i området, kan skada 
lavflora på gamla ekar och innebära skaderisker för betesdjur. 
lO. En stigslinga har anlagts i området för att kanalisera besökarna och 
minska skadorna av besökstrycket. Ytterligare snitsungar i området skulle 
förvina för besökare och dessutom förta en del av naturprägeln. 
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Inskränkning av och intrång i markägares och annan 
sakägares rätt att förfoga över fastighet inom reservatet enli~t 
7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken. 

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. anordna upplag 
3. anlägga väg eller stig 
4. framföra motorfordon j te1Täng 
5. dra fram mark- eller luftledning 
6. uppföra byggnad eller annan anläggrung 
7. utföra något slag av avverkning, gallting eller röjning. så eller 
plantera skogsplaotor, samla ihop eller föra bort några levande eller 
döda träd eller träddelar 
8. bedriva jakt efter djurarter som är upptagna i BU-s 
Habitatdirektiv, gäller för närvarande varg och lodjur 
9. uppföra jakttom, stödutfodra vi lt eller att uttransportera fällt vilt 
med motorfordon annat än med älgdragare eller fyrhjulsmotorcykel 
och dä endast på fastmark, där skador ej kan förväntas 
1 O. i n plantera främmande fisksorter 
11 . kalka eller gödsla mark eller vatten 
12. använda rotenon eller liknande medel 

Förbuden enligt punkten/punkterna: 

l och 2 skall ej utgöra hinder för att nyttja befintlig grustäkt vid 
Getryggsmossen och därvid om behov föreligger vidga täktområdet 
med högst 1 O % eller 15 m2 samt att nyttja ororådet för tillfålligt 
upplag i samband med skogsavverkning j k:ringJjggande område 

l och 7 skall ej utgöra hinder för underhåll av vägområde med 
tillhörande diken 

3, 6 och 7 skall ej utgöra hinder för anläggande och underhåll av 
gångstig och andra an läggningar i enlighet med fastställd 
skötselplan. 
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Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas tåla 
att de åtgärder vidtages inom området som framgår av till detta 
beslut fogad skötselplan. 

Föreskrifterna ovan, gällande allmänheten, gäller även markägare 
och innehavare av särskild rätt i den mån pågående markanvändning 
inte avsevätt försvåras . 

Förvaltning. 

Syftet med skötseln av reservatet skall vara an låta 
skogsvegetationen få utvecklas fritt mot urskogsstadiet 
samt i övrigt att underhålla en stigsJinga. 

2. Länsstyrelsen beslutar om vad som skall gälla om vården 
av reservatet genom att faststäila till beslutet fogad 
skötselplan, daterad 2002-08-28. 

3. Utmärkning av reservatet skall ske i enlighet med 
naturvärdsverkets anvisningar (SJS 03 1522). 

4. Förvaltare är länsstyrelsen 

Reservatets syfte 

Syftet med reservatet är att bevara ett vildmarkspräglat taiganatur
skogsområde med rik biologisk mångfald. De artgrupper som 
särskilt avses är fåglar, lavar och vedlevande svampar. Reservatet 
skall ge möjlighet till skydd och spridning av arter som hotas av 
skogsbruk med korta omloppstider. 

Syftet är också att genom lämplig utrormning av stigslinga, 
möjliggöra för friJuftslivet att uppleva området utan att inkräkta på 
dess skyddsvärden. 
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REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 

Ärendets beredning 

Getryggsområdet uppmärksammades redan 1976 då länsstyrelsen lät 
publicera den översiktliga naturinventeringen av Ljusnarsbergs kommun. 
Området togs sedan upp i länsstyrelsens naturvårdsöversik1 från 1984. 
Området bedömdes redan i tidigt skede vara av riksintresse för naturvård. 

I samband med art resurser för skydd av naturskogar som naturrreservat 
började tilldelas länet vid mitten av 90-taletlät länsstyrelsen Kjell Store ulföra 
en modern detaljerad art och nyckelbiotopsmi enterad utvärdering av orru·ådet 

varefter ett förslag till naturreservat av kärnmmådet utarbetades på 
länsstyrelsen. 

Efter förhandlingar med markägaren har under sommaren 2002 avtal med 

syfte att bilda naturreservat av området tecknats mellan länsstyrelsen och 
markägaren. 

Förslag till beslut har sedan upprättats på länsstyrelsen. 

Beskrivning av området 

Getryggsområdet utgörs topografiskt av ett småbrutet landskap med blockrika 
moräner, förekomst av sprickdalar där tjärnar och myrar intar dalbott11ama. En 
mindre ås tvärar över området från norr till söder. 

Området intas av gammal barrblandskog. Barrträden når åldrar upp till 200 år. 
Lövinslag i form av björk, asp, sälg och rönn är lokalt påfallande. Många av 
granarna i området är kraftigt hänglavsbeväxta och stora exemplar av garnlav 
förekommer. 

Faunan är vildmarkspräglad. Hackringar av tretåig hackspett syns här och var. 

Reservatets benämning: Naturreservatet Getryggsområde.t 

Kommun: Ljusnarsberg 

Församling: Ljusnarsberg 

Fastigheter: Del av Laggarbo 1:18 
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Areal: Totalt 47 ha varav 38,4 ha produktiv skogsmark, 7,5 ha impectiment, 
0,4 ha väg och 0,7 ha vattenområde. 

Markägarkategori: Enskilda 

Lägesbeskrivning: JO km ONO Kopparberg. X 664340 Y 146430 

Förvaltare: Länsstyrelsen. 

MOTIV FÖR BESLUTET 

Getryggsområdet hyser en rik flora och fauna knuten till naturskogar och det 
ingår i länsstyrelsens uppdrag från riksdag, regering och naturvårdsverk att 
genomföra skyddet av denna biologiska mångfald. Området är av riksintresse 
för naturvård. 

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

Dena beslut kan överklagas. se bilaga. 

Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen. I beslutet deltog landshövding 
Gerd Engman jämte ledamöterna Sören Gunnarsson, Göran Arveståhl, Inger 
Högst:röm-Westerling, Sören Larsson, Massimo Montanari, Bo Rudolfsson, 
Mats Sjöström, Helena Vilhelmsson och Anna Ågerfalk. 

I den sJ utJiga handläggningen av ärendet deltog även programchefen Magnus 
Eklund, länsjuristen Per Unden samt föredraganden avdelnjngsdirektören 

Sture Iklund. 
(l: 
G~d ~t'" 
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N a turreservatet Getryggsområdet 

Skötselplan 

Skötselplan 

l . Allmän målsättmng 
2. Disp och skötseJ av mark och vatten 
3. Anordningar för rekreation och ftilufts liv 
4. Ti!Jsyn 
5. Uppföljning 
6. Finansiering av förvaltningen 
7. SkötselplanekarLa 



'-:-.änsstyrelsen 
Oreb ro län 

8 {11) 

BESLUT 
2003-03-07 Dnr: 5112-07644-200l 

l. ALLMÄN MÅLSÄITNJNG 

Genom i huvudsak fri utveckling av skogen skall den biologiska 
mångfalden knuten till naturskogsekosystem fi·ämjas. Besökstrycket skall 
kanaliseras genom stigdragning. 

2. DISPOSITION OCH SKÖTSEL A V MARK OCH V A'TIEN 

2.1 Allmän målsättning för mark- och vegetationsvå rd. 

Skötseln skall inriktas så att den biologiska mångfalden knuten till 
naturskogar främjas. 

2.1.1 Skogarna 

Skogen skalllämnas till fri utveckling. Promenadstigen genom området 
skall dock hållas öppen från omkullfallna träder och igenväxning av sly. 

2.2 Jakt och fiske 

Jakten är inte begränsad j föreskrifterna för naturreservatet utom jakt efter 
djurarter som är upptagna i EU-s Habitatdirektiv. Uppförande av jakttom, 
röjning av pass, samt stödutfodring av vill får inte ske inom området. 
Uttransport av fällt vilt får endast ske på ett sådant sätt all risken för 
markskador och spårbildning minimeras. Sådan uttransport får endast ske 
med s k älgdragare och fyrhjulsmotorcykel på fastmark. 

Vidare skall allmänheten tydligt informeras om planerad och pågående 
(älg)jakt. Information sker på anslagstavla j området. 

Fiske är inte begränsat i reservatsföreskrifterna utom genom förbudet att 
inplantera främmande fiskarter samt förbuden mot kalkning, gödsling och 
bruk av andra kemikalier. 

3. ANORDNINGAR FÖR REKREATlON OCH FRJLUFTSLIV 

3.1 Stig 

En rundslinga skaJJ upprättas i enlighet med bifogad skötselplanekruta. 
Stigen skall markeras med orange färgmarkeringar på låga stolpar eller på 
träd i stigriktrtingen. 
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3.2 Parkeringsplats 

Parkeringsplats skal l iordningställas vid infanen till Getryggsområdet strax 
norr om den allmänna vägen. 

3.3 Informationstavlor och reservatsmarkeringa .. 

Upplysningstavlor och reservatsmarkeringar skall uppsättas på i bifogad 
skötselplan angivna lägen. 

4.~LSYN 

Förvaltaren ansvarar för tillsynen av reservatet. 

5. UPPFÖLJNING 

Uppföljning av målsättningen med reservatet skall ske i mån av tilldelade 
resurser. Tillståndet hos fågellivet samt floran skall särskilt följas upp. 

6. FINANSIERING A V FÖRVALTNINGEN 

6. 1 Iordningställaode 

Material och arbetskostnader för iordningställande av P-plats, stig med 
spänger samt av rastplats beräknas kosta c:a 25 000 kr. 

6.2 Årlig tillsyn 

Tillsyn av natur samt servicefunktioner beräknas kosta 2 - 4000 kr per år. 

6.3 Uppföljning 

Varl6 år skall uppföljning ske enligt p 5 ovan till en uppskattad kostnad av 
50 000 kr. Uppföljningen blir dock beroende av tilldelade resurser. 

Bilaga: 
l . Skötselplanekarta 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR LÄNSSTYRELSENS BESLUT 

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

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

Om länsstyrelsen inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni begärt sänder länsstyrelsen 
överklagandet vidare Wl regeringen (miljödepartementet). 

Om Ni vil1 ha ytterligare upplysningar kan Ni vända Er till länsstyrelsen, 
tel 019-19 30 00. 



Sändlista har ej scannats 


