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BILDANDE AV NATURRESERVATET 
FRIDENSBORGSHÖJDEN, STORFORS KOMMUN  
 

BESLUT 
Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) förklarar Länsstyrelsen  det 
område som avgränsas med den svarta heldragna linjen på kartan i bilaga 1 som 
naturreservat.  
 
Naturreservatets namn ska vara Naturreservatet Fridensborgshöjden. 

Syfte med reservatet 
Naturreservatet Fridensborgshöjden bildas i syfte att bevara och utveckla 
biologisk mångfald i ett område med värdefulla skogar. Området ska 
tillsammans med andra skyddade skogsmiljöer i omgivande landskap ge goda 
förutsättningar för ett långsiktigt bevarande av typiska växt- och djursamhällen.  
 
Syftet ska uppnås genom att skogen tillåts att utvecklas fritt genom intern 
dynamik samtidigt som exploatering och arbetsföretag i området förhindras och 
den naturliga hydrologin skyddas från negativ påverkan. 

Skälen för beslutet 
Naturskogen inom naturreservatet Fridensborgshöjden innehåller rikligt med 
gamla, grovbarkiga träd, döda träd och död ved. Tillsammans med en hög 
fuktighet inom området skapas goda förutsättningar för den biologiska 
mångfalden. Skogsbruksåtgärder är ett hot mot områdets värden medan en 
reservatsbildning ger ett långsiktigt skydd.  

Skötselplan 
I enlighet med 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken fastställer Länsstyrelsen bifogad skötselplan (bilaga 4).  

Föreskrifter 
För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet förordnar Länsstyrelsen 
med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. att nedan angivna 
föreskrifter ska gälla för naturreservatet. 
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Föreskrifterna under A och C gäller inte förvaltaren av naturreservatet, eller den 
som förvaltaren uppdrar åt, att vidta de åtgärder som behövs för att tillgodose 
syftet med naturreservatet och som framgår av föreskrifterna under B nedan. 
 
Föreskrifterna under A och C gäller inte den uppföljning av områdets skötsel 
och naturvärden eller av miljöns utveckling i stort, inklusive nödvändig 
provtagning och insamling av bestämningsmaterial, som utförs av eller på 
uppdrag av Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket. Sådana undersökningar ska 
ske i samråd med reservatsförvaltningen. Vid oenighet i samrådet gäller inte 
undantaget från föreskrifterna. 

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att 
använda mark- och vattenområden: 
Utöver vad som annars gäller i författningar är det i naturreservatet förbjudet att: 
1. avverka träd och buskar eller ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle 
2. schakta, tippa, gräva, borra, spränga, anordna upplag eller utföra annan 

mekanisk markbearbetning, 
3. anlägga ledning i mark, luft eller vatten, 
4. utföra dikning eller markavvattnande åtgärd, 
5. rensa befintliga diken, 
6. uppföra ny-, till- eller ombyggnad, annan anläggning eller anordning på 

mark eller i vatten, 
7. använda eller sprida kalk, gödselmedel eller växtnäringsämnen, 
8. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, 
9. framföra motorfordon, exempelvis traktor, snöskoter och terränghjuling (s.k. 

fyrhjuling), 
10. inplantera främmande djur och växter. 
 
Föreskrifterna A1, A2, A4, A5 och A9 gäller inte för färdigställande, nyttjande 
och underhåll av den skogsbilväg som löper genom området enligt karta (bilaga 
3), i samband med skogsbruk på reseterande delar av fastigheten.  
 
Föreskriften A9 gäller inte för älgdragare eller liknande som behövs för 
uttransport av större vilt (älg, hjort, vildsvin) från området enligt terräng-
körningsförordningen (1978:594 1§), i samband med den jakt som är tillåten i 
naturreservatet. Uttransporten ska ske så att skador på mark och vegetation 
undviks. Skada definieras här som bestående längre än en växtsäsong. 

B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om vad ägare och 
innehavare av särskild rätt till fastigheter förpliktas att tåla: 
Ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet förpliktas tåla att följande 
anordningar uppförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med reservatet: 
1. röjning av samt utmärkning av reservatets yttergränser enligt 

Naturvårdsverkets anvisningar, 
2. anläggande, utmärkning och underhåll av led enligt karta, bilaga 3, 
3. uppsättande och underhåll av informationstavlor längs markerad led och vid 

kulturlämningar, 
4. undersökningar av skogliga strukturer, djur- och växtarter samt av mark- och 

vattenförhållanden, inklusive provtagning och nödvändig insamling av 
bestämningsmaterial, 

5. igenläggning av diken. 
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C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och 
vistas inom reservatet, samt om ordningen i övrigt inom reservatet:  
Utöver vad som annars gäller i lagar och författningar är det i naturreservatet 
förbjudet att: 
1. samla in eller skada ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar, snäckor och fjärilar,  
2. samla in mossor, lavar och vedsvampar, 
3. fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd och buskar, stående eller 

omkullfallna,  
4. framföra motorfordon,  
5. utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt 

för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra 
vetenskapliga eller andra undersökningar. 

 
Föreskriften C3 gäller inte röjning av sly eller kvistning för underhåll av 
befintliga jaktpass.  
 
Föreskriften C4 gäller inte nyttjande och underhåll av den skogsbilväg som 
löper genom området enligt karta (bilaga 3), i samband med skogsbruk på 
reseterande delar av fastigheten.  
 
Föreskriften C4 gäller inte för älgdragare eller liknande som behövs för 
uttransport av större vilt (älg, hjort, vildsvin) från området enligt terräng-
körningsförordningen (1978:594 1§), i samband med den jakt som är tillåten i 
naturreservatet. Uttransporten ska ske så att skador på mark och vegetation 
undviks. Skada definieras här som bestående längre än en växtsäsong. 

Länsstyrelsen beslutar att ordningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken 
träder i kraft tre veckor efter den dag författningen utkommit från trycket i länets 
författningssamling. 

 

UPPGIFTER OM NATURRESERVATET 
 

Namn Naturreservatet Fridensborgshöjden 
Län Värmland 
Kommun Storfors 
Lägesbeskrivning Strax öster om Bjurtjärns gård, ca 11 

km söder om Storfors. 
Naturgeografisk region 28 b, Sydligt boreala kuperade områden  
Fastighet Storfors Östra Bjurtjärn 1:8 
Areal 55,7 ha 
Markägare Privat 
Förvaltare Länsstyrelsen Värmland 
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REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 
Ärendets beredning 
Länsstyrelsen kontaktades under hösten 2011 av Skogsstyrelsen angående 
fastigheten Östra Bjurtjärn 1:8 i Storfors kommun. Fastigheten innehåller 
flera större nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt. En ny ägare har i 
diskussion med Skogsstyrelsen ställt frågan om staten kan lösa in fastighetens 
nyckelbiotoper. I december gjordes ett första besök av Länsstyrelsen och en 
bedömning gjordes av områdets kvaliteter ur naturvårdssynpunkt. Vid besöket 
konstaterades att området hyser naturvårdskvaliteter som är ovanliga i södra 
Värmland och ett första gränsförslag togs fram för att inleda dialogen med 
den nye markägaren. Vid ett andra besök i juni 2012 gjordes en noggrannare 
inventering av området och gränsförslaget justerades efter dialog med 
markägaren. Det nya förslaget diskuterades på plats i oktober 2012 
tillsammans med markägaren varvid ytterligare ändringar gjordes, inklusive 
att en skogsbilväg får anläggas genom området för att underlätta brukandet av 
resterande delar av fastigheten. En överenskommelse om intrångsersättning 
träffades med markägaren i februari 2015. 
 

LÄNSSTYRELSENS MOTIVERING OCH 
INTRESSEPRÖVNING 
Beskrivning av omgivande landskap och reservatet 
Naturreservatet Fridensborgshöjden ligger i sydöstra Värmlands mycket 
kuperade skogs- och sjölandskap. I trakten finns flera nyckelbiotoper och 
naturreservatsbildning med syfte att skydda värdekärnor av gammal barrskog 
pågår på fler platser.  

Skogen inom området saknar spår av det moderna skogsbruket men det finns 
gott om lämningar efter bruksepoken. Kolbottnar med tillhörande rester efter 
kolarkojor finns på flera platser och en fin hålväg har hittats.  

Eftersom skogen har stått orörd under en längre tid har den ställvis börjat få 
utpräglad naturskogskaraktär. Granen börjar bli gammal och för varje år 
skapas nya torrträd och lågor. På flera ställen finns luckor med anhopningar 
av död granved. I dessa koncentrationer av död ved förekommer krävande 
vedsvampar som gränsticka och kötticka. I norra delen av Fridensborgshöjden 
hittades även gräddticka. På senvuxna granar i fuktig miljö finns en del 
hänglavar, varav den i södra Värmland sällsynta garnlaven förekommer på 
flera platser. I denna miljö finns även kattfotslav och gammelgranslav, den 
sistnämnda talrikt. Fynd av vedlevande mossor som vedtrappmossa och 
skogstrappmossa har gjorts på fuktiga granlågor. Den tretåiga hackspetten 
förefaller trivas i området då flera bohål och karaktäristiska hackmärken har 
påträffats. 

Motiv till skydd 
Genom en reservatsbildning vid Fridensborgshöjden bevaras en gammal, 
fuktpräglad grandominerad naturskog med viktiga strukturer som gamla 
grovbarkiga träd och döende och döda träd samt död ved i riklig mängd. Det 
främsta motivet för reservatsbildningen är de höga naturvärdena, i synnerhet 
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gällande krävande kryptogamer, förutsättningar som bildas tack vare det 
fuktiga och stabila mikroklimatet.  

Fridensborgshöjden är ett sammanhängande naturskogsområde med mycket 
höga naturvärden, som inte är att betrakta som normal produktionsskog och 
därför inte heller bör skötas som en sådan. Flera av de sällsynta arter som 
förekommer i området är beroende av en hög och jämn luftfuktighet. Större 
virkesuttag, avverkningar för vägdragning, bortstädning av vindfällen och 
döende träd eller annan typ av exploatering skulle medföra minskning av 
antalet viktiga livsmiljöer med större genomblåsning och uttorkning som 
följd. De sammanhängande skogliga bestånden inom reservatet skapar större 
möjligheter för populationer av sällsynta och hotade arter att överleva och 
sprida sig till andra delar av reservatet.  

Som naturreservat kommer området att skötas med som enda syfte att gynna 
naturvärdena och att i viss mån tillgängliggöra området för det rörliga 
friluftslivet. Vid allmänhetens besök i området är upplevelsen till stor del 
beroende av stillhet och relativ orördhet; det ger tid för ostörd kontemplation 
över syn- och hörselintryck. Motorljud och andra störningar som hör till det 
vanliga samhällslivet undviks genom flera av föreskrifterna. 

Länsstyrelsen gör bedömningen att detta är ett mycket skyddsvärt område 
vars naturkvaliteter och besöksvärde endast kan säkerställas genom att det 
undantas från skogsbruk och arbetsföretag som påverkar mark, flora och 
fauna. 

Överensstämmelse med planer, internationella åtaganden, 
miljökvalitetsmål med mera  
Bildandet av naturreservatet Fridensborgshöjden är en del i Länsstyrelsens 
arbete med miljökvalitetsmålen ”Levande skogar” och ”Ett rikt växt- och 
djurliv”. Beslutet följer nationella och regionala riktlinjer och strategier för 
prioritering av naturreservatsskydd, vilka bygger på Sveriges internationella 
åtaganden om skydd av den biologiska mångfalden.  

Beslutet bedöms vara förenligt med en från allmän synpunkt lämplig 
användning av mark- och vattenresurserna enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. 
Ingen kommunal detaljplan eller områdesbestämmelse enligt plan- och 
bygglagen finns som berör området. Beslutet är inte i konflikt med 
koncessioner eller undersökningstillstånd för gruvnäringen, enligt den 
information Länsstyrelsen fått av Bergsstaten.  

Intresseprövning 
I reservatsbildningsprocessen ingår som en del att i alla frågor göra en 
vägning mellan enskilda och allmänna intressen med den utgångspunkten att 
det ska finnas en rimlig balans eller proportion mellan de värden som ska 
skyddas genom förbudet/inskränkningen, och den belastning som 
förbudet/inskränkningen har för den enskilde, ett ställningstagande som 
brukar refereras till som proportionalitetsprincipen. Länsstyrelsen menar att 
den avgränsning av reservatet och de inskränkningar som gjorts av 
markanvändningen är nödvändiga, och att de inte går längre än vad som 
behövs för att tillgodose reservatets syfte för allmänintresset, samtidigt som 
markägaren genom intrångsersättning kompenseras för sin ekonomiska 
förlust. 
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Upplysningar 
Länsstyrelsen har enligt 2 kap. 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13) 
ansvaret för tillsynen över naturreservatet. I tillsynen ingår att övervaka att 
reservatsföreskrifterna följs. Enligt 29 kap. 2 och 2a §§ miljöbalken gäller 
bland annat att brott mot föreskrift som meddelats med stöd av 7 kap. 
miljöbalken kan medföra straffansvar. Har någon vidtagit åtgärd i strid mot 
meddelad föreskrift, kan Länsstyrelsen enligt 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken 
vid vite förelägga om rättelse. 
 
Länsstyrelsen i Värmlands län är förvaltare av naturreservatet. 
 
Länsstyrelsen kan med stöd av 7 kap. 7 § miljöbalken medge dispens från 
meddelade föreskrifter, om det finns särskilda skäl och om det är förenligt 
med förbudets eller föreskriftens syfte. 
 
Eftersom området syftar till att bevara biologisk mångfald ska eventuella 
vindfällen och stormskadad skog lämnas. Bestämmelserna i 5, 6, 10 och 29 §§ 
skogsvårdslagen ska inte tillämpas inom naturreservatet (se 4 § 
skogsvårdslagen).  
 
 
Hur man överklagar, se bilaga 6 
 
 
Landshövding Kenneth Johansson har fattat beslut i detta ärende. 
Handläggare Jan Rees har varit föredragande. I den slutliga handläggningen 
deltog också tf länsråd Pia Karlsson, verksamhetschef Torben Ericson, 
chefsjurist Lars-Ove Olsson samt enhetschef Thomas Östlund. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilagor 
1. Beslutskarta 
2. Översiktskarta 
3. Föreskriftskarta 
4. Skötselplan  
5. Områdesbeskrivning 
6. Hur man överklagar 
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Beslutskarta för Naturreservatet Fridensborgshöjden (svart linje). 
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Översiktskarta för Naturreservatet Fridensborgshöjden (svart linje). 
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Karta som visar ungefärlig dragning av skogsbilväg (blå) samt vandringsled 
(orange) inom naturreservatet Fridensborgshöjden. 
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SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET 
FRIDENSBORGSHÖJDEN 

1. Syftet med naturreservatet 
Naturreservatet Fridensborgshöjden bildas i syfte att bevara och utveckla 
biologisk mångfald i ett område med värdefulla skogar. Området ska 
tillsammans med andra skyddade skogsmiljöer i omgivande landskap ge goda 
förutsättningar för ett långsiktigt bevarande av typiska växt- och djursamhällen.  
 
Syftet ska uppnås genom att skogen tillåts att utvecklas fritt genom intern 
dynamik samtidigt som exploatering och arbetsföretag i området förhindras 
och den naturliga hydrologin skyddas från negativ påverkan. 
 

2. Administrativa data 
 
Objektnamn Fridensborgshöjden 
NVRnummer 2043652 
Kommun Storfors 
Markslag och naturtyper* 
Skogsmark 
     Tallskog 
     Granskog 
     Barrblandskog 
     Barrsumpskog  
     Lövblandad barrskog 
     Triviallövskog 
     Ungskog inkl. hyggen 
 
Produktiv skogsmark 
 
Våtmark 
 
Övrig öppen mark 
 
Summa 

 
 
       2,7 ha 
     17,6 ha 
     26,6 ha 
       0,4 ha 
       2,3 ha 
       2,6 ha 
       2,3 ha 
   
     54,4 ha 
   
       0,8 ha 
 
       0,1 ha 
 
     55,3 ha 

Prioriterade bevarandevärden: 
Markslag 

 
Gammal skog 
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Strukturer 
 
Arter 
 

Grova träd, död ved  
 
Tretåig hackspett, knärot, vedtrapp-
mossa, skogstrappmossa, broktagel, 
garnlav, lunglav, brunpudrad nållav, 
gräddticka, gränsticka, kötticka, 
granticka 

*arealer för markslag och naturtyper baseras på KNAS. Summan är en summering av de 
ingående delområdenas avrundade arealer. Avrundningen kan innebära att den sammanlagda 
KNAS-arealen inte är den samma som reservatets totala areal. 
 

3. Historisk och nuvarande markanvändning 
Skogen inom området har under det senaste århundradet lämnats relativt orörd 
och det saknas spår av modernt skogsbruk. Det finns dock gott om lämningar 
från bruksepoken, främst spår efter kolning i form av kolbottnar och rester av 
kolarkojor.  

4. Områdets bevarandevärden 

Biologiska bevarandevärden 
Den äldre naturskogsartade barrskogen inom området har lämnats orörd under 
lång tid, vilket har skapat goda förutsättningar för arter som är knutna till äldre 
skog. Det fuktiga och stabila mikroklimatet skapar möjligheter för en rik 
kryptogamflora och förutom en stor mängd signalarter har tio rödlistade arter 
inom denna grupp påträffats.  

Kulturhistoriska bevarandevärden 
Inom området förekommer kolbottnar, rester av kolarkojor och en fin hålväg.  

Bevarandevärden för friluftsliv 
Områdets vildmarkskaraktär gör det attraktivt för besökare som söker 
naturupplevelser i form av naturskog. 

5. Skötselområden  
Området är relativt homogent och ska lämnas till fri utveckling varför 
indelning i olika skötselområden inte är nödvändig. 

Skötselområde 1: Barrskog  55 hektar 

Skogen domineras av äldre gran- och barrblandskog med inslag av 
talldominerade hällmarker samt fuktiga dråg med klibbal och björk. Västra 
delen utgörs av en bergbrant med hällmarkstallskog. I västra delen finns också 
ett större parti med storblockig terräng. På rikare grandominerade marker 
varierar fältskiktet mellan lågört/smalbladig grästyp och blåbärstyp. Hela 
reservatet lämnas till fri utveckling, skogen får åldras på ett naturligt sätt vilket 
kontinuerligt kommer att öka tillgången på gamla träd och skapa död ved 
genom angrepp från insekter och svampar. 
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Bevarandemål 
Barrskog med strukturer som olika åldrar på träden och död ved i olika stadier 
av nedbrytning. Området ska utgöra en god livsmiljö för hotade och 
missgynnade arter som förekommer i området och andra arter som är naturliga 
för naturtypen. Arealen barrskog ska vara 55 hektar.   

Åtgärder 
Inga åtgärder, området lämnas för fri utveckling. 

Skötselområde 2: Friluftsliv 
Reservatet ligger nära allmän väg och kommer att vara tillgängligt för 
friluftsliv via en led från vägen. Skogens vildmarkskaraktär är attraktiv för 
besökare som söker naturupplevelser i en vacker miljö. 

Bevarandemål 
Reservatet ska vara tillgängligt för allmänheten tack vare en parkeringsplats 
och en medelsvår vandringsled till och inom reservatet. Gränsen markeras och 
informationsskyltar sätts upp för att berika upplevelsen av reservatet.   

Åtgärder 
Naturreservatets gräns markeras enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. En 
parkeringsplats för tre bilar anordnas och en informationstavla placeras vid 
parkeringen. Ytterligare skyltar placeras vid reservatsgränsen samt vid 
kulturlämningar inom reservatet. Ett särskilt avtal om mark för parkeringsplats 
och informationstavla, samt anslutningsled till reservatsgränsen bör upprättas 
med markägaren.  
 

6. Sammanfattning av planerade skötselåtgärder 
Skötselåtgärd Prioritet Skötselområde 
Iståndsättning av naturreservatet   

Markering av reservatsgräns 1  

Anläggningar för friluftslivet   

Anläggning av parkeringsplats 1 Utanför reservatet 

Informationstavlor 1 1 samt utanför reservatet 

Anläggning av vandringsled 2 1 samt utanför reservatet 

 

7. Uppföljning 

Uppföljning av bevarandemål 
Bevarandemålen för området kommer att preciseras i nivåsatta s.k. 
målindikatorer. En redogörelse för uppföljning av målindikatorerna kommer 
att finnas i en särskild uppföljningsplan. 
 



 
LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND 
 
 

 Sida 
BESLUT                               BILAGA 4 
 

4 (4) 
Datum Referens 
2016-05-04 511-939-2012 

   
 
 
Uppföljning av skötselåtgärder 
Genomförda skötselåtgärder ska följas upp. Redovisning av genomförd åtgärd 
ska ange vad som gjorts i vilket område och tidsåtgången för åtgärden. 

Genomförd dokumentation  
Området har inventerats av Skogsstyrelsen inom nyckelbiotopsinventeringen 
1996 och 2006. Länsstyrelsen inventerade området 2012 med avseende på 
strukturer, kärlväxter, mossor och lavar. Resultaten från inventeringarna 
framgår av områdesbeskrivningen. 
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Jan Rees 
 

 
 

FRIDENSBORGSHÖJDEN 
 

BESKRIVNING AV EN ÄLDRE BARRNATURSKOG VID 
BJURTJÄRN I STORFORS KOMMUN 

 

Skogarna i de södra delarna av Värmlands län är hårt brukade och det finns 
inte så många större områden med skog som är äldre än avverkningsmogen. 
Fridensborgshöjden ligger i det kuperade och sjörika landskapet i Värmlands 
sydöstra delar, där jordbruket dominerar runt sjöarna och skogen växer på 
höjderna. 

Beskrivning av området 
Skogen 
Naturreservatet Fridensborgshöjden utgörs av de centrala delarna av höjden 
som ligger strax öster om Bjurtjärns kyrka. Berggrunden består av sura 
intrusiva bergarter, främst granit, och är därmed svårvittrad. De västra delarna 
av reservatsområdet är en bergsbrant med hällmarkstallskog och här finns 
även ett större parti med storblockig terräng. Större delen av reservatet 
domineras dock av gran, där fältskiktet varierar mellan lågört/smalbladig 
grästyp och blåbärstyp. Fuktiga dråg, bäckar, små myrmarker och kuperad 
terräng skapar stor variation inom området. På fuktigare marker är inslaget av 
klibbal och björk markant, medan enstaka aspar förekommer inom området.  

Eftersom skogen stått orörd under en längre tid har den bitvis börjat få 
utpräglad naturskogskaraktär. Skogen är flerskiktad och den interna 
dynamiken med svamp- och insektsangrepp har börjat möblera om. Granen 
har kommit upp i en ålder av drygt 100 år och det skapas ständigt nya stående 
döda träd och lågor. Det finns gott om död ved i skogen men det mesta av den 
är tämligen färsk, och det saknas en kontinuitet av lågor. På flera ställen har 
det skapats ansamlingar av död ved när ett antal granar fallit och på dessa 
platser förekommer sällsynta vedsvampar som gränsticka och kötticka. I den 
norra delen har även gräddticka påträffats. I fuktigare delar av skogen lever en 
del hänglavar på senvuxna granar, inklusive den i södra Värmland sällsynta 
garnlaven. I denna miljö förekommer även kattfotslav och gammelgranslav, 
den sistnämnda talrikt. Granlågor i fuktiga miljöer brukar kunna hysa en del 
krävande mossor och inom reservatsområdet har påträffats både 
vedtrappmossa och skogstrappmossa. Spår efter tretåig hackspett har noterats 
på ett antal granar inom området.  
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Hällmarkstallskogen i den västra delen av området utgörs av solexponerad 
tallskog med inslag av gran, björk och enstaka äldre aspar. Marken är mager 
och berget går ofta i dagen, vilket även skapar lodytor. En del grovbarkiga 
gammeltallar finns här och en åldersbestämd tall var ca 180 år. Inslaget av 
död ved är inte stort även om det förekommer en del döda tallar, både stående 
och i form av lågor.  

 

 
Block och mindre våtmarker skapar stor variation inom området. 

Historik 
Det finns gott om kulturlämningar som visar att skogen utnyttjats under 
bruksepoken. Kolbottnar förekommer spridda inom området, liksom rester av 
kolarkojor. En fin hålväg påträffades i områdets södra del. Under det senaste 
århundradet har skogen lämnats orörd och utvecklats på ett för den biologiska 
mångfalden positivt sätt. Stora delar av området har klassificerats som 
nyckelbiotop av Skogsstyrelsen från 1990-talet och framåt. På senare tid har 
en väg byggts genom området för att underlätta brukandet av den del av 
fastigheten som ligger norr om reservatsområdet. Områdets värden har 
bedömts av personal från både Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen. 
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Påträffade rödlistade arter och signalarter 
 
Berguv  Bubo bubo   VU 
Tretåig hackspett  Picoides tridactylus   NT 
Knärot  Goodyera repens  NT 
Vedtrappmossa  Anastrophyllum hellerianum NT, signalart 
Skogstrappmossa   Anastrophyllum maichauxii  NT, signalart 
Grön sköldmossa   Buxbaumia viridis  signalart 
Blåmossa  Leucobryum glaucum  signalart 
Platt fjädermossa   Neckera complanata  signalart 
Långfliksmossa  Nowellia curvifolia  signalart  
Västlig hakmossa  Rhytidiadelphus loreus  signalart 
Broktagel  Bryoria bicolor   EN, signalart 
Garnlav  Alectoria sarmentosa  NT, signalart 
Lunglav  Lobaria pulmonaria  NT, signalart 
Kattfotslav  Felipes leucopellaeus  signalart 
Glansfläck  Arthonia spadicea  signalart 
Rostfläck  Arthonia vinosa   signalart 
Liten spiklav  Calicium parvum  signalart 
Brunpudrad nållav  Chaenothecea gracillima NT, signalart 
Gammelgranslav   Lecanactis abietina  signalart 
Grynig blåslav  Hypogymnia farinacea   signalart 
Skuggblåslav  Hypogymnia vittata  signalart 
Bårdlav  Nephroma parile  signalart 
Korallblylav  Parmeliella triptophylla  signalart 
Stor kvistspik  Phaeocalicium praecedens signalart 
Korallav  Sphaerophorus globosus signalart 
Gräddticka  Perenniporia subacida  VU, signalart 
Gränsticka  Phellinus nigrolimitatus  NT, signalart 
Kötticka  Leptoporus mollis  NT, signalart 
Granticka  Phellinus chrysoloma  NT, signalart 
Barkticka  Oxyporus corticola  signalart 
Vedticka  Phellinus viticola  signalart 
 
Kategorier i rödlistan: NT, nära hotad; VU, sårbar; EN, starkt hotad. 
 
 
 
Text: Jan Rees. 
Foto: Fredrik Wilde. 
Underlag: Fredrik Wilde och Tomas Keiner. 





Bilaga 6 
Formulär nr 1 

HUR MAN ÖVERKLAGAR LÄNSSTYRELSENS BESLUT 

VAR SKALL BESLUTET 
ÖVERKLAGAS 

Länsstyrelsens beslut kan skriftligen överklagas hos  regeringen, 
Miljödepartementet. 

VAR INLÄMNAS 
ÖVERKLAGANDET 

Er skrivelse skall inlämnas/skickas till Länsstyrelsen och inte till 
regeringen. 

TID FÖR ÖVERKLAGANDE Skrivelsen måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från 
den dag Ni fick del av beslutet, annars kan Ert överklagande inte tas 
upp till prövning. 

HUR MAN UTFORMAR SITT 
ÖVERKLAGANDE M M 

I skrivelsen skall Ni 

- tala om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange ärendets
nummer (diarienumret)

- redogöra för hur Ni anser att beslutet skall ändras

Ni bör också redogöra för varför Ni anser att Länsstyrelsens beslut är 
felaktigt. 

Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt Er. 

Behöver Ni veta mer om hur Ni skall gå till väga, så ring eller skriv till 
Länsstyrelsen. 

ÖVRIGA HANDLINGAR Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er ståndpunkt, så 
bör Ni skicka med det. 

UNDERTECKNA 
ÖVERKLAGANDET 

Er skrivelse skall undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge 
också postadress samt telefonnummer där Ni kan nås dagtid. 

Utgåva 8/07 
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