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Naturvård

BILDANDE AV NATURRESERVATET SKOGMOSSEN I
KRISTINEHAMNS KOMMUN
Beslut
Områdesskydd
Länsstyrelsen förklarar markerat område som naturreservat, se bilaga 1 och
2. Beslutet meddelas med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken. Beslutet riktar sig
till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars
rättigheter att använda markområden berörs inom reservatsområdet.
Naturreservatets namn är Naturreservatet Skogmossen.
Föreskrifter
Länsstyrelsen beslutar om nedanstående föreskrifter för att tillgodose syftet med
naturreservatet.
A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § andra stycket miljöbalken om inskränkningar
i rätten att använda mark- och vattenområden

Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att
1. avverka eller på annat sätt skada träd och buskar samt ta bort eller
upparbeta dött träd eller vindfälle,
2. utföra mekanisk markbearbetning,
3. tippa eller anordna upplag,
4. anlägga ledning,
5. utföra markavvattnande åtgärd,
6. rensa befintliga diken,
7. uppföra byggnad, annan anläggning eller anordning,
8. använda kalk, gödsel, växtnäringsämnen eller bekämpningsmedel,
9. framföra fordon.
Utan tillstånd från länsstyrelsen är det också förbjudet att
10. inplantera djur och växter,
11. utföra viltvårdsåtgärder eller anlägga åtelplats,
12. anlägga led eller stig.
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Undantag

A-föreskrifterna gäller inte för förvaltaren av naturreservatet, eller den som
förvaltaren anlitar, vid genomförande av de åtgärder som framgår under B
och som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet.
A 1. gäller inte kvistning eller röjning av sly upp till sju cm diameter i
marknivå för underhåll av jaktpass.
A 9. gäller inte terrängskoter eller motorredskap som behövs för uttransport
av större vilt (älg, hjort, björn, vildsvin) från området enligt
terrängkörningsförordningen (1978:594 1§), i samband med den jakt som är
tillåten i naturreservatet. Uttransporten ska ske så att skador på mark och
vegetation inte uppkommer. 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 fastighet förpliktas att tåla

Ägare och innehavare av särskild rätt förpliktas tåla följande inom naturreservatet
1.
2.
3.

röjning och utmärkning av reservatets yttergränser,
undersökningar av mark, vegetation och organismer i
miljöövervaknings- och uppföljningssyfte,
åtgärder i syfte att motverka skador som orsakas av invasiva arter.

C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas
och om ordningen i övrigt i naturreservatet

Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att
1.
2.
3.
4.
5.
6.

fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående
eller omkullfallna,
samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar,
framföra fordon,
skada, omlagra eller bortföra berg, jord eller sten,
göra upp eld,
tippa eller anordna upplag.

Utan länsstyrelsen tillstånd är det också förbjudet att
7.

genomföra organiserad tävlings-, undervisnings- eller
friluftsverksamhet.

Undantag

C-föreskrifterna gäller inte för förvaltaren av naturreservatet, eller den som
förvaltaren anlitar, vid genomförande av de åtgärder som framgår under B
och som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet.
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Skötselplan
Länsstyrelsen fastställer skötselplan för naturreservatets långsiktiga vård, se
bilaga 3. Beslutet meddelas med stöd av 3 § förordningen om områdesskydd
enligt miljöbalken m.m.
Förvaltare av naturreservatet
Länsstyrelsen är förvaltare av naturreservatet.

Skälen för beslutet
Beskrivning av området och redogörelse för bakgrunden i
ärendet
Skogmossen är ett 34,1 ha stort område beläget ca 20 kilometer söder om
Kristinehamns tätort i Kristinehamns kommun. Områdets natur domineras av
äldre tallskog med naturskogskaraktär och våtmarker med svagt produktiva
delar.
Området ligger nära den värdefulla våtmarken Visnums Stormosse och i ett
kluster av värdefulla områden; Värmlandsskärgården, Inre Kilsviken,
Nötön-Åråsviken och Värmlands Säby.
Norra delen av mossen är till större delen bevuxen med drygt 100 år gammal
tallskog. Påverkan av skogsbruk har varit mycket begränsad de senaste
50 - 100 åren, och skogen ger därför ett orört och naturligt intryck. Det finns
relativt gott om döda träd och inslaget av 200 - 300 år gamla överståndare är
påfallande. Tallticka växer på några av de gamla överståndarna på mossen
och på kvarlämnade gammeltallar på hällmarkerna. Utöver tallticka finns
sällsynta arter som motaggsvamp och dropptaggsvamp. Södra delen av
mossen har mer öppna ytor i en småskalig mosaik av ristuvetyp,
mjukmattetyp och fastmattetyp. På de öppna ytorna finns karaktäristiska små
myrholmar med tallbestånd, där förekomsten av riktigt stora och gamla tallar
är påfallande. Här finns även en del torrakor och lågor. Skogen på mossen är
som helhet naturskogsartad och har gott om både senvuxna träd och riktigt
stora gamla överståndare. Ungefär hälften av området är klassat som
nyckelbiotop.
Reservatsbildningen initierades i samband med att Skogsstyrelsen
identifierade nyckelbiotoper i ett avverkningsanmält område.

Sida

LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND

BESLUT

4(5)

Datum

Referens

2018-12-10

511-3078-2016

Syftet med reservatet
För att länsstyrelsen ska få förklara ett mark- eller vattenområde som
naturreservat måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Antingen ska syftet
vara att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer
eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Eller så får det ske för att
skydda, återställa eller nyskapa värdefulla natur- eller livsmiljöer för
skyddsvärda arter (7 kap. 4 § miljöbalken).
Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald i ett område med
värdefull, talldominerad skogs-myrmosaik med hög trädålder. Områdets
naturskogar och andra ingående naturtyper, samt områdets orörda karaktär
med dess ekosystem och biologiska mångfald, ska bevaras.
Syftet ska uppnås genom att skogsmark, myr och övriga naturtyper med dess
flora och fauna tillåts utvecklas fritt genom intern dynamik. Skogsbruksåtgärder i området förhindras och våtmarkens hydrologi skyddas från
påverkan.
Föreskrifter
För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet beslutar länsstyrelsen
om föreskrifter. Stödet för att utfärda föreskrifter finns i 7 kap. 5 § andra
stycket miljöbalken när det gäller de s.k. A-föreskrifter och i 6 § samma
kapitel för de s.k. B-föreskrifterna. Att länsstyrelsen kan besluta om s.k. Cföreskrifter regleras i 7 kap. 30 § miljöbalken jämförd med 22 § första
stycket förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
A-föreskrifterna reglerar de inskränkningar i rätten att använda mark- och
vattenområden som behövs för att uppnå syftet med reservatet.
B-föreskrifterna reglerar de intrång som ägare och innehavare av särskild rätt
måste tåla för att syftet med naturreservatet ska tillgodoses.
C-föreskrifterna reglerar rätten att färdas och vistas inom naturreservatet
liksom ordningen i övrigt. Denna typ av ordningsföreskrifter får utfärdas om
det behövs för att tillgodose syftet med skyddet. Beslutade C-föreskrifter
gäller omedelbart, även om de överklagas.
Utöver föreskrifterna för naturreservatet gäller också generella bestämmelser
till skydd för naturmiljön.
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Samlad bedömning
De grundläggande förutsättningarna för att förklara området som
naturreservat är uppfyllda. Reservatsbildningen är förenlig med en från
allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna och med
den för området gällande kommunala översiktsplanen. Ingen kommunal
detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen finns som
berör området. Inskränkningar i enskilds rätt att använda mark eller vatten
går inte längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses.
Reservatet ska därför inrättas och de föreskrifter gälla som framgår av
beslutet.
Genom beslutet undantas 19,6 hektar skyddsvärd produktiv skogsmark från
skogsproduktion och ges ett långsiktigt skydd. Bildandet bidrar till att
uppfylla miljökvalitetsmålen Levande skogar, Myllrande våtmarker samt Ett
rikt växt- och djurliv.

Synpunkter på förslaget till beslut
Länsstyrelsen har remitterat förslaget till beslut till berörda aktörer. Ingen av
remissinstanserna har haft något emot förslaget.

Upplysningar
Beslutet kungörs i Värmlands läns författningssamling samt i ortstidning.
Länsstyrelsen kan meddela dispens från föreskrifterna i detta beslut om det
finns särskilda skäl och är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte.
Bestämmelserna i skogsvårdslagen (1979:429) ska inte tillämpas om det som
sägs där strider mot föreskrifter för naturreservatet.
Den som vill göra anspråk på ersättning eller kräva inlösen av fastighet ska
väcka talan mot staten hos mark- och miljödomstolen inom ett år från det att
beslutet vunnit laga kraft. Om så inte sker går rätten till ersättning eller
inlösen förlorad.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till regeringen, Miljö- och energidepartementet,
se bilaga 4.
Bilagor till beslutet:
1.
2.
3.
4.

Beslutskarta
Översiktskarta
Skötselplan
Hur man överklagar

BESLUTSKARTA

Bilaga 1

Datum

Referens

2018-12-10

511-3078-2016

Naturvård

© Lantmäteriet Geodatasamverkan

Beslutskarta för Naturreservatet Skogmossen (heldragen svart linje).

Postadress: Länsstyrelsen Värmland, 651 86 KARLSTAD Besöksadress: Våxnäsgatan 5
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ÖVERSIKTSKARTA
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Datum

Referens

2018-12-10

511-3078-2016

Naturvård

© Lantmäteriet Geodatasamverkan

Översiktskarta, naturreservatet Skogmossen (svartmarkerad område).
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SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET
SKOGMOSSEN
1.

Syftet med naturreservatet

Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald i ett område med
värdefull, talldominerad skogs-myrmosaik med hög trädålder. Områdets
naturskogar och andra ingående naturtyper, samt områdets orörda karaktär
med dess ekosystem och biologiska mångfald, ska bevaras.
Syftet ska uppnås genom att skogsmark, myr och övriga naturtyper med dess
flora och fauna tillåts utvecklas fritt genom intern dynamik.
Skogsbruksåtgärder i området förhindras och våtmarkens hydrologi skyddas
från påverkan.

2.

Administrativa data

Objektnamn

Skogmossen

NVR-nummer

2047519

Kommun

Kristinehamn

Areal

34,1 ha

Markslag och naturtyper*:
Tallskog
Barrblandskog
Barrsumpskog
Lövblandad barrskog
Triviallövskog
Triviallövskog med ädellövinslag
Lövsumpskog
Ungskog inklusive hyggen
Sumpskogsimpediment
Övrig öppen mark
Våtmark

3,7 ha
0,7 ha
6,9 ha
3,8 ha
0,1 ha
0,5 ha
1,8 ha
2,2 ha
0,7 ha
0,3 ha
13,4 ha

Summa
varav produktiv skog

34,1 ha
19,6 ha
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Gammal tallskog, myr utan diken,
orördhet
Gamla träd, död ved i olika stadier av
nedbrytning

*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

Historiskt har skogen främst brukats med äldre tiders skogsbruksmetoder.
Här finns även spår av dimensionsavverkningen. Området ligger nära flera
gårdar och har troligtvis påverkats av skogsbete. Myrmarken bedöms inte ha
påverkan av dikning.

4.

Områdets bevarandevärden

Prioriterade bevarandevärden
Områdets huvudsakliga prioriterade naturvärden är skogens höga ålder och
ringa påverkan av skogsbruk. I skogarna finns varierande strukturer med
överståndare, död ved och stor åldersspridning.
Våtmark med naturlig hydrologi.
Kulturhistoriska bevarandevärden
Inga registrerade kulturhistoriska lämningar finns inom området.
Bevarandevärden för friluftsliv (tillgänglighet till naturskog)
Området utgör ett relativt lättillgängligt skogsområde för besökare som är
intresserade av våtmarker med äldre naturskogsartade tallskogar.

5.

Skötselområden

Naturreservatet Skogmossen är ett område som främst utgörs av äldre
tallskog och våtmark. Den glesa tallskogen på mossen med riklig förekomst
av död ved och soliga, varma gläntor utgör ett både representativt, och i det
närmaste unikt, exempel på hur gamla naturliga skogar på skvattramtallmossar ser ut i den södra delen av Värmland. Genom förekomst av
strukturer som lågor, torrakor och gamla träd har den naturskogsartade
skogen goda förutsättningar att hysa hotade och sällsynta arter som hör till
den här miljön.
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Skötselområde: Barrskog och myr, 34,1 ha
I naturreservatet finns endast ett skötselområde som täcker hela området.
Större delen av området består av oskött talldominerad skogs-myrmosaik
med hög trädålder. Flera skogspartier är naturskogsartade gamla bestånd
med grova träd av solitärkaraktär. Det finns gamla, knotiga kortvuxna träd,
död ved samt lågor och högstubbar.
•

Bevarandemål

Skogen ska vara flerskiktad och dess struktur ska styras av intern dynamik,
vilket kan ge en variation av luckor och tätare delar. Strukturer som död
ved, torrträd och gamla grova träd ska förekomma i riklig omfattning.
Våtmarkerna ska ha ostörd hydrologi.
•

Åtgärder

Området ska tillåtas att utvecklas fritt genom intern dynamik och lämnas
utan åtgärder.

6.

Sammanfattning av planerade skötselåtgärder

Skötselåtgärd

Prioritet

Skötselområde

Gränsmarkering

1

Uppdatera informationstavla

2

Hela området
På informationstavla för Inre
Kilsviken, Nötön-Åråsviken

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

8.

Genomförd dokumentation

Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Länsstyrelsens inventeringsarbete
i fält i samband med reservatsbildningen.

Bilaga 4
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

