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Um~ifter om naturreservatet 
Namn Gultberget 
Kommun Tor sby 
Socken Fryksände 
Läge Ca 4 km söder sjiin Nedre Brocken 
Kaltblad Topografiskt kartblad 12C NO 

Gula kartan 12C 68 
Ekonomiska kartbladet 12C 6j 

Fastigheter Fensbol 1:12, 1:63, 1:105, 1:106, 1:195, 1:196, 1:223, 1:227, 
1:238, 1:302, 1:391, 1:399(tidigare 1:384,dei av) samt Vadje 3 : l  

NaturvårdsGrvaltare Länsstyrelsen 

Mnsstvrelsens beslut 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7§ naturvirdslagen( 1964322, omtryckt 199 1 : 641) att 
förklara det område, sorri på bifogad karta (bilaga 2) avgränsas med en kraftig linje, som 
naturreservat. Avgrihsningen beskrivs i bdaga 3. 
Naturreservatets namn skall vara Gultberget. 

Ä&&kr med resefwafef ar att bevara ett lövskogsornråde med rik flora och fauna och däri 
ingående ovanliga och nationellt hotade växt- och djurarter. 
Detta innebär att 

bvskogsbest&nd f"ar utvecklas fritt som naturskog 
befintligt blandbestånd av naturskogskaraktar i delområde 2 får utvecklas fritt 
befintliga granbesthd av "kulturskogstyp" awecklas och ov&rs till lövskog genom 
sjäivforyngring . 
t at inväxt av gran luckhugges om Iövskogskarakttiren hotas 

e ytterligare studier av områdets flora och fhuna läggs tiii grund for framtida skötselprogram 

Området skall i den min det inte strider mot bevarandeintressena utnyttjas för vetenskapliga 
studier och naturupplevelser. 

För att trygga ändamalet med reservatet förordnar Lansstyrelsen med stöd av 8-10 $8 
naturvhdsiagen samt 9s naturvårdsförordningen att nedan angivna föreskrifter skall gälla. 

Föreskrifter en1 88 niturvArdsiagen om inskriinkningar i markiigrires och 
andra sakägares rätt att forfoga över fastighet inom reservatet, 
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och föfittningar är det förbjudet att 
1. uppföra byggnad, &om exempelvis jakttorn 
2. anlägga väg 
3. bedriva takt av berg eller lösa jordarter 
4. gräva, schakta, dika, utfylla eller utföra andra ingrepp i marken 
5.  tillfora kalk, andra mineralämnen eller gödselmedel 
6. anordna upplag annat än tillfdiigt för tillåten skogsbmks&tgärd 

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens a I l h d  
7. bedriva skogsbruk der utföra andra ingrepp i skogsvegetationen 
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Föreskriftma ut* inte hiPaderflr nukn&-fisrvdtaïren uff i bveremsfaIstmeise med 
fmstäIId skotselph, utföra nuiuw&inrikdade åtg&der m b e h s  för a# tillgodose 
ändmhlet med reservatet. Vidpröming avfraga enIpmkt A7 man skakl galla d principer 
och den zonindklmng som presenterats z forshg till sfitseIplanfran 1994flilaga 4.4) 
F6resbtfiem utgör heller inte hincder for nddvätdiga &&der - endi@ gdlande ledhzngsr&tt 
- i lehingsgudm i W a  r e s e ~ s h t e n .  

Föreskrifter eniigt 99 naturvirdslagen om akyidighet för mark- och annan 
sakägare s i t t  tiioi visst intring 
Markägare och innehavare av sikskild rätt till marken förpwgas t& att följaride 
&&der vidtages for att .tillgodose adamalet med naturresenratet. 

1.  Gränsmarkering, vägvisning och information om reservatet 
2. Iordningsstallande av vandringsleder 
3. Ingrepp i grandominerade bestånd i överensstämmelse med raervatets 

ä n d d  och faststalld skötselplan, daterad 1999- 1 1-0 1 

Föreskrifter en1 105 naturvirdsIwgen om vad alimänheten har att iakttaga 
inom naturreservatet. (FOreshrema galler alen miwkdguren och 
imebmwe av *skild r&@) 
Utöver fir&krifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att 

2 .  plocka eller @va upp växter, galler &vd kärlväxter som mossor, lavar och 
svampar 

2. bryta kvistar eller grenar, skada eiler borttaga träd och buskar, inklusive död 
ved såsom iågor, torrträd och tom grenar 

3. fånga, störa eiler skada däggdjur, fågel, groddjur eler kräldjur, Iiksom att 
skada deras bo och lekplatser eller samla ägg 

4. fånga eller skada evertebrater (ryggradslösa organismer) 
5. freorrt motordrivet fordon eiler rida 
6. talta eller göra upp eld 
7. mecifbra hund eller katt som inte hålIs kopplad 
8. snitsla spar, anordna orienteringstäviingar eiler liknande 
9. anbringa tavla, skylt, i n s k a ,  f l s c h  eUer liknande anordning 

Utan Iansstyrelsens tiilstånd ä r  det förbjudet att 
utnyttja området flor tuturism, undervisning eller undersökningsverksamhet. 

Fiireskrrj"rem un&r C u&& inte h i d r  för n a h r r v å r ~ m l f a r e ~  uti i övere-lse 
med faststalld skötse@Ia'ri, ufdru natu&r&imiKta& &g&&r som behövs@ u# t i I I p h e  
midamalef med reservatet. 
Föreskn9em utgör heller inte hinder fur tiIBfen j& eller utframport av fald älg på 
beflnblzg traktorväg. U n h t a g  gäller även for tiIIlifen skogmwerkning enligt p k r  A 7 och 
fmfsiWId skötse@lan eller gallan& ledtingsrätt. 
FareskriRerna under avsnitt C ovan tr$ider i kr& tre veckor efter den dag firfattningen 
utkommit fran trycket i länets f6fittnhgssadhgar. 
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Föreskrifter enligt 99 natuwirdsförordningen om skötsel och f6rvaltning 
av reservatet. 
1.  Länsstyrelsen skall vara naturvårdsforvaitare. 
2. Länsstyrelsen meddelar föreshifter om naturvårdsforvaltningen genom att 
faststäila bifogad skötselplan daterad 1999-1 1-01 ( bilaga 4). Faststäilelsen 
omfattar inte P-platsen som ligger utanfor reservatsgransen. For P-platsen 
tecknas separat avtal. 

Grund för beslutet 
Beskrivning av området 
Området ligger i en sluttning mot väster på ett av landskapets hyperitberg. Nivåskillnaden 
mellan bergets övre delar och dalbottnen ar cirka 200 meter. De bördiga sluttningarna har 
tidigare till stor del använts som ängs- och hagmarker. Stora och bredkronade trad av björk, 
asp, rönn, hägg och sälg ar vanliga inslag som minner om en betesepok. Spk av tidigare 
markanvändning finns också i form av sm& odlingsrösen, terrasserade brukningsvagar mm. 
Från (förra) sekelskiftet har brukningen successivt upphört och markerna växt igen. 
Vegetationen ar inestadels frodig och markfhktighet en hög. Torrare delområden, t. o .m. 
hallmarker, finns dock har och var. Området karaktäriseras nu av lövskogar, framförallt 
vildvuxna och relativt grovstammiga gråalbestånd. Barrskogsbestånd i olika utvecklingsstadier 
forekommer aven. 
Vegetationens fattskikt ar tiii stor del av högörtstyp och kännetecknas av stora avsnitt med 
krävande och fuktighetsgynnade arter. Stora bestånd med hög Strutbraken ar en karaktartistisk 
foreteelse inom området. Fågelfaunan är rik och gynnas av den lundartade vegetationen. 
Fjärilsfaunan har särskilt studerats varvid 23 5 arter, varav stor del ar Iövskogsgynnade, har 
noterats. Områdets svampflora har aven studerats varvid 4 14 arter noterats. Speciellt rik är 
svampfloran i gråaldominerade delomraden. 

Ärendets bakgrund och beredning 
Området hade uppmärksammats vid Ihsstyrelsens naturinventeringar under 1970-talet. 
1986 aktualiserades skogsawerkning i deIar av Gultberget. Länsstyrelsen genomförde då 
samråd med berörda markägare i samverkan med Skogsvårdsstyrelsen. Under 1986 
genomfördes inventering av fjärilsfaunan och i november 1986 arrangerades ett 
informationsmöte. Genom (dåvarande) lantbruksnämnden gjordes skogsvardering för aktuellt 
awerkningsomriide 1987. Något köp eller avtal om intrångsersättning kom dock ej till stånd i 
detta skede. 
Andra skogsawerkningar aktualiserades i områdets sydvästra och centrala d e h  i januari 199 1 .  
Preliminära överenskommelser i de två avverkningsärendena följdes av reservatsforslag 199 1 - 
04- 15 som tillställdes samtliga berörda markägare for yttrande. En exkursion (med inbjudan 
spec riktad till markägare) i området arrangerades den 8 juni 1991. Ca 20 personer deltog. 
Förslaget innebar b1.a. att en anpassning och begränsning av skogsbrukandet skulfe ske så att 
omridets höga flora- och faunavärden säkerstäildes. Förslaget innebar vidare att viss 
avverkning skulle göras for att gynna och utveckla lövtradsinslaget. De anpassningar av 
skogsbruket som föreslogs bedömdes - av länsstyrelsen - vara av den art och omfattning att de 
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inte skuiie rymmas inom ramen för de generella reglerna om naturvårdshänsyn ed 
skogsvardslagen. 
Med anledning av förshget inkom skrivelser med protester från ett antal markagare. 
Protesterna riktade sig framforallt mot föreslagna inshärhingar i möjligheterna att bedriva 
skogsbruk. 
1 99 1 - 1 1-26 beslutade länsstyrelsen om interimistiskt förordnande ed 1 1 5 naturvårdslagen. För 
att förstärka underlaget For en preciserad skötselplan genomfördes 1992 inventering av 
områdets svampflora. Länsstyrelsen uppdrog vidare Lantmäteriet (senare SVEFA) att 
genomföra skogsvärdering och förhandlingar. 
För en stor andel av områdets fastighetsägare har LRF varit ombud. Som g m d  for 
överenskommelserna har legat ett fbrslag till skötselplan fiån 1994. Förslaget till skötselplan 
utvecklades april-juni 1994 i samrad med LRFarnbudet . I skötselplaneförsiaget ingick den 
zonindelning av området som framgår av bilaga 4.2 
I finje med ambitionen att gynna områdets I~vskogsinslag har länsstyrelsen - under 
utredningsperioden - i flera fall medgivit viss awerkning i grandominerade delar. 
Uppkomna ersättningsanspråk har successivt lett till överenskommelser med berörda 
markägare. I april 1998 hade frågan am ekonomisk kompensation klarats ut för samtliga 
fastigheter. Inom en fastighet har marken inköpt s av staten genom Naturvårdsfonden. För 
övriga fastigheter har avtal om intrångsersattning tr-ts. 

Motiv Gr skydd ocb skötsel 
Området ingår bland h e t s  s. k. riksobjekt, utpekade i beslut av naturvårdsverket 1988. 
Det är bofrniskf intressant pá grund av omtittande lövskogar och ett fiodigt faltskikt som 
innehåller många ovanliga arter - exempelvis springkorn, kransrams, myskrnåra, desmeknopp 
och stinksyska. Omradet har aven en intressant svampflora. Genomförd inventering - 1 992 - 
redovisar förekomst av ett flertal intressanta mer, danbland dallerskal motkategori 2), al- 
flugsvamp, slemmig klibbskivling och klubbdyna (H3) samt pluggtrattskivling, 
scharlakansvårskål och gulfotshatt a (H4). 
Området är sedan tidigare känt för ett rikt fågelliv med b1.a. iakttagelser av vitryggig hackspett. 
Det är därmed av U N ) I O ~ S &  intresse. 
En inventering 1986 visar aven på en dc fjärilshuna med b1.a. sex arter vilka betecknats som 
nationellt hotade. 
De organismgrupper soni särskilt inventerats visax ett mycket stort artantal. Sannolikt kommer 
särskilda studier av aven andra organismgmpper att resultera i stort antal funna arter. 
Området bedöms vara av stort aEZrniineko1ogiska iniresse. 
Flera av de funna fjärilsarterna är beroende av ovanliga d e r  sällsynta vaxtarter i den frodiga 
markvegetationen samt av löv- och blandskogens heterogena h k t ä r .  Atskilliga av de 
noterade svamparterna k p& motsvarande sätt beroende av de omfattande gråalbestånden. 
Grundförutsiithingar för den rika floran och faunan torde v m  det näringsrika underlaget med 
hyperit i berggrunden, rörligt grundvatten och det stora inslaget av lövskog. Bidragande till 
mingalden arter är gven varierande Glctighetsforhåilanden och hög frekvens grova lövträd i 
olika u t v d n g s -  och nedbrytningsstadier. Likaså bidrager delomraden med inslag av grova 
granindivider, vilka under lång tid fatt utveckias fiitt. 
Förekommande spk av tidigare markanvändning gör att området aven har ett visst 
hlt~~rhistoriski intresse. Möjligheten att studera omvandlingen av det gamla odlingslandskapet 
torde underlättas av att omradet i begränsad utsträckning p &verkats av intensivt skogsbruk 
efter den spontana igenväxningen. 



Väsentligt för fortsatt högt naturvärde är att lövdominerade naturskogar med rikt inslag av dod 
ved i fortsattningen kan prägia omradet. De delområden som hyser kulturpraglade granbestånd 
bör Atgardas s5 att de på sikt utvecklas med naturskogens strukturer. 
Områdets betvdelse-@r-frilufilivet ligger närmast däri att rika möjligheter här ges till 
naturstudier- 

Hur man GverWagar 

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, milj odepartementet, se biIaga 7 

Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Ingemar Eliason. Föredragande har varit 
OV byrikiirektör Per Ahgren. I den slutliga handliiggningen har iiven deltagit chefsjurist Lars-Ove 

h naturvårdsdirektör Lars Furuholm. o h ? - s ~  

.......................... 
Ingemar EIiasson 

........................... 
Per Ahgren 

Markägare enligt förteckning i bilaga 5 rek -t mb 
Birka Nät AB, box 2087,65002 Karlstad 
Fensbols Jaktvårdsområde, Sonny Persson, Haga Fensboi 1 59,685 93 Torsby 
VagsamfalIighetsföreningen Petteråsen-Ektäppan, h e 1 i  Jonsson Fensbol88, 685 93 Torsby 
Naturvhdsverket 
Torsby kommun 
Skogsvårdsstyrelsen 
Lantmäterimyndigheten (efter laga kraft) 
Boverket 
Vägverket 
S M ,  Iänsforbundet i Värmland 
Wemlands Ornitologiska Förening 
PLAN 
Reservat spihm 
Naturvårdsregistret 
Vadands läns författningssamlingar 
På 
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Bilaga 2 h11 Unsstyrelsens beslut 1999-1 1-0 1 
Dnr 23 1-9774-92 
BESLUTSKARTA 
GULTIBERGl3, avgrfinsning av naturreservat 
Skala 1: 10.000, utdrag ur &&rh 1 2 0 3  
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Griins beskrivning 

Grhnslinjen ("NR-griinsen") sammanfaller tiii stor de1 med behtliga fastighetsgränser. 
Med utgångspunkt i sydvastligaste hörnet av fastigheten Fensbol 1 :223, ca 100m VSV gården 
Ektapp an, kan gränsen b-vas såiunda; 
I .  Utefter fistighetsgränsen (Fensbol 1 :223) ca 80m i t  NV h - n  till kraftledningen. 
2. Utefter kraftledningen åt NNO fram till fastighetsgränsen mot Fensbol 1 :Z5 1. Här följer 

NR-gränsen fastighetsgrans i den del fastigheten Egger öster kraftledningen. NR-gränsen 
möter alltsi åter kraftledningen &er ca mm( raknat utefter ledningen). 

3. Utefter kraftledningen i dess fortsatta sträckning norr om Fensbol 1;25 1 ca 3 60m fram till 
norra gränsen for fastigheten Fensbol 1 : 195. 

4, NR-gränsen lamnar M e d n i n g  en och folj er gransen for fastigheten Fensbol l :J 99, som 
bildats för naturvårdsändarnal genom avstyckning fi Fensbol 1 : 3 84 ( Errättningen 
registrerad 1994-08-0 1). 

5. De norra och östra delarna av NR-gränsen följer gränsen för den nybiidade fastigheten 
Fensbol 1 : 3 99 fram till Fensbol 1 : 12. 

6. Från granspunkten mellan Fensbol 1 :3 99 och 1 : 12 går NR-gransen vidare åt S SO , tvärs 
över 1 : 12, utefter en linje som utgör direkt fortsättning av östra gransen mellan Fensbol 
1:399 och 1:384. 
I detta avsnitt sammanfaller NR-gränsen alitsa inte med befintlig fastighetsgräns. 

7. Från NR-gränsens södra m6te med fastighetsgränsen för Fensbol 1 : 12 går NR-gränsen 
västenit mot sydöstra hörnet på fastigheten Vadje 3 : 1 

S. Från sydöstra hörnet gå Vadje 3 : 1 följ er NR-gränsen fastighetsgränsen mot dess sydvästra 
hörnpunkt. Här går NR-gränsen åt SV tviprs över fastigheten Fensbol l :23 8 mot det södra 
hörnet på denna fastighet. I detta avsnia sammanfaller NR-gränsen alltså inte med befmtlig 
fastighetsgräns 

9. Från det södra hörnet på fastigheten Fensbol 1 :238 tvärar NR-gränsen över fastigheten 
Fensbol 1 :223, ca 120m åt SSO, mot en brytpunkt på fastighetens Sdra gräns mot Fensbol 
1 163, ca 300m öster gården Ektappan. 

10. Slutligen följer NR-gränsen södra gränsen for iästigheten Fensbol 1 :Z23 västerut tillbaka 
till utgångspunkten. 



BESLUT 
1999-1 1-01 

bilaga 4 sid l(3) 
Dnr 23 1-9774-92 

SKOTSELPLAN 
för 

NATURRESERVATET GULTBERGET 

4.1. Skötselprogram hdamålet med skötseln 
Disposition av skogsmarken 
Faunavård och jakt 
Anordningar for friluftsliv 
Information 
Tiiisyn 
Dokumentation 
Revidering av skötselplan 

4.2. Skötselplanekarta i skala l: 10.000 
4.3. Atgärdsbehov och kostnadsbedömningar 

4. i SKOTSELPROGRAM 
Ändamatet med resewatsskötsdn är att bevara lövskogens dominans i området sk att 
fönrtsattningarna for ett rikt växt- och djurliv kan bestå. O d e t s  betydelse för hotade och for 
a d d e t  specialiserade arter skall särskilt beaktas. 

Riktlinier för disposition och skötsel av skogsmarken 
SkutseIowåde 1. 
Beskrivning: Naturskogsarta.de lövskogsbestafid som vaxt upp på gamla ängs- och 
hagmarker. Inom den östra delen förekommer inslag av grov gran 
Målsättning: Lövskogsbestånd av naturskogskarakt&. 
Skötselinriktning och Atgarder: I delar av området d& graninslaget hotar att tätna och 
dominera över lövskogen sker successivt plock- och luckhuggning. Aterbeskogning sker i form 
av sjalvföryngring . 
Uttransporten av virke skall utföras med sådan teknik och under sådan vaderIeksforhaHanden 
att markskador undvikes. Utsynhg och drivning sker i reservatsförvaltarens regi. Vid 
planläggning av denna typ av naturvårdsåtgärd skaii markagaren informeras. Sådant virke som 
uttransporteras skall t W  markagaren om så önskas. 
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S k u t s e l o d e  2 
Beskrivning Område som domineras av gran. Bestånden är tata med stort inslag av torrträd 
och lågor i olika nedbrytningsstadier. Markfuktigheten är relativt hög. 
MåIsättning Den naturckogsartade blandskogen lämnas till fri utveckling som komplement 
till omgivande lövskogar. 
Skötsdinriktning och Atgärder Inga iitgärder 

S k o d s e l o d e  3 
Bes krivning O d e  som - i reservat&endets inledande fas - dominerats av 
"kuIturgranbestand". Gallringar har tidigare skett i delar av området medan andra delar har 
haft karaktär av blädningsbesthd. 
Målsii ttning Lövskogsbestånd av naturskogskaraktär. 
S köiselinriktning och itggrder Omradet överföres successivt till lövskogsbestånd. 
Granbestånden avverkas - genom respektive markägare - inom en 10-årsperiod närmast efter 
lagakraftvunnet besiut om reservatsbildning. D&$ter lilmnas o d d e t  till självföryngring och 
fri utveckling som lövskog. 
Naturvårdshänsyn - inom ramen Gr generellt gallande regler - iakttages vid drivningarna for att 
lämna befintliga lövträd Och Gr att begränsa skador på mark. På lång sikt skdi de nya 
Iovskogsbest%nden behandlas på motsvarande a t t  som de inom skötselområde 1. 

Faunavhd och Jakt 
Reservatsbeslutet innebär inte hinder for jakt enligt allmänt gällande regler. Dock skdl inga 
viltvårdande atgarder utforas. Vidare skall inte skjuttorn eller motsvarande anläggas. Inte 
heller skaII skjutgator röjas. 
Uttransport - med motordrivet fordon - av &Hd älg skaii ske endast på behtlig traktorväg. 

Lednin~s~s i ta  
I reservatets västra kant &s en krdedningsgata som i en zon på 18 m berör 
reservatsområdet. Reservatsbestämmelserna innebar inte hinder för åtgärder enligt gallande 
iedningsrätt . Atghrdema bör dock utformas med tanke p5 resewatets syfte. 
Naturvårdsforvaltaren sammanstäiler darför förslag tiii de särskilda hánsyn som bor iakttagas 
vid åtgärdernas utförande samt initiera samrad infor aviserad arbetsinsats. 

Anordniopar Tor friluftsliv 
Området skall vara tiIl&gt för ahänheten med inriktning ps natunipplevdser. För att 
bibehålla områdets veten'skapliga naturvärden skall åtgärder f ö r  6iluRslivet inriktas på att 
kanalisera och informera besökare. 
Följande åtgärder skall vidtagas ; 

Vägvisning vid Vag 45 
P-plats i anslutning till reseniatsområdet. Anslagstavla med orienteringskarta och 
sammanfkttande information om reservatet. Del i vägunderhallet 
Markerade stigar med strackning ungefzirligen en1 kartan, bilaga 4.2 



biiaga 4.1 sid 3 (3) 
DM 23 1-9774-92 

Information bör genomforas en1 följande; 
Anslagstavla vid vi& 45 samt vid P-plats 
Folder i länsstyrelsens s&e "Ditt Värmiand - Natur och Kulturlandskapet" 
Material i Info-centre; Torsby 
"Självguidande Naturstig", dvs skriven naturkunskap med anknytning till punkter utefter 
vandringsled. Arrangeras så att respektive punkt markeras diskret i terrängen och 
informationen gives i folder som kan medföras. 
Guidade visningar (i särskiida arrangemang av lokala aktörer i samråd med 
reservaisförvaltningen) 

Tillsvn 
Naturvårdsforvaltaren skall fortltipande: utha  tillsyn av reservatet. Lokal tillsynsman skall 
engageras med särskild inriktning på sommarsäsongen. Som tillsynsman bör aniitas ortsbo. 
Tasynen skall omfatta 

kontroll av att reservatets föreskrifter efterlevs 
medverkan i iordningsstállande ed skötselpIan 
löpande underhåll av anordningar och ajourhallning av information 
dokumentation och rapportering av vad som harider i området 

Dokumentation 
Naturvårdsförvaltaren dokumenterar utförda åtgiirder, kostnader Gr och hansieringen av 
verksamheten. Aterkommande bedömning av ev. slitage och störningar som kräver åtgärd. 
Fördjupad kunskap om ridets naturförhaif anden efterstravas. S amverkan bör här ske med 
vetenskapliga institutioner och andra intressenter. 
Uppföljning av tidigare utförda inventeringar bör särskilt eftersträvas genom iiterkommande, 
jämförbara studier. 

Reviderinp av skötseldan 
Revidering bör ske senast efter 10 år från aktuellt bedut. Därvid bör s&-skilt beaktas; 

Utförda awerkningar och återbeskogning 
Fördjupade studier av biologiska förhållanden 
Vandringsleder och andra arrangemang for besökare 
Synpunkter fran markägare och närboende 



Bilaga 4.2 
till Lansdyreisens beslut 1999-1 1-01 
Dnr 23 1-9774-92 
Skötselplanekarta 
Skala 1:10.000, utdrag ur ek-karta 12C6J 



3.3 Bedömnin~ av åtgrdsbehov och kostnader 
Summering for åtgärder som är angelagna att göra under narniaste tidsperiod (5 år) 
Exakt tidpunkt och kostnad för åtgärdernas utförande är beroende av kommande budgetbeslut 
samt eventuella resurser i arbetsmarhadsprogrzun. 

Gransmarkering 

Vagvisning från d m  vig 

Information 
på anslagstavla 
"naturstig" 

folder 

Vandringsled 

Plockhuggning gran 

Tillsyn, renhållning 
och löpande underhåil 

10 dagsverken 

Grundläggande itgärder är utförda 

Atgärden utförd 

Iordningsstäild 
Iordningsstäiies genom lokal tillsynsman eller kopt 
tjänst. Kostnad ca 20.000kr 
Folder i länsstyrelsens serie "Ditt Värmland" 

Detaljplanering genom lokal tillsynsman. 
Iordningsstähnde 5- 1 Odv 

hgärd  som är av vikt med hänsyn till reservkets 
adamal. Ca 20 dv bedöms åtgå för varje 5-arsperiod 

Bedömt årsbehov 15 dv 
Materialkostnader 10 .OOOkr/b (komplettering Info- 
tavior, del i vägunderhall mm) 

Ovanstående atgärder förutsättes huvudsakligen finansieras med ordinarie "vårdanslag" samt 
via arbetsmarknadsåtgärder 
Ytterligare åtgarder vilka bör genomftiras; 

Biologiska inventeringar 

Guidade visningar 

Ido-folder 
Info-material som del av utställning 

en1 särskilt program och särskiid finansiering 

kan komma att genomföras ed särskilt program i 
samverkan med turistnäringen i trakten 

i länsstyrelsens serie "Ditt Vamiland" 
i Tursby Infecentral 



Lantmäterimyndigheten 
lf~rinlanrls fAn 

Beteckning p% kartmin 

%c\, % mb 
Fmistighetsagarc, adress 

Elvy Stjämldf 
Skansen 17 

Thore Jonsson 112 
k e b y  136 

Hakan Jonsson 1/2 
theby 138 

3iI;iya 5 sid L(2) 
till 
Linsstyrebens beslut 
1999- l 141 l 
Dnr 13 1-9774-92 

685 94 TORSBY 
viii 0 s  

685 94 TORSBY Y 
q%\ \ \  

Annie Margareta Larsson 115 Y - y  Lorasbergsgatan 26 654 68 KARLSTAD qq (q\ \Og 

Ellen Kristina Jonsson 1/5 
Skansen 15 

Rut Karin Maria Olsson 115 
Köprngatan I l 683 30 HAGFORS Y S S I \ ~ A ~  

Astrid Kerstin Friby 115 
Diskusvagen 2 l 

John Erik Bertil Jonsson l/ 5 
Fast& 15, Tomta 680 51 STOLL ET^ qq\ \ te  

Lennart Schmidt 1/2 
Dilliigatan 5 

Per Schniidt l12 
Grubbens gata 12,2 tr 1 12 32 STOCKHOLM 9 

q4ii 0 7 

Post och pmadress Telefon 

Box 64 
685 22 TORSBY 



-'b 
' 

:' "-k\.  ..& - ..:4: . q  .&$*-rF:, .". :.=s w:, - ' 
& 5  sid q21 
ta 

Hi!dur Sofia Wadrnan 
Skansen 25 

Fensbol k196 *e, se Fensbol 1 : 12 ovan 

Lars Ake Jansson 1/2 s9ii Fensbol k223 
Ellen Kerstin Margareta Jansson 112 /a) &d 
Skansen 10 685 93 TORSBY -1 

W'' q 

Fens bol 1:227 Sven Persson 112 w j\ uY, 
Inez Persson ID - \i - 
Skansen 16 685 93 TORSBY 

'y9 

Ägare, se Fensbol 1 223 ovan Fensbol k238 

Nils Lennart Eriksson 1/2 
Priisthagsvägen 45 196 30 KUNGSANGEN 9 Wik 

Fensbol k302 

Per Arne Eriksson 112 
Mariagrand 8, LGH 150 

H E Gunnar Eriksson 1/3 
Annebergsvägen 40 433 37 PARTILLE 

Kjell A Eriksson 1B 
Snäckskalvagen 28 

Bengt H Göran Eriksson 
Hjalmar Brantingsg 23 C 

10648 STOCKHOLM? (14\10c Staten Natudrdsverket 

Nils Persson 
&stra Vadje 10 

Post och gatuadress Telefon 

Box 64 
685 22 TORSBY 



REGISTERUPPGIFTER 

bilaga 6 
DN 23 1-9774-92 

Namn 
Kommun 
Kartblad 

Grans 

Naturvårdsforvaltare 

Area 

Naturtyper 

Landskapstyp 

Naturgeografisk region 

Skyddsmotiv 

S kyddsforeskrifter, 

Skyddsf6~Teskrifter, 
produktiv skogsmark 

Naturreservatet Gultberget 
Torsby 
Topogrdska kartbladet 12C NO 
Ekonomiska kartbladet 12C 6j 
Enligt karta, bilaga 2 samt beskrivning, bilaga 3 till ltinsstyrelsens 
beslut. 

Länsstyrelsen i Värmland 

62 hektar 

övskog 38 ha 
Blandskog 12ha 
Barrskog 12 ha 

Hyperitberg, Vågig bergkuilterriing 

3Oa Norrlands vagiga bergkuilterräng med mellanbo reala 
skogsområden 

Botaniska, zooIogiska, dlman ekologisk 

Indispensabla, totala; Al -A6 
Indispensabh, partiella; - 
Dispensabla; A7 

Tillträdesförbud - 
Befintliga anläggningar - 
Planerade anläggningar Vandringsleder 
Skötselplan Enligt punkt D, sid 5 i beslutet om naturresevatet. Dessutom 

bilaga 4- 
Inventeringar, övrig * Inventering av ijädsfmnan på Gultberget, Torsby komun.  
dokumentation Rapport 1990:2, Länsstyrelsen i V d a n d s  län, miljövårdsenhet. 

sven-Ake Berglind 
* Inventering av svamp floran p i  Gultberget 1 992. 
Rapport 1993: 10, Länsstyrelsen i Värmlands län. 
Jan Stålberg, Bo Jansson. 



LANSSTYRELSEN 
Varmlands län 

CL 

Bilaga ! 

Om Ni v i l l  överklaga länsstyrelsens beslut skall Ni 
skriva till regeringen, Milj6departementet. 

OBS! 

SBRIVELSEM CKAU DOCK SKtCKAS -AS TILL 
I~NSSTYRELSKN. 

* Fór a t t  E r t  överklagande skall kunna tas upp till 
próvning maste Er skrivelse ha kommit in till 
länsstyrelsen inom tre veckor fran den dag da Ni 
f i c k  del av beslutet. 

* Tala om v i l k e t  beslut Ni överklagar, t ex genom 
att ange ärendets diarienummer (numret 6verst :till 
höger p& beslutet). 

* Tala aven om varför Ni anser att beslutet skall 
andras och vilken ändring Ni vill ha. Sand med 
handlingar eller annat som Ni anser stader Er 
standpunkt och s o m  Ni tidigare i n t e  gett in i 
Srendet, 

* Underteckna skrivelsen, g8r namnförtydligande samt 
uppge postadress och telefonnummer. Telefonnummer 
till Er arbetsplats bör ock& anges. 

Ni kan givetvis anlita orabud att sköta överklagandet 
&t Er. 

Behöver Ni £ler upplysningar om hur man överklagar kan 
Ni ringa eller skriva till länsstyrelsen. Länsstyrel- 
sens adress och telefonnummer frarngar av beslutet. 

Formulär 1 
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