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Bildande av naturresenratet Lisselberget, Torsby kommun 

Syfte med reservatet 
Syftet med naturreservatet Lisselberget är att varda och bevara den viirdefulla livsmiljön v M g  
taiga som här utgörs av ett f i r  trakkn representativt omrade med naturskogsartad gammal 
barrskog. Vlistlig taiga ik gammal, naturlig skog som bibehallit en stor del av den naturliga 
skogens artsamrnansättning, åidersvariation och ekologiska funktion. Stnddum som d6d ved 
och gamla grova n.ad ska fthekomma i en Br naturtypen gynnsam omfatbing, och livsmiljlin 
skall ha en sadan kvalitet att gynnsam bevarandestatus bibehalls för områdets växt- och djurarkr. 
Vidare är syftet att återskapa vhtlig taiga, b1.a. i form av nya brandsuccessioner genom 
n a a ~ 5 r d s b ~ g  inom begdhsade delar. 

Beslut 
Med stöd av 7 kap. 4 8 milj8halken förklarar Lansdyrelsen det o d e  som avgränsas med 
heldragm svart linje p& bifogade karta som naturresemat. hmidets gränser utmarks i Mt efter 
h&nhg/  forritbing av hlmitteriet. 

Reservatets namn skall vara Nahureservatet Lisselberget. 

Lhsstyrelsen faststiikr den i bilaga 3 redovisade skdtselplanen &r naturreservatet. 

LbsstyreIsen beslutar om nedanshuje fdres- a r  att tillgodose syftet med naturreservatet. 

A. F0-k- enligt 7 kap. 5 5 mi@öba/ken am inskränkningar i $en ratt att 
anvanda rna&- och v a t t e m m ~ ~  som behovs fior att uppii syitet med 
resewatet. 
Utöver vad som annars fler i lagar och Brfathingar är det i natmcservatet förbjudet att: 
1 .  bedriva digon form av skogsbruk, 
2. bedriva täkt och annan verksamhet som f73rZindrar områdets ytformer som m schakta, tippa, 

gräva, dika eller anordria upplag 
3. adaggaluftredning, 
4. u p p k  ny byggnad, mast, antenn eller annan a n l w g  
5.  bedriva markforb&ttrhgsåtgärd som kalkning eller g6dsling i ondidet, 
6. anviinda kemiska eUer biologiska bekhpningsmede1 
7. ta bort eller upparbeta dött trad eiier viridf&ile 
8. anordna upplag 

Postadress --s TeleBxi TeHäx tiSietarrs e q m t a d m  
Länsstyrelsen VSirrnland Våxdsgatan 5-7 054-1 9 70 00 ( a r )  054-1 9 70 90 milj@s.lstse 
651 86 KARLSTAD 054-1 9 71 35 (&&t) 
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B. Rhskidter enligt 7 kap. 65 mi@6balken om forpliktelser i6r igare och 
innehavare av siimkild ratt fil1 fastigheter att ula ssdana inihing som: 
1. grämmarkering av, vagvisning, p-plats, markerad led och i n f o d o n  om reservatet 
2. undersBhbgar av markslag, landskapselement, växt- och djumdiiiien samt arter som ett 

Id i uppftiljningen av syfk och mal med reservatet 

C. Ordnlngsfö~e8krii2ef enligt 7 kap. 305 mi#QbaIken om &&n att och 
visbs i, samt om ordningen i reservatet i Bvrigt (giiller aven markmare och 
innehavare av samkIId riiw. 
Utöver vad som annars aller i hgar och Ridatbingar år det i reservatet förbjudet att: 

l .  insamla ryggradsitisa djur, 
2. insamla mossor, lavar och vedsvampar, 
3. skada eller borttaga trad och buskar samt dod ved shom &M, torrtrad och torra grenar, 
4. fmnfsra fordon, 
5 .  utan lilnsstyrelsens tillstand är det förbjudet att i nhingssyfk organiserat utnyttja o d e t  

samt fgr skolor och institutioner att r e g e h i g t  utnyttja omradet fBr att utfora 
mturvetmskapliga eller andra uridersOkningar. 

Punkten C4 utgör hrte hinder for hihtning av filit vilt enligt terrangkÖmingsf6ro~en 
(1975594 15) under firutsattnhg att fordon med l* marktryck anvkds sil att spAfbildning inte 
sker. Punkten C4 utgör heller inte hinder att nyttja den skoter- och skidled som k markerad i 
sydvastra h6nieP av rematet. I samband med naturvetenskapliga undersökningar kan 
länsstyrelsen meddela undantag fkAn ordningsföreskrifterna under C. Till naturvetenskapliga 
understikningar raknas bl a den del av liimstyxelsens regionala miljöövervakning som flors i 
samrad rned naturvanlsfödhgen samt imdesihingar inom ramen &r uppi3ljning av 
Atgärdsprogram för enskilda arter. 

Ovanstaende inslaankningar uuder A, B och C ska inte utgöra hinder fik &altare ati 
genomföra eller upphandla den skotsel som ska genomföras enligt till beslutet hlSrande 
skotselplan. 

Liinsstyreh beslutar att onhhgsf ireskrih d g t  7 kap. 30 5 miljobalken trader ikraft tre 
veckor efter den dag f&attnbgen utkommit fiåu trycket i lanets förfathhgssamling. 

Motiw ting 

Lisselberget beleet i norra Värmland, ca 5 km öster om Sysslebäck och består av ett 
skogsodde pil ca 28 1 hektar- Omradet är belaget mellan 380 - 500 meter över havet. 
Berggrden bestar av Vihmlandsgranit och knängen praglas av list- ~10rdosts1uttningar 
med meildiggande myrar. Skogsbestandens ålder varierar mellan gammal skog till nyare 
hyggen och ungskogar. Huvuddelen utgörs av den grandoniinemde ddre skogen som o h  *er i 
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sluttningar. Grandominansen har inslag av tall, björk och enstaka asp, Ag och rönn. Marken i 
sluttningarna är €iverviigande friska med spridda fukMr&. IGilpiiverkan finns på några stallen. 
Centralt i o d e t  h m  Likedals@men. 

N a t u r t y p m  Mehing inom r e m t e t  
- produktiv sk0-k 232 hektar 
- myr 43,7 hektar - vatten 5,3 hektar 

Skogen har tidigare varit @@ad av skogsbrand. Brandstubbar Brekommer dImEInt i hela 
omradet och pa vissa tafistubbar noterads spår efter fem olika brända. Aterkommande 
brandstörning har sann01ikt skapat successioner med tallskogar p5 mager mark och lovrika 
blandskogar pA bördigare mark. Nu är det lhge sedan skogen brunnit =h gran har kornmit att 
dominera, blivit gammal ach bodar utveckla intern dynamik. De 1 ö W  som finns Wrjar bli 
gamla och rnissgyruias av g a n e n s  fhnmmch. Eftersom gammelskogen i princip st& o f i d  
sedan d i m e n s i o n s a w ~ a m a  i över hundra &r, har dem fatt ett naturskogsiikt utseende. 
Rildigt med död granved bildas genom hög åider, svamp- och barkbanangrepp, toppbrott och 
vindfäining. De grandominerade naturskogslika partierna p& Lisselberget imehålier ibland 
rikligt med granlagor och i vissa partier ligger stanmmm i plockepian. Ett annat viktigt 
nyckelelement är senvuxna granar. Dessa Fu ofla klena, lhgsamt vaxande och rikligt draperade 
med gaxnlav. Ett stort antal rödlistade och hävande arter firekommer i omradet och det av 
Fatbiologerna inktipta skiftet i fister är det bäst dokumenterade delomådet. 

Naturvardet bestar Wimst av den gamla barrskogens relativt rika innehåll av död ved och gamla 
Md, rö@m och VindBillen av gran och senvuxna gamla granar. Detta i kombimtion med 
fiktiga ~ p s k o g s ~ e r  skapar &nttsiittnhgar for en kriivande kryptogamfiora Vissa riktigt 
stamtäta partier pamirinex om ett stavagranbestånd som kaah&iseras av tät och trögvuxen 
granskog med iångvarig tjäie i marken. Detta gynriar langsamt vikande arter. 
Flera @d av norsk näverh och relativt a h ä u  *komsi av viole#gr& fagellav undershykr 
detta. Även vedlevande arter som vedirappmossa, skogstrappmarsa, rosenticka, H k i m  och 
ulitickepodng kkommer. 

Några anmärkningsv# grova triid fmns ink p& Licselberget Brutom i norra delen dar flertalet 
gamla grova gmeItallar forekommer. h i g a  bar systematiskt plockats ut i samband med 
18WtaIets dimensionsawerkningar. Grova awerlmingsshibbar k h& och var och vithm om 
denna taligen kraftiga pliverkan. Även kvarhmde tailtoppar är rester Can detta selektiva 
virkesuttag. Borrprov f i r  hidabestämning har tagits fiån ett antai granar och tallar. Den äldsta 
granen som borrades star i en myrkant i viktra delen och uppvisar en ader på 200 år. Den äldsta 
borrade tallen s* i ett hallmarkspnrti i ostra delen och uppvisar en ålder på 270 år. Medelaldem 
på hela skogen ligger troligen omkring 130 h. Ett annat kulturspik utgars av en gammal säterväg 
som går snett genom skogen i aster och leder till Lik-tern, beiägen strax norr om 
Ijsselberget. 
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Motiv till skyt# och f i rnskmr 
Genom ett omfattande och till OvervQade delar rationellt skogsbruk har många naturliga skogs- 
biotoper minskat kraftigt i omfattning. För viixt- och djurlivet viktiga stnikturer och proaser 
som var vanliga Bre ett aktivt brukmde av skogen hWer pi att fiSrminaa. Processer som eId och 
intern dynamik som i natidillstandet är viktiga fZJr fipgring av skogsekosysternen, har i det 
närmaste upphört. Far de arter som är knutna till naturskogsartade skogar, med hav som inte 
tillgodoses i den brukade skogen, är ytterligare reduktion av biotopareal troligen f-de f8r 
deras 1hgsiiga tiverlevnad. Reservatet innehaller en prioriterad naairtyp, utpekad i EU:s 
habitatdirektiv, U i g e n  västlig taiga. Skogsbruk i de nahrskogsmtade bestanden skulle -r 
vara ett allvarligt hot mot bevarandet av den biologiska mhgfalden i området. 
Ltlnsstyreisen g6r bedismningen att detta är ett mycket skyddsvart område vars naturkvalitéer 
endast kan sakerstallas genom att det undantages fran skogsbruk och arkt&iiretag som påverkar 
mark, flora och fauna. 

&erensstammelse med planer, inteniafionella dtaganden och mi~OkvaIitetsml 
Det aktuella o d e t  omfattas varken av detaljplan eller o m r a d e s b ~ e I s e r .  I Oversiktsplan 
fiSr Torsby kommun, antagen av KF 1980-06-26, anges ingen niarkanvhdning för aktuellt 
omrade. Genom resematsbildning av Lisselberget &kar andelen skyddad h g  i enlighet med det 
av riksdagen beslutade miljödet Levande skogar. 

I reservatsbildnhgspmxssen ingår som en del att i alla &&or g6ra en Vagning mellan enskilda 
och dlmänna i n w n  med den utgåugspmkten att det ska h en rimlig balans mellan de 
värden som ska skyddas genom f&.budet/i ' ' ' gen, och den belastning som 
f2irbudetfmskrWuingen har Br den enskilde. Lansstyrelsen menar att den avgrhuning av 
reservatet och de inskranlrningar .. * som gjorts av markanvlindningen &r nödvändiga, och att de inte 
g i r  längre än vad som behövs &r att upp& syftet med reservatet. Lansstyrelsens 
stallningstagande i dema del har skett med tillämpning av p r o ~ o n a l i ~ r i n c i p e n .  

h n d e t s  bemdning 
När omrsdet upptäcktes, under Skogsvardsstyrelsens nyckeIbiotopsinventerhg hosten 1996, var 
hela dåvarande fastigheten Lillbergsgården 1 :49 ute p& försäljning. DA det alchila omklet (del 
av fastigheten) hyser höga naturvärden och klassats som nyckelbiotop, kontaktade representant 
från miljöorganisationen Fäitbiologerna skogsägarna och advokaten som skötte forsaljningen. 
Den presumtive köparen var beredd att forhada om avstyckning av det aktuella området. DA 
området var för stort Skogsvanisorganisationens biotopskydd, wh L$ms@eisen inte kunde 
prioritera området, gick Fältbiologerna in med hjijalp av ind ingen  "Urskog 2000". 
Förhandlingar under uintemlvåren 1997 ledde till slut att fastigheten avstyckades, Svenska 
Nahmkyddsfireningen kom sedan att stA som markägare av den nya fastigheten. P& initiativ av 
Fältbiologerna och Naturskyddsfireningen kom sedan Mgan om o d e t  kan skyddas som 
naturreservat. Länsstyrelsen börjar utreda ett större omrade och hmmr förslag på ett 
resematsomrade för berorda mafkagare. Viidering och B r M i n g  har genomforts av Svefa AB. 



BESLUT 

2006- 4 1 -2 1 
Miljöavdehingen 
Naturvårdsenheten. 
Fredrik Wilde 

Remissiris fansernas och sakägares synpunkter 
Skogsstyelsen, Ulf T Karlsson och Torsby kommun har insiht remissvar och har inget att erim 
utan tillstyrker förslag till beslut. Torsby kommun önskar tidigare information om blivande 
naturreservat fdr att kunna Bra en dialog med berörda. 

LSnsstyrelsens bemötande av inkomna synpunkter 
inga adringar har gjorts utifran utsänt forslag till beslut. Länsstyrelsen Lisselberget är ett äidxe 
reservatsikende som öppnades 1 997. DA fanns inte rutinen att informera b d r d  kommun i ett 
tidigt skede och detta har missats under handlaggningstiden. Lansstyrelsen informeras numera 
tidigt berörd kommun, ofta redan under utredningsfasen, 

Uppgifter om naturreservatet 
Namn 
Län 

Lisselberget 
Värmland 

Kommun 
Lägesbeskrivnin~ 
FÖrsamlinglSocken 
Topografisk karta 
Ekonomisk karta 

( Förvaltare ( Lansstyrelsen 

Torsb y 
5 km öst Sysslebiick 
Dalby 
13C NO 
13C 7i.i 

Naturgeograhk region 
Fastigheter 
Areal 

Upplysningar 
&styrelsen kan med stöd av 7 kap. 7 8 miljöbalken medge dispens f k h  meddelade foreslmRer 
om det fitms &skilda skal. 

30% vagig bergkullterräng 
Lillebergsgården 1 : 85 (del av) 
281 hektar 

F5reskrihmi under punkt C ovan, enligt 7 kap 30 miljtibalken om ratten att fardas, vistas och 
om onbhgen i Gvr ig t  inom nahureservakt, guer d g t  7 kap. 30 5 miljöbalken omedelbart, 
aven om de överklagas. 

Lansstyreisen skail bedriva tillsyn Over reservatet. Sarskild tiiisynsmn aniitas. I tillsynen ingår 
att tillse att resewatsft5reskrifterna Bus. Enligt 29 kap. 8 och 9 58 miljtibalken gäller bland annat 
att brott mot föreskrift som meddelats enligt 7 kap. 5 och 30 $9 miljGbaiken kan medf2sra 
strafksvar. Har någon vidtagit atgN i strid mot meddelad =res@ kan Unsstyrelsen enligt 
26 kap. 9 och 14 $9 miljabalken vid vite fireliigga om rattelse. 

Av 7 kap. 5 5 hmgår att om det senare visar sig hmis nya s a ,  eller behtivas ytterligare 
hk&ddngar för att uppnå syftet med skyddet, får Lansstyrelsen meddela beslut om detta. 
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Eftersom området är till för att Wka den biologiska &@den skall vinalen och 
stormskadad skog Iihmas. EAa biidandet av naturreservat omfattas orddet inte av 
bestamrnelsenia i skogsvårdslagen. Det ansvar som mar- har enligt 29 5 skogsvårdslagen 
är d&l%r efter resavabbildningen statens ansvar. 

F6rbudet mot att avverka skog, u@ra annan s k o g s ~ t g b d  eiler ta bort e k  upparbeta dott 
triid eller vinme, medför att pågående markanvändhg avsevm försvåms p i  de b d r d a  
faslighetmm t)verenskommelse om ersattning enligt 34 förordhgen om områdesskydd enligt 
miljobalken m.m. och enligt 3 1 kap. miljtibalken har M o r  träffats med berörda sakm. 
Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, miljödepartementet, se bilaga 5.  

Beslut i detta ärende har h t s  av landsh6vding Eva Eriksson. Födragande har varit 
byradhrnr Fredrik Wilde. I den slutliga handlegningen har även deltagit WljGrattsjurist Karin 
Sjisberg och antikvarie h t t a  Boss. 

B i lagor 
1. Beslutskarta 
2. översiktskalta 
3. SkatselpIan 
4. Konsekvasuhedning 
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Sandlista 
Ovansjö w o  d o  Arne Karlsson, Stortappvägen 4,680 60 SYSSILEBACK 
LanglWv@ens samfiiilighetsförening, do Dag Ny-m, Västby Bryggeri, 680 52 AMB J ~ M Y  

NächjMs vZwf&rening, c h  Peter Bengtsson, Klaralvsviigen 44,680 60 SY SSLEBÄCK 

Lars Nilsson, Sörfors 606,905 SS, UMEA 
Svensh NaturskyddsfBreningen, Box 4625,116 9 1 STOCKHOLM 

FliI&iologerna, do Lisa Behrenfeldt, trAdsv@en 6,128 38 SKARFWACK 
Eva Skogum, Svartviksvagen 1 1,691 5 I KARLSKOGA 

Gunnar Skogum, Klaralvmagen 160,680 60 SYSSLEBÄCK 

Roif Henriksson, Klar2ilvsvagen 133,680 60 SY SSLEBÄCK 

ingrid Andersson, Norra Esplanaden 43,352 32 V m  

Anna-Lisa Stenius, Löparegatan 7,4 16 69  TEB BORG 
Birgitta Gïahn, HermelinVagen I 1,683 33 HAGFORS 

Gunnar Lander, Dammgatan 9,654 65 KARLSTAD 

Peter Grant, Grissie 1, FrBsakers Gård, 725 97 VASTEBAS 
Jacob Jacobson, Sandhäck 1 7 C, 653 40 KARLSTAD 

Natumårdsverket, I 06 48 STOCKHOLM 

Riksantikvaridmbekt, Box 5405,114 84 STOCKHOLM 

Lan-teriet, Box 288,65 1 07 KARLSTAD 

Skogsstyrelsen Region Svea, Box 3 87,65 1 09 KARLSTAD 

Torsby kommun, 685 80 TORSBY 

Värmlands läns JaktvBrdsförbund, Box 65,660 60 MOLKOM 

Lanthkarms RiksRirbund, W ~ r b u n d e t  i Vhlands  län, Lillenid, 660 50 V-ERG 

Nordvärmhds FriluRsomrade, Industrivägen 1 1,680 60 SYSSLEBACK 

Naturskyddsf"oredngen, Liimforbundei i Varmland, Verkstadsgatan 1,652 19 KARLSTAD 

Wermlands Omitologiska Forening, c/o Rolf Tidemalm, Stäil &erbyn 5,685 94 TORSBY 

V&mlmds Botaniska FöPening, do Per lm-ssun, FallängsviQen 39 A, 671 5 1 ARVIKA 

UK T. Carisson, avsborgsvagen 6,68 1 41 K R I S T I N E W  

Planeringsenheten 

Enheten for areella &ngar 



Bilaga l. Naturresenratet Licselberget, Towby kommun 51 1-9937-97 
Beslut 2006-1 1-21, beslutskarta skala l :l 5.000 



Bilaga 2. Naturresenratet Lisselberget, Toisby kommun 5 1 1 -9937-97 
.Beslut 2006-11-21, översiktskarta skala 1:100.000 
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SKOTSELPLAN FOR NATURRESERVATET LISSELBERGET, TORSBY KOMMUN 

1 Syftet med naturreservatet 

Syftet med fllitmeservatet Lisselberget är att vårda och b a r a  den vardefulla livsmiljön v W g  
taiga som h& utgörs av ett &r trakten representativt omrade med naturskogsartad gammal 
hmskog. Vastlig taiga är gammal, naturlig skog som bibehallit en stor del av den naturliga 
skogens artsamman&hing, åldersvariation och ekologiska M o n .  Strukturer som död ved 
och gamla grova trad ska förekomma i en &r naturtypen gymsam omfatbing, och livsmiljön 
skail ha en sådan kvalitet att gynnsam bevarandestatus bibehalls for områdets växt- och 
djurarter. Vidare är syftet att återskapa västlig taiga, b1.a i form av nya bmdsmssioner 
genom naturvårdsbranning inom b e m e  delar. 

Bes krivning av bevarandevarden 

Adminls&ativa data 

Histm-sk och nuvarande markanviindniitg 

Några ~~ grova träd finns inte pil Lisselberget forutom i norra delen där flatalet 
gamla grova gamme1talla.r förekommer. Övriga har systematiskt plockats ut i samband med 
1 800-talets dimensionsavverkningar. Grova awerlmingsstubbitr Ems har och var och vittnar om 
denna m i g e n  kraftiga påverkan. Även kvarlhmde talltoppar ZLr rester fran detta selektiva 
virkesuttag. Borrprov för iiidersbesthmhg har tagits från ett antal granar och tallar. Den adsta 
granen som borrades star i en myrkant i västra delen och uppvisar en %I&r på 200 år. Den adsta 

PmW- Be-s Teláwi T* Enhetens +stahsa 
Lansstyreisen V&mland Våxn$isgatan 5-7 054-19 70 00 ( a b  054-1 Q 70 90 rniJjo@s.lstse 
851 86 KARLSTAD 054-1 9 70 68 (w) 
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borrade tallen står i ett häUinarksparti i östra delen och uppvisar en åider på 270 år. Medelaldem 
på hela skogen ligger troligen omkring 130 k Ett annat kulturspar utgors av en gammal sätewag 
som g h  snett genom skogen i öster och leder till Likedalssiltem, belägen strax norr om 
Lisselberget. 
Nyare hyggen och ungskogar som en Bljd av skogsbruksåtgarder förkommer framst i centraia 
och vastra delen av reservatet. 

Biologiska bevaran$evanbn 

Skogen har tidigare varit pdglad av skogsbrand. Brandstubbar firekommer a l l e t  i hela 
omradet och p4 vissa tallstubbar noterads spår efter fem olika brhder. kerkornmande 
brandst6ming har sannolikt skapat successioner med tallskogar på mager mark och lövrika 
blandskogar på bardigare mark. Nu är det 1- sedan skogen brunnit och gran har kommit att 
dominera, blivit gammal och borja utveckia intern dynamik. De IOvtrad som finns börjar bli 
gamla och missgynnas av granens frammarsch. Eftersom gammelskogen i princip stått orörd 
sedan dirnensionsawerkningama i aver hundra Ar, har den fatt ett naturskogslikt utseende. 
Wgk med did granved bildas genom hög åider, svamp och barkborreangrepp, toppbrott och 
vindfallning. De grandominerade ~ k o g s l i k a  partiema p& Lisselberget innebåller ibland 
rikligt med granlågor och i vissa partier ligger stammama i plackepim. Ett annat viktigt 
nyckelelement är s e n m a  granar. Dessa är ofta klena, långsamt v&m& ach rikligt draperade 
med gamlav. Ett stort antal rödlistade och kriivande arter firekommer i omradet och det av 
Faltbiologema inköpta skiftet i Bster är det bast dokumenterade delområdet. 

Naturvikdet bes* fI.gbnst av den gamla bsrrskogens relativt rika innehåil av d6d ved och gamla 
m framst rötlågor och vindalen av gran och senvuxna gamla granar. Detta i kombination 
med fuktiga sumpskogspartier skapar firuts8mingar för en. kriivande Irryptogamfiora. Vissa 
riktigt stamtata partier pibinner om ett stavagranbestånd som kddiiriseras av at och 
trögvuxen granskog med långvarig tjae i marken. Detta gynnar lhgsamt viixande arter. 
Flera fynd av mrsk niiverkav och relativt allm förekomst av violengrii fagellm understryker 
detta. Även vedlevande arter san ved~rappmossa, skagstrappmossa, rosenticka. rynkkim och 
ulItickporing förekommer. 

Skötselorniaden och Htgarder 

Nedan beskrivs de sk6tselområden som delats in utifrån mimvikde, skötsel och markslag. Pa 
sista sidan i skötselplanen k m  en karta över sk6tselomradena. 

Sk6tserornr;We i, barrnaturskog (f33 hektar) 

Till Övervägande del grandominerad hmaturskog d& Iiiv- och tallinslag varierar. Ltivträden 
består fikut av bjtirk men aven enstaka sälg, asp och @m firekomer. bemägande delen 
utgörs av blåwirsgramkog med inslag av öririkm duttnhgar, partier med mark utan fältskikt. 
Skogsomradet har varit dimensionshugget långt bak i tiden vilket gamla tallshibbar och 
kvarlamfiade toppar vittnar om. Sedan dess har området inte varit pliverkat av skogsbruk. I flera 
delar av skogsbeshden finns en utprägIad tvåskiktning dar stamtat och senvuxen granskog av 
stavag ' araktar utgör det undre skilaet. På flera håil h m  mindre luckor med r6ilågor och 
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vindfällen. Fläckvis h god hanglavförekomst med bl.& garnlm och violettgr6 fagellav som 
k a d i h m k r .  Vedlevande arter som dIticka, uulIchporing, hJtsBa'nn, vedtrappmossa och stor 
flatbugge har hittats. Gamla senvuma granar hyser gammelgrmRaI och intill r6tkken i Bstra 
delen har fynd ejorts av vitpudrad mamik och rödbpupp blekspik Tio spridda *d av norsk 
na~erIav har gjorts på gamla granar. F6r fullstandig artlista, se biiaga 5.  

KvaldBtsma 
Barmaturskog d& rniingden dod ved okat med 10 % inom en tjugoånperiod. Följ ande arter Mr 
Brekomma i reservatet pil h g  sikt: 

- tretslighack* 
- lavskrika 
- norsklaaverlav 
- vedtrappmossa 

Afgärder 
Ringbarkning av gran kan genomf5ras, framst %r att snabbt 6ka mängden död ved och skapa 
luckighet men ocksa för att ge fikat uirymme och livsläugd At Ifivtribi 

SktTtseIorntWe 2, bamkog IampIig för bdnning (34 Iiekta@ 

SkBtselomådet sträcker sig langs skogsbilv@en i vaster och ca 200 meter in i rematet. I norra 
delen finns &icke naturskogsartad skog rned hi3g andel tall och tydlig bxmdhistorik. Strax söder 
om denna finns en planterad tallungskog. I sikha delen finns nyare hyggen där vissa defar har 
fiBtallar. 

Kvditetsmdl 
Inom en bettioårsperiod bör ~ ~ n e  tvii olika brsndfU med farekomst av brandgynnad 
insektsfauna, skapas inom skötselområdet. Substrat som brandljud i tall och d6d ved samt viss 
lövforyngring bör efkmiriivas. 

Atgärder 
N&uwårdsbriimhgar bor detaljplaneras och fardelas i tid och rum. Erthingar bör om möjligt 
ha varierad intensitet. 

Sk6fseIomdde 3, hyggen och ungskogar (65 hektai;) 

Arden hyggen och ungskogar är fiämst koncentrerad till centrala och vastra delen. D e m  areal 
bar friimst kommit med inom reservatet p.g.a arronderingsmkiga skal och kommer att @i lång 
sikt binda ihop det idag uppsplittrade naturskogama. Arden bestar av oplan-e hyggen, 
granplanterade hyggen, ung tallskog, hygge med Mtallar och yngre blandbarrskog. 

Kvalitetsrniil 
B-turskog nied så hög Ibvandel som möjligt vid ca l00 års ålder- Andelen död ved bor 
uppgå till ca 20%. 
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Atgarder 
Fri utveckling tills vidare. Pil sikt bör atgiirder g e n o d m  för att öka andelen d6d ved i a1dre 
bestånd %h r0jningsiitgiirder @r a# gynna löv. 

Sk6tselomdde 4, myr ( 4 7  hektar) 

Myrarealen (streckad på skötselplankartan) bes* frslmst av blot myr b-en med olika 
halvgräs. Vissa delar har ett glest Mddcikt. 

Kvalif&fsmåI 

Ingående myrar M1 besta tiI1 yta och karaHaar med ofkändrad hydrologi. 

Atg&&r 

Reservatets myrar Ithmas utan atgard tiils vidare. 

4 P-plats och informationsskyit 

I dagsliiget finns inga anordningar i eller i anslutning till resematet. 

Kvalitetsdl 
Parkeringsplats inom reservatet 1hgs vägen i vastra delen. 

Afg&& 
Iordningstallande av p-plats och uppsWning av tavla med informationsskylt. 

Uppföljning av skZitsel5tgärder 

LWstyreisen ansvarar for att uppföljning av bevarandedl geno&rs varje år för: 
Znfommtiom~tar 

Länsstyrelsen ansvarar &r att uppföljning av bevaraadad genomförs vart tjugonde Ar fk 
P Utbredning av =-er 
P Mängd dödved 
P Forekomst av d a r t e r  

S-g och prioritering av planerade slclitseliitgiider 
N& Var Prioritef 

Detaljplanering brhmhg 2007 

Ringbarkning av gran 2007-20 1 O 

IordningstHlande av p- 2 0 7  
plats 
Infonnationstavla 2007 

hela reservatet 

Sydv-delen 2 

vid p-plats 1 
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Genomförd dokumentation 
Området har dokumenterats i samband d S k o g s ~ I s e n s  nyckelbiotopshventering, 
inventerkgar utfBrda av Fiiitbiologema samt flertalet fiiltdagar av personal från L&m@reIsen. 
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Artförteckning på Lisselberget, Torsby kommun 

Nedan flirtecknas samtliga arter som är noterade inom föreslaget naturreservat vid 
Lisselberget mellan 1997 och 2006. Arterna är antingen rtidiist.de (Brcedda med 
kategori förkortning enligt ArtDatabanken 2005), indikatorarter Eor skyddsv&d skog (b1.a 
signalarter enligt Skogsstyrelsen), firteclmade i EUs  fågeldirektiv eller i övrigt 
naturvårdsillixessanta 

Fåglar 
Tretåig bclcspeii b i d e s  WactyIw (VU) 
Tjiider Tetrm urogal1us 
GrsSpetc KXS C ~ U S  

Spillkr& byompus mnrfius 
L a w h h  Perisorim infmrstm 

I n d e r  
Större flatbagge Peifis p s s a  
Robust mogelbagge Corficma h p p n i c a  
Bronshjon Callidim cor iamm 
C-is Iineatocribrntus - en tr&hvamphagge 
Mfirk vedstnt W i a  cinfinis 
Phibndiass lederi - en kortviage 
Pissoaks hmcyniae - en tallvivel 

Karivmer 
SpindeIblomtex Listem cordutu 
KnaFoi Goodyera 
mansrams PoSgonam verticilZam 
Bofsttjstel Cimium helenioides 
Torta Cicerbiba alpina 
K m a b t  C0raI;lorhim b a i  
PM- L p p o d i m  comphatuno 

Lirvar 
Broktagel E v r i a  bicolor 
Norsk dveriav Platkmatia norvegrim (W) 
Laderlappslav C o k  nigres- 0 
Violettgrå iagellav Btywta ~ h r n i R i m  W) 
Brunpudrad nåilav UiaenofCsere g ~ e i l h a  
Viudrad svarispik Chue?wtAaoopsis M u a  @IT) 
DvELrgMgarlav Cladonia parmiiiea 0 
Knotbig blas lav Hypogymmiu W.d (NT) 
Skroveilav hbaria scrobkdatn 0 
Lnnglav Lobah pulmmria (NT) 
RMbm bkkcp'k Selerophora c o n i o p h  (NT) 
Kortskaftad -pik M i c r d i c i u m  ahlneri 
Kvistspikar PRaeocalkium spp. 
Katifotslav Arthonia i ~ o p h e l i ~  
Rost flack ArtBonia vinosa 
Talltagel Bryorb fiemon tii 
Bhksvari spiklav Cdkim dmigraium 
Liten spikhiv Calikitim parmm 
Vitgrynig nållav Chamtheca submcida 
Skuggbl8shv H y p g m n i a  vitrata 
GammeIgmwlav Lecmiaca abietina 
Vedskivlav Lecidin botryma 
Dvargnifs Leptogiiim twetiw&m 
ZJChdav *toglm sahuninwn 
Korallblylav Parmeiieh triptophyh 
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Sirirrripm 
Gïaddporing swm lenis (VU) 
ulltickepring SkeIerocufis + p m  (W} 
Stjhabgghg As&n f e m u s  0 
D o f t s h  C y s t o s ~  murraii (NT) 
Rosenticka Fornitopsis men 
Gransticka PheIlirsw aigroIiRiitalus W) 
Gammelp&&l Pseudogra&b pinkola (NT) 
Ry&&hm PMdin m+ga (NT) 
Uilticka PheEluiirs fmgineof;Fm 
Vedticka PheiIinns vih'cola 
Kattich Lepfopow m U i s  

Uppgiftslämnare: Michael Andersson, Sebastian Kirppu, Göran Bengtsson och Fredrik Wilde. 

* Wire,  J- 2000: Sigdarter - Indikatorer p! s@ddwärd s& Fiwu över hyptogamer, S k o p ~ e n r  
fr,rIag. 

Delirt. A & From, J.  M$. 19%: Art- och b i o b o p b d e  i shgen - med s i t g b n g e f i h  ~ ä ~ i -  I& 



Hva MAN OVERKLAGAR L&SSTYRELSENS BESLUT 

VAR SKALL BESLUTET 
~ V E ~ G A S  

VAR INLAINAS 
OVERKLAGANDET 

TID FOR ~YE~UCLAGAM)E 

HUR MAN UTFORMAR SITT 
OVERKLAGANDE M M 

OVWGA HANDLINGAR 

UNDERTECKNA 
OVERKLAGANDET 

Lhsstyrelsais beslut kan skriftligen ö~e~khgas hos regerinwn, 
Milj& och samL4lIsby~addepartementet 

Er skrivelse skall mhadskickas ii11 LiuwQrelsen och ink tiTl 
re-gffi. 

Shivelsen ni8ste ha kommit in till Lhs tyre l sa~  inom tre vcrkor frh 
den dag Ni 6ck del av bwiutet, annars kan Ert överklagande inte tas 
~rpp till mvning. 

I slaivelsen skall Ni 

- tala om vilket k l u t  Ni €iverklap, t ex genom att ange arendets 
numma (diarienumret) 

- redogöra för hur Ni anser att beslutet skall iindras 

Ni Wr ocM dog&a faa varfor Ni anser att tt~anssty~elsens k l u t  &r 
felaktigt. 

Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet at Er. 

Behöver Ni veta mer om hur Ni skall # till väga, si ring eller skriv till 
Lansstyrel=. 

Om Ni har hadingar eller m a t  m Ni m e r  s i e  Er ständpunkt, d 
bör Ni skicka med det. 

Er sinivelse skall =h namnteckningen Rhtydligas. Uppge 
också p s t d r m  sanit tdefomiummer dar Ni km nis dagtid. 



Miljbavdelnirigen 
Naturvårdsenheten 
Fredrik Wilde 

Konsekvensutredning enligt 275 verksf6rordningen 
(l 995:f 322) av forslag ti Il fömskrifter far 
naturresetvatet Lissel berget, Torsby kommun. 

Bakgrund 

Lansstyrelsen avser att besluta om att bilds naturreservatet 
Lisselberget Enligt 275 v e r ~ r o ~ g e n  skall Lansstyrelsen 
g- en konsekvensutredning av de Breslagna föreshifhm 
Länsstyrelsen har sort en konsekvens~dning av de fireskrlfkr 
som bar karakWen n o r m f o r e s ~ ,  d v s de som riktar sig till 
ailmänheten 

Syftet med föreskrifterna 

Föreskriftema innebär vissa begransningar &r allmanheten Wver 
allemamiitten. Syftet är att tggga äudamålet med resematet sh att skador 
pi naturv&&na inte uppkommerf 

FöreskriRernas påverkan på allmänhetens filuftsliv bedöms vara mycket 
begrällsad. 

De föreslagna ~~~ bedoms inte medf'ora nagrrt kostnader för 
allmaaheten, berorda m- eller komunen.. Kostnader för skyltning 
och andra anordningar finansieras genom Naturvårdsverkets anslag för 
skötsel av naturvardsobjekt. 

Postadress kdeamss T e M  TeWx 
Länsstyrelsen Varmland Vaimasgatan 5-7 054-1 9 70 O0 (*r) 054-1 9 70 90 
651 86 KARLSTAD 054-1 9 72 72 (d*) 


