
Dalarnas läns författningssamling 
 
Länsstyrelsen 
 
 

 20 FS 2010:80 
 Utkom från trycket 
 den 23 september 2010 
 

 ISSN 1404-482X 
 Länsstyrelsens tryckeri Falun 
 

Kungörelse 
om bildande av Gärdåns naturreservat i Malung-Sälens 
kommun; 
 
beslutade den 1 juni 2010.  

 

Länsstyrelsen i Dalarna förklarar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken ett 
område som avgränsats på bifogad karta som naturreservat. Området är ca 
39 ha stort och består av barrnaturskog. Reservatets slutliga gränser 
utmärks i fält.  
Länsstyrelsen fastställer samtidigt skötselplanen, med stöd av 3§ 
förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken. Naturvårdsförvaltare 
ska vara Länsstyrelsen i Dalarna. 

 
Syfte med naturreservatet 

Vårda och bevara värdefulla naturmiljöer 
Syftet med reservatet är att i linje med det nationella målet om levande 
skogar bevara de värdefulla livsmiljöerna i ett gynnsamt bevarandetillstånd. 
Vid Gärdån återfinns en gammal variationsrik barrnaturskog med 
osedvanligt mycket död ved som med fortsatt skoglig kontinuitet och utan 
mänsklig påverkan ger fortsatt goda förutsättningar för naturvärdena. Den 
övergripande inriktningen för skötseln är därför fri utveckling.  

Bevara biologisk mångfald 
Vid Gärdån återfinns en gammal barrnaturskog med en rad hotade arter 
som för sin fortsatta fortlevnad är beroende av fortsatt skoglig kontinuitet. 
Den gamla skogen tillsammans med påverkan av bäckarnas höga och 
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Tillgodose behov av områden för friluftslivet 
Friluftsliv som grundar sig på allemansrätten ska kunna bedrivas i 
naturreservatet. Områdets typiska livsmiljöer och arter ska kunna studeras. 
Områdets lättillgänglighet gör 
fö
 
Syftet ska nås genom att

Föreskrifter för området 
Undanta området från all form av skogliga åtgärder som kan äventyra de 
livsmiljöer samt växt och djursamhällen som är knutna till naturskogen. F
att trygga den skogliga kontinuiteten med träd i olika successionsstadie
och för att bibehålla oc
skogen utvecklas fritt. 

Skötsel i enlighet med skötselplan 
U
 
Reservatsföreskrifter 
För att säkerställa syftet med reservatet förordnar Länsstyrelsen att nedan 
angivna föreskrifter skall gälla. Fö
enligt lag eller annan författning. 
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för de åtgärder som behövs för att nå 
syftet med reservatet och som
u
 
A Föreskrifter enligt 7 kap 5 § miljöbalk
att använda mark- och vattenområ
I naturreservatet är det förbjudet att: 
1. anordna upplag, gräva, schakta, dika, dämma eller på något sätt skada 

gsvårdande åtgärd samt att upparbeta och ta 

en, gäller både barmark och 
snötäckt mark, med följande undantag: 

mark eller vatten,  
2. avverka skog och utföra sko
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3. gödsla, sprida aska eller använda bekämpningsmedel, 
4. framföra motordrivet fordon i terräng
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B Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken om förpliktelser för ägar
o
 
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas tåla att 
följande ano
reservatet: 
1. utmärkning av reservatet, uppsättning av informationstavlor samt 
anläggn
behov, 
2. undersökningar för uppföljning av skötselplanen och reservatets syfte. 
I den till detta beslut hörande skötselplanen (
anordningar ska utföras och åtgärder vidtas. 
C Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas oc
vistas inom reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet. 
Föreskrifterna under punkten C gäller även fastighetsägare och in
av särskild r
fastigheten 
I naturreservatet är det förbjudet att: 
1. skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och 
buskar, 
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Utan Länsstyrelsens tillstånd: 
3. gräva upp växter, plocka m
samla in djur (tex insekter), 
4. genomföra eller bedriva tävlingar, lägerve
återkommande organiserade arrangemang,  
5. cykla e
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Motiv till föreskrifter, undantag mm 
I punkterna A1; A3; A4; A5; A6; A7; C1; C2; och C3 förbjuds sådana 
aktiviteter som kan störa den naturl
och naturskogens växter och djur. 
I punkt A2 förbjuds alla former av avverkningar och skogsskötselåtgärde
vilket är en förutsättning för att områdets värden ska bibehåll
föreskrift innebär att bestämmelserna i skogsvårdslagen och 
Skogsstyrelsens föreskrifter om bekämpning av skadeinsekter och
tillvaratagande av skadad skog ej ska gälla inom naturreservatet. 
Uppkommer insektskador på skog i anslutning till naturreservatet som en 
följd av att åtgärder för insektsbekämpning inte vidtagits inom reserv
ska frågan om ersättning bedömas enligt skadeståndsrättsliga regler. 
I punkterna A8-A11 regleras jaktutövningen. Jakt med fällor bedöms e
vara av samma starka allmänna intresse som annan jakt, utan bedrivs 
främst i beståndsreglerande syfte. Utgångspunkten bör därför vara att 
endast tillåta jakt med fällor om det finns skäl att reglera specifika arter. 
Utestående fällor minskar också u
upplevas negativt av friluftslivet. 
Jaktutövarna inom naturreservatet ska ha en ingående kunskap om 
områdets naturvärden/skyddsbehov och vilka hänsyn som behöver tas vad
gäller bl.a. jaktens omfattning och utövning. Jaktgäster accepteras end
om de medföl
tillsammans. 
Utfodring (åtling) av vilt medför att djur koncentreras till området vilke
lokalt kan skada vegetationen samt vara störande för övrigt friluftsliv.  
Exempelvis är det dock tillåtet att lämna kvar den urtagna älgräntan ef
skjuten älg liksom att mata småfåglar. Det är också tillåtet att sätta



 

saltsten, dock bör placeringen vara sådan att skador på vegetation 
minimeras. 
Punkterna B 1 – B 2 medger att vissa åtgärder får vidtas i reservatet
Länsstyrelsen bedömer att nyttan med dessa åtgärder är avsevärd. 
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aria Norrfalk 

Information om reservatet samt anläggningar för friluftslivet bedöm
angeläget för att tillmötesgå det rörliga friluftslivet. Forskning och
uppföljning ingår som en naturlig del i reservat av de
Punkterna under C inskränker allmänhetens nyttjande av området 
Skogens träd är grunden för reservatets värde och får inte skadas. 
Matsvamp och bär får givetvis plockas i reservatet.  
C3. Förekomsten av ett flertal värdefulla, ofta rödlistade, organismer 
motiverar skydd mot sådan plockning och insamling som kan inver
menligt på berörda populationer. Det är dock angeläget att undersökningar 
och insamlingar som förbättrar kunskapen om reservatets o
kan ske. Normalt bör sådana undersökningar kunna medges under 
förutsättning att de har ett allmänt intresse, att undersökningsmetoden inte 
orsakar bestående skada och att resultaten tillgängliggörs. 
C4. Fler besökare i reservatet är normalt positivt. Olika organiserade 
arrangemang kan dock, om de bedrivs i olämplig omfattning, på olämpligt 
sätt, på olämplig plats eller under olämplig tid, störa andra besökare och 
negativt på
verksamheten till en hållbar och miljöanpassad sådan, krävs därför tillstånd 
av länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan då ställa villkor och anvisa passande 
plats etc.  
Det är tillåtet att tälta i reservatet under förutsättning att man tar hänsy
inte stör häcknings- och spelplatser och inte skadar växande eller döda
C5-C6. Länsstyrelsen bedömer att det i reservatet kan bli en ökand
rörligt friluftsliv och därför bör detta regleras. När det rör sig många 
personer i ett område så blir det lätt konflikt om man inte från början 
försöker planera för alla de som
Länsstyrelsen med dessa föreskrifter styra var olika aktiviteter får finn
dels för att undvika problem och dels för 
skydd av biol
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 Jemt Anna Eriksson 

 

Bilaga: 

   

Karta (Bilaga 2 ur beslutet) 

Gärdån - Beslutskarta

Koordinater angivna i rikets nät
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