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********************************* 
 
LÄNSSTYRELSEN I KOPPARBERGS LÄN 
Landskansliet 
 
BESLUT: 18.6.1971 
DNR IIIR11-14-69 (2080) 
 
ÄNDRADE FÖRESKRIFTER FÖR "GRAMSÄNGS UDDE" I KYRKBYTJÄRN, 
VIKA KYRKBY, FALU KOMMUN 
 
30.6.1959 beslöt länsstyrelsen jämlikt 6 § naturskyddslagen 
att fridlysa Gramsängs udde som naturminne. Samtidigt ut- 
färdades förbud mot skadegörelse på växande träd, buskar 
och örter, mot uppförande av byggnad och mot grustäkt och 
schaktning. I beslutet uttalades vidare att skogsskötseln 
borde inriktas på att bibehålla dåvarande skogstyp. 
 
Sedan fråga uppkommit om revidering av fridlysningsföre- 
skrifterna har en promemoria med förslag till ändrade före- 
skrifter upprättats inom länsstyrelsens naturvårdssektion, 
varöver yttranden avgivits av statens naturvårdsverk, 
stiftsnämnden, länsarkitekten samt "arbetsgruppen råd och 
förvaltning av naturvårdsobjekt". 
 
   _______ 
 
Länsstyrelsen förordnar - med ändring av tidigare fast- 
ställda fridlysningsföreskrifter - med stöd av 7 § natur- 
vårdslagen, att härvid fogade föreskrifter skall gälla för 
"Naturreservatet Gramsängs udde" (bil A). 
 
Reservatet, som skall som hittills förvaltas av Vika-Hosjö 
hembygdsförening, skall skötas i enlighet med en skötsel- 
plan, som kommer att fastställas av länsstyrelsen. 
 
Reservatet skall genom förvaltarens försorg utmärkas enligt 
statens naturvårdsverks anvisningar. 
 
Besvär i jordbruksdepartementet enligt bilaga form 6 b. 
 
På länsstyrelsens vägnar 
 
 



 
S-G Odéen 
 
 
 
   Olof Lindh 
 
    ******* 
 
 
LÄNSSTYRELSEN I KOPPARBERGS LÄN   Bilaga A 
Landskansliet 
 
FÖRESKRIFTER FÖR "NATURRESERVATETS GRAMSÄNGS UDDE", VIKA 
KYRKBY, FALUN 
 
A. Föreskrifter för markinnehavare. 
 
Det är förbjudet 
 
1. att uppföra ny byggnad, 
2. att utföra sprängnings-, schaktnings-, grävnings- och 
   fyllningsarbeten eller att bedriva täktverksamhet, 
3. att anordna upplag, 
4. att framdra luftledningar samt 
5. att i övrigt utnyttja marken på annat sätt än tidigare 
   skett. 
 
B. Föreskrifter för allmänheten 
  
Det är förbjudet 
 
1. att skada fasta naturföremål eller ytbildningar, 
2. att skada vegetationen, 
3. att färdas annat än till fots eller på skidor, 
4. att tälta samt 
5. att göra upp eld utom på härför anvisade platser. 
 
******************************** 
 
SKÖTSELPLAN GRAMSÄNGS UDDE 
 
UPPRÄTTAD AV SKOGSVÅRDSSTYRELSEN I KOPPARBERGS LÄN 
FASTSTÄLLD AV LÄNSSTYRELSEN I KOPPARBERGS LÄN 1977-12-21 
 
--------------- 
 
SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET GRAMSÄNGS UDDE (riks.reg. 
nr 138) 
 



Följande skötselplan över naturreservatet Gramsängs udde i  
Falu kommun är upprättad i maj 1975 av skogsvårdsstyrelsen i  
Kopparbergs län på grundval av inventering och åtgärdsförslag  
som utförts. Planen består av tre delar - en allmän del, en  
dispositions- och skötselplan för mark samt en dispositions-  
och åtgärdsplan för friluftsanordningar. Skötselplanen är upp- 
rättad för en tid av 10 år, varefter en revidering bör ske. 
 
1. ALLMÄN BESKRIVNING SAMT MÅLSÄTTNING FÖR NATURRESER- 
 VATETS SKÖTSEL JÄMTE FÖRESKRIFTER 
 
1.1 Allmän beskrivning 
 
1.1.1 Data 
 
Avsatt år:  1959 och 1971 
Areal:   1,6 ha 
Kommun :  Falun 
Läge:   Ca 350 m öster om Vika kyrka.  
   Topografisk karta 13F Falun SO (bil 1). 
   Ekonomisk karta 13F 2j (bil 2). 
Gränser:  Se karta bil 3 
Syfte:   Att för framtiden bevara den vackra  
   rullstensås, som går ut i den vassrika 
   fågelsjön Kyrkbytjärn. 
Ägare:   Stiftsnämnden 
Förvaltare:  Vika-Hosjö hembygdsförening 
 
1.1.2 Naturförhållanden 
Gramsängs udde, ett geologiskt reservat, är en del av Svärdsjö- 
åsen, vilken i sin tur är en biås till Badelundaåsen, en av  
landets längsta och mest kända rullstensåsar. 
 
Gramsängs udde är den östligaste av två grenar av Svärdsjöåsen. 
På den andra grenen ligger Vika kyrka. Gramsängs udde börjar  
med en rad långsträckta åsöar i Vikasjön och slutar med det  
långa näset i fågelsjön Kyrkbytjärn. Den fridlysta åsen, med  
en areal av 1,56 har, är 350 meter lång, 50 meter bred och en  
högsta höjd av 10 meter. Förutom några mindre, äldre sandtag  
har ingen åverkan gjorts på åspartiet. Materialet i åsen består 
av grovt delvis stenigt grus. Vid de gamla täkterna finns även  
inslag av sand. Tallskogen haruppkommit sedan betningen av  
udden upphörde. 
 
1.1.3 Kommunikationer 
Reservatet kan mycket lätt nås med bil, då reservatsgränser  
ligger utefter vägen Vika-Strand. På den södra sidan om vägen 
finns en parkeringsplats. Utefter hela åsen finns en stig. 
 
1.1.4 Föreskrifter 



Jämlikt Länsstyrelsens i Kopparbergs län beslut av den  
18.6.1971 meddelades föjande föreskrifter för reservatet. 
 
Föreskrifter för markinnehavare. 
 
Det är förbjudet 
1. att uppföra ny byggnad, 
2. att utföra sprängnings-, schaktnings-, grävnings- och fyll- 
   ningsarbeten eller att bedriva täktverksamhet, 
3. att anordna upplag, 
4. att framdra luftledningar samt 
5. att i övrigt utnyttja marken på annat sätt än tidigare  
   skett. 
 
Föreskrifter för allmänheten 
 
Det är förbjudet 
1. att skada fasta naturföremål eller ytbildningar, 
2. att skada vegetationen, 
3. att färdas annat än till fots eller på skidor, 
4. att tälta samt 
5. att göra upp eld utom på härför anvisade platser. 
 
2 DISPOSITIONS- OCH SKÖTSELPLAN FÖR MARK 
 
2.1 Allmän målsättning 
Den allmänna målsättningen för naturreservatets skötsel skall  
vara att bevara en skogsbevuxen ås. 
 
2.2 Detaljbeskrivning och detaljåtgärder 
området har beskrivits med ledning av inventering, varjämte  
angivits målsättning för skötsel samt åtgärder av engångs- och  
underhållskaraktär. 
 
Beskrivning 
Hela reservatet består av en 150-200 årig tallskog med några  
större björkar insprängda. Undervegetationen består av en,  
tall och lövträd. 
 
Målsättning 
Att bevara nuvarande skogstyp. 
 
Åtgärd 
 
Engångsåtgärd: 
Röjning av undervegetationen. Spar en samt tall i eventuella  
luckor. 
 
Underhållsåtgärd: 
Beståndet bör röjas vart 3:e eller 4:e år. Gallringar bör ut- 



föras vart 10:e till 15:e år för att ge kvarvarande stammar  
möjlighet att överleva. Någon eller några större björkar bör  
även sparas. Kullfallna träd upparbetas medan torra stående  
träd lämnas kvar. 
 
3 PLAN FÖR ANLÄGGNING, DISPOSITION OCH SKÖTSEL AV 
 ANORDNINGAR FÖR REKREATION 
 
3.1 Informationstavlor 
I reservatets sydgräns finns informationstavla som beskriver  
tillkomsten av åsen. C:a 100 m norr om denna tavla finns en  
tavla som beskriver en del av de fågelarter som finns i Kyrk- 
bytjärn. 
 
3.2 Information 
Information om reservatet bör delges allmänheten genom att  
beskrivning bör finnas i Falu kommuns turistbroschyrer. 
 
3.3 Utmärkning 
Reservatets gränser är utmärkta enligt naturvårdsverkets an- 
visningar. 
 
3.4 Parkeringsplats 
Parkeringsplats finns iordningställd c:a 50 m sydväst om  
reservatet. 
 
3.5 Stig 
Gångstig leder genom hela reservatet längs åsryggen. 


