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LÄNSSTYRELSEN KOPPARBERGS LÄN 
Naturvårdsenheten 
1:e byråing Lars Tysk 
 
BESLUT: 1983-12-23 
DNR: 11.126-2883-79 (2080) 
 
NATURVÅRDSOMRÅDET KÅRARVSGRUVAN I FALU KOMMUN 
 
BESKRIVNING AV NATURVÅRDSOMRÅDET 
 
Benämning:  Kårarvsgruvan 
Kommmun:  Falun 
Socken:   Stora Kopparberg 
Fastighet:  Varggården 9:2 
Lägesbeskrivning: Topografisk karta 13F FALUN SO  
   Läge i rikets nät: X = 6722 Y = 1487 
Areal:   7 hektar 
Naturvårdsförvaltare:  Länsstyrelsen 
 
GRUND FÖR BESLUTET 
 
Kårarvsgruvans scheelit- och pegmatitmineralfyndighet får anses 
som unik i vårt land med hänsyn till den mycket låga frekvensen  
fyndigheter av liknande slag. Den är känd för förekomsten av en 
rad sällsynta mineraler. Vidare har gruvan ett kultur- och  
vetenskapshistoriskt värde, då bland annat Berzelius, Gahn och  
Nordenskiöld här fann råmaterial för sina kemiska forsknings- 
insatser. 
 
För del av området föreligger förslag till stadsplan. Se bilaga  
4. Föreskrifterna i detta beslut strider ej mot intentionerna i  
stadsplanen. 
 
Syftet med naturvårdsområdet är att bevara områdets geologiska  
samt kultur- och vetenskapshistoriska värden. 
 
Med stöd av 19 § naturvårdslagen (1964:822) förklarar länssty- 
relsen det område som utmärkts på bifogad karta som naturvårds- 



område. 
 
FÖRESKRIFTER FÖR NATURVÅRDSOMRÅDET 
 
För att trygga ändamålet med naturvårdsområdet förordnar läns- 
styrelsen med stöd av 9, 10 och 19 §§ naturvårdslagen samt 9 §  
naturvårdsförordningen (1976:484) att nedan angivna föreskrifter 
samt vård- och förvaltningsbestämmelser skall gälla beträffande 
området. 
 
A. FÖRESKRIFTER JÄMLIKT 19 § NATURVÅRDSLAGEN ANGÅENDE INSKRÄNK- 
   NING I MARKÄGARES OCH ANNAN SAKÄGARES RÄTT ATT FÖRFOGA ÖVER 
   FASTIGHET INOM NATURVÅRDSOMRÅDET 
 
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar  
är det förbjudet att 
 
- uppföra byggnad, 
- bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets  
  topografi, yt- eller dräneringsförhållanden såsom att gräva, 
  spränga, borra, schakta eller utfylla, 
- dra fram ledning i mark, 
- avverka eller utföra skogsvårdande åtgärder utöver vad som  
  framgår av fastställd skötselplan, 
- anordna upplag annat än tillfälligt för skogsbrukets behov  
  samt 
- medtaga bergarter eller mineral från området. 
 
Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att 
 
- dra fram luftledning, 
- anlägga väg, stig eller parkeringsplats. 
 
B. FÖRESKRIFTER JÄMLIKT 9 § NATURVÅRDSLAGEN ANGÅENDE 
MARKÄGARES 
   OCH ANNAN SAKÄGARES SKYLDIGHET ATT TÅLA VISST INTRÅNG 
 
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas 
tåla att de åtgärder vidtas inom området som framgår av skötsel- 
planen. 
 
C. FÖRESKRIFTER ENLIGT 10 § NATURVÅRDSLAGEN OM VAD ALLMÄNHETEN 
   HAR ATT IAKTTA INOM NATURVÅRDSOMRÅDET 
 
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar  
är det förbjudet att 
 
- göra upp eld, 
- framföra motordrivet fordon, 
- tälta samt 



- medtaga bergarter eller mineral från området. 
 
D. BESTÄMMELSER JÄMLIKT 9 § NATURVÅRDSFÖRORDNINGEN OM VÅRD OCH 
   FÖRVALTNING 
 
Syftet med vården och förvaltningen är att bevara Kårarvsgruvan 
med dess geologiska värden samt att lämna information om de  
kultur- och vetenskapshistoriska värdena. 
 
SKÖTSELPLAN 
 
Skötselplanen omfattar dels denna textdel, dels bifogade  
skötselplanekarta. Naturvårdsområdet skall vårdas enligt denna 
skötselplan som upprättats under januari 1983 och härmed fast- 
ställes. 
 
Syftet med naturvårdsförvaltningen är att bevara och vårda  
naturmiljön samt de geologiska-, kultur- och vetenskapshis- 
toriska värdena inom naturvårdsområdet. 
 
DISPOSITION OCH SKÖTSEL AV MARK 
 
Hävd av skogsmarken 
 
Beskrivning: 
Området utgörs i huvudsak av medelålders tallskog av torr ris- 
typ, i väster med inslag av löv. Hela området är nyligen gall- 
rat. Inom området finns större och mindre brott såsom kalkbrott, 
pegmatitbrott samt malmskärpningar. De senare har upptagits mer 
av vetenskapliga orsaker än ekonomiska. 
 
Målsättning: 
Bevara områdets karaktär av gles tallskog. 
 
Åtgärder: 
Engångsåtgärder:  
Träd som växer i och i omedelbar anslutning till brotten skall  
borttas. 
 
Underhållsåtgärder: 
Om cirka fem år kan förnyad gallring göras i områdets västra  
delar. 
 
ANORDNINGAR FÖR FRILUFTSLIV 
 
Tillgänglighet 
 
Beskrivning: 
Vägen mellan Övre Glamsarvet och Nubbsarvet har tidigare haft  
en skarp kurva väster om naturvårdsområdet. Denna kurva har  



numera rätats varför besökare kan hänvisas att parkera på den  
gamla vägen. 
 
Målsättning: 
En stig med information vid områdets sevärdheter bör iordning- 
ställas. 
 
Engångsåtgärder: 
Vid bilvägen uppsättes en informationstavla. 
 
Stigen till och inom naturvårdsområdet uppmärks. Informations- 
tavlor uppsättes vid sevärdhetspunkterna. 
 
Skyddsstängsel uppsättes runt vissa gruvhål (angivna i skötsel- 
planekartan, bilaga 5). 
 
Utmärkning av naturvårdsområdets gränser skall utföras enligt 
svensk standard (SIS 03 15 22). 
 
FINANSIERING AV NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN 
 
Staten svarar för utmärkning av naturvårdsområdets gränser  
samt framställning och utplacering av informationsskyltar samt 
uppmärkning av stigar. Staten svarar även för uppsättning av  
skyddsstängsel. 
 
Falu kommun svarar för skogsskötseln samt renhållningen. 
 
EKONOMISK FLERÅRSPLAN 
 
Dagsverken     bå 83/84   84/85   85/86   86/87   87/88 
Uppmärkning          -      -       -       -       - 
Information         10      -       -       2       - 
Skyddsstängsel      28      -       -       -       - 
Renhållning          1      1       1       1       1 
 
I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit läns- 
råd Åke Etsare, beslutande, tf länsantikvarie Ulf Boëthius,  
förste länsassessor Stig Holback, länsarkitekt P Folke Nyholm,  
naturvårdsdirektör Carl Sundt, överlantmätare Kjell Westling  
och byrådirektör Björn Ströberg, den sistnämnde föredragande. 
 
Detta beslut kan överklagas hos jordbruksdepartementet, se  
bilaga, formulär 6 a. 
 
 
 
Åke Etsare 
 
 



 
   Björn Ströberg 
 
Bilagor: 
5 st kartor  
Besvärshänvisning, formulär 6 a 


