INNEHÅLL:
BESLUT "NATURRESERVAT VÄSJÖN": 1997-11-17
SKÖTSELPLAN "NATURRESERVAT VÄSJÖN"
REGISTERUPPGIFTER "NATURRESERVAT VÄSJÖN"
*********************************
LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄN
Miljövårdsenheten
Torbjörn Rynéus
BESLUT 1997-11-17
DNR 231-6930-97 (2080)
BILDANDE AV NATURRESERVATET VÄSJÖN I FALU KOMMUN
(6 bilagor)
UPPGIFTER OM NATURRESERVATET
Reservatets benämning:
Objektnummer:
Kommun:
Lägesbeskrivning:
Gräns:
Fastighet:
Markägare:
Areal:
Därav landareal:
Naturtyper:
Naturvårdsförvaltare:

Naturreservatet Väsjön
Falun
En mil öster om Svärdsjö
Ekonomiska kartan 13G 6d
Enligt markering på beslutskartan,
bilaga 3
Boränget 1:14
Staten genom Naturvårdsfonden
6,8 ha
6,8 ha
Barrskog
Länsstyrelsen i Dalarna
__________

LÄNSSTYRELSENS BESLUT
Länsstyrelsen i Dalarnas län förklarar med stöd av 7 § naturvårdslagen det område som markerats på bifogad beslutskarta, bilaga 3, som naturreservatet Väsjön.
För att trygga ändamålet med naturreservatet förordnar
länsstyrelsen med stöd av 8-10 §§ naturvårdslagen och 9 §
naturvårdsförordningen att nedan angivna föreskrifter skall
gälla för reservatet.
ÄNDAMÅLET MED RESERVATET
Ändamålet med reservatet är att skydda en gammal barrnatur-

skog och bevara den i naturlig utveckling.
Ändamålet är också att ge möjligheter till naturupplevelser
och vetenskaplig forskning.
RESERVATSFÖRESKRIFTER
A. FÖRESKRIFTER MED STÖD AV 8 § NATURVÅRDSLAGEN OM INSKRÄNKNING I RÄTTEN ATT FÖRFOGA ÖVER FASTIGHETEN INOM
RESERVATET
Utöver vad som för övrigt gäller är det förbjudet att
1. uppföra ny byggnad eller anläggning
2. anlägga mark- eller luftledning
3. spränga, borra, gräva, schakta, utfylla, tippa, dika
eller dämma
4. avverka, upparbeta vindfällen eller utföra annan skogsvårdande åtgärd annat än för att hålla traktorvägen
öppen
5. skada växande eller döda - stående eller omkullfallna träd och buskar, gräva upp eller plocka örter, mossor,
vedsvampar eller lavar
6. kalka, skogsgödsla eller använda kemiska bekämpningmedel
7. framföra motordrivet fordon, dvs även snöskoter, med
följande undantag
- på traktorvägen i samband med skogstransporter
- vid uttransport av älg under förutsättning att endast
lättare dragfordon med lågt marktryck användes, t.ex.
järnhäst, fyrhjuling eller snöskoter. Skogs- eller
jordbrukstraktor omfattas inte av undantaget och får
alltså inte användas annan än på traktorvägen genom
reservatet.
Punkt A4 och A6 innebär att bestämmelserna i 29 § skogsvårdslagen om bekämpning av skadeinsekter ej skall gälla
inom naturreservatet. Uppkommer insektsskador på skog utanför naturreservatet som följd av att - i enlighet med reservatsföreskrifterna - åtgärder för att förebygga eller
bekämpa insektsspridning inte vidtagits inom reservatet,
bedöms frågan om ersättning enligt skadeståndsrättsliga
regler.
Föreskrifterna utgör inget hinder mot åtgärder för skötsel
och förvaltning av reservatet eller för att tillgodose
ändamålet med reservatet eller för normalt underhåll av
traktorvägen.
B. FÖRESKRIFTER MED STÖD AV 9 § NATURVÅRDSLAGEN OM SKYL-

DIGHET ATT TÅLA VISST INTRÅNG
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas tåla att följande anordningar utförs och åtgärder
vidtas för att tillgodose ändamålet med reservatet.
1. Utmärkning av reservatet.
2. Övriga åtgärder som framgår av gällande skötselplan.

C. FÖRESKRIFTER MED STÖD AV 10 § NATURVÅRDSLAGEN OM VAD
ALLMÄNHETEN HAR ATT IAKTTA INOM RESERVATET
Utöver vad som för övrigt gäller är det förbjudet att
1. framföra motordrivet fordon, dvs även snöskoter
2. fånga eller samla in djur, t.ex insekter
3. klättra i boträd och att medvetet uppehålla sig närmare
rovfågelbo, lya, ide eller gryt än 100 meter
4. elda
5. skada växande eller döda - stående eller omkullfallna träd och buskar, gräva upp eller plocka örter, mossor,
vedsvampar eller lavar.
D. FÖRESKRIFTER MED STÖD AV 9 § NATURVÅRDSFÖRORDNINGEN
RÖRANDE NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN AV RESERVATET M.M.
1. Länsstyrelsen fastställer bifogad skötselplan. Inom
ramen för denna och ändamålet med naturreservatet kan
länsstyrelsen fortlöpande meddela direktiv för skötsel
och förvaltning.
2. Naturvårdsförvaltare skall vara Länsstyrelsen i Dalarnas
län.
BESKRIVNING AV OMRÅDET
Naturreservatet vid Stora Väsjön ger en bra bild av hur
naturskogen sett ut i de här trakterna. Terrängen är blockig och kuperad med vresiga, gamla och knotgreniga tallar
med inslag av gran och vårtbjörk. Till bilden hör också
vindfällen, lågor, hålträd, hänglavar och inte minst de
starkt kolade, gamla brandstubbarna, som avverkades med
yxa, alltså redan innan sågarna slog igenom i skogsbruket.
Öster om traktorvägen ingår en tallsumpskog i reservatet.
ÄRENDETS BEREDNING
Området har pekats ut av Skogsvårdsstyrelsen som en så kallad nyckelbiotop. Den ingick i ett större markområde som

tillfallit Allmänna Arvsfonden för försäljning. Genom samverkan mellan Skogsvårdsorganisationen, Naturvårdsverket,
Länsstyrelsen och Kammarkollegiet blev det möjligt att föra
över just detta område med gammal skog till Naturvårdsfonden och bevara det för framtiden. Därmed undantogs området
från försäljning. Det har senare avstyckats från stamfastigheten.
GRUND FÖR BESLUTET
Området utgör ett bra exempel på gammal barrnaturskog och
det fyller en viktig funktion för vissa växter och djur.
Därför är det väl värt att skydda som naturreservat trots
den begränsade ytan.
ÖVRIGT
Detta beslut kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, blankett 2:1.
Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen. I beslutet
deltog landshövding Gunnar Björk och ledamöterna Hans
Andersson, Arne Bogghed, Kenneth Johansson, Åke Johansson,
Margareta Jonback, Lena Ludvigsson-Olafsen, Nils Nilsson,
Bengt Nylund, Anki Roslien, Lennart Sacrédeus, Sally Skoog,
Nicke Welin-Berger och Birgitta Örjas.
I den slutliga handläggningen deltog även tf länsråd Inger
Eriksson, miljövårdsdirektör Stig-Åke Svenson och byrådirektör Torbjörn Rynéus, föredragande.

Gunnar Björk

Torbjörn Rynéus
Bilagor:
1. Översiktskarta
2. Situationsplan
3. Beslutskarta
4. Skötselplan
5. Registeruppgifter
6. Hur man överklagar (blankett 2:1)
********************************
SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET VÄSJÖN I FALU KOMMUN

SKÖTSELPLAN
Denna skötselplan kan utan beslut i styrelsen ändras inom
ramen för ändamålet med naturreservatet.
SYFTET MED SKÖTSELN
Naturreservatet Väsjön skall lämnas till fri utveckling.
Skötseln syftar endast till information om reservatet genom
gränser och en informationstavla samt att klargöra hanteringen vid skogsbrand.
SKOGSBRAND
Alla bränder, även de som startat genom blixtantändning,
skall släckas enligt gällande brandlagstiftning. Om brand
uppkommer och det inte innebär några släckningstekniska
hinder eller extra kostnader är det ändå önskvärt att
brandmyndigheten efter eget beslut tillåter elden att brinna igenom hela eller delar av reservatet.
INFORMATIONSTAVLA
En informationstavla bör sättas upp vid vändplanen ca 200
meter norr om reservatet.
GRÄNSMARKERING
Reservatsgränsen skall utmärkas enligt svensk standard (SIS
031522) och enligt Naturvårdsverkets anvisningar.
KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING
Engångsåtgärder
Utmärkning av reservatets gräns och uppsättning av informationstavla:
5 dv á 1800 kr
9 000 kr
Materialkostnader
12 000 kr
totalt engångskostn 21 000 kr
Tillsyn och underhåll
Tillsyns- och underhållskostnader
1 dv á 1800 kr
1 800 kr
Materialkostnader
2 000 kr
totalkostnad/år 3 800 kr
****************************
REGISTERUPPGIFTER
UPPGIFTER OM NATURRESERVATET VÄSJÖN
Namn:
Kommun:
Läge:

Naturreservatet Väsjön
Falun
Ca 1 mil öster om Svärdsjö

Kartblad:
Gräns:
Fastighet:
Naturvårdsförvaltare:
Markägare:
Areal:
Rubinkoordinater:
Naturtyper:
Naturgeografisk region:
Skyddsmotiv:
Skyddsföreskrifter:
Skyddsföreskrifter
produktiv skog:
Planerade anläggningar:
Skötselplan:
Inventeringar:

Ekonomisk karta 13G 6d
Enligt markering på beslutskartan
Boränget 1:14
Länsstyrelsen
Staten
6,8 ha
Mittpunkten ligger på 13G 6d 39 05
Barrskog 6,8 ha
28b sydligt boreala kuperade
områden
Allmänekologiska samt botaniska och
zoologiska
Indispensabla A1 -A11
A7 - A9
En informationstavla
Föreskrifter under D
Nyckelbiotopsinventering

