
BESLUT "NATURRESERVAT HARTJÄRN": 1982-02-15 
SKÖTSELPLAN "NATURRESERVAT HARTJÄRN": 1982-02-15 
 
*********************************** 
 
LÄNSSTYRELSEN I KOPPARBERGS LÄN 
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Byrådirektör Björn Ströberg 
 
BESLUT: 1982-02-15 
DNR: 11.1211-2870-80 (2026) 
 
NATURRESERVAT 
 
BESKRIVNING AV RESERVATET 
 
Reservatets benämning: Hartjärn 
Kommun:   Gagnef 
Fastigheter:  Prästgården 1:1 
Lägesbeskrivning: Topografisk karta 13E Vansbro SO 
   Koord X=6701  Y=1441 
Gränser:  Bilaga 1 
Areal:   Ca 0,34 ha 
Naturvårdsförvaltare: Skogsvårdsstyrelsen 
 
   _______________ 
 
GRUND FÖR BESLUTET 
 
Området domineras av gammal grovstammig tallskog med under- 
växt av gran. Flera av tallarna har en diameter i brösthöjd 
som överstiger 70 cm och en höjd på ca 25 meter. 
 
Den centrala delen av området med flertalet av de stora tal- 
larna och flera lågor ger ett urskogsliknande intryck. 
 
Ändamålet med reservatet är att bevara områdets karaktär av 
urskog. 
 
Med stöd av 7 § naturvårdslagen (1964:822) förklarar läns- 
styrelsen det område som utmärkts på bifogade karta som na- 
turreservat. Länsstyrelsen upphäver samtidigt tidigare be- 
slut den 15 juni 1967 för del av området. 
 
RESERVATSFÖRESKRIFTER 
 
För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länssty- 
relsen med stöd av 8-10 §§ naturvårdslagen samt 9 § natur- 
vårdsförordningen (1976:484) att nedan angivna föreskrifter 
samt vård- och förvaltningsbestämmelser skall gälla för om- 



rådet. 
 
A. FÖRESKRIFTER JÄMLIKT 8 § NATURVÅRDSLAGEN OM INSKRÄNKNING 
   I MARKÄGARES RÄTT ATT FÖRFOGA ÖVER FASTIGHETEN INOM RE- 
   SERVATET. 
 
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författ- 
ningar skall förbud gälla att 
 
- bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets 
  topografi, yt- eller dräneringsförhållanden genom att 
  gräva, spränga, borra, schakta, utfylla eller utföra annan 
  markbearbetning, 
- anlägga väg, 
- dra fram mark- eller luftledning, 
- uppföra fast anordning (radiomast o dyl), 
- uppföra byggnad, 
- plöja eller utföra annan mekanisk markbearbetning, 
- använda bekämpningsmedel, 
- tillföra växtnäringsämnen, 
- inplantera för området främmande växtarter, 
- avverka eller utföra annan skogsvårdande åtgärd utöver 
  vad som framgår av upprättad skötselplan (bifogas beslu- 
  tet). 
 
B. FÖRESKRIFTER JÄMLIKT 9 § NATURVÅRDSLAGEN OM MARKÄGARENS  
   SKYLDIGHETER ATT TÅLA VISST INTRÅNG 
 
Markägaren förpliktas tåla att de åtgärder vidtages som fram- 
går av till detta beslut fogad skötselplan. 
 
C. FÖRESKRIFTER JÄMLIKT 10 § NATURVÅRDSLAGEN OM VAD ALLMÄN- 
   HETEN HAR ATT IAKTTAGA INOM RESERVATET 
 
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författ- 
ningar skall förbud gälla att 
 
- medföra ej kopplad hund, 
- elda, 
- framföra motordrivet fordon, 
- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande 
  eller döda träd och buskar, ta frö och att skada vegeta- 
  tionen i övrigt t.ex. genom att gräva upp örter, gräs, 
  mossor eller lavar, 
- tälta, 
- anordna orienteringskontroll samt 
- rida. 
 
D. BESTÄMMELSER JÄMLIKT 9 § NATURVÅRDSFÖRORDNINGEN OM NATUR- 
   VÅRDSFÖRVALTNINGEN 



 
Syftet med naturvårdsförvaltningen: 
Reservatet skall vårdas så att nuvarande naturmiljö i möjli- 
gaste mån bibehålls. 
 
Skötselplan: 
Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om vården av reservatet 
genom att fastställa bifogad plan. 
 
Reservatet skall utmärkas i enlighet med av statens natur- 
vårdsverk utfärdade anvisningar. 
 
Naturvårdsförvaltare: Skogsvårdsstyrelsen. 
 
Samråd skall vid förvaltningen ske med Gagnefs kommun och 
länsstyrelsen. 
 
Besvärshänvisning (jordbruksdepartementet) enligt bilaga 3. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen. 
 
I beslutet deltog landshövding Ingvar Gullnäs jämte ledamö- 
terna Börje Andersson, Henry Andersson, Sven  Bergström, 
Bertil Dahlén, Edvin Ekholm, Emil Ericson, Bertil Helldin, 
Torris Lars Larsson, Göte Nordström, Bengt Nylund, Lillemor 
Rudholm, Nils Steiving och Anna-Lena Winge. 
 
I den slutliga handläggningen deltog även länsråd Åke 
Etsare, förste länsassessor Stig Holback, tf länsarkitekt 
Tor Eriksson, naturvårdsdirektör Carl Sundt, överlantmätare 
Kjell Westling, länsantikvarie Bengt Åkerlund och byrådirek- 
tör Björn Ströberg, föredragande. 
 
 
 
Ingvar Gullnäs 
 
 
 
   Björn Ströberg 
 
Bilagor: 
3 st kartor, bilaga 1 
Skötselplan, bilaga 2 
Besvärshänvisning, bilaga 3 
 
**************************** 
 
NATURRESERVAT SKÖTSELPLAN HARTJÄRN 
 



UPPRÄTTAD AV SKOGSVÅRDSSTYRELSEN I KOPPARBERGS LÄN 
FASTSTÄLLD AV LÄNSSTYRELSEN I KOPPARBERGS LÄN 1982-02-15 
 
------------ 
 
SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET HARTJÄRN (Riksreg nr 167) 
 
Följande skötselplan över naturreservatet Hartjärn i Gagnef 
kommun är upprättad i mars 1981 av skogsvårdsstyrelsen i 
Kopparbergs län på grundval av inventering och åtgärdsför- 
slag som utförts. Planen består av tre delar - en allmän  
del, en dispositions- och skötselplan för mark samt en dis- 
positions- och åtgärdsplan för friluftsanordningar. 
 
1.  Allmän beskrivning 
 
1.1 För den allmänna beskrivningen hänvisas till naturreser- 
vatsbeslutet. 
 
2.  Dispositions- och skötselplan. 
 
2.1 Allmän målsättning 
Den allmänna målsättningen för naturreservatets skötsel skall  
vara att i största möjliga utsträckning hävda området så att  
områdets nuvarande karaktär av orörd urskog bevaras. 
 
2.2 Detaljbeskrivning och detaljåtgärder. 
Beskrivning och karta har indelats i skötselområden. Varje  
sådant område har beskrivits med ledning av inventering var- 
jämte angivits målsättning för skötsel samt åtgärder av en- 
gångs- och underhållskaraktär. 
 
Skötselområde 1. 
 
Beskrivning 
Grovstammig gammal tall dominerar området med gran som under- 
växt. Den grövsta tallen är 84 cm i brösthöjd och har en kubik- 
massa på drygt 6 m3sk. Virkesförrådet är 235 m3sk per ha och 
trädslagsblandningen är 730. 
 
Målsättning 
Att bevara områdets nuvarande karaktär av orörd urskog. 
 
Åtgärd 
 
Engångsåtgärd: Ingen åtgärd 
 
Underhållsåtgärd: Ingen åtgärd 
 
Skötselområde 2. 



 
Beskrivning 
Kring själva urskogsdelen har avsatts en stormhärdig "skydds- 
kappa" med en bredd av ca 25-30 m. "Kappan" består till största 
delen av gallringsmogen skog (2a) men bitvis består den idag 
av plant- och ungskog (2b). 
 
Målsättning 
Att tillskapa ett stormfast bestånd. 
 
Åtgärd 
 
Engångsåtgärd: Ingen åtgärd 
 
Underhållsåtgärd: 
2a "Skyddskappan" skall skötas med beståndsvårdande, relativt  
svaga gallringar. Allt virke som uppkommer vid gallring skall  
forslas ut ur reservatet. 
2b De delar av "kappan" som består av plantskog skall vid behov 
behandlas med en beståndsvårdande röjning. 
 
3.  Plan för anläggning, disposition och skötsel av anord- 
    ningar för rekreation och friluftsliv. 
 
3.1 Allmänt 
Planen har upprättats på basis av för naturreservatet angivet  
syfte samt med hänsynstagande till de natur- och landskaps- 
värden som klarlagts genom inventeringar. 
 
3.2 Friluftsanordningar 
Efter stigen upp till reservatet har en kolarkoja uppförts.  
Städning och uppsnyggning kring denna bör företagas vid behov.  
Vidare skall förvaltaren tillse att det finns torr ved för att  
användas vid eldning i kojan. 
 
3.3 Kommunikationer 
Parkeringsplats finns iordningställd. 
 
3.4 Information 
 
3.4.1 Information om reservatet bör delges allmänheten genom 
att beskrivning av reservatet införes i Gagnef kommuns turist- 
broschyrer. 
 
3.4.2 Vägvisare enligt svensk standard har uppsatts vid väg  
247 Björbo-Ludvika. Dessutom har hänvisningsskyltar uppsatts  
vid varje vägkorsning längs den enskilda vägen fram till  
reservatets P-plats. 
 
3.4.3 Informationsskyltar enligt svensk standard och natur- 



vårdsverkets anvisningar skall uppsättas där stigen korsar  
reservatsgränsen samt vid parkeringen. 
 
3.5 Övrigt 
 
3.5.1 Stigen från parkeringen upp till reservatet bör marke- 
ras med färgmärkta träpålar. 
 
3.5.2 Markering av reservatets yttergränser har skett enligt 
svensk standard och naturvårdsverkets rekommendationer. 
 
Märkningen mellan urskogsbeståndet och skyddskappan skall vara  
diskret och till hjälp enbart för förvaltaren. 
 
3.5.3 Toalett med sopställ finns uppförd i anslutning till 
parkeringsplatsen. 


