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SÄLS NATURRESERVAT I GAGNEFS KOMMUN 
 
LÄNSSTYRELSENS BESLUT 
 
Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutar med stöd av 7 kap 4 § i  
miljöbalken att bilda Säls naturreservat på 22 ha för det område  
som framgår av beslutskartan och med de gränser som slutligen  
utmärks i terrängen. 
 
Länsstyrelsen fastställer också bifogad skötselplan för den  
långsiktiga skötseln av reservatet med Länsstyrelsen i Dalarna  
som naturvårdsförvaltare. 
 
SKÄLEN FÖR BESLUTET 
 
Beskrivning av området 
Säls naturreservat ligger i sluttningen alldeles nedanför Säls  
fäbodar en halvmil öster om Mockfjärd. Reservatets läge i nedre  
delen av en lång och jämn sluttning från höjderna vid Sönnberget  
och Byberget gör att marken är mer eller mindre översilad eller  
genomsilad. Lokalt finns både torrare partier, källflöden och  
rena sumpskogspartier med stort inslag av klibbal på socklar.  
Skogen karaktäriseras till stor del av fuktig och våt granskog  
med hög bonitet där näringsrikt vatten silar genom de övre mark- 
lagren utför sluttningen. På berggrundskartan över länet finns  
just här också inlagt ett grönstensområde med högre näringsinne- 
håll än den omgivande graniten. 
 
Grunden för naturvärdet ligger i den sammanhängande översilade  
granskogen som här är både skiktad, rik på död ved och mycket  
lite påverkad av moderna virkesuttag. Det är en naturtyp som i  
vanliga fall har skogsbrukats intensivt under lång tid och därför  
är underrepresenterad i naturreservaten i Dalarna. Den här typen  
av skogar är viktig för många arter. Det är t.ex. ingen tillfäl- 
lighet att den kalkgynnade växten trådfräken förekommer här på  
flera ställen. Andra noterade arter är t.ex. gammelgranslav,  
ullticka och rynkskinn. Lövinslaget på runt 20 % är också vik- 
tigt med lövträden koncentrerade till vissa stråk med klibbal,  
björk, något gråalstråk samt några spridda aspar. Även tallinsla- 



get på drygt 10 % med många gammeltallar har naturvårdskvalitéer. 
 
Läget intill Säls fäbodar gör att man kan utgå från att förr på- 
verkades området av tamdjur på skogsbete. En annan påverkan lig- 
ger i att några av källorna just ovanför reservatet sedan lång  
tid nyttjas som vattentäkt för Bröttjärna by. Skyddsområdet för  
vattentäkten går delvis in i reservatet. 
 
Naturvårdsklassning 
Området har upptäckts i sen tid och ingår därför inte i några av  
de gängse systemen för naturvårdsklassning. 
 
Motiv för att bilda naturreservat 
Utan att bilda naturreservat är det framför allt skogsbruk, väg-  
och ledningsdragningar och olika hydrologiska ingrepp som skulle  
kunna hota områdets naturvärden. 
 
SYFTE MED RESERVATET 
 
Biologisk mångfald 
Huvudsyftet är att i linje med det nationella målet om levande  
skogar skydda områdets sammanhängande, artrika och källpåverkade  
gammelskog och sumpskog från exploatering av negativ betydelse. 
 
Modernt skogsbruk eller hydrologiska ingrepp ryms inte inom  
syftet med reservatet. 
 
Friluftsliv 
Underlätta för besök i detta lämpliga utflyktsmål i biologiskt  
intressant skogsmiljö. 
 
Syftet ska nås genom 
- att området lämnas till fri utveckling 
- information och anläggande av en vandringsstig genom reser- 
  vatet. 
 
RESERVATSFÖRESKRIFTER 
 
A. INSKRÄNKNINGAR I RÄTTEN ATT ANVÄNDA MARK- OCH 
VATTENOMRÅDEN 
 
Det är förbjudet att 
1. gräva, schakta, dika, dämma, anordna upplag eller på annat  
   sätt skada/påverka mark och vatten, 
2. avverka skog, utföra skogsvårdande åtgärd, upparbeta eller ta  
   bort döda träd och vindfÄllen, 
3. använda/sprida gödsel, aska eller bekämpningsmedel, 
4. framföra motordrivet fordon, 
5. anlägga mark- eller luftledning, uppföra byggnad, mast, jakt- 
   torn eller annan anläggning. 



 
Undantag 
Föreskrifterna gäller inte för 
- åtgärder för skötsel och förvaltning av reservatet eller för  
  att tillgodose syftet med reservatet, 
- punkt A.4 gäller inte för uttransport av älg med fordon som  
  inte ger skador på mark eller vegetation, 
- skötsel och underhåll av vattenledningen till Bröttjärna. 
 
B. FASTIGHETSÄGARE OCH INNEHAVARE AV SÄRSKILD RÄTT SKA TÅLA 
   FÖLJANDE INTRÅNG 
 
1. utmärkning av reservatet, uppsättning av informationstavlor,  
   anläggning och underhåll av leder och andra anläggningar för  
   friluftslivets behov, 
2. skötsel enligt skötselplanen, 
3. undersökningar för uppföljning av skötselplanen och syftet med  
   reservatet. 
 
C. ORDNINGSFÖRESKRIFTER 
 
Det är förbjudet att 
1. skada växande eller döda träd, vindfällen, stubbar eller  
   lågor, 
2. framföra motordrivet fordon. 
 
D. MOTIV TILL FÖRESKRIFTER, ÖVRIGA UNDANTAG M.M. 
 
A.1-5 
Grundtanken är att låta skogen utvecklas fritt med så liten på- 
verkan som möjligt. 
 
När det gäller jakt har den begränsade arealen på reservatet  
gjort, att nyttan med att förbjuda jakt har bedömts som mindre  
än skadan för jakträttsinnehavarna. 
 
Punkt A.2-3 innebär att bestämmelserna i 29 § skogsvårdslagen om  
bekämpning av skadeinsekter och tillvaratagande av skadad skog  
ej ska gälla inom naturreservatet. Uppkommer insektsskador på  
skog i anslutning till reservatet som följd av att åtgärder för  
insektsbekämpning inte vidtagits inom reservatet ska frågan om  
ersättning bedömas enligt skadeståndsrättsliga regler. 
 
B. 1-3 och C. 1-2 
Länsstyrelsen har bedömt dessa intrång och ordningsföreskrifter  
som rimliga mot bakgrund av syftet med reservatet. 
 
Det är t.ex. inte förbjudet att tälta i reservatet och inte att  
elda under förutsättning att man tar hänsyn och inte stör häck- 
nings- och spelplatser och inte skadar växande eller döda träd.  



Vill man inte ta med sig egen ved går det bra att plocka torra  
kvistar från marken eller bryta torrgrenar från växande träd  
utan att de skadas. Däremot får man t.ex. inte elda med delar av  
torrakor och stubbar eller liggande döda träd, s.k. lågor. 
 
ÄRENDETS HANDLÄGGNING 
Naturvärdena upptäcktes av Skogsvårdsstyrelsen först sent under  
2005. Länsstyrelsen bedömde skogen som väl värd att skydda som  
naturreservat vid ett rekognosceringsbesök den 25 november 2005  
och har därefter fått gehör och ekonomiska medel från Naturvårds- 
verket fÖr reservatsbildningen. Marken har därefter förvärvats av  
staten. 
 
I samband med remissen har några redaktionella ändringar gjorts  
och undantagen till föreskrifterna utökats så att den befintliga  
vattenledningen ska kunna underhållas utan särskilda tillstånd.  
Dessutom har skötselplanen ändrats så att det ska vara möjligt  
att ta bort enstaka träd som inverkar alltför kraftigt på stora  
lövträd. 
 
ÖVRIGT 
Detta beslut kan överklagas till Regeringen, Miljö- och samhälls- 
byggnadsdepartementet, formulär 6. 
 
Beslutet har fattats av landshövding Ingrid Dahlberg med Torbjörn  
Rynéus som föredragande. I handläggningen deltog även Inger  
Friman plan- och beredskapsenheten, Gunilla Garbergs rättsen- 
heten, Jack Zinderland kulturmiljöenheten och Marit Ragnarsson  
miljövårdsenheten. 
 
 
 
Ingrid Dahlberg 
 
 
 
   Torbjörn Rynéus 
 
Bilagor 
Översiktskarta 
Beslutskarta 
Skötselplan 
Överklagningsformulär (till de som får beslutet genom delgivning) 
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Torbjörn Rynéus 
 
 
SKÖTSELPLAN FÖR SÄLS NATURRESERVAT I GAGNEFS KOMMUN 
 
INNEHÅLL 
- Syftet med skyddet av reservatet 
- Prioriterade bevarandevärden 
- Skötselområden 
  1. Nästan all skogsmark, 
  2. Plant- och ungskog. 
- Friluftsliv 
- Tillsyn 
- Sammanfattning av skötseln 
 
SYFTET MED SKYDDET AV RESERVATET 
 
Biologisk mångfald 
Huvudsyftet är att i linje med det nationella målet om levande  
skogar skydda områdets sammanhängande, artrika och källpåverkade  
gammelskog och sumpskog från exploatering av negativ betydelse. 
 
Modernt skogsbruk eller hydrologiska ingrepp ryms inte inom  
syftet med reservatet. 
 
Friluftsliv 
Underlätta för besök i detta lämpliga utflyktsmål i biologiskt  
intressant skogsmiljö. 
 
Syftet ska nås genom 
- att området lämnas till fri utveckling, 
- information och anläggande aven vandringsstig genom reser- 
  vatet. 
 
PRIORITERADE BEVARANDEVÄRDEN 
 
De viktigaste naturvärdena i det här reservatet är knutna till  
den biologiskt värdefulla skogsmiljön. 
 
Reservatet kan ändå med fördel fungera som utflyktsmål. Skulle  
problem med slitage uppkomma på någon punkt bör det kunna åtgär- 
das med spångning eller kanalisering av besökarna. 
 
SKÖTSELOMRÅDEN 
 
SKÖTSELOMRÅDE 1, all skogsmark utom skötselområde 2. Skog med  
fri utveckling 
 
Beskrivning av skogen 
Dominerad av en översilad, källpåverkad och väl skiktad granskog  



med inslag av sumpskog med klibbal på socklar. Flera förekomster  
av trådfräken. 
 
Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus 
Artrik naturskog med fortsatt förekomst av trådfräken. 
 
Skötselåtgärder 
Inga, men det ska vara möjligt att vid behov ta bort enstaka  
träd för att gynna stora lövträds fortlevnad. 
 
SKÖTSELOMRÅDE 2. Skogsmark med ungskog och plantskog 
 
Beskrivning av skogen 
Omfattar ett litet avsnitt med plantskog längs vägen och ett  
litet avsnitt med ung gallringsskog vid traktorvägen i söder. 
 
Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus 
Oskött skog. 
 
SkÖtselåtgärder 
Inga. 
 
FRILUFTSLIV 
 
Övergripande mål 
Underlätta för besök i detta lämpliga utflyktsmål i biologiskt  
intressant skogsmiljö. 
 
Stigar och leder 
En stig genom reservatet bör målas upp med start och mål vid  
grustäkten längs Kalbäcksvägen. Där finns möjlighet att parkera  
några bilar. I möjligaste mån bör befintliga stigar utnyttjas.  
Vid sydöstra hörnet bör en avstickare målas upp till lilla väg- 
slutet nedanför Säls fäbodar. Alternativt kan anslutningsstigen  
till fäbodarna förläggas till den nordöstra delen av reservatet. 
 
Information 
En informationstavla bör sättas upp där vandringsstigen börjar. 
 
Tillsyn 
Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen av reservatet, informations- 
tavlorna och den nya vandringsled som bör anläggas. 
 
Sammanfattning av planerade skötselåtgärder 
 
Skötselåtgärd: Målning av gräns och vandringsstig 
När:  Barmark 01 
Beskrivning:  
Var:  Hela reservatet 
Vem:  Entreprenör 



Finans:  Vårdanslag 
 
Skötselåtgärd: Infotavla, infobroscyr 
När:  År 02 
Beskrivning:  
Var:   
Vem:  Lst 
Finans:  Vårdanslag 
 
Skötselåtgärd: Tillsyn 
När:  Löpande 
Beskrivning:  
Var:  Hela reservatet samt trådfräkenlokalerna 
Vem:  Lst 
Finans:  Vårdanslag 


