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Torbjörn Rynéus 
 
 
BILDANDE AV TRYSSJÖBERGETS NATURRESERVAT I GAGNEFS KOMMUN 
 
BESLUT 
 
Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutar med stöd av 7 kap 4 § miljö- 
balken att förklara det område som avgränsats på bifogad karta,  
bilaga 2, som naturreservat. Området är ca 255 ha och består mest  
av skogklädda berg och naturskogsartad barrskog. Reservatets slut- 
liga gränser utmärks i fält. 
 
Länsstyrelsen fastställer samtidigt skötselplanen, enligt bilaga 3,  
med stöd av 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken.  
Naturvårdsförvaltare ska vara Länsstyrelsen i Dalarnas län. 
 
UPPGIFTER OM NATURRESERVATET 
 
Namn:   Tryssjöberget 
Kommun:   Gagnef 
Län:   Dalarnas län 
Natura 2000-beteckning: Ingår ej i Natura 2000 
Församling/socken: Gagnef 
Naturgeografisk region: 28b Sydligt boreala kuperade områden 
Fastigheter:  Intrång: Säl 5:13, Gruvan 3:4,  
   Västtjärna 2:2 
   Köp: Djurmo 14:17 
Areal:   Total areal: 255 ha 
   Landareal: 254 ha 
   Skogsmark enl. vägkartan: 222 ha 
 
SYFTE MED NATURRESERVATET 
 
Biologisk mångfald 
Syftet är att bevara områdets naturtyper och växt- och djurliv i  
naturlig utveckling och skydda det från skogsbruk, hydrologiska  
ingrepp, vägbyggen och exploateringar av negativ betydelse. 
 
Friluftsliv 
Tillvarata och underlätta möjligheterna till besök och naturupp- 
levelser i reservatet. 



 
Syftet ska nås genom 
- Att området lämnas till fri utveckling, där avverkning av enstaka  
  träd för att gynna friluftsliv, naturvård eller kulturvård ska  
  kunna ingå som en naturlig del i skötseln. Om det blir aktuellt  
  ska även naturvårdsbränning kunna utföras. 
- Information om reservatet. 
 
SKÄL FÖR BESLUT 
 
Prioriterade bevarandevärden 
 
Det är skogen, bergen, de smala sprickdalarna och Svarttjärn med  
omgivande myr som skapar naturvärdena. Det gäller i synnerhet sko- 
gens skiftande karaktär från mer ordinär barrskog till variations- 
rika gammelskogar. Antalet gamla träd är stort, framför allt gamla  
grovgreniga tallar men även gamla granar och också s.k. bordsgranar  
med ett par sekel på nacken. Söder om Ershols klack växer ett par  
mindre ormgranar. Värt att framhålla som speciellt just för det här  
skogsreservatet är att även de lägre delarna öster om Svarttjärn  
har stark naturskogsprägel. 
 
Den här variationen är en stor tillgång också för friluftslivet  
vare sig man utforskar reservatet på fria strövtåg eller vandrar  
stigen upp till högsta punkten i Gagnefs kommun, Tryssklack på 493  
meter. Man kan också följa någon av de väl uppmärkta fäbodstigarna  
genom reservatet och kanske ta en rast med vida vyer vid slogboden  
på Ershols klack. 
 
De biologiska värdena ska väga tyngst om det någon gång uppkommer  
en konflikt mellan dem och friluftslivet. 
 
Miljömål 
 
Beslutet om att skydda Tryssjöberget som naturreservat bidrar till  
att uppfylla Levande skogars miljökvalitetsmål liksom miljömålet  
"Ett rikt växt- och djurliv". 
 
MOTIV FÖR BILDANDE AV NATURRESERVAT 
 
Skyddsform 
 
Skogsbruk, vägbyggen och hydrologiska ingrepp är exempel på verk- 
samheter som har sådan inverkan på naturvärdena att de inte kan  
utföras i reservatet. 
 
Områdets naturvärden är sådana att de kräver ett omfattande och  
långsiktigt skydd för att bevaras och utvecklas. Detta skyddsbehov  
kan bäst tillgodoses genom bildande av naturreservat. 
 



Beslutet följer de riktlinjer som gäller för länsstyrelsens priori- 
tering av områdesskydd. 
 
Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen 
 
Med hänsyn till områdets värden och naturreservatets syften kommer  
pågående markanvändning att avsevärt försvåras. Länsstyrelsen be- 
dömer att områdets värden bäst ges ett långsiktigt skydd genom bil- 
dande av naturreservat. Föreskrifterna är anpassade till natur- 
reservatets syften och värden. De är främst avsedda att begränsa  
skador på mark och växt- och djurliv. Vid en avvägning mellan en- 
skilda och allmänna intressen i enlighet med 7 kap 25 § miljöbalken  
finner Länsstyrelsen att föreskrifterna inte går längre än vad som  
krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. 
 
Beslutet är förenligt med hushållningsbestämmelserna för mark och  
vattenområden enligt 3 kap. miljöbalken. 
 
Planeringsbakgrund 
 
Länsstyrelsen, Gagnefs kommun och Bert Andersson från Naturskydds- 
föreningen i Borlänge genomförde en gemensam besiktning i området  
i juni 2003. Den följdes sedan upp med flera besök från Länsstyrel- 
sens sida som grund till ett gemensamt ställningstagande med Natur- 
vårdsverket om områdets lämplighet som naturreservat. 
 
Ett par planerade avverkningar stoppades och reservatsplanerna dis- 
kuterades vid ett möte för markägarna i Bodarnas bystuga den 28  
september 2003. Majoriteten av markägarna ställde sig ganska posi- 
tiva till förslaget. Därefter värderades området av Svefa AB och  
förhandlingarna sköttes av markfunktionen vid Länsstyrelsen varvid  
all mark har förvärvats utom delar av tre fastigheter i den syd- 
västra delen. Där fortsätter markägarna att äga marken och de har  
ersatts för i första hand sin förlorade skogsbruksrätt. 
 
Reservatsbeslutet och skötselplanen har vuxit fram gradvis via nya  
fältbesök och underhandsdiskussioner med olika berörda parter. 
 
RESERVATSFÖRESKRIFTER 
 
För att säkerställa syftet med reservatet förordnar Länsstyrelsen  
att nedan angivna föreskrifter skall gälla. Föreskrifterna gäller  
utöver vad som gäller enligt lag eller annan författning. 
 
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för de åtgärder som behövs  
för att nå syftet med reservatet och som anges i skötselplanen.  
Detsamma gäller för uppföljning av kvalitetsmål. Vidare ska före- 
skrifterna inte utgöra hinder för normalt underhåll av ledningar  
och ledningsgator. 
 



A. FÖRESKRIFTER ENLIGT 7 KAP 5 § MILJÖBALKEN OM INSKRÄNKNINGAR I 
   RÄTTEN ATT ANVÄNDA MARK- OCH VATTENOMRÅDEN 
 
I naturreservatet är det förbjudet att: 
 
1. anordna upplag, gräva, schakta, dika, dämma eller på något sätt  
   skada mark eller vatten, 
2. avverka skog och utföra skogsvårdande åtgärd samt att upparbeta  
   och ta bort dött träd eller vindfälle, 
3. gödsla, sprida aska eller använda bekämpningsmedel, 
4. framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och  
   snötäckt mark, med följande undantag 
   - transportera ut älg, björn, större hjortvilt eller vildsvin  
     med fordon som inte ger skador på mark eller vegetation. 
   - framföra skoter på markerade skoterleder då marken är snötäckt  
   - i sjukvårds-, polis- eller räddningsärende. 
5. plantera in växter eller djur, 
6. anlägga mark- eller luftledning, uppföra ny byggnad, mast eller  
   annan anläggning, 
7. uppföra jakttorn. 
 
B. FÖRESKRIFTER ENLIGT 7 KAP 6 § MILJÖBALKEN OM FÖRPLIKTELSER FÖR  
   ÄGARE OCH INNEHAVARE AV SÄRSKILD RÄTT TILL FASTIGHETER ATT TÅLA  
   VISST INTRÅNG 
 
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas  
tåla att följande anordningar utförs och åtgärder vidtas för att  
tillgodose syftet med reservatet: 
 
1. Utmärkning av reservatet, uppsättning av informationstavlor samt  
   anläggning och underhåll av leder och andra anläggningar för  
   friluftslivets behov. 
2. Skötsel av naturreservatet som kan inkludera borttagning av  
   vissa träd och s.k. naturvårdsbränning. 
3. undersökningar för uppföljning av skötselplanen och reservatets  
   syfte. 
 
C. FÖRESKRIFTER ENLIGT 7 KAP 30 § MILJÖBALKEN OM RÄTTEN ATT FÄRDAS  
   OCH VISTAS INOM RESERVATET SAMT OM ORDNINGEN I ÖVRIGT INOM RE- 
   SERVATET 
 
I naturreservatet är det förbjudet att: 
 
1. skada växande eller döda - stående eller omkullfallna - träd,  
   stubbar och buskar, 
2. framföra motordrivet fordon, gäller både barmark och snötäckt  
   mark, med följande undantag: 
   - framföra skoter på markerade skoterleder då marken är snötäckt  
     utan Länsstyrelsens tillstånd. 
3. gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar  



   eller samla in djur (t.ex. insekter), 
4. genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra  
   större eller återkommande organiserade arrangemang. 
 
MOTIV TILL FÖRESKRIFTER, UNDANTAG M.M. 
 
A. I punkterna A1; A4; A5; A6; C1; C2; och C3 förbjuds sådana akti- 
viteter som kan störa den naturliga utvecklingen hos vegetations- 
typer och naturskogens växter och djur. 
 
I punkt A2 förbjuds alla former av avverkningar och skogsskötsel- 
åtgärder, vilket är en förutsättning för att områdets värden ska  
bibehållas. Denna föreskrift innebär att bestämmelserna i skogs- 
vårdslagen och Skogsstyrelsens föreskrifter om bekämpning av skade- 
insekter och tillvaratagande av skadad skog ej ska gälla inom  
naturreservatet. Uppkommer insektskador på skog i anslutning till  
reservatet som en följd av att åtgärder för insektsbekämpning inte  
vidtagits inom reservatet ska frågan om ersättning bedömas enligt  
skadeståndsrättsliga regler. 
 
B. Punkterna B1-B3 medger att vissa åtgärder får vidtas i reserva- 
tet. Länsstyrelsen bedömer att nyttan med dessa åtgärder är avse- 
värd. Information om reservatet samt anläggningar för friluftslivet  
bedöms idag ofta som högst angeläget för att tillmötesgå det rör- 
liga friluftslivet. Forskning och uppföljning ingår som en naturlig  
del i reservat av denna karaktär. 
 
C. Punkterna under C inskränker allmänhetens nyttjande av området.  
Skogens träd är grunden för reservatets värde och får inte skadas.  
Matsvamp och bär får givetvis plockas i reservatet. 
 
Fordonstrafik utanför skogsbilvägen skulle utgöra en allvarlig  
störning och medföra slitageskador. 
 
C3. Förekomsten av ett flertal värdefulla, ofta rödlistade, orga- 
nismer motiverar skydd mot sådan plockning och insamling som kan  
inverka menligt på berörda populationer. Det är dock angeläget att  
undersökningar och insamlingar som förbättrar kunskapen om reser- 
vatets organismvärld kan ske. Normalt bör sådana undersökningar  
kunna medges under förutsättning att de har ett allmänt intresse,  
att undersökningsmetoden inte orsakar bestående skada och att re- 
sultaten tillgängliggörs. 
 
C4. Fler besökare i reservatet är normalt positivt. Olika organi- 
serade arrangemang kan dock, om de bedrivs i olämplig omfattning,  
på olämpligt sätt, på olämplig plats eller under olämplig tid,  
störa andra besökare och negativt påverka naturmiljön. För att  
kunna inrikta den organiserade verksamheten till en hållbar och  
miljöanpassad sådan, krävs därför tillstånd av länsstyrelsen enligt  
punkt C3. Länsstyrelsen kan då ställa villkor och anvisa passande  



plats etc. 
 
Det är tillåtet att tälta i reservatet och att elda under förut- 
sättning att man tar hänsyn och inte stör häcknings- och spel- 
platser 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. Där- 
emot får man t.ex. inte elda med delar av torrakor och stubbar  
eller liggande döda träd, s.k. lågor. 
 
ÄRENDETS HANDLÄGGNING 
 
Även efter den ekonomiska värderingen av området har det på förslag  
från markägarna skett vissa justeringar av reservatsgränserna.  
Några markägare har också utnyttjat möjligheten att sälja mer mark  
till staten än det som ingår i reservatet. Den marken vidaresäljs.  
Tre markägare i den sydvästra delen har valt att behålla marken och  
istället få s.k. intrångsersättning. 
 
Vid den slutliga remissen har det, förutom detaljsynpunkter som  
lett till vissa justeringar, också inkommit förslag på att göra  
reservatet större och att införa fler inskränkningar i jakten.  
Detta har dock inte kunnat beaktas. 
 
UPPLYSNINGAR 
 
Dispens från föreskrifter m.m. 
Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen med stöd av 7 kap  
7 § Miljöbalken medge tillstånd eller dispens från meddelade före- 
skrifter för naturreservatet. 
 
Kungörelse 
Beslutet kungörs på det sätt som gäller för författningar i allmän- 
het. Beslutet delges sakägarna enligt sändlista med delgivnings- 
kvitto. 
 
Föreskrifterna för allmänheten under avdelning C med stöd av 7 kap  
30 § miljöbalken träder i kraft omedelbart, även om beslutet över- 
klagas. 
 
Överklagan 
Beslutet kan överklagas till regeringen, Miljödepartementet, se  
bilaga 4. 
 
Beslutande 
Beslutet har fattats av landshövding Maria Norrfalk med Torbjörn  
Rynéus som föredragande. I den slutliga handläggningen deltog även  
Beate Löfvenberg plan- och beredskapsenheten, Gunilla Garbergs  
rättsenheten och Jemt Anna Eriksson miljövårdsenheten. 
 



 
 
Maria Norrfalk 
 
 
 
   Torbjörn Rynéus 
 
 
 
Bilagor: 
Bilaga 1 Översiktskarta  
Bilaga 2 Beslutskarta  
Bilaga 3 Skötselplan  
Bilaga 4 Överklagningsformulär (markägare och sakägare) 
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1. BESKRIVNINGSDEL 
 
1.1 Administrativa data 
 
Namn:   Tryssjöberget 
Objektnummer:  1002392 
Natura 2000-beteckning: Ingår ej i Natura 2000 
Län:   Dalarna 
Kommun:   Gagnef 
Arealer (enl VicNatur): Totalt 255 ha 
   Skogsmark enl vägkartan 222 ha  
   Myr 32 ha 
   Vatten 1 ha 
Bebyggelse och  
anläggningar:  Slogbod på Ershols klack 
 
1.2 Historisk och nuvarande markanvändning 
 
Skogsmark 
Laga skiftet beslutades 1804 och genomfördes 1806-1812 i Floda  
socken och 1811-1817 i Gagnefs socken. Skiftesdelningen fortsatte  
dock och resulterade i den omarrondering i Gagnefs socken som slut- 
fördes i slutet av 1990-talet. Förberedelser pågår för en omarron- 
dering även i Floda socken. 
 
Generellt sett har det moderna skogsbruket varit påfallande effek- 
tivt i kommunen. Därför är det ett rent undantag med ett så stort  
naturskogspräglat område som Tryssjöbergets naturreservat, trots  
att det även där ingår mindre hyggesytor. Skogen är ingalunda opå- 
verkad i reservatet utan den har utsatts för uttag av virke för  
husbehov, ved, kolved m.m. och skogsbete från fäbodarna. I reserva- 
tet kan man ändå träffa på tallar med mer än 300 år på nacken och  
granar äldre än 200 år. 
 
När det gäller jakt har den naturligtvis nu spelat ut sin roll för  
folkförsörjningen. Trots det kan den vara mycket viktig för dagens  
jägarkår. 
 
1.3 Beskrivning av området 
 
1.3.1 Geovetenskap 
Reservatet ligger i ett höglänt granitområde med tunna jordlager  
uppe på bergklackarna där också berget går i dagen på många stäl- 
len. Högst i hela Gagnefs kommun når Tryss klack med 493 m. Ett par  
smala sprickdalar skär igenom området och några lodytor förekommer  
i berggrunden. 
 
1.3.2 Biologi 
Det biologiska värdet är knutet till den naturskogsartade berg- 
slagsbarrskog som utmärker reservatet. Trots påverkan från den  



länge kvardröjande fäbod- och kolningsepoken står det fortfarande  
kvar tallar äldre än 300 år och granar äldre än 200 år. Kuperingen,  
myrarna och Svarttjärnen bidrar till variationen och de fina förut- 
sättningarna för t.ex. tjäder. Även de lägre delarna mellan Svart- 
tjärn och Tuna rå domineras av bergslagsnaturskog. 
 
Art   Vetenskapligt namn   Kategori 
Mossor 
Vågig sidenmossa  Plagiothecium undulatum  S3 
Mörk husmossa  Hylocomiastrum umbratum 
 S3 
Kantvitmossa  Sphagnum quinquefarium  S3 
Svampar 
Ullticka  Phellinus ferrugineofuscus S3 
Tallticka  Phellinus pini   S2 
Granticka  Phellinus chrysoloma  S1/S2 
Kötticka  Leptoporus mollis  S2 
Dropptaggsvamp  Hydnellum ferrugineum  S3 
Fåglar 
Tretåig hackspett Picoides tridactylus   VU 
 
Förekomst av rödlistade arter och signalarter, Kategorier: 
1 Rödlistade arter enligt ArtDatabanken 2005. (RE) Försvunnen,  
  (GR) Akut hotad, (EN) Starkt hotad, (VU) Sårbar, (NT) Missgynnad, 
  (DO) Kunskapsbrist. 
2 Signalarter enligt Skogsstyrelsen. (S1) Lågt signalvärde,  
  (S2) Medelgott signalvärde, (S3) Högt signalvärde. 
 
1.3.3 Kulturhistoria 
Tryssjöbergets naturreservat ligger i en trakt med starka fäbod- 
traditioner. Stigar och leder som bygger på de gamla fäbodlederna  
passerar reservatet, t.ex. leden mellan Tryssjöbodarna och Gråns- 
bodarna. Lederna ingår i ett unikt och stort ledsystem som baseras  
just på de gamla fäbodvägarna. Det finns också flera spår från kol- 
ningsepoken i form av gamla milplatser och rester av hoprasade  
kolarkojor. 
 
1.3.4 Friluftsliv 
Man kan räkna med att reservatet har stor potential för det fram- 
tida friluftslivet. Redan idag får många kontakt med reservats- 
området både sommar och vinter genom de väl utbyggda ledsystem som  
passerar området. Slogboden på Ershols klack är en tillgång liksom  
t.ex. vandringsstigen från Tryssjöbodarna upp på Tryss klack. 
 
2 PLANDEL 
 
2.1 Syfte med naturreservatet 
 
Biologisk mångfald 
Syftet är att bevara områdets naturtyper och växt- och djurliv i  



naturlig utveckling och därför skydda det från hydrologiska in- 
grepp, skogsbruk, vägbyggen och exploateringar av negativ bety- 
delse. 
 
Friluftsliv 
Tillvarata och underlätta möjligheterna till besök och naturupp- 
levelser i reservatet. 
 
Syftet ska nås genom 
- Att området lämnas till fri utveckling, där avverkning av enstaka  
  träd för att gynna friluftsliv, naturvård eller kulturvård ska  
  kunna ingå som en naturlig del i skötseln. Om det blir aktuellt  
  ska även naturvårdsbränning kunna utföras. 
- Information om reservatet. 
 
2.2 Prioritering mellan bevarandevärden 
 
Reservatet har stora möjligheter att utveckla både de biologiska  
värdena och värden för friluftsliv utan att konflikter ska behöva  
uppkomma. Om nya leder eller anläggningar planeras ska de anpassas  
så att de inte inkräktar för mycket på de biologiska värdena. 
 
Det motorburna friluftslivet bör inte ta i anspråk ytterligare  
delar av reservatet. 
 
2.3 Skötselområden med kvalitetsmål och åtgärder 
 
Skötselområde 1, all skog i reservatet utom en detaljåtgärd under  
skötselområde friluftsliv. Skog med fri utveckling. 
 
Beskrivning av området 
Omfattar både de naturskogsartade delarna, stråket med tallungskog  
och de avverkade delarna. 
 
Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus 
Naturskog, vilket naturligtvis kommer att ta lång tid i de avver- 
kade delarna. 
 
Skötselåtgärder 
Fri utveckling som kommer att förstärka naturskogskaraktären.  
Naturvårdsbränning kan bedömas som önskvärd för någon del av detta  
stora reservatsområde. Det blir dock knappast aktuellt inom den  
närmaste 10-årsperioden eftersom det finns flera andra reservat där  
bränning är viktigare. 
 
Skötselområde 2, alla myrområden. Våtmarksområden med fri utveck- 
ling 
 
Beskrivning av området 
Reservatet innehåller tre öppna myrar - runt Svarttjärn, söder om  



Ershols klack och vid sydspetsen på reservatet. Därtill kommer att  
antal småmyrar varav några smala, ekologiskt viktiga kärrstråk med  
gräs, starr, tråd tåg och jungfru marie nycklar. 
 
Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus 
Oskadade våtmarker. 
 
Skötselåtgärder 
Fri utveckling. 
 
Skötselområde 3: Friluftsliv 
 
Beskrivning 
Här finns goda möjligheter för friluftsliv både via det välorgani- 
serade ledsystemet och fria strövtåg genom obrutna skogar. Det  
finns både vandringsleder, en mountainbikeled, en skidled och en  
skoterled genom reservatet. Se skötselkartan. 
 
En zonindelning föreslås så att hela östra delen, öster om Svart- 
tjärn, prioriteras för fria strövtåg. Eventuella nyetableringar av  
stigar och leder förläggs då till andra delar av reservatet. 
 
Kvalitetsmål 
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda: 
- Slitaget längs lederna inte blir för omfattande. 
- Trafiken med motorfordon begränsas till snöskoter längs skoter- 
  leden. 
 
Skötselåtgärder 
 
Löpande skötsel 
Lederna bör även fortsättningsvis skötas av Friluftsfrämjandet. 
 
Två detaljåtgärder 
- Vid triangelpunkten på Tryss klack informeras om höjdnivån genom  
  att den knackas in direkt på berghällen, 493 m. 
- Vid den östra höjden på Tryss klack tar man bort några enstaka  
  granar för att förbättra utsikten österut. 
 
Några framtidsförslag 
En komplettering med några specifika vandringsstigar för att under- 
lätta för besökare i reservatet är önskvärd på längre sikt och där  
skulle kunna ingå: 
 
i första hand 
Två korta uppmålade anslutningsstigar från vägslutet vid Ershols  
klack, en mot SO till stigen mellan Tryssjöbodarna och Hålbodarna  
och en mot SV till stigen över Ershols klack. 
 
i andra hand 



En kort uppmålad stig från stigslutet på toppen av Tryss klack mot  
NO till den östra toppen av Tryss klack, en stig som i en framtid  
skulle kunna sammanbindas med stigen över Ershols klack via Klip- 
klacken och därigenom skapa en rundslinga i reservatet. 
 
Besökare till reservatet 
Besökare ska i första hand hänvisas till vägslutet vid Ershols  
klack. Där finns redan möjligheter att ställa upp några bilar. För- 
utom en informationstavla om reservatet bör man möjligen sätta upp  
en skylt med uppmaningen att parkera så att eventuella virkesbilar  
kan vända. 
 
Längs Bästenvägen bör en hänvisningsskylt sättas upp förslagsvis  
med texten "Tryssjöbergets naturreservat 2 km" där vägen går in mot  
Ershols klack. 
 
Vid Klipvägens slut väster om reservatet kan en enkel skylt sättas  
upp med text av typen "Tryssjöbergets naturreservat 100 m" och en  
skylt med "Tryss klack 1 km" (alternativt 700 m). 
 
Vindskyddet på Ershols klack 
Friluftsfrämjandet bör även fortsättningsvis ha ansvaret för slog- 
boden. 
 
Gränsmarkering 
Ansvaret för målning av reservatsgränsen ligger på Länsstyrelsen. 
 
3 JAKT OCH FISKE 
 
Reservatsföreskrifterna innehåller inga restriktioner för jakt  
eller fiske utom för jakttorn och uttransport av vilt. 
 
4 DOKUMENTATION OCH UPPFÖLJNING 
 
Dokumentation 
Förvaltaren ansvarar för att dokumentera alla nyskapande åtgärder  
och restaureringar. Förvaltaren ska även dokumentera underhålls- 
åtgärder samt tillsyn av friluftsanläggningar. 
 
Uppföljning 
Kvalitetsmål 
Uppföljning av de kvalitetsmål som angetts i skötselplan ska göras  
som underlag för utvärdering av om syftet med reservatet uppnås.  
Uppföljningen genomförs av funktionen för områdesskydd vid läns- 
styrelsen. 
 
Övriga skötselåtgärder 
Förvaltaren ansvarar för att följa upp genomförda skötselåtgärder. 
 
5 REVIDERING AV SKÖTSELPLANEN 



 
Skötselplanen gäller tills vidare och revideras då uppföljningen  
indikerar att behov finns, eller om skötselplanen i övrigt är in- 
aktuell. 
 
6 SAMMANFATTNING AV PLANERADE SKÖTSELÅTGÄRDER 
 
Skötselåtgärd    Prioritet Finansiering  
Målning av stigar   2   Reservatsanslag 
Informationsskylt  1  Reservatsanslag 
Bränning   3  Reservatsanslag 
Markering av höjdnivån på 2  Reservatsanslag 
Tryss klack 
Uthuggning vid Ö Tryss klack 2  Reservatsanslag 
Uppföljning av skötselåtgärder   Reservatsanslag 
Uppföljning av kvalitetsmål   Reservatsanslag 
 
Bilaga: 
Skötselkarta 


