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LEKSANDS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESDATUM
2000-10-31, § 79 DNR: 99/109 (2029)

BILDANDE AV NATURRESERVATET KLIBERG
Klibergets östsida består av en större brant och flera mindre
bergbranter och rasmarker. Längs brantfoten löper en sänka som
bildats genom isälvserosion. I brantaste delen står enstaka
asp, björk och torrgran. Uppe på berget har barrskogen delvis
naturskogskaraktär med döende träd och lågor.
Fram till början av 60-talet häckade pilgrimsfalk i branten.
Under de senaste åren har Leksands fågelklubb utplacerat pilgrimsfalksungar i berget med syfte att återetablera den svenska stammen.
Ändamålet med reservatet är att skapa goda förutsättningar
till föryngring hos de fågelarter som föredrar denna naturtyp,
samt att skydda ett relativt orört stycke skogsmark. Syftet
ska uppnås genom att området lämnas för fri utveckling, förutom den del av branten som fåglarna behöver för inflygning.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN BESLUTAR
att med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken att förklara det område,
som markerats på bifogad beslutskarta, som naturreservat.
att naturreservatets namn skall vara Kliberg.
att för området skall gälla de föreskifter enligt 7 kap §§ 5,
6 och 30 miljöbalken samt § 3 förordning (SFS 1998:1252)
om områdesskydd enligt miljöbalken, vilka anges i handlingarna.
------Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga.
-----------------LEKSANDS KOMMUN
BESLUT
Miljökontoret
Åsa Rydell
2000-10-31

BILDANDE AV KLIBERGS NATURRESERVAT
BESLUT
Leksands miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar med stöd av 7
kap 4 § miljöbalken att förklara det område, som markerats på
bifogad beslutskarta som naturreservat, med föreskrifter och
skötselplan som anges i det följande.
BESKRIVNING AV OMRÅDET OCH SKÄLEN FÖR BESLUT
Klibergets östsida består av en större brant och flera mindre
bergbranter och rasmarker. Längs brantfoten löper en sänka som
bildats genom isälvserosion. I brantaste delen står enstaka
asp, björk och torrgran. Uppe på berget har barrskogen delvis
naturskogskaraktär med döende träd och lågor.
Fram till början av 60-talet häckade pilgrimsfalk i branten.
Under de senaste åren har Leksands fågelklubb utplacerat pilgrimsfalksungar i berget med syfte att återetablera den svenska stammen.
SYFTE
Ändamålet med reservatet är att skapa goda förutsättningar
till föryngring hos de fågelarter som föredrar denna naturtyp,
samt att skydda ett relativt orört stycke skogsmark. Syftet
ska uppnås genom att området lämnas för fri utveckling, förutom den del av branten som fåglarna behöver för inflygning.
FÖRESKRIFTER
Föreskrifter med stöd av 7 kap 5 § miljöbalken, om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden inom reservatet. Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att:
1. uppföra byggnad eller anlägga väg,
2. bedriva täkt, spränga, gräva, utfylla, tippa eller anordna
upplag,
3. anlägga mark- eller luftledning,
4. avverka eller utföra annan skogsvårdande åtgärd utöver vad
som anges i bifogad skötselplan,
5. skada örter, mossor, lavar eller svampar, växande eller
döda, stående eller ikullfallna träd och buskar,
6. göra upp eld,
7. framföra motordrivet fordon i terrängen,
8. tillföra kalk, skogsgödsla eller använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel.
Punkterna nr 4 och nr 8 innebär att bestämmelserna i 29 §
skogsvårdslagen om bekämpning av skadeinsekter ej skall gälla

inom reservatet. Uppkommer insektsskador på skog utanför naturreservatet som följd av att - i enlighet med föreskrifterna
- åtgärder för att förebygga eller bekämpa insektsspridning
inte vidtagits inom reservatet, bedöms frågan om ersättning
enligt skadeståndsrättsliga regler.
För att tillgodose syftet med reservatet förpliktas med stöd
av 7 kap 6 § miljöbalken ägare och innehavare av särskild rätt
till fastigheten att tåla sådana intrång i reservatet som:
1. utmärkning och information om reservatet.
2. åtgärder och anordningar för pilgrimsfalkprojektet.
Med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken, om rätten att färdas och
vistas i reservatet, är det utöver vad som annars gäller inte
tillåtet att:
1. skada mark och vegetation,
2. störa djurlivet,
3. göra upp eld,
4. framföra motordrivet fordon.
Med stöd av 3 § förordning (SFS 1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken fastställer kommunen de mål och riktlinjer
som framgår av den till beslutet hörande skötselplanen. Förvaltare för reservatet skall vara Leksands kommun, miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
ÄRENDETS BEREDNING
Skogsvårdsstyrelsen har klassat delar av det aktuella området
som nyckelbiotop. I samband med en avverkningsanmälan kontaktade markägaren miljökontoret för att erhålla råd avseende områdets framtida skötsel. Härvid har en ömsesidig önskan att
skydda området påtalats. Efter en fältvandring i området har
markägaren och kommunens naturvårdare kommit överens om en
lämplig intrångsersättning. Denna ersättning finansieras av
Leksands naturvårdsfond.
Detta beslut har upprättats av miljökontoret i Leksands kommun. I den slutliga handläggningen av ärendet har även synpunkter från SGU, skogsvårdsstyrelsen, Leksands kommuns byggnadsnämnd, skogs- och jordbrukskommitté och plankommitté samt
Leksands fågelklubb, Leksands naturskyddsförening och stiftelsen Leksands naturvårdsfond och Leksands jaktvårdskrets inhämtats.
Bilagor:
1. Intrångsavtal
2. Hur man överklagar (blankett)

*********************************
SKÖTSELPLAN
KLIBERGS NATURRESERVAT
1. Syfte med säkerställande och skötsel av objektet
Ändamålet med reservatet är att skapa goda förutsättningar
till föryngring hos de fågelarter som föredrar denna naturtyp,
samt att skydda ett relativt orört stycke skogsmark. Syftet
ska uppnås genom att området lämnas för fri utveckling, förutom den del av branten som fåglarna behöver för inflygning.
2. Beskrivning av skyddsobjektet
2.1 Administrativa data
Objektnamn
Objektnummer
Skyddsform
Län
Kommun
Församling
Areal
Fastighet
Lägesbeskrivning

Karta
Markägarkategori
Förvaltare
Markslag och naturtyp,
ha
Naturgeografisk region
RUBIN-kordinater

Klibergs NR
Naturreservat
Dalarna
Leksand
Leksand
ca 3 ha
Mjälgen 17:14
Kliberg ligger drygt en mil väster om
Leksands Noret, 1 km söder om Råbäcks
fäbodar.
Ekonomiska kartan 13469
Privat
Miljökontoret, Leksands kommun
Bergbrant ca 1 ha och barrskog ca 2 ha
Sydligt boreala kuperade områden
13E6j2517

2.2 Historisk och nuvarande markanvändning
Skogen i den branta sluttningen och själva branten har fått
stå orörd, förmodligen p.g.a den besvärliga terrängen. Övriga
delar av reservatet har antagligen varit relativt påverkade av
människor och djur eftersom tre olika fäbodställen finns i
närheten. Idag nyttjas marken främst för skogsbruk och jakt.
2.3 Beskrivning av bevarandevärden
Bergbranten representerar en naturtyp som det för övrigt inte
finns gott om i Leksands kommun. Senast kända pilgrimsfalkhäckning i kommunen var i Klibergsbranten på 1960-talet. Sedan
1994 placerar Leksands fågelklubb ut falkar i branten. Den
grandominerade barrskogen i reservatets östra del innehåller
en hel del död ved och lågor och är klassad som nyckelbiotop.

3. Indelning i skötselområden
Reservatet delas in i två skötselområden, område A utgörs av
de brantaste delarna och område B består av resterande yta.
4. Mål och föreskrifter för skötselområden
Skötselmål
Målet är att hela området skall utvecklas mot ett naturskogsområde. Hela område B skall lämnas för fri utveckling. Inom
område A får enstaka träd tas ner om det krävs för falkprojektets verksamhet, inför varje åtgärd skall samråd med förvaltaren ske.
Skogsbrand
Alla bränder, även de som startat genom blixtantändning, skall
släckas enligt gällande brandlagstiftning. Av hänsyn till naturvärdena är det inte bråttom att släcka en uppkommen brand.
Vid sådana tillfällen är det önskvärt att brandmyndigheten
efter eget beslut tillåter elden att bränna av en del av reservatet. Detta under förutsättning att det inte innebär några
släckningstekniska hinder eller extra kostnader. Om brand uppstår skall brandfältet lämnas för fri utveckling efter släckningen.
6. Friluftsliv och turism
Syftet med reservatet är främst att bevara skogen och de goda
föryngringsmöjligheterna för pilgrimsfalken.
Åtgärder för friluftslivet och turismen är uppsättning av en
informationstavla.
7. Dokumentation och uppföljning
Tillsyn av föreskrifter.
8. Kostnader och finansiering
Naturvårdsförvaltaren utför förvaltning inom ramen för ordinarie budget.
Engångsåtgärd:
Utmärkning av reservatet.
Informationstavla.
Naturvårdsförvaltare är miljö- och hälsoskyddsnämnden. Två
dagsverken/år beräknas åtgå för skötsel.
*********************************
AVTAL OM UPPLÅTELSE
Med anledning av bildandet av naturreservatet Kliberg i Leksands församling i Leksands kommun, Dalarnas län, har Leksands

Bilaga

kommun genom Miljö- och hälsoskyddsnämnden, träffat följande
avtal med markägaren, avseende del av fastigheten Mjälgen
17:14, kallat Kliberg.
Reservatsbeslut/medgivande
Leksands kommun skall meddela reservatsbeslut med skötselplan
av den lydelse och omfattning som framgår av Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till beslut. Markägaren medger att att
naturreservatet får bildas i enlighet med förslaget.
Reservatsbeslutet, liksom detta avtal,innebär inte någon förändring av markägandet. Nuvarande markägares ägorätt kvarstår
således och får även efter reservatsbeslutet utövas, dock med
de inskräkningar som reservatsföreskrifterna medför.
Ersättning
Markägaren erhåller 40.000:- som engångsersättning för det intrång som reservatsföreskrifterna innebär. Detta gäller för
all framtid.
Prövning enligt Miljöbalken, MB 31:33
Prövning enligt MB 31:33 har skett. Markägaren förklarar att
fastigheten ej besväras av oinskrivna rättigheter som strider
mot reservatsföreskrifterna.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, ett för
vardera markägaren och Leksands miljö- och hälsoskyddsnämnd.
Leksand den 27 juli 1999

Markägare:

Anders Forssell

För Leksands kommun:

Bo Pettersson/ordf. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden

