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DNR: 98/085 § 40 
 
BILDANDET AV NATURRESERVATET NYBODALEN 
 
Ändamålet med reservatet är att skydda ett sammanhängande löv- 
skogsområde med öppna betesmarker, raviner och mindre vatten- 
speglar. Syftet är också att skapa ett tilltalande strövområde 
för närboende, skolklasser och tillfälliga besökare. 
 
En fortsatt beteshävd skall eftersträvas. Delar av ravinerna 
kommer att hävdas med slåtter. Lövträd skall vara domineran- 
de träslag. Det innebär att utbredningen av gran och tall kom- 
mer att kontrolleras. 
 
Odlingsrösen och andra kulturhistoriskt värdefulla inslag inom 
området skall vårdas. 
 
--------- 
 
Nämnden anser att det i skötselplanen under punkten 1.2.1 Hävd 
av skogsmarken , sista stycket, skall göras ett tilllägg: "Om- 
rådet omfattas inte heller av några krav avseende trädslags- 
sammansättningen". 
 
--------- 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 
 
att med stöd av 7 § naturvårdslagen (1964:822, omtryckt 1991: 
641) förklara ett område, som avgränsas med innerkanten av en 
kraftigt punktstreckad linje på bifogad beslutskarta (bilaga 
2), som naturreservat. 
 
Naturreservatets namn skall vara Nybodalen. 
 
att punkten 1.2.1 Hävd av skogsmarken i skötselplanen skall ha 
lydelsen: "Inom skötselplaneområde E, äger markägaren rätt att 
utföra vedhuggning och uttag av enstaka timmerträd. Kalavverk- 
ning är däremot ej tillåten. Tillstånd att uppföra ängslada 
inom området medgives. Området omfattas inte heller av några 



krav avseende trädslagssammansättningen". 
 
att för området skall gälla de föreskrifter enligt 8-10 §§ na- 
turvårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen (1976:484 om- 
tryckt 1987:939, 9 § därefter ändrad 1991:1165) vilka anges i 
handlingarna. 
 
--------- 
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BILDANDET AV NATURRESERVATET NYBODALEN 
(8 bilagor) 
  
BESLUT 
 
Leksands miljö- och hälsoskyddsnämnd förklarar med stöd av 
7 § naturvårdslagen (1964:822, omtryckt 1991:641) ett område, 
som avgränsas med innerkanten av en kraftigt punktstreckad 
linje på bifogad beslutskarta (bilaga 2), som naturreservat. 
 
Naturreservatets namn skall vara Nybodalen. 
 
Ändamålet med reservatet är att skydda ett sammanhängande löv- 
skogsområde med öppna betesmarker, raviner och mindre vatten- 
speglar. Syftet är också att skapa ett tilltalande strövområde 
för närboende, skolklasser och tillfälliga besökare. 
En fortsatt beteshävd skall eftersträvas. Delar av ravinerna 
kommer att hävdas med slåtter. Lövträd skall vara ett domine- 
rande trädslag. Det innebär att utbredningen av gran och tall 
kommer att kontrolleras. 
Odlingsrösen och andra kulturhistoriska värdefulla inslag inom 
området skall vårdas. 
För området ska följande föreskrifter gälla enligt 8-10 § na- 
turvårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen (1976:484 om- 
tryckt 1987:939, 9 § därefter ändrad 1991:1165) vilka anges 
nedan. 
 
A. FÖRESKRIFTER MED STÖD AV 8 § NATURVÅRDSLAGEN OM INSKRÄNK- 
   NINGAR I RÄTTEN ATT FÖRFOGA ÖVER FASTIGHET INOM RESERVATET 
 
Utöver vad som gäller i övrigt är det förbjudet att 
 
1.  uppföra byggnad eller anläggning, såsom väg, vändplan  
    eller P-plats förutom inom de områden som anges i bifogad 
    skötselplan, bil. 3, 
2.  spränga, gräva, schakta, muddra, utfylla, tippa, dämma, 
    dika eller skyddsdika. Undantag, skall gälla naturvårds- 



    förvaltare vid skötsel och/eller förvaltning i enlighet 
    med skötselplanen. Undantag gäller också inom ett mindre 
    område tillgängligt för etablering av friluftsanlägg- 
    ningar, kallad området "D" i bifogad skötselplan, bil. 3 
3.  bedriva täkt av berg, sten, grus, sand, silt, lera, mat- 
    jord, torv eller vass, 
4.  anlägga mark- eller luftledning, 
5.  anordna upplag. Undantag gäller för friluftsområdet, 
    kallad "D" i bifogad skötselplan, 
6.  röja, gallra, avverka, markbereda, plantera, så eller ut- 
    föra annan skogsvårdande åtgärd utöver vad som anges i 
    skötselplanen, bilaga 3, 
7.  skada växande eller döda, stående eller ikullfallna träd 
    och buskar, gräva upp eller plocka örter, mossor, svampar 
    och lavar utöver vad som anges i skötselplanen, bilaga 3, 
8.  göra upp eld (annat än på anvisad plats), 
9.  framföra motordrivet fordon i terrängen. Undantag skall 
    gälla naturvårdsförvaltare vid tillsyn och/eller förvalt- 
    ning samt markägare vid underhåll av befintliga vägar och 
    anläggningar i enlighet med skötselplanen. Undantag gäl- 
    ler också för skötsel och underhåll av kraftledningsgatan 
    som passerar området samt för djurhållare och jordbrukare 
    inom reservatet, 
10. tillföra kalk, skogsgödsel eller att använda kemiska eller 
    biologiska bekämpningsmedel. 
 
B. FÖRESKRIFTER MED STÖD AV 9 § NATURVÅRDSLAGEN ANGÅENDE 
   MARKÄGARES OCH ANNAN SAKÄGARES SKYLDIGHET ATT TÅLA VISST 
   INTRÅNG 
 
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förplik- 
tas att tåla de restriktioner som krävs enligt bifogad skötsel- 
plan (bilaga 3), samt att tillåta att följande anordningar ut- 
förs och att åtgärder vidtas för att tillgodose ändamålet med 
reservatet: 
 
1. Uppförande och underhåll av anläggning eller anordning för 
   allmänhetens friluftsliv, nämligen gränsmarkering för reser- 
   vatet, parkeringsplats, stigar, anslagstavlor och rastplat- 
   ser, vars läge är markerade på bifogad karta, bilaga 1. 
2. Skötsel av betesmarker och hackslåtterängar, innefattande 
   betesdrift, röjning, upprättande och underhåll av stängsel 
   och andra anordningar för djurhållning. 
 
C. FÖRESKRIFTER MED STÖD AV 10 § NATURVÅRDSLAGEN OM VAD ALL- 
   MÄNHETEN HAR ATT IAKTTAGA INOM RESERVATET 
 
Utöver vad som gäller i övrigt, är det förbjudet att 
 
1.  göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål 



2.  skada växande eller döda, stående eller ikullfallna träd 
    och buskar. Det är också förbjudet att gräva upp örter, 
    mossor, lavar eller svampar, 
3.  fånga eller insamla djur, 
4.  framföra motordrivet fordon i terrängen. Undantag skall 
    gälla naturvårdsförvaltare vid tillsyn och/eller förvalt- 
    ning samt markägare och elverkets underhållspersonal, 
5.  göra upp eld (annat än på anvisad plats), 
6.  inplantera för området främmande växt- eller djurart. 
                                                                                            2 
D. FÖRESKRIFTER MED STÖD AV 9 § NATURVÅRDSFÖRORDNINGEN 
   RÖRANDE NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN AV RESERVATET 
 
1. Leksands kommun fastställer de föreskrifter om naturvårds- 
   förvaltningen m.m., vilket framgår av skötselplanen, bi- 
   laga 3. 
2. Naturvårdsförvaltaren skall vara Leksands kommun, miljö- 
   och hälsoskyddsnämnden 
 
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 
 
Motivering till beslutet: 
Det aktuella området utgör en för kommunen särskilt intressant 
naturtyp som kan påverkas negativt av annan markanvändning. 
Med nämnda föreskrifter och bifogad skötselplan (bilaga 3), 
säkerställs områdets sociala, estetiska, kulturella och natur- 
vetenskapliga värden. 
Genom att anlägga en vandringsled mellan Nybodalen och Diger- 
berget och på så sätt koppla samman två reservatsområden som 
vart och ett representerar helt skilda naturtyper, säkerställs 
också ett ur närboendemiljö- och ur turist synpunkt värdefullt 
grönområde i en välbesökt del av kommunen. 
 
Handläggning av ärendet: 
Leksands kommun har under 1996 och 1997, varit i kontakt med 
områdets markägare och beskrivit de naturvården som finns i 
området. Markägarna har spontant varit intresserade av att 
skydda området. De vill utöver möjligheten att stycka av tom- 
ter längs vägen som avgränsar området mot norr, ges utrymme 
för etablering av en friluftsverksamhet inom ett avgränsat om- 
råde i anslutning till banvallen, samt ha möjlighet att sköta 
de betade ängarna med stängsling och röjning. 
För övrigt finns ej några invändningar mot reservatsbildningen. 
Samråd och underhandskontakter har också genomförts med läns- 
styrelsen och övriga sakägare. 
 
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
 
Reservatsbildningen är ett försök att upprätthålla hävden av 
de marker som ännu i dag är öppna. 



Odlingsrösen och andra kulturhistoriska minnesmärken ger områ- 
det höga estetiska värden. Floran i lövskogen och ängs- och  
hagmarken är också intressant. Genom att bilda naturreservatet 
Nybodalen påtalas vikten av att betesmarkerna bevaras. Förval- 
taren av reservatet, dvs Leksands kommun har möjlighet att när 
arbetsmarknadsläget så tillåter, medverka ill att hålla mar- 
kerna och stängsel i gott skick. 
Om hävden upphör och skogen återerövrar markerna, blir området 
en lövskog med mycket höga naturvärden. Detta beror på att  
barrskogen ej skall tillåtas ta överhand. Döende och ikullfall- 
na lövträd kommer också att lämnas kvar i terrängen. 
Motorfordonstrafiken genom området blir genom reservatsföre- 
skrifterna reglerad. Det innebär också ett ökat skydd för flo- 
ra och fauna. 
Eftersom delar av reservatet kommer att användas för att främja 
turismen i området, kan allmänhetens intresse för Nybodalen och 
den marktyp som sänkan representerar, förväntas öka. 
Informationstavlor som beskriver Nybodalens särskilda naturvär- 
den skall sättas upp. Detta för förhoppningsvis till följd att 
motsvarande områden på andra platser blir bevarade och vårdas 
på ett sätt som gagnar växt- och djurlivet. 
 
Länsstyrelsen har 1992-07-06 delegerat rätten att inrätta na- 
turreservat(Dnr 231-7140-92) till Leksands kommun. 
 
Detta beslut har fattats av miljö- och hälsoskyddsnänmden i 
Leksands kommun. 
 
I den slutliga handläggningen av ärendet har även synpunkter 
från skogsvårdsstyrelsen, länsstyrelsen, Leksands kommun bygg- 
nadsnämnden, skogs- och jordbrukskommittén och plankommittén  
samt Leksands fågelklubb, Leksands naturskyddsförening, Lek- 
sands jaktvårdskrets och Tällbergs byalag inhämtats. 
 
Bilagor: 
1. Översiktskarta 
2. Beslutskarta 
3. Skötselplan 
4. Registeruppgifter 
5. Fastighetsregister 
6. Intrångsersättnigs-/upplåtelseavtal 
7. Hur man överklagar (blankett) 
 
********************************* 
 
SKÖTSELPLAN     Bilaga 3 
 
NATURRESERVATET NYBODALEN 
 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 



 
I        Allmän beskrivning 
 
1.       ADMINISTRATIVA DATA 
 
2.       GRUNDEN FÖR BESLUTET SAMT FÖRESKRIFTER 
 
3.       ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 
3.1      Naturförhållanden 
3.2      Kulturhistoriska förhållanden 
3.3      Nuvarande markanvändning 
3.4      Tillgänglighet 
3.5      Slitage- och störningskänslighet 
3.6      Källuppgifter 
 
II       Plandel 
 
1.       DISPOSITION OCH SKÖTSEL AV MARK OCH VATTEN 
1.1      Övergripande mål 
1.2      Generella riktlinjer och åtgärder 
1.2.1    Hävd av skogsmarken 
1.2.2    Hävd av jordbruksmarken 
1.2.3    Hävd av våtmarken 
1.2.4    Hävd av övrig mark 
1.2.5.1  Faunavård 
1.2.5.2  Jakt 
1.2.5.3  Fiske 
1.2.5.4  Insektsangrepp 
1.2.6    Floravård 
1.2.7    Brand 
1.2.8    Märkning av reservatsgränser 
 
2.       ANORDNINGAR FÖR ALLMÄNHETEN 
2.1      Övergripande mål 
2.2      Riktlinjer och åtgärder 
2.2.1    Information 
2.2.2    Parkeringsplats 
2.2.3    Leder och stigar 
2.2.4    Byggnader 
2.2.5    Övriga anordningar 
 
3.       TILLSYN 
 
4.       FINANSIERING AV NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN 
 
SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET NYBODALEN, LEKSANDS KOMMUN 
 
I        Allmän beskrivning 
 
1.       ADMINISTRATIVA DATA 



         (Se registeruppgift) 
 
2.       GRUNDEN FÖR BESLUTET SAMT FÖRESKRIFTER 
         (Se reservatsbeslutet) 
 
3.       ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 
 
3.1      Naturförhållanden 
Nybodalen har tidigare brukats som jordbruksmark. Här finns 
rester av hackslogar, beteshagar och små åkerlappar. När häv- 
den upphörde vandrade skogen in. Lövträden dominerar. Det är 
främst björk, al och hägg som etablerat sig i området. Rönn, 
fläder och skogsolvon trivs också i den skyddade dalgången. 
Granen har ännu ej fått ett grepp över de igenväxande mar- 
kerna och bottenskiktet domineras av bl.a. blåsippor. Floran 
i betesmarkerna domineras av olika gräs, men i kantzonen 
kring odlingsrösen och skogsdungarna finns en större örtrike- 
dom. 
Två utgrävda små dammar finns i anslutning till den bäck som 
slingrar sig fram i botten på ravinen. Under stora delar av 
året är bäckfåran torrlagd. 
Dammarna är vattenfyllda under våren och sommaren och såväl 
grodor som den större vattensalamandern reproducerar sig i 
Nybodalen. 
Fågellivet i Nybodalen är mycket rikt. Området domineras av 
trastar, men lite varstans kan man höra skönsjungande arter 
som gärdsmyg, flugsnappare, härmsångare, svarthätta m.fl. 
Flera fågelarter som är beroende av gammal eller murken ved 
finns i området. 
Den vitryggiga hackspetten var observerad i området till 
långt in på 1970-talet. I dag kan man höra större och mindre 
hackspett, gröngöling, spillkråka och göktyta i lövskogen. 
Rådjur, älg, hare, ekorre och hermelin, lämnar ständigt spår 
efter sig i området. 
Insektslivet i Nybodalen är outforskat, men framför allt 
kring odlingsrösena och i skogskanten kan man hitta många 
olika fjärilsarter. Såväl amiral som påfågelöga, sorgmantel 
och tistelfjäril flög omkring bland vädd och rödklint under 
en inventering sommaren 1996. 
 
3.2      Kulturhistoriska förhållanden 
Tidigare fanns en bosättning i Nybodalens norra del. Rester- 
na av såväl mangårdsbyggnad som uthus med matkällare finns 
kvar. 
Den regelbundna hävden av ängs- och hagmarken upphörde någon 
gång i mitten av detta sekel. 
En gammal körväg som för länge sedan användes som förbindel- 
se mellan Tällberg och byarna söderut, är fortfarande bruk- 
bar. 
Två mindre dammar handgrävdes någon gång i början på detta 



sekel av en man vid namn Engvall. 
 
3.3      Nuvarande markanvändning 
I dag används området sporadiskt av Klockargården och andra 
hotell som utflyktsmål. 
Vintertid händer det att hotellens gäster passerar genom da- 
len i slädpartier. 
Många andra naturvänner förlägger också gärna promenader och 
skidturer hit. 
Tällbergsområdet är mycket rikt på hästar och en tränings- 
bana för travhästar har anlagts väster om reservatet på Frö- 
stads skifte. Ett relativt omfattande ingrepp på naturmiljön, 
ett dike runt travbanan håller på att växa igen och naturen 
återtar förlorad terräng. Travhästarna bidrar till att hålla 
de små ängslyckorna öppna och i framtiden kommer sannolikt 
hästarna att vara de huvudsakliga markhävdarna i området. 
En besättning med köttdjur betar sedan många år i området 
söder om Nybodalen. Det är synnerligen angeläget att djur- 
hållarna stimuleras och stöttas att fortsätta med sin verk- 
samhet. 
Den gamla körvägen hålls öppen av såväl fotgängare som av 
hästfolket. 
Elverket har anlagt en transformator-/fördelningsstation i 
Nybodalen. Den berörs ej av reservatsbestämmelserna, men 
ledningsgatorna kommer att underhållas på ett ur naturvårds- 
synpunkt varsamt sätt. 
 
3.4      Tillgänglighet 
Nybodalen ligger på gångavstånd från flera av hotellen i 
Tällberg. 
Skolan ligger också i närheten och för övrigt finns det bil- 
väg fram till Nybodalen. Man kan utan besvär parkera intill 
Elverkets anläggning. 
Området är också lättillgängligt och en enkel gångstig med 
informationstavlor har iordningställts. 
 
3.5      Slitage- och störningskänslighet 
Nybodalen har sedan århundraden brukats och det planerade 
reservatet kommer ej att öka störningen på växt- och djur- 
livet i området. Den verksamhet som kommer att bedrivas som 
en form av äventyrsprogram via hotellen, skall begränsas 
till givna ytor inom reservatet och bedöms inte heller skada 
de ambitioner som Leksands Natur och Hälsoskyddsnämnd har 
med reservatsbildningen. Tvärt om eftersträvar man en hög 
besöksfrekvens för att öka allmänhetens kunskap om de fan- 
tastiska värden som lövskogens landskap besitter. 
 
3.6      Källuppgifter 
Uppgifterna om Nybodalen är hämtade från Klockar Pelle Sand- 
berg, Lars Sandberg och Birgitta Fröstad. 



 
II       Plandel 
 
1.       DISPOSITION OCH SKÖTSEL AV MARK OCH VATTEN 
 
1.1      Övergripande mål 
Syftet med Nybodalens naturreservat är att för all framtid 
bevara en livskraftig fauna och flora i ett lövskogsområde 
och hagmarkslandskap inom ett av kommunens mest välbesökta 
ströv- och turistområden. 
 
1.2      Generella riktlinjer och åtgärder 
Skogsavverkning utöver vad som krävs för att hålla hagmarken 
och stigarna samt samlings- och arrangemangsplatserna öppna, 
skall ej tillåtas. Undantag gäller för barrträd som ej skall 
tillåtas utgöra mer än 20 % av det totala trädinslaget utom 
inom ett skötselplaneområde. 
Reservatsbestämmelserna upphör att gälla inom det område som 
ges utrymme för en framtida bostadsbyggnation i samband med 
att en bygglovsansökan inlämnas. Berört område betecknas som 
område "H" på kartan över skötselplaneområdena. 
Byggnation av fasta arrangemang för de s.k. "Äventyrsarran- 
gemangen" inom området betecknat "D" på kartan över skötsel- 
planeområden beslutas av markägaren, men skall ske i samråd 
med naturvårdsförvaltaren. 
 
1.2.1    Hävd av skogsmarken 
Lövskogen, skötselplaneområde "A" skall inom större delen av 
reservatet lämnas för fri utveckling. Döende träd är oerhört 
livgivande och lämnas överlag orörda. Gran och tall skall ej 
ges utrymme att utgöra mer än 20% av det totala skogsbestån- 
det. Barrträden gallras och tillfaller markägaren när de  
blir för många. De får också fällas omkull och lämnas på  
marken. Undantag från ovanstående gäller för en granplante- 
ring nämnd "C" på kartan över skötselplaneområden. Där skall 
skogen tillåtas att utvecklas fritt. 
Skogen inom området som avsatts för s.k. "Äventyrsprogram", 
skötselplaneområde "D" skall i princip lämnas för fri utveck- 
ling, men när avverkning måste utföras för att möjliggöra an- 
läggning och arrangemang, får den ske efter samråd med natur- 
vårdsförvaltaren. 
Ravinområdet närmast de s.k. "Engvalls dammar", nämnt skötsel- 
område "B", för gallras och röjas eftersom man här, tillsam- 
mans lokalbefolkningen, eftersträvar att återuppta den tidiga- 
re hackslåttern. 
Inom skötselplaneområde "E", äger markägaren rätt att utföra 
vedhuggning och uttag av enstaka timmerträd. Området omfattas 
inte heller av några krav avseende trädslagssammansättningen. 
Kalavverkning är däremot ej tillåten. Tillstånd att uppföra  
ängslada inom området medgivs. 



 
1.2.2     Hävd av jordbruksmarken 
Inga former av bekämpningsmedel eller konstgödsel får användas 
inom reservatet. 
Betesmarkerna får inte heller plöjas eller besås. 
Markerna får slås och betesputsas. Om de slås skall skörden 
forslas bort. 
Inom reservatet sker stängsling med eltråd. 
Buskar och träd inom jordbruksmarken betecknad "F" på kartan 
över skötselplaneområdena lämnas för fri utveckling utom där 
djurhållaren eller markägaren bedömer att den högre vegeta- 
tionen inverkar negativt på betesmarken. 
Marken inom skötselplaneområde "G" är fortfarande åker och 
hage. Den öppna marken bör bevaras öppen, men den ravin som 
finns i området skall bevaras trädbevuxen. Träd som faller 
över eller för övrigt är i vägen under hävd av jordbruksmarken 
får tas bort. Vid hävd av jordbruksmarken och buskar och träd 
inom den, skall stor vikt läggas vid de estetiska aspekterna 
av åtgärderna. 
 
1.2.3    Hävd av våtmarken 
De bäckar som under delar av året bär vatten genom området, 
får underhållas med varsam hand. Träd och buskar i anslutning 
till bäckarna bör förutom inom betesmarken, lämnas orörda. 
Tappning av vatten ur de s.k. "Engvalls dammar" får endast ske 
i samband med rensning eller restaurering av dammarna. 
 
1.2.4    Hävd av övrig mark 
Stigar och vandringsleder skall underhållas och överhängande 
träd och buskar får tas bort där de vållar besvär. 
 
1.2.5.1  Faunavård 
Skyddet av lövskog och buskage samt hagmarken utgör den bästa 
faunavården inom Nybodalen. Utöver möjligheten att sätta upp 
fågelholkar föreslås inga övriga faunavårdsåtgärder. 
 
1.2.5.2  Jakt 
Jakten inom Nybodalen regleras av Tällbergs jaktvårdsförening. 
 
1.2.5.3  Fiske 
Dammarna innehåller ingen fisk. Det är för reproduktionen av 
grodor och salamander av största vikt att dammarna är riskfria, 
varför inplantering av ruda e.dyl. ej är tillåten. 
 
1.2.5.4  Insektsangrepp 
Lövskogen löper ingen risk att slås ut av insektsangrepp. Inte 
heller kommer Nybodalen att utgöra någon källa för spridning 
av skadeinsekter. Därför föreslås att all former av insektsbe- 
kämpning utöver vad fåglarna själva åstadkommer, förbjuds inom 
naturreservatet. 



 
1.2.6    Floravård 
En fortsatt betesdrift i Nybodalens hagmarker skall eftersträ- 
vas. Om hävden upphör för förvaltaren låta röja hagmarken. Om  
denna situation uppstår, skall det röjda forslas bort. I sämsta 
fall skall lövskogen få vandra in på de öppna markerna och kom- 
mer att skötas i enlighet med skötselförutsättningarna för öv- 
rig skogsmark inom Nybodalen. 
 
1.2.7    Brand 
Brand inom reservatet får släckas i enlighet med gällande 
brandlagstiftning. 
 
1.2.8    Märkning av reservatsgränser 
Naturreservatet Nybodalen skall markeras med tryckimpregnerade 
stolpar vilka målas med vit symbol (snöflingan). Stolparna  
sätts upp med 50 meters mellanrum längs hela reservatsgränsen. 
 
2.       ANORDNINGAR FÖR ALLMÄNHETEN 
 
2.1      Övergripande mål 
Nybodalen skall upplevas som en lövskogsdominerad ängs- och 
hagmark med raviner som innehåller ett rikt djurliv och en rik 
flora. 
Besökaren skall kunna vandra på iordningställda stigar med dis- 
kreta informationstavlor som här och var berättar om naturen i 
reservatet. Det skall också vara möjligt att vandra fritt ge- 
nom buskar och snår och även att kunna vandra genom hagarna för 
att botanisera och/eller leta efter småkryp. 
Områdets "rastplats" skall ligga vid "Engvalls dammar" där en 
liten stuga ligger inbäddad i grönskan. 
 
2.2      Riktlinjer och åtgärder 
En markerad stig anläggs genom de avsnitt som är särskilt in- 
tressanta. 
På några ställen finns enkla sittbänkar utplacerade. 
Informationstavlorna är utformade i enlighet med Siljanskommu- 
nernas gemensamt framtagna modell. 
 
2.2.1    Information 
Vid två lämpliga "entréer" in i området kommer en översikts- 
karta med en enkel sammanfattning av reservatsbestämmelserna 
samt Nybodalens naturvården att finnas beskrivna. Placeringen 
av informationstavlorna anges på bifogad beslutskarta. 
 
2.2.2    Parkeringsplats 
Parkeringsplats finns ej inom reservatet. Besökare hänvisas 
till den öppna ytan som ligger i anslutning till elverkets 
transformatorstation. Läget anges på bifogad beslutskarta. 
 



2.2.3    Leder och stigar 
Stigarna genom området finns markerade på bifogad beslutskarta. 
Förvaltaren skall underhålla stigarna. 
 
2.2.4    Byggnader 
Raststugan vid dammarna är upplåten för allmänheten och skall 
underhållas av markägaren. Ev fasta anläggningar i samband med 
de äventyrsarrangemang som får inrymmas inom en del av reser- 
vatet, skall skötas och underhållas av markägaren. 
 
2.2.5    Övriga anordningar 
Några övriga anordningar är ej planerade, men eftersom reser- 
vatet avser att vara tillgängligt för allmänheten och området 
ej kan betecknas som störningskänsligt, har naturvårdsförval- 
taren möjlighet att efter medgivande från markägare, möjlighet 
att utföra "övriga" anordningar som gagnar intentionerna med 
reservatet. 
 
3.       TILLSYN 
Naturvårdsförvaltaren ansvarar för tillsyn och underhåll inom 
reservatet, med undantag för de anläggningar som sker i samband 
med det som i detta beslut kallats äventyrsarrangemang, vilkas 
underhåll och skötsel åvilar markägaren. 
Naturvårdsförvaltarens tillsyn och underhåll av naturreserva- 
tet beräknas omfatta två dagsverken per år. 
 
4.       FINANSIERING AV NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN 
Naturvårdsförvaltaren bekostar tillsyn och underhåll inom ramen 
för befintlig budget. 
 
********************************* 
 
LEKSANDS KOMMUN  REGISTERUPPGIFTER Bilaga 4 
Miljökontoret  1996-10-29 
 
UPPGIFTER OM NATURVÅRDSRESERVATET NYBODALEN 
 
Namn:   Naturreservatet Nybodalen 
Kommun:   Leksand 
Socken:   Leksand 
Läge:   1 km SO Tällberg, 8 km N Leksands tät- 
   ort 
Kartblad:  Ekonomisk karta Falun 13F 8B 
Koordinater:  X=67450 Y=14575 
Gräns:   Innerkanten på den punktstreckade lin- 
   jen på beslutskartan. bil. 2 
Fastigheter:  Tällberg 36:11, 36:10, 2:22, 26:9, 
   17:20, samt del av 21:14 och 27:27 
Naturvårdsförvaltare: Leksands Miljö- och hälsoskyddsnämnd 
Markägare:  Birgitta Fröstad, Klockar Pelle Sand- 



   berg, Klockargården AB, Salka B Eynon, 
   Lasse Sandberg och Lennart Fager 
Nyttjanderätt:  Tällbergs jaktvårdsförening 
Areal:   Ca 10 ha 
Naturtyper:  Ett lövskogsdominerat område med 
   mindre inägor som beteshävdas 
Landskapstyp:  Igenväxande slåtter- och betesängar i 
   ett odlingslandskap 
Naturgeografisk  
region:   Sydligt boreala kuperade området 
Skyddsmotiv:  Botaniska, zoologiska samt estetiska 
Skyddsföreskrifter: Ovillkorliga (indispensabla) A1 - A10 
   För skogsmark A6 - A7, A10 
Befintliga anläggn.: Raststuga vid Engvalls dammar, ett 
   mindre förråd samt friluftsanordningar 
   samt stängsel för djurhållning 
Planerade anläggn.: Redskap och förrådsskjul samt rast- 
   bord inom friluftsområde "D" 
Skötselplan:  Föreskrifter under punkt D 
Övriga källor:  Se punkt 3:6 i skötselplan. 
 
********************************* 
 
AVTAL OM UPPLÅTELSE    Bilaga 6 
 
Med anledning av bildandet av naturreservatet Nybodalen i 
Leksands församling, Leksands kommun, Dalarnas län, har Lek- 
sands kommun genom Miljö- och hälsoskyddsnämnden, träffat 
följande avtal med markägaren, avseende fastigheten Tällberg 
17:20. 
 
Reservatsbeslut/medgivande 
Leksands kommun skall meddela reservatsbeslut med skötselplan 
av den lydelse och omfattning som framgår av Miljö- och hälso- 
skyddsnämndens förslag till beslut. 
Markägaren medger att naturreservatet får bildas i enlighet 
med förslaget. 
Reservatsbeslutet, liksom detta avtal, innebär inte någon 
förändring av markägandet. Nuvarande markägares ägorätt kvar- 
står således och får även efter reservatsbeslutet utövas, dock 
med de inskränkningar som reservatsföreskrifterna medför. 
 
Ersättning 
Markägaren kräver ej någon ersättning för det intrång som re- 
servatsföreskrifterna innebär. Detta gäller för all framtid. 
 
Prövning enligt 34 § naturvårdslagen 
Prövning enligt 34 § i naturvårdslagen 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 ............... 
 
 
 
Markägare: ...................................... 
 
 
 
Leksands kommun: ................................ 


