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BESLUT 
 
Leksands miljö- och hälsoskyddsnämnd förklarar med stöd av 
7 § naturvårdslagen (1964:822, omtryckt 1991:641) ett områ- 
de, som avgränsas med innerkanten av en heldragen linje på 
bifogad beslutskarta (bilaga 2), som naturreservat. 
 
Reservatets namn skall vara Naturreservatet Storön. 
 
Ändamålet med reservatet är att bevara en för bygden repre- 
sentativ landskapstyp, innehållande såväl odlingsmark som 
ängs- och hagmark samt gammelskog. 
Reservatet består tills vidare av 2 olika markområden på ön. 
På sikt kommer reservatet att ökas ut och det långsiktiga 
målet är att större delen av ön skall skyddas. 
Delar av åkermarken kommer att brukas med ålderdomliga meto- 
der, vilket bl.a. innebär återinförande av gammaldags ut- 
säde. All användning av bekämpningsmedel och konstgödsel 
upphör och ev. framtida dränering kommer att ske med öppna 
diken. 
De kulturhistoriska värden som finns i odlingslandskapet 
skyddas och förstärks genom upprustning av de ängslador, 
som före laga skifte var ett signum för ön. 
Storöns natur och kultur kommer att presenteras på några an- 
slagstavlor, som skall placeras på lämpliga ställen i ter- 
rängen. 
För området skall gälla de föreskrifter enligt 8-10 §§ na- 
turvårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen (1976:484 
omtryckt 1987-939, 9 § därefter ändrad 1991:1165) vilka an- 
ges nedan. 
 
A. FÖRESKRIFTER MED STÖD AV 8 § NATURVÅRDSLAGEN OM IN- 
   SKRÄNKNINGAR 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. Undantag gäller för uppförande av lada på 
    gammal grund samt anläggningar som krävs för viltvård, 
    djurhållning och jordbruket på ön. 
2.  spränga, gräva, schakta, muddra, utfylla, tippa, dämma, 
    dika eller skyddsdika. Undantag skall gälla naturvårds- 
    förvaltare vid skötsel och förvaltning i enlighet med 
    skötselplanen. Undantag gäller också för jordbrukare som 
    vill anlägga öppna åkerdiken eller underhålla befintliga 
    täckdiken samt för underhåll av eldistributionsnätet. 
3.  bedriva täkt av berg, sten, grus, sand, silt, lera, mat- 
    jord, torv eller vass, 
4.  anlägga mark- eller luftledning, 
5.  anordna upplag utöver vad som krävs för att tillgodose  
    de arbetsföretag som anges i bifogad skötselplan, 
6.  röja, gallra, avverka, markbereda, plantera, så eller  
    utföra annan skogsvårdande åtgärd, 
7.  skada växande eller döda, stående eller ikullfallna träd 
    och buskar, gräva upp örter, mossor, svampar och lavar, 
8.  framföra motordrivet fordon i terrängen. Undantag gäller 
    vid transport av personer med rörelsehinder samt vid  
    olycka eller brand, 
9.  jaga annat än älg, rådjur, räv, grävling och mink, 
10. skogsgödsla eller använda kemiska bekämpningsmedel i 
    skogen. 
 
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 för- 
pliktigas att tåla att de åtgärder vidtas som framgår av bi- 
fogad skötselplan. 
 
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. i "gammelskogen" (betecknad "S" och "S1" på karta över  
   skötselplaneområden)göra upp eld annat än på anvisad 
   plats, 
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. 



 
D. FÖRESKRIFTER MED STÖD AV 9 § NATURVÅRDSFÖRORDNINGEN 
   RÖRANDE NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN AV RESERVATET 
 
1. Leksands kommun fastställer skötselplanen, bilaga 3, som 
   reglerar naturvårdsförvaltningen. 
2. Naturvårdsförvaltare skall vara Leksands kommun, miljö- 
   och hälsoskyddsnämnden. 
 
 
MILJÖKONSEKVENSER AV BESLUT OM BILDANDET AV NATURRESERVATET 
OCH UPPRÄTTANDET AV SKÖTSELPLANER 
 
Med reservatsbeslutet har Leksands kommun och övriga mark- 
ägare angett precisa önskemål om hur Storön skall se ut, 
förvaltas och utvecklas i framtiden. Detta medför att man 
åtminstone delvis eftersträvar en utveckling som mer är  
styrd av mänsklig vilja än av slumpens eller naturens kraf- 
ter. Eftersom endast delar av ön kommer att skyddas med 
detta beslut, är det svårt att få en helhetsbild av konse- 
kvenserna av en reservatsbildning. 
 
Flora 
Vegetationen på ön kommer att förändras eftersom såväl skogs- 
som jordbruket åsätts vissa restriktioner. Sannolikt kommer 
det inom skogsområden där avverkning tillåts, att utvecklas 
en markvegetation som gynnas av gles högstammig lövskog. 
Trädslagen inom dessa områden kommer att domineras av asp 
och rönn. Därmed är det möjligt att uppslaget av aspstick- 
lingar och rönnplantor blir rikligt. För vegetation som  
föredrar orörd blandskog kommer förutsättningarna att för- 
bättras i området mitt på ön. Jordbruket blir mer extensivt, 
vilket sannolikt får till följd att mängden s.k. "ogräs" av 
olika slag och särskilt hänsynskrävande arter kommer att 
öka. Ev. medför detta mindre skördar. 
 
Fauna 
Det ovan nämnda kan få till följd att ex.vis älg-, rådjurs- 
och harstammen kommer att öka. Några förändringar avseende 
faunan p.g.a restriktioner inom jakten, torde knappast bli 
aktuella, eftersom jakten även före beslutet om naturreser- 
vat var reglerad. 
Fåglar och djur som trivs i naturskogen kommer att få friare 
spelrum i och med att skogsvården upphör i skogspartiet mitt 
på ön. 
En ökad avverkning inom strandskogsområdet, medför att de 
åker- och ängslevande fågelarterna, t.ex. storspov och sång- 
lärka, ges bättre förutsättningar. 
Faunan i odlingslandskapet, ex.vis gnagare, groddjur och 
kräldjur kan komma att öka till följd av att jordarna brukas 



mindre rationellt och kanske blir våtare. 
Insekterna, ex.vis fjärilarna kommer sannolikt att bli fler. 
Möjligen kan storskogen på ön belastas av ett ökat antal 
s.k. "skadeinsekter" som en följd av utebliven skogsvård. 
Någon ökad risk för invasion eller spridning torde dock ej 
vara fallet. 
Med ladornas och det extensiva jordbrukets renässans ökar 
också fladdermössens antal. 
 
Mark 
Jordarna på Storön är slitstarka och tål en påverkan till 
följd av en ökad mänsklig besöksfrekvens. 
 
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 
 
Motivering till beslutet: 
Storön ingår i ett område kring Alviken och Byrviken som av 
länsstyrelsen klassats som riksintressant ur såväl natur- 
och kulturvårdssynpunkt som för det rörliga friluftslivet. 
Det aktuella området utgör en för kommunen särskilt intres- 
sant naturtyp som påminner om hur odlingslandskapet har sett 
ut för länge sedan. Skogen som växer mitt på ön är också 
estetiskt tilltalande och kommunen vill här lämna ett stycke 
blandskog för fri utveckling. 
Området kan påverkas negativt av annan markanvändning. 
Kommunen har i dagsläget ej lyckats samla alla markägare 
till en gemensam reservatsformulering. Eftersom åsikterna 
är många, väljer kommunen att inrätta naturreservat på delar 
av ön och kommer allt eftersom markägarna så önskar, att in- 
förliva nya fastigheter i reservatet. 
Med nämnda föreskrifter och bifogad skötselplan, säkerstäl- 
les områdets sociala, estetiska, kulturella och naturveten- 
skapliga värden. 
 
Handläggning av ärendet: 
Leksands kommun har regelbundet fått påstötningar från mark- 
ägare och allmänhet om att Storön bör bevaras. 
En grov skattning av områdets natur- och kulturvärden har ut- 
förts av miljö- och hälsoskyddsnämnden, som vårvintern 1993 
kallade markägare och bybor till ett informations- och dis- 
kussionsmöte i Alviks bystuga. Detta resulterade i att kom- 
munens naturvårdssekreterare fick i uppdrag att arbeta fram 
ett förslag till framtida hantering av Storön. 
Därefter har ett stort antal enskilda markägarkontakter ta- 
gits. Dessa har bl.a resulterat i det "ladprojekt", dvs en 
upprustning av det gamla ängsladulandskapet som de äldre 
minns det. 
Merparten av markägarna har uttalat en vilja att ön bör  
skyddas. Naturvårdssekreteraren har med utgångspunkt från 
de olika viljeyttringar som under hand framkommit, formule- 



rat ett reservatsförslag som presenterades för markägarna i 
januari 1996. 
Kommunens skogs- och jordbrukskommitté har arbetat för att 
lösa de markägarförhållanden som förhindrat en reservats- 
bildning. Detta innebär att Leksands naturvårdsfond har reg- 
lerat inkomstbortfall för en markägare som belagts med rest- 
riktioner. Efter godkännande från markägare, har naturreser- 
vatsärendet handlagts av miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
 
Leksands kommun har 1996-08-16 fått länsstyrelsens tillstånd 
att säkerställa naturvårdsobjekt inom Leksands kommun, dnr  
231-8659-96. 
 
I den slutliga handläggningen av ärendet har även synpunkter 
från skogsvårdsstyrelsen, länsstyrelsen, Leksands kommuns  
byggnadsnämnd, skogs- och jordbrukskommitté och plankommitté 
samt Alviks bysamfälligheter, Leksands fågelklubb, Leksands 
naturskyddsförening, Siljansnäs fiskevårdsområdesförening, 
Leksands jaktvårdskrets och Alviks jaktvårdsförening inhäm- 
tats. 
 
Bilagor: 
1. Översiktskarta 
2. Beslutskarta 
3. Skötselplan 
4. Registeruppgifter 
5. Fastighetsregister 
6. Intrångsersättnings-/upplåtelseavtal 
7. Hur man överklagar (blankett) 
 
*********************************** 
 
SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET STORÖN  Bilaga 3 
 
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 
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2.        ANORDNINGAR FOR ALLMÄNHETEN 
2.1       Övergripande mål 
2.2       Riktlinjer och åtgärder 
2.2.1     Information 
2.2.2     Parkeringsplats 
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3.        TILLSYN 
 
4.        FINANSIERING AV NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN 
 
-------- 
 
SKÖTSELPLAN FOR NATURRESERVATET STORÖN 
 
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 
Storön skiljer Alviken från Byrviken. De högst belägna del- 
arna består av sandiga moräner. Ett stort inslag av stora 
stenar, flyttblock finns här. Övriga delar är täckta av san- 
diga eller mobaserade sediment. 
Rörligt grundvatten saknas på ön. 



Moränmarken är täckt av skog. Sedimentära inslag i moränmar- 
ken utgörs av igenväxande gammal hackslog. 
Den norra delen av ön betas och har en hagmarkskaraktär. Den 
stora mängden myrstackar är anmärkningsvärd. 
Jordbruk bedrivs än i dag på stora delar av åkermarken. Vall 
och spannmål odlas. 
Tornfalk, hornuggla, sånglärka och ringduva är karaktärsar- 
ter i odlingslandskapet. Storspoven brukar häcka på ön.  
Trädpiplärka och rosenfink har goda miljöer i den igenväxan- 
de hackslogen. 
Räv och grävling, liksom rådjur uppvisar starka stammar på 
ön. Älgen vandrar ut under delar av året. Under senare tid 
har även några lodjur visat ön sitt intresse. 
Stränderna är mestadels steniga. I några mindre vikar finns 
bladvassruggar som innehåller ett mycket intressant fågel- 
liv. Rörsångare, skäggdopping och knölsvan häckar här. 
 
3.2      Kulturhistoriska förhållanden 
Storön eller Alviksön som den rätteligen bör benämnas i ett 
kulturhistoriskt perspektiv, tillhör Alviks skifteslag och 
har i alla tider varit en viktig del av byn. Boplatslämning- 
ar från stenåldern är funna på södra delen av ön. Jordbruk 
har bedrivits på ön sedan många århundraden tillbaka i tiden 
och skogen har också brukats av byborna. Ön har alltid an- 
vänts som samlingsplats för byborna och olika församlingar 
och föreningar i grannskapet. 
Någon gång under 1800-talet fick ön en fastlandsförbindelse. 
Dessförinnan har skördarna från ön förvarats i ängslador och 
transporterats till byn på släde över isen. Vid tiden för 
storskiftet omkring 1825 var skogsmarken väsentligt mycket 
mindre i omfattning än i dag. Då var större delen av ön ut- 
nyttjad som åkermark och hackslog. Hackslogen upphörde under 
första halvan av 1900-talet och markerna växte igen. I sam- 
band med laga skifte på 1950-talet reglerades markinnehavet 
på ön och merparten av ängsladorna forslades bort eller fick 
förfalla. 
 
3.3      Nuvarande markanvändning 
I dag nyttjas ön som jordbruksmark. Vall, korn och råg od- 
las. En besättning för nyttjar hagmarken på norra delen av 
ön under en stor del av betessäsongen. 
Skogsbruket inskränker sig i dag till smärre ved- och timmer- 
uttag på skogskiftena närmast åkermarken. Skogen är på många 
skiften avverkningsmogen, varför framtida drivningar är att 
vänta. 
Framtiden för jordbruket på ön är ingalunda säkerställd. 
 
3.4      Tillgänglighet 
Storön är lätt tillgänglig för allmänheten, som från vägen 
som slutar vid en vändplan mitt på ön, har en god uppsikt 



över markerna. Efter vändplanen finns en gammal körväg som 
leder ut till öns norra delar. Skogen och hagmarken är pro- 
menadvänlig. En mindre parkeringsplats kommer att anläggas 
vid pumpstationen intill infarten till ön. Där kommer också 
en anslagstavla med en översiktskarta att sättas upp. Skyl- 
tar i terrängen kommer att anvisa till sevärdheterna på ön. 
 
3.5      Slitage- och störningskänslighet 
Storön tål många besökare. Alla särskilt intressanta områden 
kan nås utan att den odlade marken behöver beträdas. Djurli- 
vet på ön är van vid mänsklig närvaro och några särskilda 
restriktioner utöver den hänsyn som allemansrätten kräver 
behövs ej. 
 
3.6      Källuppgifter 
Inga grundläggande naturinventeringar har genomförts. Be- 
skrivningen av öns naturvärde grundar sig på muntliga upp- 
gifter från bybor och andra naturvänner. Ett stort antal 
bybor har lämnat historiska uppgifter av värde för förval- 
taren. Dessutom har Bo Rosén bistått med kunskap om ön. 
"En bok om Siljansnäs", Tägt, Bergfors, Regenberg, Sand- 
ström. 
Naturvårdsverket, rapport 4037 och 3771. 
Länsstyrelsen i Kopparbergs län, naturvårdsprogram för Kop- 
parbergs län. 
"Markhushållning i Siljansnäs", Rosén, Johansson. 
Dalarnas hembygdsbok 1958, Thunander. 
 
 
II       Plandel 
 
1.       DISPOSITION OCH SKÖTSEL AV MARK OCH VATTEN 
1.1      Övergripande mål 
Storön har en mycket lång historia som jordbruksmark och 
samlingspunkt för lokalbefolkningen. Den besitter osedvan- 
ligt stora estetiska värden och innehåller merparten av de 
landskapstyper som är speciella för bygden. Ön utgör ett 
mycket populärt utflyktsmål och det övergripande målet är 
att bevara en estetisk tilltalande miljö med en rik flora 
och fauna för framtiden. Ett annat mål är att på Storön 
återskapa några av de gamla brukningsmetoder som används på 
hackslog i hagmark och på åkern förr i tiden. 
Naturvårdsförvaltaren skall eftersträva att kraftledningen 
som korsar ön, skall grävas ner eller flyttas från ön. 
 
1.2       Generella riktlinjer och åtgärder 
kling. 
skall lämnas för fri utveckling, medan skogsmarken på övrig 
mark och intill hagmarker och åkrar kommer att brukas med 
varlig hand utan upptagande av hyggen. 



Den högstammiga skogen mellan jordbruksmarken och sjön skall 
decimeras till ett minimum, medan strandskogen intill skogs- 
marken skall lämnas för fri utvembition är  
Hagmarken skall hävdas genom mulbete och åkermarken kommer 
att hanteras varsamt. Baserat på markägarnas, jordbrukarnas, 
förvaltarens och allmänhetens engagemang, skall slåttergil- 
le, höbärgning, hackslog, hästkörning och återinförande av 
gamla odlingsmetoder prövas. 
Det "lad-rike" som kännetecknat ön skall återupprättas och 
förvaltarens a2001 vBostadsbebygge att kunna återskapa lador 
på samtliga kända, äldre grundstenar. 
Grundtanken är att återskapa ett pastoralt odlingslandskap 
med inslag av gammelskog, varför den skyltning och vägvis- 
ning som tillkommer, blir mycket sparsam. 
 
1.2.1     Hävd av skog 
Skogsmarken indelas i 3 olika skötselområden: 
1. Gammelskogen. 
Skiftet Alvik 175:1 (med avgränsning enligt karta över sköt- 
selplanområden, S), skall lämnas för fri utveckling och 
ikullfallna träd skall lämnas utom om de rasar över körvä- 
gen. 
Skogsbrand skall släckas. 
Skiftet Alvik 75:1, kallat S 1 på karta över skötselplanom- 
råden, är i privat ägo. Det genomkorsas av en kraftledning 
och består förutom av gammelskog och hällmarksskog, också av 
igenväxta hackslogmarker. Skogen får inom skötselplaneområde 
S 1 skötas enligt följande: Gammelskogen och hällmarksskogen 
kallad S 1a lämnas för fri utveckling såsom föreskrivs inom 
område S. Ledningsgatan, kallad S 1b omfattande 20 meter på 
vardera sidan om kraftledningen, får underhållas av Elver- 
ket. Skogsbruk inom S 1b får ske efter samråd med natur- 
vårdsförvaltaren som förordar ett ved-lövsskogsbruk inom 
området. Övrig mark kallad S 1c är strandskog och igenvuxen 
hackslog. Här skall markägaren eftersträva att bevara grova 
och höga träd i strandzonen. Inom hela S 1c får ett "var- 
samt" skogsbruk bedrivas, dock först efter samråd med natur- 
vårdsförvaltaren. Inom hela område S 1 skall rönn, fläder, 
olvon, en och brakved lämnas för fri utveckling. 
 
2. Hagmarksskogen. 
Den skog som finns i hagmarken (med avgränsning enligt karta 
över skötselplaneområden H) får avverkas enligt följande: 
H 1. En gallring av gran, tall, al och björk är tillåten 
efter samråd med förvaltaren. 
H 2. Markägare har rätt att bruka sin skog efter egna önske- 
mål och behov. Dock med undantag för asp, rönn, druvfläder, 
brakved och olvon som skall lämnas för fri utveckling. Kör- 
eller fällskador på nämnda träslag tillåts. Några hyggen får 
ej heller tas upp inom skötselplaneområdet H 2. 



 
1.2.2     Hävd av jordbruksmarken 
Jordbruksmarken markerad J på bifogad karta, får brukas 
efter brukarens och markägarens önskemål, dock med förbud 
att använda kemiska bekämpningsmedel. 
 
Förvaltaren eftersträvar insådd av traditionella grödor med 
inslag av naturligt förekommande åkerogräs. Förvaltaren 
eftersträvar också inslag av ålderdomliga brukningsmetoder 
såsom harvning och sådd med häst samt hässjning av hö. 
 
1.2.3     Hävd av våtmarken 
De våtmarker som finns på Storön ligger utom reservatet. 
 
1.2.4     Hävd av övrig mark 
Marken närmast ängsladorna bör hållas fria från buskar och 
träd. 
 
1.2.5.1   Faunavård 
Förvaltare och markägare kan förstärka fågellivet genom att 
sätta upp fågelholkar. 
 
1.2.5.2   Jakt 
Jakt bedrivs av jakträttsinnehavaren med inskränkningar som 
anges i beslutet, A 9. 
 
1.2.5.3   Fiske 
Fiske får bedrivas i enlighet med Siljansnäs fiskevårdsom- 
rådes intentioner. 
 
1.2.5.4   Insektsangrepp 
Om Storön drabbas av insektsangrepp får Skogsvårdsstyrelsen 
efter samråd med förvaltaren avgöra om några åtgärder bör 
vidtagas. 
 
1.2.6     Floravård 
Den aktiva floravården utöver vad som anges i Allemansrät- 
ten, inskränker sig till en eftersträvan från förvaltarens 
sida, att återinföra naturliga, förr i tiden förekommande 
ogrässorter i åkerbruket. 
 
1.2.7     Brand 
Bränder skall släckas enligt gällande brandlagstiftning. 
 
1.2.8     Märkning av reservatsgränser 
Utmärkning av reservatet skall ske genom tre informations- 
tavlor samt utföras enligt svensk standard SIS 031522 och 
enligt naturvårdsverkets anvisningar. 
 
 



2.        ANORDNINGAR FÖR ALLMÄNHETEN 
2.1       Övergripande mål 
Storön består av en osedvanlig mångfald av landskapstyper. 
Var och en representerar en naturtyp som de flesta av oss 
människor finner vällust att vistas i. Gammelskogen med  
gröna mossor och hängande lavar, hagmarken med björkhängen 
och blomdoft, odlingslandskapet med väderbitna ängslador,  
hällmarken med de knotiga tallarna. Utifrån detta skall man 
vidta så små ingrepp som möjligt i den pastorala miljön. 
 
2.2       Riktlinjer och åtgärder 
Med utgångspunkt från de övergripande målen, blir det bara 
smärre anordningar för allmänheten. Befintliga vägar och 
stigar kommer att hållas öppna. Vissa leder skall upprätt- 
hållas med hjälp av små vägvisare i terrängen. 
 
2.2.1     Information 
Tre informationstavlor kommer att placeras i området, varav 
två på ön och en vid infarten. Dessa kommer att beskriva 
Storöns naturvärden och kulturhistoria. De kommer att utfor- 
mas i enlighet med Siljanskommunernas gemensamma riktinjer 
för skyltar vid "sevärdheter i Siljansbygden". En enkel 
skrift om Storöns historia och natur skall ge lite mer in- 
formation. 
 
2.2.2     Parkeringsplats 
En enkel parkeringsplats kommer att anläggas vid infarten 
till ön, invid kommunens pumpstation. 
 
2.2.3     Leder och stigar 
Befintliga stigar och körvägar kommer att användas. Utöver 
detta är det fritt fram att ströva i terrängen i enlighet 
med Allemansrättens intentioner. 
 
2.2.4     Byggnader 
Några av ladorna som rustats är lämpliga för övernattning 
och som vindskydd. Därför behövs ej ytterligare rastanord- 
ningar än de som finns intill ladorna. Skogs- och jordbru- 
kets utövare äger rätt att efter samråd med förvaltaren, 
tillfälligt arrangera ändamålsenliga byggnader för skörd och 
kreatur. 
 
2.2.5     Övriga anordningar 
Arbetsbarack e.dyl. får tillfälligt ställas upp efter samråd 
med naturvårdsförvaltaren. 
 
3.        TILLSYN 
För tillsynen av naturreservatet beräknar naturvårdsförval- 
taren en tidsåtgång på 3 dagsverken. 
 



4.        FINANSIERING AV NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN 
Förvaltaren bekostar nämnda dagsverken. 
 
**************************** 
 
REGISTERUPPGIFTER    Bilaga 4 
 
UPPGIFTER OM NATURRESERVATET STORÖN 
 
Namn:   Naturreservatet Storön 
Kommun:   Leksand 
Socken:   Siljansnäs 
Läge:   I Byrviken ca 1 km söder om Siljans- 
   näs samhälle 
Kartblad:  Ekonomiska kartor 13F Falun 7a 
   och 13E Vansbro 7j 
Koordinater:  X 673820 - Y 144970 
Gräns:   Innerkanten av heldragen linjen på 
   beslutskarta (bil.2) 
Fastighet:  Se bif. fastighetsregister (bil.5) 
Naturvårdsförvaltare: Leksands kommun, miljö-och hälso- 
   skyddsnämnden 
Markägare:  Se bif. fastighetsregister 
Nyttjanderätter: Alviks jaktvårdsförening, Leksand- 
   Rättvik Energi AB 
Areal:   ca 37 ha 
Naturtyper:  Jordbruksmark ca 9 ha, igenväxande 
   hackslog med blandskog ca 8 ha, 
   skogsmark ca 10 ha, ängs- och hag- 
   mark ca 10 ha 
Landskapstyp:  Jordbruks- och skogslandskap i  
   Siljansbygden 
Naturgeografisk region: Sydligt boreala kuperade området 
Skyddsmotiv:  Botaniska, zoologiska, kulturhisto- 
   riska samt för friluftslivet 
Skyddsföreskrifter: Dispensabla; Förvaltaren och Elver- 
   ket samråder om A 8. 
   För skogen; A 6 och A 8 
Befintliga anläggn.: Ängslador 
Planerade anläggn.: Informationstavlor och kompletteran- 
   de ängslador. 
Skötselplan:  Föreskrifter och förvaltning i en- 
   lighet med beslutet punkt D 
Inventeringar:  Se punkt 3.6 i Skötselplan 
Litteraturhänvisning: -"- 
Övriga källor:  -"- 
 
**************************** 
      Bilaga 6 
AVTAL OM UPPLÅTELSE (Exempel) 



 
Med anledning av bildandet av naturreservatet Storön i Sil- 
jansnäs församling, Leksands kommun, Dalarnas län, har Lek- 
sands kommun genom miljö- och hälsoskyddsnämnden, träffat  
följande avtal med markägaren, avseende fastigheten Alvik 
175:1 
 
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 att naturreservatet får bildas i enlig- 
het med förslaget. 
Reservatsbeslutet, liksom detta avtal, innebär inte någon för- 
ändring av markägandet. 
Nuvarande markägares ägorätt kvarstår således och får även 
efter reservatsbeslutet utövas, dock med de inskränkningar 
som reservatsföreskrifterna medför. 
 
Ersättning 
Markägaren kräver ej någon ersättning för det intrång på fas- 
tigheten som reservatsföreskrifterna innebär, dock med reser- 
vationen att om det någon gång i framtiden blir tillåtet att 
bygga bostads- eller fritidshus på Storön, upphör detta avtal 
att gälla. 
För övrigt gäller detta avtal i all framtid. 
 
Prövning enligt 34 § i naturvårdslagen (gäller pantsatt fas- 
tighet och eventuell fordringsägares rätt till ersättning) 
har skett. 
Markägaren förklarar att fastigheten ej besväras av omskrivna 
rättigheter som strider mot reservatsföreskrifterna. 
 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, ett 
för vardera markägaren och Leksands miljö- och hälsoskydds- 
nämnd. 
 
Leksand den 21 februari 1997 
 
 
 
Markägare:          ......................................... 
 
 
 
För Leksands kommun:......................................... 
                    Christina Sjöberg/ordf Miljö- och 
          hälsoskyddsnämnden 


