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Det område som urgör del av fastigheten Lindesby 16: l i Järnboås socken och 
som framgår av bifogade utdrag ur fastighetskartan skall av skäl som närmare 
anges i detta beslut, särskilt skyddas på grund av dess betydelse för 
kännedomen om landers narur. Länsstyrelsen förklarar därför medsröd av 7 § 
naturvårdslagen (SFS 1974:1025) området som naturreservat. 

Naturreservaters namn skall vara Tallskaten 

Ändamålet med reservatet skall va ra art för kännedomen om landers natur för 
all framtid skydda och bevara en skogsområde med rik biologisk mångfald. 

För att t1ygga ändamäler med reservaret föro rdnar länsstyrelsen med stöd av 8-
1 O §§ natu rvårdslagen och 9 § naturvårdsföro rdninge n att nedan angivna 
föreskrifter same bestämmelser om naturvårdsförvaltningen skall gälla 
berräffande området. 

A. Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen angående inskränkning i 
markägares och annan sakägares rän att förfoga över fastighet inom 
reservatet 

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och förfarrningar skall förbud gälla 
3(( 

l . bedriva räh eller annan verksamhet som förändrar områdets ropograft och 
landskapets allmänna karaktär, eller yt- eller dräneringsfö rhållanden genom 
arr gräva, spränga, borra, dika, dränera, udyl1a, eller utföra annan 
markbearbetning 

2. anordna upplag 
3. anlägga väg, stig eller parkeringBplars 
4. dra fram mark eller lufdedning 
S. uppföra byggnad eller annan anläggning 
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6. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt. inskrift eller därmed jämförbar 
anordning 

2(7) 

7. bedriva awerkning eller röjning av något slag, så eller plantera skogsplantor, 
samla ihop, föra bort eller bränna vindfällen eller andra döda träd eller 
träddelar 

8. bedriva jakr efter tjäder eller lodjur 
9. uppföra jakttorn, utföra sikrröjningar, viltutfodring eller transportera ut fullt 

vilt med motordrivna hjälpmedel 

Föreskrifter nedan under punkt C gällande allmänheten gäller även markägare 
och innehavare av särskild rätt i den mån pågående markanvändning inre 
försvåras 

B. Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen angående sakägares skyldigh et art 
tåla visst intrång 

Markägare och innehavare av särskild rän förpliktas tåla :m de åtgärder vidtas 
som är nödvändiga för att upprätthålla ändamålet med reservatet, vilka framgår 
av nedan angivna skötselföreskrifter. 

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvå rdslagen om vad allmänheten har an 
iakttaga för att t rygga ändamålet med reservatet 

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gålla 
att 

l. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och 
buskar 

2. plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar 
3. störa djurlivet 
4. framföra morordriver fordon eller cykla 
5. göra upp eld 
6. tälta 

7. anordna orienteringskontroller eller snitslade spår 

D. Bestämm elser enligt 9 § naturvårdsförordningen om 
naturvårdsf"orvaltn i n gen 

l. Syftet med skötseln skall vara att gynna den biologiska mångfalden genom 
an låta vegetationen få utvecklas fritr mot urskogskarakrär. Markslitage och 
annan skada på naturen skall hållas under uppsikr och vid behov begränsas 
genom åtgärder som vägleder besökare till området. 

2. Län.ssryrelsen meddelar föreskrifter om vården av reservatet ge nom arr 
fastställa rill beslutet fogad skötse lplan, daterad den 3 1 maj 1999. 
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3. Utmärkning av reservater skall ske i enlighet med Naturvårdsverkets 

anvisningar (SIS 03 1522). 
4. Naturvårdsförvaltare är länsstyrelsen. 

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 

Ärendets beredning 

3 (7) 

Tallskatenområdet utgör ett av de få kvarlämnade gammeJskogsområdena i 
Järnboås socken. Besrä ndsålder och konrinuitetsförhållanden medför att 

fågelfaunan är rik och att ett fl ertal krävande och sällsyma växtarter här 

förekommer i anmärkningsvärd omfattning. Skydder av skogsbiotoper av här 

aktuell t slag är yrrerligr angeläget och utgör en prioriterad del av 

säkerställandearbetet i enlighet med länsstyrelsens uppdrag. För att uppnå 

målet an trygga den biologiska mångfalden i skogen är bevarandet av denna typ 
av naturmiljöer en grundförutsättning. 

Som ett led i länstyreisens arbete m ed an införskaffa underlag för prioriteringar 

i säkerställandearbetet har länsstyrelsen under 1998 genom Kjell Store låtit 

inventera T allskatens biologiska naturvärden. Under 1998 har också en av de 

stö rre markägarna i kommunen, TryggHansa påbörjat avvecklingen av sitt 

fastighetsinnehav vari Tallskarenområdet ingick som en mindre del. 

Länsstyrelsen fick efter förankring hos Naturvårdsverker och länets 

naturvårdssrjftelse Hopajota uppta förhandlingar med LRF-Konsult som 

ombud för TryggHansa för bildande av naturteservar av Tallskarenområdet. 

Efter förhandlingar slöts den 5 m ars 1999 ett avtal mellan T ryggHan sa, 

länsstyrelsen samt den nye ägaren av resten av fascigberen Lindesby 16: l, Gary 

Dybeck, Borns gård i Nora, om färmsättningarna för bildande av 

inrrångsreservar p å fastigheten. Huvuddelen av inrrångsersätmingen heralas av 

Narurvårdsverker medan Hopajola går in med en inrrångsandel. 

U n der våren 1999 har förslaget om bildande av naturreservat varit på remiss 
och samdiga insranser har tillstyrkt reservarsbildningen. 

Beskrivning av området 

Tallskatenområdet utgör en knappt 24 ha stor gammelskogsrest belägen i norra 

delen av Järnboås socken. Området urgör en mosaik av hällmarker, halvt 

försumpade skogspartier och produkriva skogstyper bestående av rena 
tallbestånd, granbestånd och lövrika bestånd. 

I området finns resrer av kolbormar och kolarkojor. En gammal farväg delvis i 
form av hålväg övertvärar området från norr cill söder. Tallskaten har fått sitt 
namn av en gammalrall som stod i cemrala delen av området tills den 
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avverkades för ert 50-ral år sedan. Dess ropp (skate) och stubbe kan ännu 
beskådas i området. 

I anslutni ng till de lövrika bestånden är den till fuktig lövved och lövbark 
bundna floran av mossor, lavar och svampar mycket rik. 

Aspförekomsren ger också goda förutsättningar för hackspettar, ugglor och 
andra hålbyggare. Området är också sedan länge känt för sin tjäderspel och 
många tallar i området visu spår av rjäderbere. 

Reservatets benämning: Naturreservaret Tallskaten 

Kommun: Nora 

Församling: Järnboås 

Fastighet: Del av fastigheten Lindesby 16: l 

Areal: 23,8 ha 

Markägare: Privat (Gary Dybeck, Boms gård, 713 91 Nora) 

Lägesbeskrivning: 6 km N Järnboås kyrka. X koordinat 661980 och Y 
koordinat 144720. 

N aturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen 

MOTIV FÖR BESLUTET 

4(7) 

Miljöbalken (1998:808) trädde i kraft den l januari 1999 varvid bl a 
naturvårdslagen (1964:822) och naturvårdsförordningen (1976:484) upphörde an 
gälla. Enligt 6 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken skall dock äldre 
bestämmelser tillämpas i mål och ärenden som inletts före miljöbalkens i 
kraftträdande. 

Naturreservater Tallskaren utgör en gammalskog med rik biologisk mångfald. 
Länsstyrelsen har i uppdrag att i samråd med Naturvårdsverket beslura om 
skydd av skogsmiljöer med rik biologisk mångfald. 

Naturvärdena i nu aktuellt område är sådana an de kräver ett omfarrande 
skydd för an bevaras. Detta skyddsbehov kan endast tillgodoses genom 
bildande av namrrese rvat eller nationalpark. Området har inre den storlek eller 
egenskaper i övrigt art bildande av nationalpark ansetts motiverat, varför 
området bör avsättas som naturreservar. 
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Naturvärdena i området är av sådan beskaffenhet att de för att långsiktigt 
kunna bevaras förursätter inskränkningar i allemansrätt och areella näringar. 

Oerra beslur kan överklagas, se bilaga. 

Beslur i dena ärende har fattars av styrelsen. I beslutet deltog ....... . 

l den slutliga handläggningen av ärendet deltog även naturvårdsdirektör 
Per Olov Fiihr, länsassessor Magnus Enhörning sann avdelningsdirektör Srure 
Marklund, föredragande. 

Gerd Engman 

Srure Marklund 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR LÄNSSTYRELSENS BESLUT 

6(1) 

Om Ni vill överklaga detta beslut skal l N i skriva rilllänssryrelsen. Tala om i 
brevet vilket beslur Ni överklagar, r ex genom arr ange beslutets diarienummer. 
T al a också om vilken ändring i beslutet Ni vill ha. 

Länsstyrelsen måsre ha fln överklagandet inom rre veckor från den dag Ni fick 
del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. 

Om länsstyrelsen inre själv ändrar på beslutet på der sätt Ni begärt sänder 
länsstyrelsen överklagander vidare till regeringen (miljödeparremenrer). 

Om Ni vm ha ynerligare upplysningar kan Ni vända Er till länsstyrelsen, te! 
o 19-193000~ 
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1999.05.31 

FÖRESKRIFTER MED OMRÅDESBESKRIVNING SAMT 
SKÖTSELPLAN FÖR NATURREs ERVATET TALLSKA TEN. 

Planen är upprättad inom länsstyrelsen i maj 1999 

Föreskrifter med områdesbeskrivning 

l . Administrativa data 
2. Grund för beslut samt föreskrifter 
3. Översiktlig beskrivning av bef förhållanden 

Skötselplan 

l. Allmän målsättning 
2. Disp och skötsel av området 
3. Anordningar för besökare 
4. Tillsyn 
5. Finansiering av naturvårdsförvaltningen 
6. Karta i skala l : lO 000 



ALL~BESKlUVNmNG 

1. ADMINISTRATIVADATA 

Skyddsform 
Objektnummer 
Beslutsdatum 
Kommun 
Registerområde 
Fastighet 
Läge 
Area 
Markägare 
Naturvårdsförvaltare 

Naturreservat 
18 02 084 
1999.06. 18 
Nora 
Järnbob 
Del av Lindesby 16:1 
Sex. km N Järnboås 
23,8 ha 
Privat (Gary Dybeck) 
Länsstyrelsen 

2. GRUND FÖR BESLUT SAMT FÖRESKRIFrER 

2.1 Grunden för beslutet 

Tallskatenområdet utgör ett av de få kvarlämnade gammelskogsområdena i 
Järnboås socken. Beståndsålder och kontinuitetsförbåltanden medför att 
fågelfaunan är rik och att ett flertal krävande och sällsynta växtarter här 
förekommer i anmärkningsvärd omfattning. Skyddet av skogsbiotoper av 
här aktuellt slag är ytterligt angeläget och utgör en prioriterad del av 
säkerställandearbetet sett såväl regionalt som på riksnivå. För att uppnå 
målet att trygga den biologiska mängfalden i skogen är bevarandet av denna 
typ av områden en grundförutsättning. 

Syftet med reservatbildningen är att bibehålla områdets karaktär av orördhet 
och därmed gagna den biologiska mångfalden i området. Reservatet är avsett 
att utgöra en tillflyktsort och spridningskälla för de arter som trängts tillbaka 
av skogsbruk med korta intervaller och enbart unga bestånd. 

2.2 Föreskrifter 

A. Föreskrifter enligt 8 § naturvärdslagen angående inskränkning i mark
ägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom reser
vatet. 

Utöver föreskrifter och förbud i andra Jagar och författningar skall förbud 
gäl la att 

1. bedriva täk.'t eller annan verksamhet som förändrar områdets topografi 
och landskapets allmänna karaktär, eller yt- eller dräneringsförhållaoden 
genom att gräva, spränga, borra, dika, dränera, utfylla, eller utföra annan 
markbearbetning 

2. anordna upplag 
3. anlägga väg, stig eller parkeringsplats 



4. dra fram mark- eDer Juftledning 
5. uppföra byggnad eUer annan anläggning 
6. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförbar 

anordning 
7. bedriva avverkning eller röjning av något slag, så eller plantera skogs

plantor, samla ihop, föra bort eller bränna vindfållen eller andra döda träd 
eller träddelar. 

8. bedrivajakt efter tjäder 
9. uppföra jakttorn, utföra siktröjningar, viltutfodring eller transportera ut 

fållt vilt med motordrivna hjälpmedel. 

Föreskrifter nedan under punkt C gällande allmänheten gäller även mark
ägare och innehavare av särskild rätt i den mån pägående markanvändning 
inte avsevärt försvåras. 

B. Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen aneående sakägares skyldighet att 
tåla visst intrång. 

Markägare och innehavare av särskild rätt förpliktigas att tåla att de åtgär
der vidtas som är nödvändiga för att genomföra och upprätthålla ändamålet 
med reservatet, vilka framgår av nedan angivna skötselföreskrifter. 

C. Föreskrifter enligt lO § naturvårdslagen om vad allmänheten har att 
iakttaga för att trygga ändamålet med reservatet. 

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud 
gälla att 

l. bryta kvistar, fålla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och 
buskar 

2. plocka mossor, lavar och vedlevande svampar 
3. störa djurlivet 
4. framföra motordrivet fordon eller cykla 
5. göra upp eld 
6. tälta 
7. anordna orienteringskontroller eller snitslade spår 

D. Bestämmelser enligt 9 § naturvårdsförordningen om naturvårdsför
valtningen. 

l. Syftet med skötseln av reservatet skall vara att gynna den 
biologiska mångfalden genom att låta vegetationen få utvecklas 
fritt mot urskogs karaktär. Markslitage och annan skada på naturen 
skall hållas under uppsikt och vid behov begränsas genom åtgärder 
som vägleder besökare till området. 

2. Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om vården av reservatet 
genom att fastställa till beslutet fogad skötselplan, daterad den 31 
maj 1999. 



3. Utmärkning av reservatet skall ske i enlighet med naturvårdsverkets 
anvisningar ( SIS 03 1522 ). 

4. Naturvårdsförvaltare är Länsstyrelsen. 

3. ÖVERSIKTUG BESKRIVNING A V BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

3.1 Naturförhållanden 

Naturreservatet Tallskaten utgör en gammalskog med rik biologisk 
mångfald. Området utgör en mosaik av hällmarker, halvt försumpade 
skogspartier och produktiva skogstyper bestående av rena tallbestånd, 
granbestånd och lövrika bestånd. 

I området finns rester av kolbottnar och kolarkojor. En gammal farväg delv1s 
i form av hålväg övertvärar området från norr till söder. Tallskaten har fåt1 
sitt namn av en gammaltall som stod i centrala delen av området tills den 
avverkades för ett 50-tal år sedan. Dess topp (skate) och stubbe kan ännu 
beskådas i området. 

I anslutning till de lövrika bestånden är den till fuktig lövved och lövbark 
bundna floran av mossor, lavar och svampar mycket rik. 

Aspförekomsten ger också goda förutsättningar för hackspettar, ugglor och 
andra hålbyggare. Området är också sedan länge känt för sitttjäderspel och 
många tallar i området visar spår av tjäderbete. 

3.2 Tillgänglighet 

Området nås via småvägar från Järnboås kyrka norrut mot Lindesby och 
Vilstenstorp. Från parkering strax väster Vilstenstorp når man reservatet 
efter en promenad på c:a 800m. 

SKÖTSELPLAN 

l. ALLMÄN MÅLSÄ TINING 

Området skall få utvecklas fritt utan aktiva skötselåtgärder. 

2. DISPOSITION OCH SKÖTSEL AV OMRÅDET 

2.1 Allmän målsättning iör mark och vegetationsvård 

Vegetationen inom området skalJ få utvecklas fritt mot urskogskaraktär. 



Målsättningen med områdets skötsel är att följa utvecklingen av ev slitage 
och annan påverkan naturen. 

2.2 Hävd av området 

Området skall få utvecklas fritt. Inga stigar skall markeras. Hålvägen genom 
området kan dock vid behov försiktigt rensas från nedfallna grenar och från 
uppväxande sly. 

2.3 Jakt 

Jakt inom området kan med undantag av tjäderfortgå som tidigare. Med 
tanke på målsättningen med reservatet skall tjäderjakt ej bedrivas inom 
reservatet. Anläggaodet av jakttorn och röjning av siktgator samt utforsling 
av vilt med motordrivet hjälpmedel får inte heller ske. 

Jakträtten får upplåtas med ovan angivna begränsningar. 

3. ANORDNINGAR FÖR BESÖKARE 

Parkering skall iordningställas väster om Viistenstorp och därifrån skall en 
markerad stig leda till naturreservatet i enlighet med bifogad karta. 
Inormationsskyltar skall uppsättas vid parkering och där stigen ansluter tiJ l 
naturreservatet. 

4. TILLSYN 

Naturvårdsförvaltaren ansvarar för tillsynen av reservatet. 

5. FINANSIERING AV NATUR V ÅRDSFÖRV ALTNINGEN 

De löpande skötselinsatserna består av årlig tillsyn och uppföljning av ev 
besöksslitage eller andra skador. Årskostnad ca 2 000 kronor. 
Iordningställande av P-plats, röjning och markering av stig, uppsättande av 
gränsmarkeringar och informationstavlor inklusive materialkostnader 20 000 
kronor. 


