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Beslut om geografisk utvidgning av natur-
reservatet Dragtjärn i Ljusnarsbergs kommun 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) att 

naturreservatet Dragtjärn inrättat av Länsstyrelsen 2018-11-19 (dnr 511-6439-

2013), bilaga 1, ska ha den utökade geografiska omfattning som framgår av kartan 

i detta beslut och som slutligen märks ut i fält. 

Berörda fastigheter är Klotskogen 1:2 och Gränseskogen 1:2 i Lindesbergs 

kommun. 

För den tillkommande delen ska det tidigare beslutet om bildande av 

naturreservatet Dragtjärn gälla i sin helhet med avseende på syfte, föreskrifter och 

skäl enligt 7 kap. 4 §, 5 § första och andra styckena, 6 § och 30 § miljöbalken. 

Länsstyrelsen beslutar vidare att den tillkommande delen ska ingå i skötselområde 

1 och i gällande skötselplan för Dragtjärn daterad 2018-11-19 (dnr 511-6439-

2013), se bilaga 2. 

Utvidgningen omfattar 10 hektar och ligger i sin helhet i Lindesbergs kommun. 

Det område som beslutades 2018 omfattade endast fastigheter i Ljusnarsbergs 

kommun. 

Ordningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken träder i kraft 2022-04-20. 

Enligt samma bestämmelse gäller ordningsföreskrifterna omedelbart även om de 

överklagas. 

Beskrivning av ärendet 

Genomförandet av utvidgningsbeslutet 

I samband med att naturvärdena för det befintliga naturreservatet Dragtjärn 

upptäcktes uppmärksammades även naturvärdena i den nu aktuella 

utvidgningsdelen. Det befintliga naturreservatet och utvidgningsdelen ägs av två 

olika markägare. Medel för ersättning till markägarna tillgängliggjordes inte 

samtidigt varför genomförandet av reservatsbildningen delades upp i två 

omgångar efterhand som markåtkomst erhölls. Överenskommelse med den senast 

ersatta markägaren träffades under 2021 varför beslut nu fattas för denna del 

2022. 
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Beskrivning av det tillkommande området 

Liksom det befintliga naturreservatet Dragtjärn så uppvisar även utvidgningsdelen 

en variation av tämligen opåverkade naturtyper som är typiska för länets nordliga 

barrskogar. Stora delar utgörs av naturskogsartad barrskog med inslag av 

historiska brandstubbar från tidigare skogsbränder. Inslag av äldre fuktigare och 

mossrika barrskogar med lång kontinuitet finns. Artsammansättningen är liknande 

den i det befintliga naturreservatet och många av de arter som finns i det befintliga 

naturreservatet finns eller kan spridas till den nu utvidgade delen och vice versa 

eftersom strukturerna och skogshistoriken är densamma i båda delområdena.  

Utvidgningsdelen inkluderar också närmare en kilometer av den mycket populära 

och välanvända Bergslagsleden. 

Skälen för beslutet 

Utöver de skäl som angetts i ursprungsbeslutet så har; områdets naturvärden, 

knutna till dess livsmiljöer, naturliga dynamik samt mängden signalarter och 

rödlistade arter, endast begränsade möjligheter att finnas kvar under påverkan av 

skogsbruk eller annan fragmenterande exploatering. Utan ett reservatsskydd 

riskerar området att bli föremål för t.ex. avverkning vilket skulle leda till att 

känsliga arter riskerar att slås ut. 

Utvidgningen medför dessutom att områdets ekologiska funktionalitet stärks i och 

med att området blir större. 

Länsstyrelsen bedömning 

Länsstyrelsen gör samma bedömning som i ursprungsbeslutet. 

Uppgifter om utvidgningen 
Namn: Dragtjärn 

NVR-id: 2005666 

Kommun: Lindesberg 

Lägesbeskrivning 10 km nordost om Kopparberg 

IUCN-kategori: 1a, strikt naturreservat 

Fastigheter: Klotskogen 1:2 och Gränseskogen 1:2 

Markägare: Sveaskog förvaltning AB 

Rättigheter: Jakt och ledningsrätt 

Areal: 10 ha, varav 9 ha produktiv skogsmark. Naturreservatets 

totalareal blir ca 374 ha* 

* Den areal som anges i ursprungsbeslutet från 2018 är fel, arealen ska vara 364 ha, ej 392 ha. 
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Du kan överklaga beslutet 

Se bilaga 3 med överklagandehänvisning. 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av Landshövding Maria Larsson med naturvårdshandläggare 

Emil Pagstedt Andersson som föredragande. I den slutliga handläggningen har 

också enhetschef Johan Karlhager och länsjurist Lars Wadström medverkat. 

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 

www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

Bilagor 

1. Beslut från 2018, (dnr 511-6439-2013) 

2. Skötselplan från 2018, (dnr 511-6439-2013) 

3. Överklagandehänvisning 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

