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651 86  KARLSTAD  054-19 71 35 (direkt) 

Bildande av naturreservatet Gullrosas berg, Eda kommun 

Syfte med reservatet  
Syftet med naturreservatet är att: 
 bevara ett representativt exempel på det variationsrika sprickdalslandskapet med dess 

typiska lövrika vegetation, inkluderande tallhällmarker, granskogar av hög bonitet och 
skilda slag av våtmarker  

 bevara området som gynnsam livsmiljö för skogshönsen tjäder och järpe  
 bevara gynnsamma livsmiljöer för mossan nordisk klipptuss inom området 
 området skall tillsammans med andra skyddade skogsmiljöer i omgivande landskap ge 

goda förutsättningar för ett långsiktigt bevarande av hotade och sällsynta arter i 
landskapet 

Beslut 
Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken förklarar Länsstyrelsen det område som avgränsas med  
heldragen svart linje på bifogade karta som naturreservat. Områdets gränser utmärks i fält efter 
inmätning/ förrättning av Lantmäteriet.  
 
Reservatets namn skall vara Naturreservatet Gullrosas berg. 
 
Länsstyrelsen fastställer den i bilaga 3 redovisade skötselplanen för naturreservatet.  
 
Länsstyrelsen beslutar om nedanstående föreskrifter för att tillgodose syftet med naturreservatet. 

A. Föreskrifter enligt  7 kap. 5 § miljöbalken  om inskränkningar i den rätt att 
använda mark- och vattenområden som behövs för att uppnå syftet med 
reservatet. 

Utöver vad som annars gäller i lagar och författningar är det i naturreservatet förbjudet att: 
1. bedriva någon form av skogsbruk,  
2. bedriva täkt och annan verksamhet som förändrar områdets ytformer som att schakta, tippa, 

gräva, dika eller anordna upplag 
3. anlägga luftledning, 
4. uppföra ny byggnad, mast, antenn eller annan anläggning 
5. bedriva markförbättringsåtgärd som kalkning eller gödsling i området 
6. röja nya jaktpass, utföra viltvårdande åtgärder eller utfodring 
7. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel 
8. ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle 
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B. Föreskrifter enligt  7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelser för ägare och 
innehavare av särskild rätt till fastigheter att tåla sådana intrång som:  

1. gränsmarkering av, vägvisning, p-plats, markerad led och information om reservatet 
2. skötselåtgärder i enlighet med skötselplanen 
3. undersökningar av markslag, landskapselement, växt- och djursamhällen samt arter som ett 

led i uppföljningen av syfte och mål med reservatet 

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och 
vistas i, samt om ordningen i reservatet i övrigt (gäller även markägare och 
innehavare av särskild rätt).  

Utöver vad som annars gäller i lagar och författningar är det i naturreservatet förbjudet att: 
1. insamla evertebrater, t ex skalbaggar och landmollusker 
2. samla in mossor, lavar och vedsvampar 
3. skada eller borttaga träd och buskar, inklusive död ved såsom lågor, torrträd och torra grenar 
4. framföra fordon 
5. utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att i näringssyfte organiserat utnyttja området, 

samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra 
naturvetenskapliga eller andra undersökningar 

 
Punkt C3 utgör inte hinder för siktröjning av befintliga jaktpass, förutsatt att detta sker i samråd 
med reservatsförvaltaren. Föreskriften C4 omfattar inte den allmänna vägen genom området och 
utgör inte hinder för terrängtransport av fälld älg förutsatt att spårbildning ej sker. Detta 
förutsätter att fordon med lågt marktryck används och att lämpligt körstråk för uttransport väljs.  
 
I samband med naturvetenskapliga undersökningar kan länsstyrelsen meddela undantag från 
ordningsföreskrifterna under C. Till naturvetenskapliga undersökningar räknas bl a den del av 
länsstyrelsens regionala miljöövervakning som utförs i samråd med naturvårdsförvaltningen 
samt undersökningar inom ramen för uppföljning av åtgärdsprogram för enskilda arter. 
 
Ovanstående inskränkningar under A, B och C ska inte utgöra hinder för förvaltare att 
genomföra eller upphandla den skötsel som ska genomföras enligt till beslutet hörande 
skötselplan.  
 
Länsstyrelsen beslutar att ordningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken träder ikraft tre 
veckor efter den dag författningen utkommit från trycket i länets författningssamling. 

Motivering 

Beskrivning av det omgivande landskapet 

Naturreservatet Gullrosas berg ska betraktas som en ur naturvårdssynpunkt mycket värdefull del 
av ett större skogslandskap. Reservatet är beläget i det västvärmländska sprickdalslandskapet, 
vilket skogligt sett karakteriseras av lövrika naturskogar där asp och björk är de viktigaste 
lövträden. Gullrosas berg ligger i en del av detta landskap där det finns ovanligt höga andelar 
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naturskog, vilket visas av stor areal och antal av Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotoper. Denna 
del av landskapet består av en stor del av Eda kommun och prioriteras både i Länsstyrelsens och 
Skogsvårdsstyrelsens säkerställandearbete. 
 
I sprickdalslandskapet bildar lövrika barrskogar, tallklädda åsar, granskogar av hög bonitet, 
branter med artrika lodytor och olika typer av sumpskog och våtmarker en mosaik av olika 
naturtyper. Den omväxlande naturen ger förutsättningar för en hög diversitet av arter. 
 
Naturgeografiskt ligger området i bergkullslätt-terräng, i den sydligt boreala kuperade zonen. 
Berggrunden utgörs av gnejser, ställvis med inslag av gabbro. Öster om reservatet löper en nord-
sydlig tektonisk rörelsezon, omgiven av förskiffring. Åsarna består huvudsakligen av kalt berg, 
medan berggrunden i sprickdalarna överlagras av sandig eller grusig morän.  
 
Högsta kustlinjen i trakten ligger ca 230 m ö h. 

Beskrivning av naturreservatet 
Allmän beskrivning 
Området omfattar ett 53 hektar stort område, beläget en dryg km sydost om Skillingmark, öster 
om Björklången. Den avgränsade ytan sträcker sig från landsvägen mot ostnordost över berget 
fram till Öretjärnet. Sluttningen mot tjärnet samt anslutande grandominerade parti mot 
landsvägen i sydost har nyligen avverkats.  
 
Hela området är kuperat och består av nord-sydligt orienterade sprickdalar med mellanliggande 
tallbevuxna höjdryggar. Östra och västra gränserna ligger på 180 möh, medan högsta åsen når 
upp till 250 möh. Tallskogspartierna är tvåskiktade och relativt välskötta, med glest 
förekommande klenare lågor och en del lumpar samt spridda brända stubbar. I sprickdalarna 
finns ställvis grovstammig granskog, björk- eller klibbalkärr eller små öppna myrar, beroende på 
lokala fuktighetsförhållanden. Granskogen har i vissa sprickdalar börjat utveckla 
naturskogskaraktär med förekomst av ett antal rödlistade arter (se nedan). Ett stort antal lodytor 
finns också i sprickdalarna med rik kryptogamvegetation av både silikattyp och basisk typ; 
exempelvis har på en lodyta noterats nordisk klipptuss, en av de arter som omnämns i 
habitatdirektivet. I sluttningar och branter förekommer ett betydande lövinslag av främst asp och 
björk. Lövträden förekommer i alla livsformer; unga telningar, grova eller senvuxna vuxna träd, 
döende träd, stående torrträd med bohål och lågor i olika stadier av nedbrytning. Den stora 
lövförekomsten, med en rik flora av lavar, mossor och vedsvampar, kan tolkas som ett sent 
successionsstadium efter brand som förlängts av skogsbete. 
 
Området innehåller en värdefull mosaik av naturtyper, ur naturvärdessynpunkt i nuläget med 
betoning på sen brandsuccession som exemplifieras av den rika förekomsten av rödlistade arter 
knutna till både levande och död lövved.  
 
Rödlistade arter 
Av de rödlistade arter som förekommer i reservatet är hälften knutna till gamla lövträd eller död 
lövved. De arter som hittills observerats i området är (klassning enligt Gärdenfors 2005): 
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 norsk näverlav (hotklass VU) 
 gräddticka (hotklass VU) 
 veckticka (hotklass NT) 
 aspgelélav (hotklass NT) 
 läderlappslav (hotklass NT) 
 västlig njurlav (hotklass NT) 
 skrovellav (hotklass NT) 
 gul taggsvamp (hotklass NT) 
 violettgrå tagellav (hotklass NT) 
 vedtrappmossa (hotklass NT) 
 dvärgbägarlav (hotklass NT) 
 
Natura-habitat 
Följande naturtyper som ingår i habitatdirektivet i Natura 2000 finns representerade i området: 
 Västlig taiga; tallskogar på höjdryggarna samt grandominerad skog i sprickdalarna – enligt 

Natura 2000-listan naturtyp 9010 (prioriterad naturtyp) – 28 hektar 
 Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ; delar av granpartierna på botten 

av sprickdalar hör till denna typ, sluttningsskogen nedom den östligaste branten mot Öretjärn 
(dock avverkad) och sluttningsskogen i väster mot landsvägen – enligt Natura 2000-listan 
naturtyp 9050 – yta ej beräknad 

Motiv till skydd och föreskrifter 

Gullrosas berg är, som nämnts ovan, beläget i ett landskap med för länet ovanligt höga andelar 
av artrik och lövrik naturskog, definierat som hög andel nyckelbiotoper. Med utgångspunkt från 
aktuell forskning prioriterar Länsstyrelsen säkerställandet av skogsmark i länet till ett antal 
sådana landskap, varav detta är ett. Genom detta tillvägagångssätt koncentreras skogsskyddet till 
landskap där struktur- och artrikedom fortfarande i hög grad finns kvar, vilket ger bästa möjliga 
förutsättningar för ett långsiktigt bevarande av biologisk mångfald. 
 
Området kring Gullrosas berg har uppmärksammats genom Skogsvårdsorganisationens 
nyckelbiotopsinventering, då en mycket stor nyckelbiotop avgränsades. Det för reservats-
bildning avgränsade området innehåller EU:s habitatdirektivs naturtyper Västlig taiga 9010 
(prioriterad naturtyp) och Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ 9050.  
 
Området har ett stort botaniskt och zoologiskt värde då det genom sitt varierade innehåll av 
värdefulla substrat hyser livsmiljöer för ett stort antal epifytiska och epilitiska kryptogamer och 
vedlevande insekter. Det föreslagna naturreservatet har även ett stort värde för fågelfaunan 
genom sin rika variation på naturtyper vilket ger speciella förutsättningar som livsmiljö, 
exempelvis för hackspettar och för skogshönsen tjäder och järpe.  
 
För de arter som är knutna till brandsuccessioner och varierade miljöer av naturskogskaraktär, 
med krav som inte tillgodoses i den brukade skogen, är ytterligare reduktion av biotopareal 
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troligen förödande för deras långsiktiga överlevnad. Skogsbruk i de naturskogsartade bestånden 
skulle därför vara ett allvarligt hot mot bevarandet av den biologiska mångfalden i området. 
 
Länsstyrelsen gör bedömningen att detta är ett mycket skyddsvärt område, dels med tanke på att 
områdets naturkvalitéer endast kan bevaras genom att det undantages från skogsbruk och andra 
arbetsföretag som kan ha en negativ påverkan på mark, flora eller fauna, dels med tanke på dess 
betydelse för att säkra fortsatt högt innehåll av naturskog och variations- och artrika livsmiljöer i 
landskapet.  

Överensstämmelse med planer, internationella åtaganden och miljökvalitetsmål 

Bildandet av naturreservatet Gullrosas berg bedöms vara förenligt med en från allmän synpunkt 
godtagbar användning av mark- och vattenresurserna enligt 3 och 4 kap. miljöbalken samt med 
den gällande kommunala översiktplanen. I Översiktsplan för Eda kommun, antagen av 
kommunfullmäktige 1999-06-23, anges ingen markanvändning för aktuellt område. 
 
Bildandet av naturreservatet Gullrosas berg är en del i Länsstyrelsens arbete med främst två 
miljökvalitetsmål: 

 Levande skogar; skydd av området ingår i delmål 1, undantagande av ytterligare arealer 
skyddsvärd skogsmark från skogsproduktion. 

 Ett rikt växt- och djurliv; skydd och bevarande av livsmiljön är den viktigaste delen i 
agerandet för att uppfylla delmålen 1 och 2, att hejda förlusten av biologisk mångfald och 
att förbättra bevarandestatusen för hotade arter. 

 
Bildandet av naturreservat i skog med höga naturvärden ingår i Sveriges arbete för att uppfylla 
Bernkonventionen och Riokonventionen. Enligt Bernkonventionen (1979) ska konventionens 
parter arbeta för att skydda vilda djur och växter och deras naturliga miljöer, särskilt sådana där 
det krävs samarbete mellan flera stater för att kunna ge ett gott skydd. Utrotningshotade och 
sårbara arter, däribland flyttande arter som är utrotningshotade och sårbara, ska få särskilt 
mycket skydd. Riokonventionen om biologisk mångfald (1992) har som mål att bevara den 
biologiska mångfalden med avseende på ekosystem, arter och gener. 

Intresseprövning 

I reservatsbildningsprocessen ingår som en del att i alla frågor göra en vägning mellan enskilda 
och allmänna intressen med den utgångspunkten att det ska finnas en rimlig balans mellan de 
värden som ska skyddas genom förbudet/inskränkningen, och den belastning som 
förbudet/inskränkningen har för den enskilde. Länsstyrelsen menar att den avgränsning av 
reservatet och de inskränkningar som gjorts av markanvändningen är nödvändiga, och att de inte 
går längre än vad som behövs för att uppnå syftet med reservatet (se nedan). Länsstyrelsens 
ställningstagande i denna del har skett med tillämpning av proportionalitetsprincipen. 

Uppgifter om naturreservatet 
Namn Naturreservatet Gullrosas berg 
Län Värmland 
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Kommun Eda 
N2000-beteckning - 
Bevarandeplan N2000 - 
Lägesbeskrivning Drygt 1 km SO om Skillingmarks kyrka 
Församling/Socken Skillingmark 
Topografisk karta 11B NO (1114) 
Ekonomisk karta 11B 7h (11177) 
Naturgeografisk region 28b, sydligt boreala kuperade områden 
Kulturgeografisk region 13, Värmlands mellanbygder (Värmlands och Dalslands 

dalbygder) 
Fastigheter Olerud 1:102 
Areal 53,15 ha 
Förvaltare Länsstyrelsen Värmland 

Ärendets beredning 
Under Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering avgränsades ett stort antal nyckelbiotoper 
(skogsområden med mycket höga naturvärden) i länet, bland annat den på Gullrosas berg med 
en yta på ca 35 hektar. Länsstyrelsen lät under 1999 göra en analys av 
nyckelbiotopsinventeringen med syfte att identifiera vilka delar av Värmlands län som 
innehåller den största ytan skogsmark av nyckelbiotopskvalitet och de olika delarnas inbördes 
skillnader vad beträffar artdiversitet. Sommaren 1999 följdes analysen upp med 
fältundersökningar av nyckelbiotoper och nyckelbiotopsaggregeringar inom de tidigare 
identifierade områdena (som uppdrag utfört av Taigaekologerna), varvid Gullrosas berg föll ut 
som ett lämpligt reservatsobjekt.  
 
Området aktualiserades redan runt årsskiftet 1999/2000 i och med avverkningsanmälningar i 
området, varvid Länsstyrelsen kontaktades av Skogsvårdsstyrelsen för diskussion om 
skyddsarbetet. Ytterligare fältarbete utfördes av Länsstyrelsen i februari – mars 2000. Efter 
samråd med Naturvårdsverket påbörjades reservatsbildningsprocessen med värdering och 
förhandling. Tidigt 2005 hade all mark inom reservatet köpts in av Naturvårdsverket och tillförts 
den för reservatet nybildade fastigheten Olerud 1:102. 
 

Synpunkter från remissinstanserna 
Yttranden inkom från Skogsstyrelsen, Värmlands Ornitologiska Förening och Ulf T Carlsson, 
som innebär tillstyrkande av förslaget till beslut. 
 
Oleruds viltvårdsområde inkom med erinran mot det föreslagna förbudet mot jakt på skogsfågel; 
de menar att jakt bedrivs i så liten omfattning att det inte påverkar populationerna i området. 
Även Jägareförbundet Värmland inkom med yttrande där de menar att ett jaktförbud för 
skogshöns inom naturreservatet på Gullrosas berg inte påverkar arternas överlevnadsmöjligheter 
i området och därför inte är nödvändigt för att uppnå syftet med reservatet, medan det däremot 
medför en betydande inskränkning i den enskildes rätt (nyttjandet av viltvårdsområdet). 
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I övrigt inkom inga erinringar. 

Länsstyrelsens kommentar till inkomna synpunkter 
Under processen med reservatbildning har jaktfrågorna diskuterats och ett förslag till föreskrifter 
med förbud mot jakt på tjäder och järpe har funnits med som grund för värdering och 
förhandling. Således kan markägarna var för sig ses som kompenserade för jaktvärdet. 
 
Marken ingår dock i Oleruds viltvårdsområde och ingen förhandling har skett direkt med 
viltvårdsområdet om ersättning för inskränkning i jakträtten. Enligt VVO-stadgarna kan jakt 
efter annat än älg bedrivas av envar jaktberättigad inom hela viltvårdsområdet. Det är alltså fler 
markägare i närområdet som berörs av ett jaktförbud än de som fått ersättning via 
reservatsbildandet. Länsstyrelsen har diskuterat saken med ordföranden för viltvårdsområdet. 
Oleruds VVO rapporterar årligen in uppgifter om jaktresultatet till Jägareförbundet och kommer 
att göra detsamma till Länsstyrelsen om önskemål föreligger. Förslaget om förbud mot jakt på 
skogsfågel dras tillbaka. 

Upplysningar 
Länsstyrelsen kan med stöd av 7 kap. 7 § miljöbalken medge dispens från meddelade föreskrifter 
om det finns särskilda skäl. 
 
Föreskrifterna under punkt C ovan, enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas, vistas och 
om ordningen i övrigt inom naturreservatet, gäller enligt 7 kap. 30 § miljöbalken omedelbart 
efter ikraftträdande, även om de överklagas. 
 
Länsstyrelsen skall bedriva tillsyn över reservatet. Särskild tillsynsman anlitas. I tillsynen ingår 
att tillse att reservatsföreskrifterna följs. Enligt 29 kap. 8 och 9 §§ miljöbalken gäller bland annat 
att brott mot föreskrift som meddelats enligt 7 kap. 5 och 30 §§ miljöbalken kan medföra 
straffansvar. Har någon vidtagit åtgärd i strid mot meddelad föreskrift, kan Länsstyrelsen enligt 
26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken vid vite förelägga om rättelse. 
 
Av 7 kap. 5 § framgår att om det senare visar sig finnas nya skäl, eller behövas ytterligare 
inskränkningar för att uppnå syftet med skyddet, får Länsstyrelsen meddela beslut om detta. 
 
Eftersom området är till för att stärka den biologiska mångfalden skall vindfällen och 
stormskadad skog lämnas. Efter bildandet av naturreservat omfattas området inte av 
bestämmelserna i skogsvårdslagen. Det ansvar som markägaren har enligt 29 § skogsvårdslagen 
är därför efter reservatsbildningen statens ansvar. 
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Barbro Skarfelt, Älvgatan 51e, 652 30 KARLSTAD 

Malte och Kjerstin Persson, Rådane 2, 671 93 ARVIKA 
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Aina Nilsson, Olerud 24, 670 43 SKILLINGSFORS 

Anita Krogh, Skönviksgången 3, 653 50 KARLSTAD 

Värmlands läns Jaktvårdsförbund, Box 65, 660 60 MOLKOM 

Lantbrukarnas Riksförbund, Länsförbundet i Värmlands län, Lillerud, 660 50 VÅLBERG 

Naturskyddsföreningen, Länsförbundet i Värmland, Verkstadsgatan 1, 652 19 KARLSTAD 

Wermlands Ornitologiska Förening, c/o Jan Rees, Mossgatan 115, 654 66 KARLSTAD 
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Ulf T. Carlsson, Älvsborgsvägen 6, 681 43 KRISTINEHAMN 

Planeringsenheten; kulturmiljö och plan 

Enheten för areella näringar 

Naturvårdsregistret 
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Bilaga 1. Naturreservatet Gullrosas berg, Eda kommun.                    Dnr 511-8649-00
Beslutskarta 2006-11-21.
Skala 1:10 000.
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Bilaga 2. Naturreservatet Gullrosas berg, Eda kommun.                  Dnr 511-8649-00
Översiktskarta 2006-11-21, beslut.
Skala 1:50 000.
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BILAGA 3. 

SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET GULLROSAS BERG 

1 Syftet med naturreservatet 
Syftet med naturreservatet är att: 
 bevara ett representativt exempel på det variationsrika sprickdalslandskapet med dess 

typiska lövrika vegetation, inkluderande tallhällmarker, granskogar av hög bonitet och 
skilda slag av våtmarker  

 bevara området som gynnsam livsmiljö för skogshönsen tjäder och järpe  
 bevara gynnsamma livsmiljöer för mossan nordisk klipptuss inom området 
 området skall tillsammans med andra skyddade skogsmiljöer i omgivande landskap ge 

goda förutsättningar för ett långsiktigt bevarande av hotade och sällsynta arter i 
landskapet 

 
Syftet ska nås genom att områdets skötsel grundas på upprätthållande av den betespräglade glesa 
lövblandade skogen genom naturvårdsåtgärder som ringbarkning och avverkning e t c för att 
gynna lövträd och gamla enar, samt bevarande av beskuggade lodytor i sprickdalar och 
sluttningar, i huvudsak genom fri utveckling kompletterat med selektiv ringbarkning. 
Myrmarken och sumpskogspartierna lämnas till fri utveckling. 
 
Viktigt är att skötseln av naturreservatet Gullrosas berg i tillämpliga delar samordnas med 
skötseln av övriga närliggande naturreservat för att upprätthålla lämpliga habitat och en för 
arterna gynnsam bevarandestatus.  

2 Beskrivning av bevarandevärden 

2.1 Administrativa data 

Objektnamn Naturreservatet Gullrosas berg   
RegDOS-
nummer 

2004502   

Kommun Eda   
Markslag och 
naturtyper: 

Vegetationstyp* (hektar) (hektar) 

    
Skogsmark   52,6 
Produktiv skog    
 Hällmarkstallskog (6 delomr.) 35,5  
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 Frisk barrskog (7 delomr.) 11,5  
 Fuktig barrskog (varav ca 0,5 ha klassat som 

sumpskog se bild 1; 3 delomr.)  
5,6  

    
Våtmark   0,55 
 Ristuvemyr (2delomr.) 0,05  
 Mjukmattemyr (1 delomr.) 0,5  
    
Total areal   53,15 

*Vegetationstyper och dessas utbredning beräknade utifrån vegetationskarta över Värmlands 
län 2005, se bild 1. 

2.2 Historisk och nuvarande markanvändning 

Enligt gamla hembygdskartan var hela reservatet skogsmark och bestod av barrskog med 
lövinslag. Ett par små åkerlotter finns inritade öster om landsvägens gamla sträckning, men det 
är tveksamt om de berör reservatet (troligen väster om nuvarande landsvägen och således också 
väster om reservatets västliga avgränsning). Spridda gamla stubbar visar på tidigare 
avverkningar i form av plockhuggning. Enstaka brandstubbar finns också som visar att 
åtminstone åsarna varit utsatta för skogsbrand. Delar av området är hyggesmark med 
kvarlämnade frötallskärmar och/eller lövbestånd (nyare hyggen; se skötselplanekarta).  
 
Gullrosas berg har nyttjats som extensiv betesmark för nötkreatur ända in på 1960-talet. Berget 
har fått sitt namn efter en av de kor som gick på bete här och som olyckligt störtade nerför en 
brant. Spår av betet syns, exempelvis genom en relativt riklig förekomst av gamla döda eller 
döende trädformiga enar som nu tynar under den ökande beskuggningen av uppväxande gran. 
Marksvampen gul taggsvamp, vilken anses gynnad av skogsbete, har noterats från området. 
 
Inga fornlämningar finns registrerade i området. 

2.3 Områdets bevarandevärden 

2.3.1 Biologiska bevarandevärden 

Följande EU-klassade naturtyper förekommer i området: 
 Västlig taiga; tallskogar på höjdryggarna samt grandominerad skog i sprickdalarna – enligt 

Natura 2000-listan naturtyp 9010 (prioriterad naturtyp). Ca 28 hektar, hit räknas de delar av 
nyckelbiotopen som hamnar inom reservatsavgränsningen. 

 Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ; delar av granpartierna på botten 
av sprickdalar hör till denna typ, samt sluttningsskogen i väster och nedom den östligaste 
branten mot Öretjärn (dock avverkad) – enligt Natura 2000-listan naturtyp 9050. Ej 
ytavgränsad.  

 
Vegetationstypsindelning ses på bild 1.  
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Naturvärden på artnivå i reservatet är beträffande fågellivet främst knutna till skogshönsen tjäder 
och järpe. Bland kryptogamer finns stor rikedom av arter beroende av levande eller död aspved, 
med intressanta arter som veckticka, västlig njurlav och gelélavar, och av arter beroende av död 
tallved, med exempelvis gräddticka och dvärgbägarlav. Även bland insekterna finns mindre 
vanliga arter knutna till asp och tall, som asppraktbagge och i tall större och mindre märgborre, 
arter knutna till björk som stekelbock och jättesvampmal, liksom granknutna arter som 
bronshjon. Noshornsbagge har observerats i en björkstubbe och ett troligt kläckhål av större 
flatbagge i en högstubbe av gran. 

Tabell 1. Prioriterade bevarandevärden för i området förekommande Natura-naturtyper samt för  hotklassade arter 
och arter förtecknade i Habitatdirektivet som observerats inom området. 

 
Rangordnade 
intresseaspekter 

Internationell status 
(Natura 2000) 

Definitioner Prioriterad 
naturtyp 

Ingår i nätverket 

Naturtyper:   
Västlig taiga (9010) X  
Örtrika, näringsrika 
skogar med gran av 
fennoskandisk typ 
(9050) 

  

 Habitatart/ 
fågeldirektivet 

Rödlistad 2005

Arter:   
Aspgelélav  X (NT) 
Dvärgbägarlav  X (NT) 
Gräddticka  X (VU) 
Gul taggsvamp  X (NT) 
Läderlappslav  X (NT) 
Nordisk klipptuss X  
Norsk näverlav  X (VU) 
Skrovellav  X (NT) 
Veckticka  X (NT) 
Vedtrappmossa  X (NT) 
Violettgrå tagellav  X (NT) 
Västlig njurlav  X (NT) 
Tjäder X  
Järpe X  
Spillkråka X  
Tretåig hackspett X X (VU) 
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Bild 1. Vegetationstyper enligt vegetationskarta över Värmlands län 2005.  
Hällmarkstallskog ljusgrön med prickar; Frisk barrskog mellangrön; Fuktig barrskog 
mellangrön med blå streck; Ristuvemyr ljusblå med prickar, täcks av sumpskog och är belägen 
längs norra gränsen; Mjukmattemyr ljusblå med prickar, centralt i området. Områden klassade 
som sumpskog vid Skogsstyrelsens sumpskogsinventering har blått rutraster (0,5 ha inom 
reservatet). 

2.3.2 Kulturhistoriska bevarandevärden 

Inga fornlämningar finns registrerade i området. Hela området är dock mer eller mindre präglat 
av skogsbete, och ett flertal gränsmarkeringar finns bevarade (rösen, tall eller ene, se exv bild 2). 
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Bild 2. Gränsstolpe 
 
2.3.3 Bevarandevärden för friluftsliv 
Reservatet ligger i ett vackert landskap och är starkt kuperat. Åsryggarna gör visserligen 
vandring i området arbetsamt men ger också lön för mödan genom vyer. I norra delen av 
området kommer Kyrkleden in med en liten slinga i reservatet. 

2.3.4   Geovetenskapliga bevarandevärden 
Inga kända intressen. 
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Bild 2. Skötselplanekarta. Siffrorna följer texten nedan. Triangel markerar läge för planerad P-
plats. 

3 Skötselområden och åtgärder 
Reservatet har delats upp i 4 skötselområden, med något olika skötselinriktningar; se 
skötselplanekarta. I det följande beskrivs varje delområde med avseende på karaktär och 
naturvärden. Skötselområdena är: 

1. Hällmarkstallskog och talldominerad skog 
2. Frisk och fuktig granskog 
3. Myrmark och sumpskog 
4. Promenadstråk, p-plats och informationsskylt 
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Bild 3. Klon av yngre asp, bördigare del av skötselområde 1. 

3.1 Skötselområde 1: Hällmarkstallskog och talldominerad skog  (35,5 hektar) 

Skötselområdets delområden omfattar drygt 35 hektar och består av gammal (100 till över 150-
årig) talldominerad hällskog och skog på mager mark, med inslag av främst björk, asp och 
senvuxen gran. Död tallved finns i form av enstaka torrträd och brandstubbar. Andelen löv 
varierar. Gamla lövträd står spritt på hällmark och i branter och har en rik epifytflora. Den 
långsiktiga överlevnaden hos både lövträden och deras epifyter är beroende av en kontinuerlig 
återväxt av björk och asp. Gamla trädformiga enar förekommer som utvecklats under glesare 
perioder. 
Delområden ”1a” är hyggen med fröträd av tall lämnat,  delområden ”1b” är ung/medelålders 
enligt vegetationskartan kompletterat med satellitkartering i VIC Natur. 
 
Naturvärdena är i nuläget knutna till  

 skoglig kontinuitet (t ex senvuxen gran med violettgrå tagellav, senvuxen/gammal asp 
med aspgelélav, lunglav, asphättemossa, asppraktbagge mm)  

 död ved (t ex tallved med dvärgbägarlav, kolflarnlav, större och mindre märgborre) 
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 död aspved (t ex rävticka, veckticka) 

   
Bild 4. Asp med lunglav i hyggeskant.                        Bild 5. Asphättemossa på bark. 

3.1.1 Kvalitétsmål  

Hela ytan bör på lång sikt uppnå sådana kvaliteter att den kan klassas som västlig taiga.  
 
Gynnsamt tillstånd råder när följande förutsättningar är uppfyllda: 
- Andelen lövträd är mer än 10 % 
- Senvuxen björk, asp och gran är rikligt förekommande i naturtypens hela utbredning 
- Död ved i olika grad av nedbrytning förekommer i naturtypens hela utbredning 
- Dvärgbägarlav Cladonia parasitica förekommer i alla stora delområden (se karta) 
- Aspgelélav Collema subnigrescens förekommer i alla stora delområden (se karta) 

3.1.2 Åtgärder 

- Försiktig röjning runt lövträd och trädformig en för att förlänga deras livstid 
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- Tillskapande av luckor för att återställa ett glesare trädskikt samt gynna lövföryngring 
- Vid behov tillskapa död ved, genom ringbarkning, naturvårdsbränning ed 
- Vid behov stängsla för att gynna lövföryngring, särskilt på hyggena (områden märkta 1a),  
 

 
Bild 6. Miljöbild från fuktig granskog, skötselområde 2. 

3.2 Skötselområde 2: Frisk och fuktig gran- och barrblandskog (16,7 hektar) 

I sprickdalar och sluttningar finns bördig mark med granskog av hög till mycket bonitet. Stubbar 
efter plockhuggning förekommer relativt rikligt, men tack vare den höga boniteten bär delar av 
skogen ändå viss naturskogsprägel, ställvis med död ved och spridd förekomst av lövträd (främst 
björk och asp).  Granens ålder varierar och ligger för det mesta mellan 80 och 120 år. I 
sprickdalarna finns gott om skuggade lodytor med rik kryptogamflora. Rikare stråk finns, 
särskilt nedom den östligaste branten, med skogstry, underviol och blåsippa. 
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Ett par sumpskogspartier förs till ett eget skötselområde (se nedan). 
Delområden ”2a” är hyggen med fröträd av tall lämnat (dock ej på hygget längst i öster),  delom-
råden ”2b” är ung/medelålders (endast ett mycket litet parti i sydväst) enligt vegetationskartan 
kompletterat med satellitkartering i VIC Natur. 
 
Naturvärdena är i nuläget knutna till:  

 skoglig kontinuitet (t ex gul taggsvamp, mörk husmossa)  
 grovstammig, gammal gran (t ex gammelgranslav, kattfotslav)  
 äldre lövträd och död lövved (t ex lunglav, skrovellav, koralltaggsvamp) 
 skuggade lodytor (t ex nordisk klipptuss, piskbaronmossa, fällmossa, korallav, 

fjädermossor) 
 
Den höga boniteten på dessa fuktiga granskogar betyder att naturvärdena mycket snabbt kommer 
att växa, särskilt med lite hjälp med tillskapande av död granved. Åtgärden måste dock göras 
med urskillning; de lodytor som är lämpliga för nordisk klipptuss ska bibehållas skuggade och 
fuktiga. 
 
 

 
Bild 7. Lodyta med miljö lämplig för krävande mossflora med exv nordisk klipptuss. 
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3.2.1 Kvalitetsmål 

Målet är att hela skötselområdet ska ha naturskogskaraktär. Detta uppnås huvudsakligen genom 
fri utveckling. 
 
Gynnsamt tillstånd råder när följande förutsättningar är uppfyllda: 
- Minst 5 lodytor i områdets centrala del har sådan beskuggning och luftfuktighet att de kan 
utgöra en lämplig miljö för nordisk klipptuss 
- Nordisk klipptuss Cynodontium suecicum förekommer på minst en lodyta 
- Död ved i olika grad av nedbrytning förekommer i naturtypens hela utbredning 
 
3.2.2 Åtgärd 
- Vid behov tillskapa död ved, genom ringbarkning ed, intill lodytor dock endast naturliga lågor 
- Vid behov stängsla för att gynna lövföryngring  
- Inventering och bedömning av lodytor som livsmiljö för nordisk klipptuss 
 

      
Bild 8. Klibbal med alticka i sumpskog,        Bild 9. Myrmark i centrala delen av reservatet, 
skötselområde 3.    skötselområde 3. 
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3.3 Skötselområde 3: Myrmark och sumpskog (1 hektar) 

Skötselområdet består av den sammanlagda ytan, ca en halv hektar, av myrar och sumpskog i 
området. Öppen myr utgör 0,6 hektar och sumpskogarna (flygbildstolkade av Skogsstyrelsen 
inom sumpskogsinventeringen) 0,5 hektar av ytan våtmark.  
 
Sumpskogen är kärrartad,  med ett blandat trädskikt bestående av klibbal, björk och gran, 
lövträden ofta på socklar. Sumpskogen är mycket viktig som födosöksområde för skogshöns, 
med sin höga produktivitet av insekter och snäckor. 

3.3.1 Kvalitétsmål  

Målet är att ytan våtmark och dess vegetation i stort förblir oförändrad. 
  
Gynnsamt tillstånd råder när följande förutsättningar är uppfyllda: 
- Ytan öppen myr utgör minst 0,6 hektar 
- Ytan sumpskog utgör minst 0,5 hektar 

3.3.2 Åtgärder 

- Inga åtgärder, lämnas till fri utveckling 

3.4 Skötselområde 4: Promenadstråk, p-plats och informationsskylt 

En led planeras och dras genom reservatsområdet för att kanalisera besökande. Leden anlägges 
så att den anknyter till Kyrkleden i reservatets nordöstra del. 

3.4.1 Kvalitétsmål  

Målet är att allmänheten har tillgång till information om området och till att besöka det. 
 
Gynnsamt tillstånd råder när följande förutsättningar är uppfyllda: 
- P-plats finns i sydost 
- Informationstavla med aktuell information finns vid P-platsen 
- Markerad vandringsled genom reservatet utgående från P-platsen finns 

3.4.2 Åtgärder 

- Parkeringsplats iordningställs enligt markering på kartan 
- Informationsskylt placeras ut 
- Led genom reservatet planeras och iordningsställs 

4 Uppföljning 

4.1 Uppföljning av skötselåtgärder 

Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs varje år för: 
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 Kontroll och ev uppdatering av informationsskylt 

Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs vart femte år för: 
 Kontroll av förekomst av nordisk klipptuss på som lämpliga bedömda lodytor i 

skötselområde 2 
 Kontroll av förekomst av dvärgbägarlav i skötselområde 1 
 Kontroll av förekomst av aspgelélav i skötselområde 1 

Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs vart tionde år för: 
 Kontroll av andel löv i skötselområde 1 
 Kontroll av förekomst av död ved i skötselområde 1 och 2 

 

Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder 
 
Åtgärd När Var Prioritet 

Ringbarkning eller försiktig röjning runt 
befintliga lövträd och trädformig en 
prioriteras för att förlänga deras livstid 

2007- Skötselområde 1  1 

Tillskapande av luckor för att gynna 
etablering av och tillväxt hos yngre 
lövträd 

2007- Skötselområde 1 1 

Inventering och bedömning av lodytor 
som livsmiljö för nordisk klipptuss 

2007 Skötselområde 2 1 

Iordningställande av P-plats 2007 Enligt markering på 
skötselplanekartan 

1 

Planera och markera led genom 
reservatet 

2007 Hela reservatet 1 

Informationstavla 2007 Vid p-plats  1 

Ringbarkning med syfte att tillskapa 
mer död ved 

Vid behov, 
2007- 

Skötselområde 2 2 

Röjning alt ringbarkning av gran med 
syfte att bibehålla dominans av tall/löv 

Vid behov, 
2007- 

Skötselområde 1 och 3 2 

 

5 Genomförd dokumentation 
 

 En stor del av den mark som nu avsätts som naturreservat inventerades och klassades 
inom Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering 1993-98 (1997, id 110177011). 

 Sumpskogspartier har dokumenterats inom Skogsstyrelsens sumpskogsinventering 
(flygbildstolkning, id 110177032).  

 Kompletterande naturvärdesinventering 1999, utförd av Taigaekologerna på uppdrag av 
Länsstyrelsen. 
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Postadress Besöksadress Telefon Telefax Enhetens e-postadress 

Länsstyrelsen Värmland Våxnäsgatan 5-7 054-19 70 00 (växel)  054-19 70 90 miljo@s.lst.se 

651 86  KARLSTAD  054-19 71 35 (direkt) 

 

Konsekvensutredning enligt 27§ verksförordningen 
(1995:1322) av förslag till föreskrifter för 
Naturreservatet Gullrosas berg, Eda kommun. 

 

Bakgrund 

Länsstyrelsen avser att besluta om att bilda Naturreservatet 
Gullrosas berg. Enligt 27§ verksförordningen skall Länsstyrelsen 
göra en konsekvensutredning av de föreslagna föreskrifterna. 
Länsstyrelsen har gjort en konsekvensutredning av de föreskrifter 
som har karaktären normföreskrifter, d v s de som riktar sig till 
allmänheten. 

Konsekvensutredning 

Syftet med föreskrifterna 

Föreskrifterna innebär vissa begränsningar för allmänheten utöver 
allemansrätten. Syftet är att trygga ändamålet med reservatet så att skador 
på naturvärdena inte uppkommer. 

Effekter 

Föreskrifternas påverkan på allmänhetens friluftsliv bedöms vara mycket 
begränsad. 

Kostnader 

De föreslagna föreskrifterna bedöms inte medföra några kostnader för 
allmänheten, berörda markägare eller kommunen. Kostnader för skyltning 
och andra anordningar finansieras genom Naturvårdsverkets anslag för 
skötsel av naturvårdsobjekt. 
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Om Ni vill överklaga Länsstyrelsens beslut skall Ni skriva till 
regeringen, Miljödepartementet. 

 

OBS! 

SKRIVELSEN SKALL DOCK SKICKAS ELLER LÄMNAS TILL 
LÄNSSTYRELSEN. 

 

- För att Ert överklagande skall kunna tas upp till prövning måste Er 
skrivelse ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag då Ni fick del av beslutet. 

- Tala om vilket beslut Ni överklagar, t.ex. genom ärendets 
diarienummer (numret överst till höger på beslutet). 

- Underteckna skrivelsen, gör namnförtydligande samt uppge 
postadress och telefonnummer. Telefonnummer till Er arbetsplats 
bör också anges. 

 

Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet år Er. 

Behöver Ni fler upplysningar om hur man överklagar kan Ni ringa eller 
skriva till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens adress och telefonnummer 
framgår av beslutet. 
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