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Beslut 
Leksands kommun beslutar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken att 
förklara det område som avgränsats på bifogad beslutskarta, bilaga 
1, som naturreservat. Reservatets slutliga gränser utmärks i fält. 
Reservatets namn ska vara Plintsberg. 
Leksands kommun fastställer samtidigt skötselplanen, bilaga 2, med 
stöd av 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken. 
 
För att tillgodose syftet med naturreservatet beslutar kommunen med 
stöd av 7 kap. 5, 6, och 30§ miljöbalken att nedan angivna 
föreskrifter ska gälla för naturreservatet (se föreskrifter). 
 
Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av 
särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden 
berörs inom reservatsområdet. 

Uppgifter om naturreservatet 
 

Namn Plintsberg 
Kommun Leksand 
Län Dalarna 
NVR-id 205 27 63 
Naturgeografisk 
region 

Vågig bergkullterräng 

Fastigheter Noret 2:27<32 
Areal 25,4 ha 
Förvaltare Leksands kommun 

 

Syftet med naturreservatet 
Syftet med naturreservatet är att skydda och bevara den biologiska 
mångfalden och de värdefulla naturmiljöerna som finns i den nedre 
västsluttningen av Plintsberget. Skogen i området utgörs av lövskog och 
granskog med inslag av lövträd i en kalkpåverkad sluttning. Till följd av 
de näringsrika markförhållandena är skogen på många håll grov- och 
högvuxen. Flera arter av ovanliga orkidéer och andra kalkgynnade 
kärlväxter växer i fältskiktet. 
Syftet är också att skydda och tillgängliggöra ett område för det rörliga 
friluftslivet.  
 
Syftet ska tillgodoses genom att området med dess flora och fauna bevaras 
och åtgärder vidtas för att underlätta allmänhetens friluftsliv. 
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Skäl för beslut 
Området har höga naturvärden.  Mycket död ved finns i form av 
stående och liggande träd. I området har ett flertal rödlistade och 
sällsynta arter påträffats, flera av dem knutna till kalkpåverkad skog. 
Genom skogen går en led och området nås lätt via anslutande vägar 
från öster och väster. 
 
Områdets höga naturvärden motiverar att området skyddas mot 
framförallt avverkning och exploatering.  
 
Detta beslut om att bilda Plintsbergs naturreservat bidrar till att 
uppfylla det nationella miljömålen Levande skogar och Ett rikt växt- 
och djurliv liksom Naturvårdsplan 2012-2020 för Leksands 
kommun, åtgärderna G1, G2, H5 och H7. 

 

Föreskrifter  
För att säkerställa syftet med naturreservat förordnar Leksands 
kommun att nedan angivna föreskrifter ska gälla. Föreskrifterna 
gäller utöver vad som gäller enligt lag eller annan författning.  
 
A. Föreskrifter enligt 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i 
markägaren och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom 
naturreservatet 
 
Det är förbjudet att: 
1.  uppföra byggnad eller anläggning, 
 
2.  anlägga väg,  

 
3.  anlägga luft- eller markledning, 

 
4.  gräva, schakta, utfylla, tippa, dika, dämma, anordna upplag eller på 
annat sätt skada/påverka mark och vatten, 

 
5.  avverka, ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle eller utföra 
annan skogsvårdsåtgärd, 

 
 

6.  gödsla eller återföra aska i gödningssyfte eller använda 
bekämpningsmedel,  
 
7.  plantera in, så eller sätta ut växter, djur eller andra organismer,  

 
8.  framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och 
snötäckt mark, med följande undantag:  
-uttransport av fälld älg, björn, hjort eller vildsvin, är tillåtet med fordon 
som inte ger skador på mark eller vegetation. 
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Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för förvaltaren att 
utföra de åtgärder som erfordras för reservatets vård och skötsel. 
 
 
B. Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken om förpliktelser för ägare 
och innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla visst intrång 
  
Ägare och innehavare av särskild rätt skall tåla att följande anordningar 
utförs och att följande åtgärder vidtas; 
 
1. utmärkning av reservatet, uppsättning av informationstavlor samt 
anläggning och underhåll av leder, rastplatser, parkeringsplatser och andra 
anläggningar för friluftslivets behov, 
 
2. gallring eller plockhuggning inom föreskriftsområde 1, skötsel av 
betesmark eller lövskog såsom röjning av granar och hamling av träd inom 
föreskriftsområde 2 samt gallring och plockhuggning och tillskapande av 
död ved inom föreskriftsområde 3, 

 
3. genomförande av undersökningar för uppföljning av skötselplanen och 
naturreservatets syfte. 
 
Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för förvaltaren att 
utföra de åtgärder som erfordras för reservatets vård och skötsel. 
 
 
C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § om rätten att färdas och vistas inom 
reservatet samt om ordningen i övrigt  
 
Det är förbjudet att: 
 

1. skada växande eller döda – stående eller omkullfallna träd, stubbar 
och buskar,  
 

2. gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedsvampar eller samla 
in djur, 
 

3. framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och 
snötäckt mark, med följande undantag: 
-uttransport av fälld älg, björn, hjort eller vildsvin är tillåtet med 
fordon som inte ger skador på mark eller vegetation.  

 
Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för förvaltaren att 
utföra de åtgärder som erfordras för reservatets vård och skötsel. 
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Generella undantag från föreskrifter 
 
Ovanstående föreskrifter under A och C utgör inte hinder för 
förvaltaren, eller den som förvaltaren utser, att utföra de insatser 
som behövs för naturreservatets vård och skötsel, och som framgår 
av föreskrifterna under B. Föreskrifterna ska inte heller utgöra 
hinder för uppföljning av bevarandemål och åtgärder, eller vid 
tillsyn. 
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för normalt underhåll av den 
järnväg som syns på beslutskartan. 

Beskrivning av området 
 

Naturvärden 
Skogen i området utgörs av lövskog och lövrik granskog i en 
kalkpåverkad sluttning. Till följd av de näringsrika markförhållandena är 
skogen på många håll grov- och högvuxen. Flera arter av ovanliga 
orkidéer och andra kalkgynnade kärlväxter växer i fältskiktet.  
Trots att skogen uppkommit på tidigare delvis öppna kulturmarker är de 
skogliga naturvärdena höga. Det finns rikligt med död ved i alla dess 
former och flera rödlistade tickor har påträffats på de ofta grova 
granlågorna. 
 
Friluftsvärden 
En stig och en gammal körväg leder in och igenom området. 
Entré till reservatet ska ställas i ordning i det nordöstra hörnet. En skylt 
med information om områdets natur- och kulturvärden samt karta ska tas 
fram och sättas upp vid entrén. 
 

Ärendets beredning 
Området har i huvudsak registrerats som nyckelbiotop av 
Skogsstyrelsen mellan åren 1995-2008. 
I samband med omarronderingen i norra Leksand blev kommunen 
ägare till fastigheten med målet att skydda dess höga naturvärden. 
Kommunen har år 2020 tagit fram ett förslag till beslut- och 
skötselplan för området som skickas på samråd till myndigheter och 
andra intressenter. Beslutet är förenligt med kommunens 
översiktsplan.  
 
Remissomgång 2020.02.27-2020.03.31 
 
Sändlista: 
Naturvårdsverket 
Länsstyrelsen Dalarna 
Skogsstyrelsen 
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Lantmäteriet 
Naturskyddsföreningen Leksand  
Leksands fågelklubb 
Friluftsfrämjandet Leksand  
Östervikens VVO 
Trafikverket 
Plintsbergs bystugeförening 
 
Inkomna synpunkter under remissomgången: 
 
Naturvårdsverket anser att syftet och skälen för beslutet behöver 
preciseras tydligare. Även åtgärder som tillåts i B-föreskrifterna 
behöver preciseras tydligare. Kommunen har därför skrivit tydligare 
preciseringar för dessa punkter. 
 
Länsstyrelsen Dalarna föreslår flera ändringar av formuleringar 
gällande föreskrifterna, flera av dem sammanfaller med 
Naturvårdsverkets synpunkter. De föreslagna ändringarna har 
införlivats i beslutet. 
 
Trafikverket påpekar att naturreservatets föreskrifter inte får 
förhindra drift och underhåll av järnvägen. Med tanke på 
trafiksäkerheten bör det i föreskrifterna samt i information till 
allmänheten framgå att plankorsningen ska användas vid passering 
över järnvägen. Om träd som riskerar att falla in på järnvägen 
planeras att fällas i området, ska projektledare för drift och underhåll 
på Trafikverket kontaktas innan fällning påbörjas. 
Kommunen har införlivat de föreslagna ändringarna i beslutet. 
 
Plintsbergs bystugeförening förslår ändring av formulering under 
beskrivning av naturvärden, att även information om områdets 
kulturhistoria lyfts fram i skyltar och foldrar, att möjligheten att 
anlägga en rastplats i området tas bort samt en tydligare information 
om vilken enhet på kommunen som ansvarar för förvaltningen av 
naturreservatet. Kommunen har införlivat de föreslagna och önskade 
ändringarna i beslutet. 
Byn ställer fråga om vad formuleringar i skötselplanen som ”kan 
komma…” och ”ska utföras vid behov” betyder mera konkret? 
Kommunens avsikt med formuleringarna är att hålla öppet för att 
göra åtgärder när/om de behövs. Vissa av åtgärderna som till 
exempel huggning av granar kring guckusko kanske aldrig kommer 
att behöva göras, men det måste finnas utrymme i skötselplanen att 
göra det om behovet uppstår. 
 
Skogsstyrelsen, Lantmäteriet och Leksands fågelklubb har inga 
synpunkter på beslutet och skötselplanen.  
Övriga intressenter i sändlistan har inte inkommit med synpunkter. 
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Motivering till beslut 
 
Miljömål 
Bildandet av detta reservat bidrar till att uppfylla miljömålet 
”Levande skogar” samt ”Ett rikt växt- och djurliv”.  
 
Intresseprövning 
Enligt 7 kap 25 § MB ska hänsyn tas till enskilda intressen. En 
inskränkning i enskilds rätt att använda mark och vatten får inte gå 
längre än som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. 
Föreskrifterna under A har utformats så att de förbjuder åtgärder 
som påtagligt kan skada områdets värden.  
 
I fråga om undantag från föreskrifterna så bedömer kommunen att 
undantagen kan göras utan att risk för skada på de utpekade värdena 
föreligger. Undantaget gäller exempelvis uttag av fällt vilt.  
 
Jakten inskränks inte i och med bildandet av naturreservatet. Det 
finns ingenting idag som tyder på att jakt i området skulle kunna 
skada de utpekade värdena. Det så klart under förutsättning att 
jaktlagstiftningen följs vilket ska vara bedömningsförutsättningarna 
om föreskrifter behövs eller inte.  
 

 

Upplysningar 
 

Dispens från föreskrifter  
Kommunen får meddela dispens från föreskrifterna om det finns 
särskilda skäl, enligt 7 kap 7 § miljöbalken.  
 
Verksamheter och åtgärder kan kräva tillstånd eller dispens enligt 
andra gällande föreskrifter och lagar än de som anges i detta beslut.  
 
Bestämmelserna i skogsvårdslagen och Skogsstyrelsens föreskrifter 
om bekämpning av skadeinsekter och tillvaratagande av skadad skog 
gäller inte inom naturreservatet, i den mån vad där sägs strider mot 
föreskrifterna i naturreservatet. Det innebär att eventuella vindfällen 
och stormskadad skog ska lämnas orörda.  Uppkommer 
insektsskador på skog i anslutning till naturreservatet som en följd 
av att åtgärder för insektsbekämpning inte vidtagits inom 
naturreservat ska frågan om ersättning bedömas enligt 
skadeståndsrättsliga regler.  
 
För verksamheter som riskerar att väsentligt ändra naturmiljön ska 
alltid en anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken göras. 
Exempel på sådana åtgärder är tävlingar av olika slag. Anmälan görs 
till Länsstyrelsen i Dalarnas län.  
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Underrättelse om beslut 
Underrättelse om beslut sker enligt förordning om områdesskydd 
enligt miljöbalken. Beslutet kungörs på det sätt som gäller för 
författningar i allmänhet. Beslutet sänds till markägarna och vissa 
myndigheter samt andra berörda.  
 
Överklagan 
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen, se bilaga.  

 

Bilagor 
Bilaga 1: Beslutskarta 
Bilaga 2: Skötselplan med skötselplanskarta 

 



Naturreservatet Plintsberg, områdesgräns

75 0 75 150 225 300 m



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-08 

 
 

  
 

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

 

§ 40 Dnr 2020/108 

Bildande av Plintsbergs naturreservat 

Beskrivning av ärendet 
Skogen i Plintsbergets nedre västsluttning utgörs av lövskog och lövrik 
granskog på näringsrik mark. De skogliga naturvärdena är höga i området 
och ett flertal rödlistade och sällsynta arter har påträffats, flera av dem 
knutna till kalkpåverkad skog. Bland annat växer det i området flera bestånd 
av den sällsynta orkidén guckusko. Området är huvudsakligen registrerad 
som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen.  
I samband med omarronderingen i norra Leksand blev kommunen ägare till 
fastigheten Noret 2:27<32 med målet att skydda dess höga naturvärden. 
Områdets areal är 25,4 hektar. 
Under våren 2020 tog kommunen fram ett förslag till beslut och en 
skötselplan för området som skickades på remiss till alla intressenter i 
området. Ärendet är nu klart för beslut.  

Finansiering 
Marken är inlöst i samband med omarronderingen i norra Leksand och ägs 
idag av Leksands kommun. Inför beslutet om att bilda naturreservatet 
uppskattas värdet för området till cirka 2,5 miljoner kronor. En fullständig 
värdering av området är beställd och kommer att utföras under 
våren/försommaren 2020. Baserat på värderingen ska kommunen efter att 
beslut tagits begära utbetalning på 50 % av värdet i form av statligt 
markåtkomstbidrag. Naturvårdsverket har gett kommunen ett positivt 
förhandsbesked angående markåtkomstbidraget. Summan av bidraget 
kommer uppskattningsvis att bli cirka 1,25 miljoner kronor.  
Vid bildande av reservatet tillkommer initiala kostnader för 
reservatsmärkning och skyltning, även till dessa åtgärder finns statliga bidrag 
att söka. Löpande skötsel i form av tillsyn och underhåll sker därefter inom 
ramen för ordinarie verksamhet. 
Bidraget för markåtkomst planeras att användas i förvaltningen av 
naturreservat och andra anordningar för friluftslivet i kommunen de 
kommande åren. På flera håll finns kända behov av restaureringar och 
underhåll. Dessutom behövs en beredskap för oförutsedda utgifter kopplade 
till förvaltningen. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-08 

 
 

  
 

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

 

Tillgänglig natur såväl tätortsnära och längre bort är positivt för friluftsliv, 
naturförståelse och folkhälsa. För att locka ut kommuninvånare och turister i 
våra fina områden måste de förvaltas på ett bra sätt. Åtgärder enligt natur- 
och friluftsplanen ska utföras.  
En bra förvaltning är också en förutsättning för att även i fortsättningen 
uppnå målet om en hög placering i Naturvårdsverkets årliga bedömning av 
landets friluftskommuner.  

Beslutsunderlag 
Utdrag ur krisledningsnämndens sammanträdesprotokoll, daterat  
2020-05-28, § 69 
Tjänsteutlåtande daterat 2020-05-14  
Förslag till reservatsbeslut 
Beslutskarta 
Skötselplan 

Yrkanden 
Sebastian Larsson yrkar bifall till förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Förklara det område som avgränsas på bilagd karta som naturreservat. 
2. Namnet på naturreservatet ska vara Plintsbergs naturreservat. 
3. Fastställa skötselplan för naturreservatet, i enlighet med förslaget. 
4. Naturvårdsförvaltare ska vara Leksands kommun. 
5. Använda markåtkomstbidraget i förvaltningen av naturreservatet och 

andra anordningar för friluftslivet fram till 2030, i enlighet med förslaget. 

Beslutet skickas till 
Naturvårdshandläggare Ville Pokela, för vidarebefordran till berörda 
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Skötselplan för naturreservatet Plintsberg 
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1. Beskrivning av naturreservatet 
 
1.1 Administrativa data 
 
Namn Plintsberg 
Län Dalarna 
Kommun Leksand 
NVR id 205 27 63 
Areal 25,4 ha 
Markslag Lövskog och granskog 
Anordningar Informationsskylt 

 
 
1.2 Beskrivning av området 
Plintsbergs naturreservat är 25,4 ha stort. Området avgränsas i väster av en järnväg, i övrigt 
omges det av hyggen och yngre barrskogsplanteringar, i sydost gränsar området mot 
detaljplanelagd naturmark och tomtmark. 
 
Skogen i området domineras av lövskog och granskog med inslag av lövträd på näringsrik 
mark. Mycket död ved finns i form av stående och liggande träd. I området har ett flertal 
rödlistade och sällsynta arter påträffats, många av dem kärlväxter knutna till kalkpåverkad 
skog. 
Genom skogen går en led och området nås lätt via anslutande vägar från öster och väster. 
 
1.3 Geologi och topografi 
Naturreservatet ligger beläget i en sluttning cirka 250 m över havet. Berggrunden består av 
granit, pegmatit. Jordarten utgörs av sandig-siltig morän. 
 
1.4 Naturvärden 
Skogen i området utgörs av lövskog och lövrik granskog i en kalkpåverkad sluttning. Till 
följd av de näringsrika markförhållandena är skogen på många håll grov- och högvuxen. Flera 
arter av ovanliga orkidéer och andra kalkgynnade kärlväxter växer i fältskiktet.  
Trots att skogen uppkommit på tidigare delvis öppna kulturmarker är de skogliga 
naturvärdena höga. Det finns rikligt med död ved i alla dess former och flera rödlistade tickor 
har påträffats på de ofta grova lågorna av gran. 
 
1.5 Naturvårdsarter i reservatet 
I området har ett flertal fridlysta och rödlistade arter påträffats.  
Flera arter av orkidéer växer i området. Den mest exklusiva av dessa är guckusko 
(Cypripedium calceolus) som finns i några frodiga bestånd i den norra delen. Den i Dalarna 
sällsynta orkidén nästrot (Neottia nidus-avis) har påträffats i ett ovanligt stort bestånd om 
cirka 500 blomställningar och orkidéerna tvåblad (Listera ovata) samt jungfru marie nycklar 
(Dactylorhiza maculata) förekommer i rikliga mängder på flera håll i skogen. 
På många av granlågorna växer de rödlistade svamparna rosenticka (Phellinus 
ferrugineofuscus) och rynkskinn (Phlebia centrifuga). 
Flera fynd av den mycket sällsynta och starkt hotade skalbaggen rönnpraktbagge (Agrilus 
mendax) har gjorts 200-700 meter ifrån området i det intilliggande Sätra hasselskogs 
naturreservat, lokalen är möjligtvis den enda aktuella för arten i landet idag. Arten är helt 
knuten till rönn och det är inte osannolikt att arten redan idag finns på någon eller några av 
rönnarna som finns i området. I Plintsbergs naturreservat finns stor potential att skapa 
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biotoper och substrat för att gynna arten i de två mindre partierna med yngre slyskog 
(skötselområde 3).  
 
Artgrupp Svenskt namn Latinskt namn Kategori naturvård 
Kärlväxter Guckusko Cypripedium 

calceolus 
Fridlyst, Signalart 

 Tvåblad Listerata ovata Fridlyst, Signalart 
 Nästrot Neottia nidus-avis Fridlyst 
 Blåsippa Hepatica nobilis Fridlyst, Signalart 
Insekter Rönnpraktbagge Agrilus mendax Starkt hotad (EN) 
Svampar Rosenticka Phellinus 

ferrugineofuscus 
Missgynnad (NT), 
Signalart 

 Rynkskinn Phlebia centrifuga Sårbar (VU), Signalart 
 
 
1.6 Friluftsliv 
En stig leder in i området från det nordöstra hörnet och följer den östra kanten för att efter 200 
meter gå ut ur reservatet och där korsas av en gammal väg. Följer man den gamla vägen mot 
sydväst i 300 meter leder den åter in och igenom reservatet för att till slut komma ut vid den 
sydvästra gränsen vid järnvägen. 
 
En entré till området planeras att ställas i ordning i det nordöstra hörnet. En skylt med 
information om områdets natur- och kulturvärden samt karta ska tas fram och sättas upp vid 
entrén.  
 
1.7 Kulturvärden samt historisk och nuvarande markanvändning 
De centrala delarna av sluttningen har enligt storskifteskartan från 1825 varit öppna åkrar 
samt slåtter- och betesmarker av olika typer. Lövrikedomen i området idag är en följd av att 
skogen är uppkommen på tidigare helt eller delvis öppna kulturmarker. 
De äldsta delarna har varit igenvuxna sedan början av 1900-talet medan några av de yngsta 
delarna började växa igen på 1960-talet.  
 
Markanvändningen har på senare tid varit skogsbruk. Förutom ett par små avverkningar kring 
millennieskiftet har dock inte något aktivt skogsbruk bedrivits i området. Igenväxningen har i 
huvudsak skett naturligt men på några håll har stråk av gran planterats i de gamla åkrarna. 
 
  
 
2. Plandel 
 
2.1 Syftet med naturreservatet 
Syftet med naturreservatet är att skydda och bevara den biologiska mångfalden och de 
värdefulla naturmiljöerna som finns i den nedre västsluttningen av Plintsberget. Syftet är 
också att skydda och tillgängliggöra ett område för det rörliga friluftslivet.  
 
Syftet ska tillgodoses genom att området med dess flora och fauna bevaras och åtgärder vidtas 
för att underlätta allmänhetens friluftsliv. 
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2.2 Prioriteringar mellan bevarandevärden och vald skötsel 
Naturreservatet har höga skogliga naturvärden men även vissa kultur- och friluftsvärden. 
Skulle konflikter om vilket värde som ska prioriteras främst uppstå inom de olika 
skötselområdena, prioriteras naturvärdet högst i alla områden.  
Kulturvärden knutna till äldre tiders användning av markerna kan med tiden komma att bli 
intressanta att bevara och lyfta fram. Åtgärder för att säkra kulturvärden kan göras om det 
görs på sådana sätt att de inte skadar höga naturvärden på platsen. 
Friluftsvärdet har högst prioritet längs den gamla vägen som korsar reservatet. 
Träd i kanten på området som kan komma att behöva fällas med hänsyn till järnvägen eller 
kringliggande fastigheter ska inte forslas bort utan fälls in i reservatet. 
Åtgärder som ska göras för att bevara och främja guckusko, rönnpraktbagge eller annan 
naturvårdsintressant art ska ske med stor försiktighet och i samråd med expertis för respektive 
art. 
 
 
2.3 Skötselområde 1: Lövskog och granskog med inslag av lövträd 
 
Beskrivning 
Skogen utgörs av lövskog och granskog med inslag av lövträd. De vanligaste lövträden är 
björk, gråal och asp men det finns även inslag av rönn, sälg och klibbal på många håll. 
Lövrikedomen beror på att skogen till stora delar är uppkommen på tidigare öppna 
kulturmarker. 
Gran förekommer såväl beståndsbildande som spridda inslag i lövskogsmiljöerna. I några 
stråk är granskogen planterad men mestadels är skogen självföryngrad.  
Det finns gott om död ved i alla dess former. Många olika vedsvampar och spår av 
vedlevande insekter kan ses på den döda veden. 
Området är huvudsakligen klassat som nyckelbiotop av skogsstyrelsen. 
 
Bevarandemål 
Skogen lämnas i huvudsak för fri utveckling. De bestånd av guckusko som finns i området 
ska bevaras.  
 
Skötselåtgärder 
Igenväxning av skogen runt växtplatserna och tramp från besökare som kompakterar jorden 
runt bestånden för guckusko kan komma att påverka bestånden negativt.  
Om bestånden av guckusko hotar att minska på grund av omgivande igenväxning kan riktade 
röjningar för att åter öppna upp skogen runt växtplatserna behöva göras. Om bestånden av 
guckusko hotas av tramp från besökare kan spänger komma att behöva anläggas runt 
bestånden. Det gäller att vara mycket försiktig vid alla typer av åtgärder för att inte riskera att 
försämra förutsättningarna för arten. Om åtgärder planeras ska det ske i samråd med expertis 
för arten.  
 
 
2.4 Skötselområde 2: Gräsmark, beteshage 
 
Beskrivning 
En delvis glest trädklädd gräsmark som idag betas av hästar. Området utgörs av gamla åkrar 
som i varierande grad har fungerat som betesmark efter att åkerbruket upphört. Naturvärdena 
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är idag låga/allmänna men området kan med rätt skötsel utveckla höga naturvärden i 
framtiden.  
 
Bevarandemål 
Beroende på vilken väg man väljer kan delområdets naturvärden utvecklas på olika sätt. De 
två huvudalternativen är: 
 

1. Området betas av djur och bibehåller och utvecklar värden knutna till hävdade 
gräsmarker. 
 

2. Området låts växa igen med lövträd och utvecklar med tiden värden knutna till 
lövskog.  

 
Skötselåtgärder 
Området ska i första hand betas av djur. Träd kan med fördel hamlas i betesmarken. Röjning 
av gran kan bli aktuellt om hävden uteblir eller är för svag.  
Om inte lämpliga djur finns att tillgå kan området låtas övergå till lövskog. 
 
 
2.5 Skötselområde 3 (två delområden): Lövrik ungskog 
 
Beskrivning 
Skogen i delområdena är uppkommen efter avverkningar kring millennieskiftet och utgörs av 
lövblandskog i 20-års ålder med låga naturvärden. Med tiden kommer naturvärdena att höjas 
och målet för bestånden är att utvecklas till lövdominerade naturskogar. 
 
Bevarandemål 
Området ska utvecklas till lövskog med höga naturvärden.  
Förutsättningar för att gynna rönnpraktbagge kan tillskapas. 
 
Skötselåtgärder 
Röjning av gran för att gynna lövträden kan komma att behöva göras om underskiktet av gran 
hotar att kväva lövträden. 
Vissa delar av områdena innehåller mycket uppslag av rönn vilket kan göra dem lämpliga för 
åtgärder som gynnar rönnpraktbagge. Om åtgärder av den typen planeras ska åtgärderna ske i 
samråd med expertis för arten.  
 
2.6 Skötselområde 4: Stig och gammal väg 
 
Beskrivning 
En stig leder in i området från det nordöstra hörnet och följer den östra kanten för att efter 200 
meter gå ut ur reservatet och där korsas av en gammal väg. Följer man den gamla vägen mot 
sydväst i 300 meter leder den åter in och igenom reservatet för att till slut komma ut vid den 
sydvästra gränsen och en plankorsning som leder vidare över järnvägen.  
 
Bevarandemål 
Stigen och vägen ska hållas öppna och tillgängliga för fotgängare.  
 
Skötselåtgärder 
Röjning av sly i anslutning till gångstråken ska utföras vid behov.  



2020-05-14 
  Dnr: 2020/108 

7 
 

En entré till området ska ställas i ordning i det nordöstra hörnet. En skylt med information om 
områdets natur- och kulturvärden samt karta ska tas fram och sättas upp vid entrén. Besökare 
ska rekommenderas att använda den befintliga plankorsningen vid passering av järnvägen. 
 
2.7 Skogsbrand 
Alla bränder, även de som startat genom blixtnedslag, ska släckas enligt gällande 
brandlagstiftning. 
 
2.8 Insektsangrepp 
Tillfälliga insektsangrepp ska inte åtgärdas. 
 
2.9 Jakt 
Inskränkning av jakten begränsar sig till reglering av uppförande av jakttorn och framröjning 
av jaktpass. Dessa åtgärder kan kräva nedtagning av värdefulla träd och därmed motverka 
syftet för naturreservatet. 
 
2.10 Dokumentation och uppföljning 
Kommunen ansvarar för att dokumentera tillsynsarbetet samt alla åtgärder. Den ansvariga 
enheten är Naturvårdskontoret som ligger under avdelningen för Strategisk planering. 
 
2.11 Revidering av skötselplan 
Skötselplanen gäller tills vidare och revideras då uppföljningen indikerar att behov finns, eller 
om skötselplanen i övrigt är inaktuell. 
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2.12 Skötselplankarta 
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