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Bilaga 3. 
SKÖTSELPLAN FÖR BILDANDE AV NATURRESERVATET 

GARPBÄCKEN I LINDESBERGS KOMMUN 

 

1. Beskrivningsdel 

Naturreservatet Garpbäcken ligger i skogsområdet öster om Linde på en 

nivå av drygt 60 m ö h. I centrala delen ligger våtmarker vilka tidigare 

odlats men nu är i igenväxningsfas med mycket lövskog. Omgivningarna 

intas av gammal barrblandskog. Garpbäcken rinner söderut och tillhör 

Arbogaåns vattensystem. 

1.1 Prioriterade naturvärden 

Området domineras av äldre barrskog med höga naturvärden. Det hyser ett 

rikt fågelliv med t ex häckande ormvråk, gott om mesar, järpe, tjäder, 

häckande tretåig hackspett 2012 och 2013. Garpbäcken rinner genom 

området och översvämmar ofta skogen. De bitvis täta, dödvedsrika och 

fuktiga biotoperna har gynnat specialiserade kryptogamer som är typiska för 

naturskogar. Stora delar av området är klassat som nyckelbiotop av 

Skogsstyrelsen (Sks inventeringar 1992, 1995, 2013). Området angränsar i 

söder till en av länets värdtrakter för skog, triviallövskogstrakten Östra 

Fellingsbro-Usken-Råsvalen).  

1.2 Enskilda och allmänna intressen vid förvaltningen 

Enskilda intressen finns i form av ledningsrätt. Jakt är tillåten i området och 

uttransport av älg, hjort och vildsvin får ske med fordon som inte ger 

långsiktigt bestående skador på mark och vegetation.  
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2. Plandel 

2.1 Skötselområde barrblandskog med ingående våtmarker 

2.1.1 Bevarandemål 

Flerskiktade barrblandskogar med rik förekomst av åldriga träd samt 

ingående lövbestånd i form av sumplövskogar. Mängden död ved ska uppgå 

till minst 15 skm3 per ha. Arealen naturskog skall vara minst 60 ha. 

I området ska finnas häckande tretåig hackspett och spillkråka.  

2.1.2 Åtgärder 

• Fri utveckling ska gälla som grund för skötseln 

• Invasiva träd- och buskarter ska vid behov elimineras 

• Återställning av hydrologi genom igenläggning av diken. 

Lokalt tillgängligt material får användas. 

2.2 Skötsel av anordningar för friluftslivet 

2.2.1 Åtgärder 

Parkering 

Parkering ska i enlighet med avtal anordnas på plats angiven i 

skötselplanekarta. 

Stig 

Stig ska anläggas och underhållas från P-plats till reservatsgräns. 

Reservatsinformation 

Informationsskylt ska uppsättas och underhållas vid parkering. Läget 

framgår av skötselplanekarta. 

2.3 Naturreservatets utmärkning i terrängen 

Markeringarna ska göras utifrån Lantmäteriets gränsutsättning och för 

övrigt i enlighet med Naturvårdsverkets anvisningar. 

2.4 Tillsyn 

Länsstyrelsen svarar för tillsynen av reservatet. 

2.5 Nyttjanderätter 

Avtal om parkeringsplatser, informationstavlor anslutningsvägar och 

anslutningsstig är tecknade med läge enligt skötselplanekarta. 
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2.6 Sammanfattning och prioritering av åtgärder 

Åtgärd Prioritet Mål med 

åtgärden 

När Var Frekvens 

Anläggande av 

parkering 

1 Ökad 

tillgänglighet 

Inom 

3 år 

Se 

skötselplanekarta 

Engångsåtgärd 

Underhåll av 

parkering 

2 Ökad 

tillgänglighet 

Vid 

behov 

Se 

skötselplanekarta 

Vid behov 

Uppsättning av 

informationstavla 

1 Ökad 

tillgänglighet 

Inom 

3 år 

Se 

skötselplanekarta 

Engångsåtgärd 

Underhåll av 

informationstavla 

2 Ökad 

tillgänglighet 

Inom 

5-10 

år 

Se 

skötselplanekarta 

Återkommande 

Anläggande av 

anslutningsstig 

1 Ökad 

tillgänglighet 

Inom 

3 år 

Se 

skötselplanekarta 

Engångsåtgärd 

Underhåll av 

anslutningsstig 

2 Ökad 

tillgänglighet 

Vid 

behov 

Se 

skötselplanekarta 

Vid behov 

Eliminering av 

invasiva arter 

2 Invasiv art Vid 

behov 

Gäller hela 

reservatet 

Vid behov 

Igenläggning av 

diken 

2 Återställning 

av hydrologi 

Inom 

5 – 10  

år 

Se 

skötselplanekarta 

Engångsåtgärd 



 

 
 

 

 

BESLUT 
2015-06-09 511-1079-2014 

  

 
  

  

4(4) 

 




