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BILDANDE AV NATURRESERVATET NYBRÄNNAN I 
TORSBY KOMMUN 

Beslut 
Länsstyrelsen förklarar det markerade området i bilaga 1 som 
Naturreservatet Nybrännan. Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare 
och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att använda markområden 
berörs inom reservatsområdet.  
 
Länsstyrelsen beslutar att de nedan angivna föreskrifterna ska gälla för 
reservatet. 
 
Länsstyrelsen fastställer skötselplanen i bilaga 4 för naturreservatets 
långsiktiga vård. 

Syftet med reservatet 
Naturreservatet Nybrännan bildas i syfte att vårda och bevara biologisk 
mångfald och värdefulla naturmiljöer i form av grandominerad naturskog 
samt andra ingående naturtyper. Syftet är också att bevara områdets orörda 
karaktär. Inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och värdefulla 
naturmiljöer ska reservatet tillgodose behovet av områden för friluftslivet.  
  
Syftet ska uppnås genom att skog och andra ingående naturtyper tillåts 
utvecklas fritt med undantag för avveckling av contortatall. Vissa åtgärder 
vidtas för att underlätta allmänhetens friluftsliv.  

Skälen för beslutet 
Naturreservatets prioriterade bevarandevärden är följande: 
 

• gammal granskog på hög höjd 
• skogar präglade av intern dynamik 
• gamla träd, grova lågor, senvuxna träd, död ved 

 
En mer utförlig beskrivning av området finns i skötselplanen, bilaga 4. 
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Föreskrifter 
Länsstyrelsen beslutar om nedanstående föreskrifter för att tillgodose syftet 
med naturreservatet. 
 
A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § andra stycket miljöbalken om inskränkningar 
i rätten att använda mark- och vattenområden 
 
Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att 
 
1. avverka eller på annat sätt skada träd och buskar samt ta bort eller 

upparbeta dött träd eller vindfälle, 
2. utföra mekanisk markbearbetning, 
3. tippa eller anordna upplag, 
4. anlägga ledning, 
5. utföra markavvattnande åtgärd,  
6. rensa befintliga diken, 
7. uppföra byggnad, annan anläggning eller anordning, 
8. bygga om eller ändra befintlig byggnad, annan anläggning eller 

anordning, 
9. använda kalk, gödsel, växtnäringsämnen eller bekämpningsmedel, 
10. framföra motordrivet fordon, 
11. bedriva vattenverksamhet. 
 
Utan tillstånd från länsstyrelsen är det också förbjudet att  
 
12. inplantera djur och växter, 
13. utföra viltvårdsåtgärder eller anlägga åtelplats, 
14. utföra biotop- eller fiskevårdande åtgärder. 
 
Undantag 

A-föreskrifterna gäller inte för förvaltaren av naturreservatet, eller den som 
förvaltaren anlitar, vid genomförande av de åtgärder som framgår under B 
och som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet. 
A 1. gäller inte området runt stuga och vindskydd som markerats på karta i  
bilaga 2. 
A 1. gäller inte kvistning eller röjning av sly upp till sju cm diameter i 
marknivå för underhåll av jaktpass. 
A 9. gäller inte kalkning som ingår i biologisk återställning av sjöar och 
vattendrag enligt regional åtgärdsplan i Värmlands län. 
A 10. gäller inte terrängskoter eller motorredskap som behövs för uttransport 
av större vilt (älg, hjort, björn, vildsvin) från området enligt 
terrängkörningsförordningen (1978:594 1§), i samband med den jakt som är 
tillåten i naturreservatet. Uttransporten ska ske så att skador på mark och 
vegetation inte uppkommer. Skada definieras här som bestående längre än en 
växtsäsong. 



 
LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND 
 
 

 Sida 
BESLUT 
  

3(5) 
Datum Referens 
2021-05-03 511-7681-2018 

   
 
 

 

A 10. gäller inte heller körning med snöskoter på led och som markerats på 
karta i bilaga 2. 
  
B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om vad ägare och innehavare av 
särskild rätt till fastighet förpliktas att tåla 
 
Ägare och innehavare av särskild rätt förpliktas tåla följande inom reservatet 
i dess helhet eller inom de särskilt utpekade områden som framgår av bilaga 
3 (se hänvisning efter varje relevant punkt) 
 
1. röjning och utmärkning av reservatets yttergränser, 
2. uppsättande av informationstavlor, se bilaga 3, 
3. undersökningar av mark, vegetation och organismer i 

miljöövervaknings- och  uppföljningssyfte,  
4. avverkning av contortatall, 
5. åtgärder i syfte att motverka förekomst av invasiva främmande arter. 
 
C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas 
och om ordningen i övrigt i naturreservatet 
 
Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att 
 
1. fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående 

eller omkullfallna, 
2. samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar, 
3. framföra motordrivet fordon, 
4. tippa eller anordna upplag, 
5. gräva eller dra upp kärlväxter, 
6. skada, omlagra eller bortföra berg, jord eller sten. 
 
Utan länsstyrelsen tillstånd är det också förbjudet att 
 
7. genomföra organiserad tävlings- eller friluftsverksamhet. 
 
Undantag 

C-föreskrifterna gäller inte för förvaltaren av naturreservatet, eller den som 
förvaltaren anlitar, vid genomförande av de åtgärder som framgår under B 
och som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet. 
C 3. gäller inte körning med snöskoter på led och som markerats på karta i 
bilaga 2. 
 
 
 



 
LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND 
 
 

 Sida 
BESLUT 
  

4(5) 
Datum Referens 
2021-05-03 511-7681-2018 

   
 
 

 

Ärendets handläggning  
Länsstyrelsen har förelagt markägare och innehavare av särskild rätt inom 
området att yttra sig över förslaget till beslut om inrättande av naturreservat. 
Förslaget till beslut har också remitterats till berörda sakägare samt skickats 
till andra som kan tänkas ha synpunkter på skyddet av området. 
 

Inkomna remissvar 
Torsby kommun har svarat att de inte har några invändningar mot reservatet 
och Skogsstyrelsen har meddelat att de inte har några synpunkter. 
Markägaren har lämnat en mindre redaktionell synpunkt.  

Samlad bedömning  
Det föreslagna området har mycket höga naturvärden. För att områdets värden 
ska bestå, behöver området undantas från skogsproduktion och annan 
exploatering som innebär att områdets naturvärden skadas. Länsstyrelsen 
bedömer därför att området bör förklaras som naturreservat.  
 
Reservatsbildningen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig 
användning av mark- och vattenresurserna och med den för området gällande 
kommunala översiktsplanen. Inskränkningar i enskilds rätt att använda mark 
eller vatten går inte längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska 
tillgodoses.  
 
Beslutet bidrar till att uppfylla Sveriges internationella åtaganden om skydd av 
den biologiska mångfalden och till miljökvalitetsmålen Levande skogar och Ett 
rikt växt- och djurliv.  
 
Sammantaget är förutsättningarna uppfyllda för att inrätta reservatet med  
föreskrifter enligt ovan.  

Tillämplig lagstiftning  
Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som 
naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla 
naturmiljöer eller tillgodose behovet att områden för friluftslivet. Ett område 
som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller 
livsmiljöer för skyddsvärda arter får också förklaras som naturreservat. (se 7 
kap. 4 § miljöbalken) 

 
För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet får beslutet förenas med 
föreskrifter. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten får inte 
gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. (jmf 7 
kap. 5, 6, 25 och 30 §§ miljöbalken) 
 
I varje beslut om bildande av ett naturreservat ska en skötselplan för 
naturreservatets långsiktiga vård fastställas. (jmf 3 § förordningen (1998:1252) 
om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.) 
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Upplysningar  
Beslutet kungörs i Värmlands läns författningssamling samt i ortstidning.  
 
Länsstyrelsen kan meddela dispens från föreskrifterna i detta beslut om det finns 
särskilda skäl och är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte.  
 
Beslutade C-föreskrifter gäller omedelbart, även om de överklagas. C-
föreskrifterna gäller även markägare och innehavare av särskild rätt i den mån 
tillåten pågående markanvändning inte avsevärt försvåras. 
 
Bestämmelserna i skogsvårdslagen (1979:429) ska inte tillämpas om det som 
sägs där strider mot föreskrifter för naturreservatet.  
 
Den som vill göra anspråk på ersättning eller kräva inlösen av fastighet ska 
väcka talan mot staten hos mark- och miljödomstolen inom ett år från det att 
beslutet vunnit laga kraft. Om så inte sker går rätten till ersättning eller inlösen 
förlorad.  

Utöver föreskrifterna för naturreservatet gäller också generella bestämmelser till 
skydd för naturmiljön. 
 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas till regeringen, Miljö- och energidepartementet, 
se bilaga 5. 
 
 
Landshövding Georg Andrén har fattat beslut i detta ärende. 
Naturvårdshandläggare Helena Malmestrand har varit föredragande. I den 
slutliga handläggningen har även länsråd Johan Blom, verksamhetschef 
Torben Ericson, enhetschef Linda Sundström och länsjurist 
Ulrika Forsman medverkat. 
 
 

Bilagor till beslutet: 
1. Beslutskarta 
2. Karta över undantag från föreskrifter 
3. Karta över B-föreskrifter 
4. Skötselplan 
5. Hur man överklagar 
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Beslutskarta för Naturreservatet Nybrännan (heldragen svart linje). 
© Lantmäteriet Geodatasamverkan  
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Undantag från föreskrifter för Naturreservatet Nybrännan.  
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Karta över B-föreskrifter för Naturreservatet Nybrännan.  
© Lantmäteriet Geodatasamverkan  
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SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET 
NYBRÄNNAN, TORSBY KOMMUN 
 

1. Syftet med naturreservatet 
Naturreservatet Nybrännan bildas i syfte att vårda och bevara biologisk 
mångfald och värdefulla naturmiljöer i form av grandominerad naturskog 
samt andra ingående naturtyper. Syftet är också att bevara områdets orörda 
karaktär. Inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och värdefulla 
naturmiljöer ska reservatet tillgodose behovet av områden för friluftslivet.  
  
Syftet ska uppnås genom att skog och andra ingående naturtyper tillåts 
utvecklas fritt med undantag för avveckling av contortatall. Vissa åtgärder 
vidtas för att underlätta allmänhetens friluftsliv.  
   

2. Prioriterade bevarandevärden 
• gammal granskog på hög höjd 
• skogar präglade av intern dynamik 
• gamla träd, grova lågor, senvuxna träd, död ved 

 

3. Administrativa data 
 

3.1 Naturreservat 
Objektnamn Nybrännan 
NVR-nummer 2049959 
Kommun Torsby 
Areal 135 ha 
Fastighetsanknutna rättigheter som 
reservatet berör 

Oregistrerat officialservitut  
17-DAL-111 (Färdselservitut) 
Oregistrerat officialservitut  
17-DAL-151 (Färdselservitut) 
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Markslag och naturtyper*: 
Tallskog utanför våtmark 
Granskog utanför våtmark 
Barrblandskog utanför våtmark 
Lövblandad barrskog utanför våtmark 
Triviallövskog utanför våtmark 
Temporärt ej skog utanför våtmark 
Tallskog på våtmark 
Öppen våtmark 
Övrig öppen mark med vegetation  
Sjö och vattendrag 
 
Summa 

 
13,4 ha 
67,9 ha 
1,0 ha 
3,6 ha 
0,4 ha 
0,1 ha 
1,1 ha 
5,1 ha 
3,2 ha 
39,2 ha 
 
135 ha 

*arealer för markslag och naturtyper baseras på Nationella marktäckedata, NMD. Summan 
är en summering av de ingående delområdenas avrundade arealer. Avrundningen kan 
innebära att den sammanlagda NMD-arealen inte är den samma som reservatets totala areal. 
 
 
 

Karta 1. Översiktskarta för naturreservatet Nybrännan. 
© Lantmäteriet Geodatasamverkan 
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4. Historisk och nuvarande mark- och 
vattenanvändning 
Nybrännan ligger i ett med värmländska mått högt beläget och relativt 
svårtillgängligt område vilket troligen bidragit till att påverkan från mänskliga 
aktiviteter är förhållandevis begränsad. I de äldre skogarna finns spår efter 
tidigare dimensionsavverkningar men utöver detta visar inte de gamla bestånden 
några tydliga spår efter skogsbruk. Mindre delar av området har påverkats av 
modernt skogsbruk vilket resulterat i homogena yngre bestånd samt förekomst 
av contortatall.  
 
Vid studier av äldre kartor framgår att det vid slutet av 1800-talet fanns en säter 
vid Mellansjöns södra ände. Delar av kringliggande skogar har troligen använts 
som utmarker för bete men spåren efter detta är idag begränsade.  
 
På platsen för den gamla sätern återfinns idag en stuga och ett vindskydd som 
båda nyttjas av besökare i området. Området besöks idag flitigt av bland annat 
fiskare och skoteråkare.  
 

5. Beskrivning av området 

• Biologi 
Nybrännan ligger sydväst om Höljes på den västra sidan av Klarälven i 
Torsby kommun. Reservatet ligger i en trakt som har en hög förekomst av 
gamla naturskogar. I landskapet runt Nybrännan återfinns ett flertal 
befintliga naturreservat däribland naturreservatet Krokolaknölen som ligger 
söder om Nybrännan samt naturreservatet Husmansknölen som ligger 
nordväst om området. 
 
Naturreservatet Nybrännan ligger på en högplatå med höjder på 500-600 
meter över havet. Området omfattar 135 ha och sträcker sig över den 
kuperade terrängen från höjden mellan Västersjön och Mellansjön till 
höjderna vid Östersjön. Höjderna och orördheten kring de ingående sjöarna 
ger vildmarkskaraktär, något som är en viktig del i områdets nuvarande och 
framtida värde.  
 
Nybrännan domineras av gammal granskog på hög höjd. Skogen är 
variationsrik med högväxta gamla granar i områden med rörligt markvatten 
och bättre bonitet samt partier med knotiga gamla granar med toppbrott 
orsakade av det utsatta läget på hög höjd. Tillgången på död ved är bitvis 
god och gamla lågor samsas med nyare. Skogen är bitvis luckig och ljus men 
har även delar med mörkare partier där skogen är stamtät och högvuxen. 
Området har ett relativt stort inslag av lövträd, främst rönn, men även björk. 
I området finns även spridda tallöverståndare med krumma grenar och 
pansarbark. De gamla träden samt inslaget av äldre lövträd gör området till 
en viktig livsmiljö för rödlistade och hotade arter. I området finns gott om 
branter med block och lodytor som ytterligare bidrar till variationen i 
området.   
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Reservatet har fått sitt namn av den höjd i östra delen som på kartan heter 
Nybrännan. Några tydliga tecken på tidigare skogsbränder har inte påträffats 
varför området, trots namnet, antagligen brunnit ganska eller mycket sällan. 
 
Stubbar från tidigare plockhuggning finns här och var, men sentida 
avverkningarna har varit begränsade.  
 
I områdets lägre partier finns långsmala och öppna myrar med fattig 
vegetation av omväxlande ristuve-, mjukmatte- och fastmattetyp. Här finns 
även vatten i form av Östersjön, del av Mellansjön samt Mellansjöbäcken.  
I båda sjöarna finns öring och i Mellansjön även röding som inplanterats 
under 2000-talet. Mellansjöbäcken som rinner mellan sjöarna används 
troligen för öringlek. Sjöarna har varit tydligt påverkade av försurningen och 
1978 inleddes sjökalkning i området. Sedan början av 1990-talet kalkas även 
omgivande våtmarker. Kalkningen syftar både till att upprätthålla pH-värden 
för sjöarnas biologiska värden men även för den nedströms rinnande Örån 
som mynnar i Klarälven.  
 
Intressanta arter funna i området 
Området utgör en mycket lämplig miljö för arter knutna till lövrika och 
orörda barrblandskogar. Följande naturvårdsarter har påträffats (hotkategori 
enligt Artdatabankens rödlista 2020 inom parentes där NT = nära hotad och 
VU = sårbar): 
 
Lunglav NT 
Garnlav NT 
Skrovellav NT 
Stuplav Signalart 
Norsk näverlav VU 
Violettgrå tagellav NT 
Skuggblåslav Signalart 
Brunpudrad nållav NT 

Gammelgransskål NT 
Korallblylav Signalart 
Granticka NT 
Vedticka Signalart  
Stor aspticka Signalart 
Doftskinn NT 
Trådticka Signalart 
 

 

• Kultur 
Det finns inga registrerade fornlämningar inom området.  

• Friluftsliv 
Området utgör tillsammans med närliggande naturreservat ett lämpligt område 
för friluftsliv. Höjderna och orördheten kring de ingående sjöarna ger 
vildmarkskaraktär vilket förhöjer friluftsupplevelsen.  
 
Det finns inga vandringsleder i området men en skoterled går över isen i 
nordsydlig riktning på Mellansjön. I området finns en stuga och ett vindskydd 
som båda nyttjas av bland annat fiskare och skoteråkare.  
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6. Skötselområden  
Reservatet är indelat i tre skötselområden med utgångspunkt från de 
övergripande naturtyperna i området, se karta 2. För skötselområdena 
redovisas bevarandemål och skötselåtgärder.  
 
För skötselområdena gäller att invasiva främmande arter ska kunna tas bort 
vid behov. 

Karta 2. Skötselområden för Naturreservatet Nybrännan. 
© Lantmäteriet Geodatasamverkan 
 
 
 
Skötselområde 1: Skog 88 hektar  
Skötselområdet består av all ingående skog. De gamla granskogarna hyser 
bitvis ett stort lövinslag, främst i form av gammal björk och rönn. Skogen är 
variationsrik och i områden med rörligt markvatten och bättre bonitet finns 
påfallande högväxta gamla granar medan vissa partier har mer knotiga gamla 
granar. Spritt i området finns även enstaka tallöverståndare med krumma 
grenar och pansarbark. Vid reservatets västra samt östra gräns finns bestånd 
med contortatall vilka på sikt skulle kunna spridas vidare i reservatet.  
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• Bevarandemål 
Småskaliga naturliga processer, som t.ex. trädens föryngring, åldrande och 
avdöende samt omkullfallna träd och luckbildning, liksom periodvisa 
omvälvande störningar i form av t.ex. insektsangrepp, stormfällning, 
översvämning eller brand ska påverka dynamiken och strukturen i området. 
Naturlig hydrologi och grundvattennivåer som skapar markfuktighet ska 
påverka dynamiken och strukturen. Skogen ska bestå av olika trädarter till följd 
av naturlig störningsdynamik och succession. Trädskiktet ska vara olikåldrigt 
och flerskiktat. Främmande arter som utgör ett hot mot den naturliga biologiska 
mångfalden ska inte förekomma. Det ska finnas typiska arter som gynnas av 
lång skoglig kontinuitet inom grupperna fåglar, lavar, mossor och svampar. 
 
• Åtgärder 
Fri utveckling med undantag för åtgärder för att ta bort contortatall. 
 

Skötselområde 2: Myrmark och vatten 47 hektar 
Skötselområdet består av ingående myrar, sjöar och vattendrag. 
 
• Bevarandemål 
Skötselområdet ska utvecklas fritt och präglas av naturliga processer med de 
strukturer och artsamhällen som hör till dessa naturtyper. Våtmarkernas 
hydrologi ska vara ostörd och det ska inte finnas några avvattnande eller 
tillrinnande diken eller körspår som medför negativ påverkan. 
Grundvattenytan ska variera naturligt. Hydrokemin ska vara utan betydande 
antropogen påverkan. Främmande arter som utgör ett hot mot den naturliga 
biologiska mångfalden ska inte förekomma. 
 
• Åtgärder 
Fri utveckling. 
 

Skötselområde 3 (hela reservatet): Friluftsliv 
Områdets orörda prägel och den starka vildmarkskänslan gör det attraktivt 
för friluftsliv. Vid Mellansjöns södra strand finns ett vindskydd samt en 
stuga som idag disponeras av Norra Finnskoga fiskevårdsområdesförening. 
 
Länsstyrelsen har inget ansvar för underhåll eller skötsel av vindskydd och 
stuga. 
  
• Bevarandemål 
Informationstavlor med information om reservatets naturvärden och 
föreskrifter samt en karta som tydligt visar områdets utbredning och gränser 
ska finnas i området. 
 
 • Åtgärder 
Uppsättning och underhåll av informationstavla intill stigen vid 
naturreservatets norra gräns samt vid vindskyddet i södra änden av Mellansjön.  
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7. Sammanfattning av planerade skötselåtgärder 
 
Skötselåtgärd Prioritet Skötselområde 
Iståndsättning av reservatet   

Markering av reservatsgräns 1 3 

Informationstavlor 1 3 

Markvård   

Avveckling av contortatall 2 1 

 

8. Uppföljning 

Uppföljning av bevarandemål 
Områdets bevarandemål ska följas upp enligt fastställda metoder för 
uppföljning av skyddad natur.  
 

Uppföljning av skötselåtgärder 
Genomförda skötselåtgärder ska följas upp. Redovisning av genomförd 
åtgärd ska ange vad som gjorts i vilket område och tidsåtgången. 
 

9. Genomförd dokumentation 
Skogsstyrelsen nyckelbiotopsregistrering.  
Inventering i fält av Länsstyrelsen. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR LÄNSSTYRELSENS BESLUT 
 

 
VAR SKALL BESLUTET 
ÖVERKLAGAS 

 
Länsstyrelsens beslut kan skriftligen överklagas hos regeringen, 
Miljödepartementet. 

 
VAR INLÄMNAS 
ÖVERKLAGANDET 

 
Er skrivelse skall inlämnas/skickas till Länsstyrelsen och inte till 
regeringen. 

 
TID FÖR ÖVERKLAGANDE 

 
Skrivelsen måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från 
den dag Ni fick del av beslutet, annars kan Ert överklagande inte tas 
upp till prövning. 

 
HUR MAN UTFORMAR SITT 
ÖVERKLAGANDE M M 

 
I skrivelsen skall Ni 

 
- tala om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange ärendets 

nummer (diarienumret) 
 
- redogöra för hur Ni anser att beslutet skall ändras 

 
Ni bör också redogöra för varför Ni anser att Länsstyrelsens beslut är 
felaktigt. 

 
Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt Er. 

 
Behöver Ni veta mer om hur Ni skall gå till väga, så ring eller skriv till 
Länsstyrelsen. 

 
ÖVRIGA HANDLINGAR 

 
Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er ståndpunkt, så 
bör Ni skicka med det. 

 
UNDERTECKNA 
ÖVERKLAGANDET 

 
Er skrivelse skall undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge 
också postadress samt telefonnummer där Ni kan nås dagtid. 

 
 
 
 
Utgåva 8/07 
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