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Uppgifter om naturreservatet 
 
Namn: Örvattnet  
 
Kommun: Arvika 
 
Fastigheter och Se bilaga 4. 
fastighetsägare: 
 
Läge: Vid Perserudsviken i sjön Örvattnet. Ca 10 

km NO om Arvika. 
 
Karta: Topografiska kartbladet 11 C Arvika NO 
 Ekonomiska kartbladet 11C 5f. 
 
Areal: Landareal ca 40 hektar 
 
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen 
 
Länsstyrelsens beslut 
 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 § naturvårdslagen (1964:822, omtryckt 
1991:641) att förklara det område som avgränsas, med innerkanten av en grov 
punkt-streckad linje, på bifogad karta (bilaga 2) som naturreservat. 
 
Naturreservatets namn skall vara Örvattnet 
 
Ändamålet med naturreservatet är att bevara ett exempel på skogslandskapets 
mångfald av biotoper genom att skydda ett område med lövrik äldre barrskog 
på en gammal bränna i västra Värmland med dess inslag av sumpskog, våt-
marker och lövträdsrika bergbranter samt att utveckla kringliggande skogs-
mark till naturskogsliknande förhållanden. Det innebär att en gynnsam livs-
miljö för nordliga barrskogsarter och arter knutna till gamla lövträd och död 
ved bibehålls och utvecklas. Skyddet av området är en viktig del i ett större 
projekt att på landskapsnivå bevara och restaurera västlig taiga. 
 
Området skall i den mån det inte strider mot bevarandeintressena utnyttjas för 
vetenskapliga studier och naturupplevelser. 
 
För att trygga ändamålet med reservatet förordnar Länsstyrelsen med 
stöd av 8 - 10 §§ naturvårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen att 
nedan angivna föreskrifter skall gälla i området. 
 
A.   Föreskrifter med stöd av 8 § naturvårdslagen om inskränkningar i 

markägarens och annan sakägares rätt att förfoga över fastigheter 
inom naturreservatet                                       

 
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet 

att 
 
1.    bedriva täkt eller bedriva annan verksamhet som förändrar eller ska-

dar marktäcke och ytformer, som att gräva, spränga, borra, schakta, 
utfylla, tippa, plöja eller utföra annan markberedning, 

 
2. utföra markavvattning, skyddsdika eller dämma eller på annat sätt 

förändra områdets hydrologiska förhållanden, 
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3. anlägga väg, led eller spång, 
 
4. anordna upplag, 
 
5. uppföra byggnad, radiomast, antenn eller annan anläggning, 
 
6. dra fram mark- eller luftledning, 
 
7. uppföra stängsel eller annan hägnad, 

 
8. upplåta mark- eller vattenområde för verksamhet som kan medföra 

föroreningar, slitage på mark och växtlighet eller störa djurlivet, 
 

9. sprida bekämpningsmedel, kalk, andra mineralämnen eller gödsel-
medel, 

 
10. inplantera djur- eller växtart, 

 
11. bedriva jakt utom på älg, rådjur, hare och räv, och att röja pass, utfö-

ra viltvårdande åtgärder eller utfodring, 
 
12. bedriva skogsbruk, inkl täkt av ved 
 

Föreskrifterna skall inte utgöra hinder för naturvårdsförvaltaren att i 
överensstämmelse med fastställd skötselplan, utföra naturvårdsinriktade 
åtgärder som behövs för att tillgodose ändamålet med reservatet. 

 
B. Föreskrifter med stöd av 9 § naturvårdslagen om markägarens och 

annan sakägares skyldighet att tåla visst intrång. 
 

Markägaren och innehavaren av särskild rätt till marken skall tåla att föl-
jande anordningar uppförs och åtgärder vidtas för att tillgodose ändamå-
let med naturreservatet. 
 
1.  Gränsmarkering, vägvisning och information om reservatet. 
  
2.  Anläggning och markering av en vandringsled genom reservatet.  
  
3.  Naturvårdsinriktade skötselåtgärder på skogsmarken t ex bränning, 

randbarkning och röjning för att tillgodose ändamålet med reservatet.  
 
C.   Föreskrifter med stöd av 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten 

har att iakttaga inom reservatet. (Föreskrifterna gäller även mark-
ägaren och innehavaren av särskild rätt.) 

 
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet 
att 

 
1. fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur liksom 

att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg, 
 
2.  medföra hund eller katt som inte hålls kopplad, 
 
3. framföra fordon eller rida 
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Punkt C1 och C2 utgör inte hinder för utövande av jakt som är tillåten 
enligt A11 ovan. Föreskriften C3 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. 
 
4. insamla evertebrater, t ex skalbaggar och landmollusker, 
 
5. plocka eller gräva upp växter, gäller såväl kärlväxter som mossor, 

lavar och vedsvampar,  
 
6. bryta kvistar eller grenar, skada eller borttaga träd och buskar, inklu-

sive död ved såsom lågor, torrträd och torra grenar 
 
7. göra upp eld 
 
8. skada eller borttaga naturföremål eller ytbildning eller skada mark-

täcket,  
 
9. tälta, ställa upp gömsle eller liknande 
 

10. snitsla spår, anordna orienteringskontroller eller anordna tävlingar, 
 

11.  anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande anordning.  
 
Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att 
 

12. organiserat utnyttja området (turism, undervisning mm),  
 

13. utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar. 
 

I samband med naturvetenskapliga undersökningar kan länsstyrelsen 
meddela undantag från föreskrifterna under C. 
 
Föreskrifterna under C ska inte utgöra hinder för naturvårdsförvaltningen 
eller för den del av länsstyrelsen regionala miljöövervakning som utförs i 
samråd med naturvårdsförvaltningen. 
 

D. Föreskrifter enligt 9 § naturvårdsförordningen rörande naturvårds-
förvaltningen. 

 
1. Länsstyrelsen skall vara reservatsförvaltare. 
 
2. Reservatet skall utmärkas enligt svensk standard (SIS 03 15 22) och 

enligt naturvårdsverkets anvisningar. 
 
3. Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om naturvårdsförvaltningen ge-

nom att fastställa bifogad skötselplan, bilaga 3. Fastställelsen omfat-
tar inte förslagen till P-plats och stig till reservatet, vilka ligger utan-
för reservatsgränsen. För dessa tecknas separat avtal. Fastställelsen 
omfattar heller inte den ekonomiska utredningen, bilaga 3.3. 

 
Naturvårdsförvaltningen bekostas av staten.  

 
Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag författningen utkommit 
från trycket i länets författningssamlingar. 
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Grund för beslut 
 
Beskrivning av ”storområdet” Alken - Örvattnet 
 
Naturreservatet Örvattnet tillhör ett större landskapsavsnitt som i naturvårds-
sammanhang kallas Alken - Örvattnet, vilket är namnen på områdets två stör-
re sjöar. Områdets totala areal är 1979 ha. Denna del av Värmland tillhör geo-
logiskt den sydvästskandinaviska berggrundsprovinsens västra gnejssegmen-
tet. Den lokala berggrunden domineras av tonaliter och granodioriter och av 
granitiska och granodioritiska ofta bandade eller migmatiserade gnejser. Vid 
Örvattnet finns ett parti av röd - gråröd granit. Detta landskap är beläget över 
Högsta kustlinjen i höjdområdet mellan de större sprickdalgångarna vid sjön 
Racken och sjön Mangen. Höjdernas krön, som tidigare utgjort delar av ett 
peneplan, når upp till en nivå runt 300 m ö h, över vilken enstaka höjder som 
Alkehöjden (322 m ö h) och Örvatthöjden (330 m ö h) sticker upp. Den gam-
la denudationsytan är uppsprucken och kuperad, och ett karaktäristiskt inslag 
är de många oftast syd- eller sydöstvända branterna. Jordtäcket består av en 
som regel normalblockig, sandig-moig, sandig eller grusig morän, men med 
inslag av storblockighet framförallt runt Alken. Torv förekommer vanligt i 
sänkor och dalstråk.  
 
Skogsmarken i området är till stor del av frisk, men även av torr, ristyp med 
ett relativt stort inslag av tall, bl a som överståndare i yngre bestånd. Flera av 
de äldre bestånden är av naturskogskaraktär, ofta med hög lövandel framför-
allt grov asp. Ett typiskt inslag i landskapet är de asprika blockbranterna. 
Större delen av skogsmarken brann regelbundet. Naturskogarna i området har 
troligen uppkommit efter den stora branden som gick över landskapet på 
1860-talet. Över nästan hela storområdet förekommer tallar med brandljud. 
Kärrdråg, små sumpskogar och öppna svagt välvda mossar är relativt vanliga. 
De har tillsammans med vissa isolerade skogar på öar och myrholmar utgjort 
brandrefugier, det vill säga områden som ej brunnit.  
 
Skogsägarna är till övervägande del privatpersoner, och skiftena ofta långa 
och smala. Detta har bidragit till en variation både i naturvärdenas fördel-
ning i landskapet och i skogliga strukturer. Stora sammanhängande områden 
med naturskog saknas, men vid nyckelbiotopsinventeringen hittades tjugo 
naturvärdesobjekt och närmare femtio nyckelbiotoper i storområdet. Nyck-
elbiotoperna har mestadels karaktär av lövrika barrnaturskog med stort in-
slag av grov asp samt bergbranter med grov asp. Samtliga i Sverige för-
kommande hackspettar har sannorlikt häckat i området under 1990-talet, 
och den vitryggiga hackspetten förekommer med ett par. 
 
Beskrivning av naturreservatet  
 
Naturreservatet Örvattnet ligger norr och väst om Perserudsviken vid sjön 
Örvattnet. Höjdpartiet i dess nordöstra hörn, ligger ca 310 m ö h. Ett flertal 
nyckelbiotoper utgör stommen i området. De binds samman av skogmark, 
som i varierad grad påverkats av skogsbruk. Flera bestånd utgörs av lövträds-
rik barrnaturskog, vilka innehåller värdefulla element såsom grova aspar, 
asplågor och - högstubbar, gammeltall, brända stubbar, granlågor och 
torrträd. Området är starkt kuperat och asprika branter och lodytor finns både 
ner mot Perserudsviken och upp mot höjdområdet i nordost. De medelåriga 
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bestånden är ofta flerskiktade och lövrika med skogliga strukturer som på-
minner om lövbrännans. Ett bälte med barrdominerad ungskog med ett rela-
tivt stort inslag av Pinus contorta skär genom området. Våtmarker förekom-
mer som små mossar och kärr, speciellt värdefull är den lövträdsrika sump-
skogen runt bäcken från Namnlöstjärn. Åt sydost övergår denna i en barr-
sumpskog som fortsätter i en av skogsskötsel påverkad 105-årig granskog på 
fuktig - våt mark i en nordvänd sluttning. Dessa marker brann troligen myck-
et sällan i naturtillstånd, utan de har istället föryngrats genom inre bestånds-
dynamik.  
 
Delar av reservatet ingår i en preliminär länsplan för vitryggig hackspett. I 
området har också ett stort antal rödlistade kryptogamer och svampar noterats 
i samband med olika inventeringar, bilaga 5. 
 
Bakgrund och ärendets beredning 
 
Områdets naturvärde uppmärksammades i samband med inventering av vit-
ryggig hackspett. ”Steget före”-gruppen i Arvikabygdens naturskyddsföre-
ning hittade, vid en inventering av Arvika kommun 1993, ett stort antal vär-
defulla biotoper i området. 1994 genomförde länsstyrelsen en pilotstudie för 
miljö- kvalitets övervakning av naturskogsbiotoper på landskapsnivå. Denna 
bestod av en flygbildstolkning och av en fältstudie ”Inventering av indikator-
arter bland kärlväxter, lavar och svampar i två provytor vid Nyskoga och 
Racken. Skogsvårdsstyrelsen har genomfört nyckelbiotopinventering i områ-
det 1995. Inom länsstyrelsens program för regional miljöövervakning genom-
fördes under 1997 en studie av ”Innehåll av biologisk mångfald i nyckelbio-
toper”. Sammantaget gav inventeringarna en bild av ett fragmenterat, men ur 
naturvårdssynpunkt ändå värdefullt skogslandsskap.  
 
1995 startades ett projekt med delfinansiering från EU´s LIFE-fond. Skogs-
styrelse och Naturvårdsverket driver projektet i samarbete med Länsstyelsen  
och Skogsvårdsstyrelsen. Projektets syfte är att med olika naturvårdsinstru-
ment (biotopskydd, naturvårdsavtal, NOKÅS, information och rådgivning) 
skapa lämpliga miljöer för vitryggig hackspett och att avsätta nya naturreser-
vat med västlig taiga, ett av EU´s prioriterade habitat. Tio storområden har 
valts ut i riket. Fokuseringen på den vitryggiga hackspetten beror på att den är 
en viktig indikator på värdefulla skogsmiljöer. Ett av de tio områdena är Al-
ken - Örvattnet. Stora sammanhängande gammelskogsavsnitt saknas i detta 
landskap. Utgångspunkten för reservatsbildningen har därför varit att avgrän-
sa ett område där det finns en koncentration av flera nyckelbiotoper och na-
turvärdesobjekt för att sedan restaurera mellanliggande bestånd med natur-
vårdsinriktade åtgärder. Ett förslag till reservatsområde avgränsades vid Per-
serudsviken i Örvattnet.  
 
Naturvårdspolitiken inom EU regleras i huvudsak av direktiven om bevaran-
de av vilda fåglar (fågeldirektivet) och om bevarande av livsmiljöer samt vil-
da djur och växter (art- och habitatdirektivet). Områden som enligt art- och 
habitatdirektivet innehåller naturtyper eller arter av intresse för gemenska-
penska ska skyddas. Dessa benämns SCI-områden och ska tillsammans med 
de områden som medlemsstaterna klassificerat som särskilda skyddsområden 
enligt fågeldirektivet, SPA-områden, ingå i ett sammanhängande europeiskt 
ekologiskt nätverk benämnt Natura 2000. Reservatsområdet Örvattnet kom-
mer att föreslås ingå i Natura 2000 som både SCI- och SPA-område. Området 
utgörs av västlig taiga (habitat 9010) och av öppna svagt välvda mossar, fatti-
ga och intermediära kärr och gungflyn (habitat 7140). 
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Markägarna kontaktades våren 1997, varefter ärendet lämnades till Svensk 
fastighetsvärdering, SVEFA, för värdering och förhandling. Under sensom-
maren inbjöd SVEFA till ett förhandlingmöte. Den 1 september anmälde äga-
ren till fastigheten Perserud 2:3 delar av det planerade reservatsområdet till 
avverkning. Med anledning härav har länsstyrelsen, skogsvårdsstyrelsen och 
markägaren diskuterat reservatsbildningen vid ett fältbesök. Ett litet myrim-
pediment runt ett tjärn infogades senare i reservatsbildningsplanerna. Detta 
ägs samfällt av fem markägare,  men det saknar i princip ekonomiskt bruk-
ningsvärde. Delägarna kontaktades av länsstyrelsen våren 1998 och därefter 
av SVEFA.  
 
1998-04-16 skickade länsstyrelsen ut förslag till beslut och skötselplan. Med 
stöd av 11 § naturvårdsförordningen förelades sakägarna att framföra erinran 
mot förslaget. Synpunter har inkommit från jaktvårdsområdet och från två 
enskilda markägare. Ägaren till fastigheten Perserud 2:3 framförde erinran 
mot förslaget, men vid senare förhandlingar har han sagt sig kunna godta en 
reservatsbildning under förutsättning att han kan erhåll annan mark istället 
och att inga inskränkningar sker i jakträtten. Vad ägarna har anfört föranleder 
inte någon ändring i ställningstagandet från länsstyrelsens sida om att bilda 
naturreservat. Däremot har synpunkterna föranlett några förändringar i för-
slaget. Bl a har vissa justeringar gjort i de föreskrifter som rör jakt.  
 
Staten, naturvårdsfonden, har i dagsläget betalt intrångsersättning för fastig-
heten Perserud 2:23. För fastigheterna Perserud 2:39 och 2:3 pågår förhand-
lingar. Fastigheten 2:3 utgör ca 75 % av reservatsarealen och i detta fall ut-
reds möjligheterna att ordna med bytesmark. Länsstyrelsen har därför hos 
Arvika kommun anhållit om att få köpa skogsmark av kommunen. 
 
Länsstyrelsen har hört Arvika kommun, skogsvårdsstyrelsen och naturvårds-
verket enligt 43 § naturvårdslagen och 28 § naturvårdsförordningen. Ärendet 
har även skickats för synpunkter till den ideella naturvården och till fastig-
hetsägaren på vars mark länsstyrelsen förhandlar om att få anvisa stig till re-
servatet och anordna P-plats. 
 
 Motiv till skydd 
 
I den hårt brukade produktionsskogen har många biotoper minskat kraftigt i 
omfattning och sammanhängande skogsområden har fragmenteras. Viktiga 
faktorer för växt- och djurlivet som var vanliga i naturskogen håller på att 
försvinna. De processer som i naturtillståndet föryngrade skogsekosystemen 
har i det närmaste varit satta ur spel. Med en reservatsbildning i Örvattnet 
säkerställs viktiga kärnor av gammal lövrik naturskog i ett större landskaps-
avsnitt i form av en gammal bränna och sumpskog. Området har ett botaniskt 
värde då det hyser ett stort antal hotade kryptogamer och svampar, vars bio-
topkrav återfinns i naturskogar med stort inslag av gamla grova lövträd och 
gott om död ved. Området har även ett zoologiskt värde som livsmiljö för 
fågelfaunan och för vedlevande evertebrater med dessa biotopkrav.  
 
Vid en inventering 1997 av skogliga nyckelbiotoper inom storområdet Alken 
- Örvattnet noterades samtliga i Sverige förekommande arter av hackspettar, 
vilket ytterligare understryker områdets värde. Vitryggig hackspett, tretåig 
hackspett och gråspett har högt ställda krav på sin miljö. De uppträder i natur-
skogsliknande skogar med hög trädslagsvariation och stort inslag av gamla 
lövträd. Denna grupp indikerar kvaliteter som är viktiga även för andra arter 
på taigan. 
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SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET ÖRVATTNET, ARVIKA KOMMUN 
 
Skötselplanen omfattar textdel, kartbilagor och ekonomisk utredning. Sköt-
selplanen skall revideras vart tionde år. Erfarenheter från naturvårdsförvalt-
ningen eller naturvårdsbiologisk forskning kan påkalla en tidigare revision.  
 
SYFTET MED NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN 
 
 Att bibehålla naturskogarnas, våtmarkernas och vattendragens naturliga 

successioner så att deras förutsättningar att hysa ett för biotoperna ur-
sprungligt växt- och djurliv kan bestå.  

  
 Att genom brand och andra åtgärder restaurera de skogsbrukade delarna 

för att på sikt skapa lövrika äldre naturskogsartad skogar. Detta innebär att 
åtgärderna ska inriktas på att öka förrådet av död ved i alla dess former, 
öka andelen lövträd, öka andelen gamla träd och grova träd samt gynna ut-
vecklingen av flerskiktade och olikåriga bestånd med luckor i krontaket. 
Målet är att de arter som är beroende av gamla grova lövträd och död ved 
och som tillhör denna del av taigans naturliga skogsekosystem ska beredas 
möjligheter att återkolonisera biotoperna. 

  
DISPOSITION OCH SKÖTSEL AV MARK OCH VATTEN 
 
Hävd av skogsmark 
 
Enligt föreskrifterna med stöd av 8 § naturvårdslagen är det förbjudet att av-
verka eller bedriva annan produktionsinriktad skogsskötsel i reservatet. 
Skogsvårdslagens skogsskyddsföreskrifter gäller ej. 
 
Reservatet har delats in i tre skötselområden med avseende på hävd av sko-
gen, se kartbilaga 3.1. 
 
Skötselområde 1: 
 
Beskrivning: Naturskogsartad brandpräglad ca 115 - 125-årig barrblandskog, 

med 10 till 30 % lövträdsandel, sydvända beskuggade lodytor 
och asprika branter. Viktiga element är grova lövträd, gammel-
tallar, lågor och torrträd. Stamtät 90-årig granskog med ca 15 - 
20 % lövträdsandel på fuktig mark. Sumpskogspartier med gran, 
tall, björk och/eller klibbal i anslutning till en mindre bäck. Små 
kärr och mossar samt en mindre trädklädd våtmark vid Perse-
rudsviken. 

 
Mål: Att bibehålla lövbrännans, sumpskogens och våtmarkernas na-

turliga successioner så att de arter som är knutna till biotopernas 
nyckelelement inte försvinner.  

 
Åtgärder:  Inga åtgärder under 10-årsperioden. 
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Skötselområde 2: 
 
Beskrivning: 35 - 50-årig barrblandskog med ca 20 % lövandel, oftast fler-

skiktade bestånd, ibland med asp i ett äldre skikt, eller bestånd i 
begynnande självgallring. Viktiga element är lövträd och gamla 
överståndare av tall. I en nordsluttning växer 105-årig hög och 
grovstammig granskog på fuktig mark med fältskikt av sphag-
numtorv och andra sumpmossor. Nedanför sluttningen övergår 
skogen till alltmer sumpskogartade förhållanden med ökande 
trädslagsblandning. I beståndet råder brist på död ved och lågor. 

 
Mål: Målet skall vara att långsiktigt öka förrådet av lövträd och av död 

ved i olika former samt att få en mer naturlig struktur i skogen. I 
de medelåriga bestånden bör lövandel höjas till minst 30 %. I den 
gamla granskogen ska målet i första hand vara att höja andelen 
död ved. För att få naturvårdsmässigt bättre kvalitet på den döda 
veden skall träden försvagas så att de dör långsamt. 

 
Åtgärder: Åtgärdsbehovet i området är begränsat. I de lövrika, flerskiktade 

bestånden gynnas lövträden genom att selektivt skapa död barr-
ved. Åtgärden utförs som en ofullständig ringbarkning. Spara en 
barkremsa på 1/3 av stammens norra sida. I den fuktiga 105-
åriga granskogen begränsas insatsen till nyskapande av torrträd, 
vilket långsiktigt även medför nyskapande av lågor, luckor i 
krontaket och nykolonisation. Ca 5 - 10 träd åtgärdas per hektar. 
Träden försvagas genom att en huggrand gör i barken på ca 1/3 
av stamomkretsen. 
 

Skötselområde 3: 
 
Beskrivning: Området innefattar framförallt yngre barrdominerade genomröj-

da bestånd, delvis med stort inslag av Pinus contorta. Lövande-
len är 0 - 10 %. Bestånden är enskiktade förutom små rester av 
äldre skog och lövträd utefter Perserudsviken samt ett nyuppta-
get hygge med överståndare av lövträd i västra delen av områ-
det. 

 
Mål: Målet för skötseln på den torra och friska marken är att nyskapa 

en bränna. Brandfältet ska lämnas utan åtgärd och ett brandpräg-
lat skogsekosystem skall få utvecklas fritt. All Pinus contorta 
skall tas bort. På mark som av tekniska skäl är olämplig att 
bränna skall befintliga lövträd gynnas för att långsiktigt öka för-
rådet av lövträd. Lövandelen bör höjas till minst 30 %. 

 
Åtgärder: Hugg all contorta under hösten och låt träden ligga över en eller 

helst två säsonger. Skötselområdet bränns därefter i sin helhet 
eller i två etapper med några års intervall. Contortans frön mog-
nar på trädet över vintern och trädslaget tillhör inte fröbanksar-
terna. Risken för oönskad föryngring bör vara liten. Brandfältet 
ska planeras så att medelåldriga och äldre lövträd i stor utsträck-
ning överlever branden och kan komma att ingå i det framtida 
beståndet. Områden som är tekniskt omöjliga att bränna restau-
reras genom upprepad röjning av barrträd. 

 
Jakt och viltvård 
 
Rätten till jakt begränsas till älg, rådjur, hare och räv. Viltvårdande åtgärder, 
röjning av pass eller utfodring skall inte ske inom reservatet. 
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ANORDNINGAR FÖR REKREATION OCH FRILUFTSLIV 
 
Friluftsanordningar   
 
Beskrivning: Särskilda anordningar för friluftslivet saknas för närvarande. 
 
Mål:  Anläggningar för friluftsliv skall inte ordnas inom reservatet. 

Tillgängligheten förbättras genom att P-plats anvisas. 
 
Åtgärder:  P-skylt uppsättes i anslutning till befintlig vändplan på skogsbil-

väg vid Märrtjärnsbäcken. Här placeras en informationstavla. 
Ändamålsenlig vägvisning till reservatet uppsättes. Kartbilaga 
3.2. Åtgärderna utförs efter upprättande av särskilt avtal med 
markägaren. 

 
Information 
  
Syfte: Att ge besökarna vägledning, kunskap om ett brandpräglat 

skogsekosystems dynamik samt exempel på arter i reservatet.  
 
Åtgärder: Information om området, dess natur och reservatets föreskrifter 

lämnas på informationstavla, vid parkeringsplatsen. Vid behov 
kompletteras informationen genom att reservatskarta och före-
skrifter uppsättes vid reservatsgränsen i anslutning till de stigar 
och vägar som leder till området. En enkel informationsfolder 
tas fram. 

 
Utmärkning av naturreservatets gräns 
 
Utmärkning skall utföras enligt svensk standard (SIS 031522), och enligt na-
turvårdsverkets anvisningar. 
 
TILLSYN 
 
Naturvårdsförvaltaren skall utöva fortlöpande tillsyn av reservatet. För upp-
giftens utförande bör lokal tillsynsman eller motsvarande engageras. 
 
DOKUMENTATION 
 
Naturvårdsförvaltaren skall ta fram ett program för uppföljning av skötselåt-
gärderna samt årligen dokumenterar utförda åtgärder, kostnader för och fi-
nansiering av verksamheten. 
 
Vidare skall naturvårdsförvaltaren ansvara för att naturvetenskaplig doku-
mentation utförs. En studie av evertebrater bör genomföras. Utförda inventer-
ingar av kryptogamer och svampar bör följas upp.   
 
FINANSIERING AV NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN 
 
Beräknade kostnader för naturvårdsförvaltningen för perioden 1998-2008 
framgår av bilaga 3.3. 
  
Staten bekostar restaureringsåtgärderna på skogsmarken, utmärkning av re-
servatets gränser, iordningsställande av parkeringsplats, informationstavla 
och vägvisning samt tillsyn, löpande underhåll och grundläggande dokumen-
tation. 
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UTREDNING AV KOSTNADER FÖR NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN 
(undantagen fastställelse enligt 9 § naturvårdsförordningen) 
 
Typ av åtgärd Arbetskraftsbehov Investeringsbehov

normaldagsverken kronor (X 1000)
BÅ 1 - 5 BÅ 6 - 10 BÅ 1 - 5 BÅ 6 - 10

Gränsmarkering 10 1 5 1
P-plats 1 1
Informationstavla 2 1 2
Vägvisning, skyltning 2 1 3
Stig till reservatsgräns 5 2 2 1
Bränning 20 30
Restaurering av skogsbestånd 20 10 5 3
Tillsyn 10 10
Informationsmaterial 5 15
Dokumentation 10 10 5 5
Biologisk inventering 10 10
Summa 85 35 78 20  
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FÖRTECKNING ÖVER FASTIGHETER OCH FASTIGHETSÄGARE INOM ÖRVATTNETS  

NATURRESERVAT, ARVIKA KOMMUN. 
 
Perserud 2:23 Bertil Hjalmarsson 
 Perserud Mellanstuga 
 671 92 Arvika 
 
Perserud 2:39 Ingrid Nilsson 
 Bergsgatan 43  
 671 51 ARVIKA 
 
Perserud 2:3 Bengt Wahlund 
 Perserud Väststuga  
 671 92 ARVIKA 
 
S:23 Perserud 2:39, se ovan 
 
 Perserud 2:40, Ingrid Nilsson 
  Bergsgatan 43  
  671 51 ARVIKA 
   
  Karin Lindström 
  Hacklyckevägen 34 
  719 92 VINTROSA   
 
 Perserud 2:41 Mats Elofsson 
  Perserud Östtomta 1 
  671 92 ARVIKA 
 
 Perserud 2:70 Börje Wahlund 
  Perserud, N Väststuga 
  671 92 ARVIKA 
 
 Perserud 2:78 Margareta Larsson 
  Långgatan 25 
  665 30 KIL 
 
ÖVRIGA INTRESSEN 
 
Perseruds jaktvårdsområdesförening Elof Elofsson 
  Perserud 
  671 92 ARVIKA 
 
P-plats, stig, vägvisning: Perserud 2:25 Karl Gunnar Jansson 
  Rosendalsvägen 16 
  671 51 ARVIKA 
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ARTLISTOR 
 

Lista över kryptogamer, svampar och ormbunkar inom Örvattnets naturreservat.

Vetenskapligt namn Svenskt namn Hotkategori Källa
Alectoria sarmentosa Garnlav indikatorart Gran, 1995
Arthonia leucopellaea Kattfotslav indikatorart Gran, 1995
A. vinosa Rostfläck indikatorart Gran, 1995
Calicium parvum Liten spiklav indikatorart Gran, 1995
Chaenoteca gracillima Brunpudrad nållav H4 Gran, 1995
Cladonia parasitica Dvärgbägarlav H4 Jansson, 1994
Collema subflaccidum Grynig gelélav H3 Gran, 1995
Hypocenomyce friesii Tunn flarnlav Gran, 1995
Hypogymnia bitteriana Grynig blåslav Jansson, 1994
H. vittata Skuggblåslav indikatorart Jansson, 1994
Lecanactis abietina Gammelgranlav indikatorart Gran, 1995
Leptogium saturninum Skinnlav indikatorart Jansson, 1994
Lobaria pulmonaria Lunglav indikatorart Jansson, 1994
Microcalicium ahlneri Kortskaftad ärgspik H4 Gran, 1995
Nephroma bellum Stuplav indikatorart Jansson, 1994
N. parile Bårdlav indikatorart Jansson, 1994
N. resupinatum luddlav Andersson,1997
Parmeliella triptophylla Korallblylav indikatorart Jansson, 1994
Peltigera collina Grynig filtlav indikatorart Jansson, 1994
P. praetextata Fjällig filtlav indikatorart Jansson, 1994
Sphaerophorus fragilis Sprödlav Jansson, 1994
Antrodia pulvinascens Veckticka H3 Jansson, 1994
A. serialis Knölticka Andersson, 1997
A. sinuosa Timmericka Andersson, 1997
Clavicorona pyxidata Kandelabersvamp H4 Jansson, 1994
Cystostereum murraii Doftskinn H4 Jansson, 1994
Fomitopsis fomentarius Fnöskticka Andersson, 1997
F.pinicola Klibbticka Andersson, 1997
Inonotus oblicuus Sprängticka Andersson, 1997
Gloeophyllum sepiarium Vedmussling Andersson, 1997
Lentaria epichnóa Vit vedfingersvamp H4 Gran, 1995
Oxyprous corticola Barkticka Jansson, 1994
Phellinus chrysoloma granticka indikatorart Andersson, 1997
P. ferrugineofuscus Ullticka H4 Klarström, 1993
P. laevigatus Valkticka Andersson, 1997
P. populicola Stor aspticka H4 Jansson, 1994
P. tremulae Aspticka Andersson, 1997
P. viticola Vedticka indikatorart Jansson, 1994
Pseudographis pinicola Andersson, 1997
Stereum sanguinolentum Blödskinn Andersson, 1997
Trichaptum abientum Violticka Andersson, 1997
Anastrophyllum hellerianum Vedtrappmossa H4 Andersson, 1997
Asplenium trichomanes Svartbräken Jansson, 1994
Woodsia ilvensis Hällebräken Jansson, 1994  
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REGISTERUPPGIFTER 

 
Namn  Naturreservatet Örvattnet 

 
Kommun Arvika 

 
Läge Vid Perserudsviken i sjön Örvattnet. Ca 10 km 

NO Arvika. 
 

Kartblad Topografiska kartbladet 11C NO. 
Ekonomiska kartbladet 11C 5f. 
 

Gräns  
 

Fastigheter och fastighets-
ägare 

Se bilaga 4. 
 
 

Naturvårdsförvaltare Länsstyrelsen i Värmlands län 
 

Area Ca 40 
 

Naturtyp 9010, västlig taiga och 7140, öppna svagt välv-
da mossar, fattiga och intermediära kärr och 
gungflyn 

  
Naturgeografisk region 28b 

 
Skyddsmotiv zoologiska, botaniska, allmän ekologiska 

 
Skyddsföreskrift Indispensabla totala: A1-12, C1-11 

Indispensabla partiella 
Dispensabla: C12-13 
 

Skyddsföreskrifter produk-
tiv skogsmark 

A2, A3, A4, A12 
 
 

Befintliga anläggningar saknas 
 

Planerade anläggningar P-plats, informationstavla, vägvisning till re-
servatet. 

Inventeringar, övrig doku-
mentation 

Bengtsson,1986; Underlag till länsplan för vit-
ryggig hackspett (arbetsmaterial). /SVS. 



 

 
 
 
1998-11-09 

 
 
 
231-2792-98 

  
2 (Fel! 
Okänt 
växelargu

Länsstyrelsen 
   Värmland 
 
 

 
Westerberg 1990/91; Inventeringsprotokoll 
vitryggig hackspett. (arbetsmaterial). /SOF, 
SNF 
 
Vitryggig hackspett i Värmlands län,  Prelimi-
när länsplan för bevarande av arten och dess 
biotop (arbetsmaterial), 1989. /SVS.  
 
Klarström m fl, 1993: ”Steget före” inventering 
av Arvika kommun (stencil) 
 
Andersson L, 1994; Pilotstudie för miljökvali-
tetsövervakning av naturskogsbiotoper på land-
skapsnivå (stencil). /Lst 
 
Jansson 1994; Inventering av indikatorarter 
bland kärlväxter, lavar och svampar i två prov-
ytor vid Nyskoga och Racken (stencil). /Lst 
 
Gran 1995; Nyckelbiotopinventering (arbets-
material) /SVS  
 
Andersson A, Westerberg T-B, 1997; Innehåll 
av biologisk mångfald i nyckelbiotoper inom 
Alken - Örvattnetområdet (arbetsmaterial). /Lst.
 
Westerberg, 1997; Fågelinventering av skogliga 
nyckelbiotoper inom Alken - Örvattnet. (ingår i 
regionala miljöövervakning). /Lst 

 






