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BESLUT 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 9 miljöbalken (l 998:808) att förklara del av 
Blomsterhultsrnossen som naturreservat. Det aktuella omrAdet avgränsas med den svarta 
heldragna linjen på karta i bilaga 2,. 

Naturreservatets namn s kall vara Blomsterhulfsmossens dumdnreservat, 

SYFTE 
Syffet med resenratef skall vara att bevara och varda det variationsrika gränsomhdet mellan 
högmosse och skogsbarande fastmatk, med de naturtyper och den typiska vegetation och 
lägre djurliv som ar knuten till musseplan, randskog, laggkärr och myrholmar samt dessas 
naturliga successioner. Allmänhetens tillgang till området skall utokas, liksom mojligheten att 
få information om omradets naturvärden. 

FORESKRIFTER 
Far att tillgodose syftet med resenratet beslutar Lansstyretsen med stW av 7 kap. 5,6 och 
30 $5 miljöbalken att nedan angivna fBreskrifter skall gälla i reservatet. 

A. Föreskrifter med stod av 7 kap. 55 miljlZbalken, om inskränkningar i ditten att 
anviinda mark- och vattenomrdden inom reservatet, 

Utöver vad som annars galler i lagar och forfattningar ar det förbjudet att: 

1. bedriva nigon forn av skogsbnik förutom åtgarder som anges i skötselplanen 
2. schakta, tippa, fylla ut, nydika, anordna upplag elter ornarrondera marken, i det fall det 

inte sker med stod av skötselplan för reservatet 
3. bedriva takt av torv 
4. uppföra radiomast eller anlägga luftledning 
5. anlägga väg, parkeringsplats, campingplats, vandrings- och batleder eller 

uppställningsplats för husvagnar. utom i enlighet med skOtselplan far reservatet 
6. uppfara helt ny byggnad 
7. bedriva markfot-battrings&tgard som kalkning eller gödsling i omradet 
8. bedriva viltvardande Atgarder eller utfodring 

B. Föreskrifter med SM av 7 kap. 435 miQÖbalken. 
Ägare och innehavare av sarskild ratt till fastigheterna forpliktigas att tila shdana intrång i 
reservatet som: 
1. utmärkning av och information om resenratet 
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S. undersökningar av markslag, landskapselement, växt- och djursamhalten samt arter, 
enligt redovisning under rubriken dokumentation ocb uppföljning i till beslutet hörande 
skiStselplan 

3. igenlaggande av diken som kan misstänkas påverka vattenföring eller vattenkvalit6 i 
- taggkärret 

C. Föreskriffer med stod av 7 kap. 30$ miIJ'öbalken om Htten att fardas och vistas i 
resewatef (gaIler aven mariragare och innehavare av särskild rätt)- 
Utaver vad som annars gäller i lagar och forfatningar är det förbjudet att: 
1. göra upp eld 
2. anordna tavling 
3. tälta. stalla upp gömsle eller liknande, 
4. medföra hund som inte halls kopplad. 
5. fånga, störa eller skada daggdjur, fåglar, grod- och kraldjur, liksom att skada deras bo 

och lekplatser eller samla agg, 

Punkt C4 och C5 utgör inte hinder for utövande av jakt. 

6. insamla evertebrater, t ex skal baggar och landmollusker, 
7. , plocka växter, galler saval k2rlväxter som mossor, lavar och vedsvampar, 
8. snitsla spar. anordna orienteringskonboller eller anordna mvlingar,anbringa tavla, skylt, 

inskrift. affisch eller liknande anordning 
9. skada eller borttaga träd och buskar, inktusive död ved sasom lagor. torrtrad och torra 

grenar, 
10. framföra fordon eller rida. 
11. skada eller borttaga naturfi5remAl eller ytbildning eller skada marktacket, 

Utan I3nsstyretsens tillstand ar det förbjudet att i näringssyfte organiserat utnyttja omridet, 
för skotor och institutioner att regelmässigt utnyttja området För att utföra naturvetenskapliga 
eller andra undersökningar. 

I samband med naturvetenskapliga undersökningar kan lansstyrelsen meddela undantag 
från ordningsföreskrifterna under C. 

OrdningsfiSreskrifterna under C ska inte utgöra hinder för naturvArdsförvaltningen eller for 
den del av I~nsstyrelsens regionala miljoovervakning som utförs i samråd med 
naturvardsfOrvaltningen. 

Ovanstaende föreskrifter ska inte utgiSra hinder for fotvaltare att genomfora eller upphandla 
den ski5tcel som ska genomföras enligt till beslutet harande skötselplan. 

FORESKRIFTERNAS IKRAFTTRADANDE 
Föreskrifterna under C trader i kraft tre veckor efter den dag då författningen utkom 
fr5n trycket i lanetc författningssamling. 
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SKOTSEL OCH FORVALTNING 
Med stöd av 3 3 förordning om omradesskydd enligt miljöbalken (SFS 1998:1252) faststaller 
länsstyrelsen de mal och riktlinjer som frarngar av den till beslutet hörande skötselplanen. 

Fastställelsen omfattar inte P-platsen eller den del av stigen till reservatet som ar belagen 
utanför reservatets grans. Fbr dessa tecknas separata avtal. Fastställelsen omfattar heller 
inte den ekonomiska utredningen, (se bilaga 4.2). 

SKÄL FOR BESLUTET 

Historik 
Ett fastmarksparti om 3,3 hektar direkt angransande till och aster om Blomsterhultsrnosen, 
del av kronoparken Bjömeborg. avsattes 1937 som internt resenrat av davarande Kungliga 
Domänstyrelsen. Ar 1959 utokades det skyddade området till att omfatta aven den ösfyaste 
delen av Blomsterhultsrnossen, inkluderande ett stort och sarpraglat laggkärr samt åtta 
myrholmar. Yttedigare en justering av domanreservatets gränser dordes l 979. Den 
actligaste fastmarksdelen, i stort överensstammande med det ursprungligen fredade 
området, skildes då fran reservatet p3 grund av ett omfattande barkborreangrepp. Den 
resterande delen, med en yta pA 20.3 ha, ingår i den överenskommelse mellan AssiDoman 
och Statens NaturvArdsverk fran 1 996, enligt vilken ett antal av de gamla domanresenraten 
skall f& fortsatt skydd genom att ombildas till naturreservat. 

Beskrivning av området 
Efter justering av gränserna till att battre följa naturtyperna samt utökning med 
sammanhängande delar av laggkärr och randtallskog silderut omfattar reservatet ett knappt 
30 hektar stort område i Blomsterhultsmossens nordöstra del. Denna del av mossen 
awattnas via laggen till Visman och vidare söderut. 

Följande naturtyper ingir i området: 
Högmosse med martallar, s&-skilt i strängar; valuhrecklad gammal randskog av tall med 
undervegetation av skvattram och odon, inklusive laggkamet som ar ett av slid ra och 
mellersta Varmlands största (huvudsakligen av fattigkarrtyp och bland annat 
mygg blams ter Hammartiya paludosa och vitstarr Carex livida förekommer har) - enligt 
Natura 2000-listan naturtyp 71 10 (prioriterad naturtyp) 
Skogbevuxen myr; randtalskogen i sig sjalv - enligt Natura 2000-listan naturtyp 91 DO 
(prioriterad naturtyp) 
Västlig taiga; atia flacka myrholmar på blockig morän, varav den nordligaste awerkad 
(troligen i samband med den avverkning av det i norr anslutande ornddet som utfordes 
pa 70-talet). Ovriga sju har genom plockhuggning utglesad, upp till -t 5earig naturskog, 
bestående av till lika delar gran och tall med inslag av björk och klibbal. Skogen uppvisar 
naturskogsinslag i form av viss andel dod ved och de rodlistade arterna vedtrappmossa 
Anastrophyllum hellerianum (41, vedsackmossa Calypogeia suecica (4), samt de 
naturvardesindi kerande tangfl i kmossa No wellia curvifolia och gamlav Aledoria 
sarmentosa - enligt Natura 2000-listan naturtyp 901 0 (prioriterad naturtyp) 
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Reservatets grans i norr. öster och söder följer laggens gränslinje mot fastmarken. i sydvast 
en gräns mellan myrtallskog och fastmark och i väster inkluderas den sammanhängande 
randtallskogen vanrid gränsen har dragits mellan denna och det öppna mosseplanet (se 
beslutskarta, bilaga i). 

Motiv till skydd 
I den hart brukade produktionsskogen har manga naturtyper minskat kraftigt i omfattning och 
sammanhangande skogcornr3den fragmenteras fortlöpande. Viktiga element för växt- och 
djurlivet som var vanliga i naturskogen håller pA att försvinna. Likas& har en stor andel av 
länets högmossar och andra vatrnarker påverkats av dikningsföretag i samband med 
skogsbruk, torvtäkt od. 

Genom habitatdirektivet har ett antal viktiga och hotade naturtyper pekats ut för 
skyddsarbete. Ett antal geografiska områden med dessa naturtyper skall skyddas inom 
nätverket Natura 2000. Marken inom det föreslagna naturreservatet kan fördelas p2 tre av 
de i habitatdirektivet särskilt prioriterade naturtyperna; högmosse 71 10, skogbevuxen myr 
91 DO o& västlig taiga 901 0. 

Genom reservatsbildning vid Blomsterhultsmocsen säkerställs ett exempel pa myrmarkens 
uppbyggnad och vegetation i form av ett vackert utvecklat mosseplan. randskog och 
laggkarr samt my rholmarnas små naturskogsartade skogsbestånd, med kvaliteter som Br 
ovanliga i de sydastra delarna av länet. 

För de arter som ar knutna till opåverkade våtmarker och naturskogar kan ylterligare re- 
duktion av biotopareal vara förödande för deras langsiktiga Bvertevnad. Skogsbruk ar darfor 
ett allvarligt hot mot bevarandet av den biologiska mångfalden. OmrAdets varden kan 
bevaras och fiSrstärkas endast genom att omddet undantages från skogsbruk. Detta uppnAs 
bast genom ett resenratsförordnande. 

Liinsstyrelsens bedömning 
OmrAdet Blomsterhultsrnossen har i sen tid inventerats i minst fem tematiska inventeringar. 
Den första var en naturskogsinventering, då myrholmama bedömdes vara värdefulla 
(Halling back 197 8). Sjörs och Fransson (1 985) ans8g Blornsterhuitsmossen vara mycket 
värdefull vid en lanstackande myrinventering (vardeklass I b). Vidare uppmärksammades 
omradet i en komrnunal naturvårdsinventering dar det erhöll vardeklass I (Bohlin 1987). Vid 
länsstyrelsens vatmarksinventering bedömdes mossen till klass l (l 993). Mossens randskog 
inom omradet, langs h6gmossens kant, har också avgränsats i SkogsvBrdsstyrelsens 
sumpskogsinventering (1 999; ingen naturvardesklassing utförd). 

Vid en revidering av områden av riksintresse för naturvCird 1999 lyftes BlornsterRultsrnossen 
till ri ksintresseomride. Den del av mossen som ingår i det föreliggande reservatsf8rslaget 
omfattar det hogt varderade laggkarret, flera myrholmar med naturskogsartad skog samt 
högmossens östra kant med gammal värdefull randtallskog. Jamfort med det gamla 
domanreservatets omfattning har omradet utokats söderut med resterande del av laggkarret 
samt angränsande randtallskog p& hagmossen. Denna utökning ger möjlighet att Aterstäha 
laggkärret som helhet, då detta i nulaget är piverkat av dikning bide i norra delen 
(tillrinnande dike från skyddsdikning av hyggesmark) och i den södra (avvattning som 
produktionshajande Atgard). 
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ÄRENDETS HANDLAGGNING 
I samband med Domänverkets bolagisering beslutades att nagra av de davarande 
Domanreservaten skul te omforas till naturreservat. Ett av dessa Dornanreservat ar det 
aktuella omridet i kanten av Blomsterhultsrnossen. Länsstyrelsen har deltagit i 
urvalsprocessen och har ansvarat för deri slutliga handlaggningen av reservatsarendet. 

HUR MAN OVERKLAGAR 
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bilaga 6. 

Beslut i detta ärende har fattats av landshavding Ingemar Eliasson. Föredragande Rar varit 
biolog Anita Andersson. 1 den slutliga handläggningen har aven deltagit chefsjurist Lars-Ove 
Olsson, antikvarie Michael Jerkemark och naturvhrdsdirektör Lars Furuholm. 

'7 q . .\ 

---. 

y !/ $Lib<.. 
l$gemar Eliasson -744 &&&S& 

Anii Andersson 

Sandlista 

Naturv$rdsverket, 106 48 STOCKHOLM 
Riksantikvari~mbetet,Box5405,11484STOCKHOLM n 

Boverket, 80x 534,371 23 KARLSKRONA 
Sveriges geologiska undersökning, Guldhedsgatan 5A, 413 20 GOTEBORG 

Skqsvärdsstyreisen i Varmlands och bebro Ian, Box 387,651 09 KARLSTAD 
Lanhatehrnyndigheten (efter laga kraft), Bryggaregatan l l ,  Box 1068,651 15 KARLSTAD 
Vagverket Region Väst, Lokalkontor Varmlands Ian, Box 1051,651 1 5 KARLSTAD . 
Kristineharnns kommun, 681 84 KRISTINEHAMN 

AssiDoman AB Forestry, 105 22 STOCKHOLM rek + mb 
Kopia till: AssiDoman AB Forestry, att. Carl Ax, Box 268, 691 25 KARLSKOGA 
Jaktvårdsområdeljaktarrendator, do Kennet Pettersson rek + mb 

Jaktlag Uddgangen 
Gjuterivagen 18 
680 71 Björneborg 

Varmlands lans Jakhr&rdsforbund, Box 65,660 60 MOLKOM 
Lantbrukarnas Riksförbund, Länsfarbundet i Varmlands lan, tillerud, 660 50 VALBERG 
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Naturskyddsföreningen, Iansfiirbundet i Varmland, Verkstadsgatan 1, 652 19 KARLSTAD 
Wermlands Ornitologiska Förening, Ahrsborgsvagen 6.681 43 KRISTINEHAMN 
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Oversi ktskarta 
1406000 t407000 1408000 1409000 1410000 1411000 1412000 1413000 
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Bilaga 3. Registeruppgifter 

Öbjektnamn Blomsterhultsmossens domanreservat 
O bjektnummer 
S kyddsf orm Naturreservat 
Län Värmland 
Kommun Kristinehamn 
Församling Visnum 
Lage Ca tre km S om Bjömeborg 
Mittpunktskoordinater 6567800,1409300 
Kartblad Terrang kartan blad 1OESV 

~astiqhetskartan blad 10E3b 
Naturgeografisk region P3 gränsen mellan 23, Skogslandskapet i Tiveden -Tylöskogen - 

Kolmarden, 28b, Sydligt boreala kuperade mrAden och 22a. 
Götalands centrala- slattbyqder, Vanerslatterna 

Kulturgeografisk Vamilands mellanbygder 
region 
Landskapstyp Kullig terräng 20 - 50 m 
Gräns Digitaliserade gränser finns att tillga via länsstyrelsen Varmland. 

Ostra, norra och sodra gransen följer fastmarken. Vasira gränsen 
följer mossens randskogs gräns mot det kala mosseplanet. Alla - - 
granser markeras i terrängen med mebllprofiler. 

Area 29,9 hektar, varav 1 l ,9 hektar mosseplan med randtallskw. 14.7 
hektar laggkärr och 3,3 hektar fastmark fördelat pä 8 myrhöhar 

Fastigheter och Visnums-Skogen 1:294, del av 
fastighetsägare Assi-Domän 
Kategori av sakägare Storskogsbruket 
Servitut 
Samfälligheter 
Nyttjanderatter 
Skyddcftireskrifler Indispensabla totala: Al-8, C 1 4  C8-f 1 

Dispensabla: C5-7 
Skyddsf6reskrifier Al-2, A5, A7 
produktiv skogsmark 
BefintIiga anläggningar Saknas 
Planerade P-plats, informatianstavla, stig samt vagvisning till reservatet 
anlaggningar 
Inventeringar, óvrig -Diverse underlag från Domanverketc tid finns i resenratspämen 
dokumentation hos Miljöenheten vid Lansstyrelsen i Vamilands Ian; 

-Fransson, S. & Sjörs, H. 1985. Inventering av vardefulla 
vstmarker i Vamilands Ian - finns att tillga som stencil pa 

Postadress Besóksd~ss 
Lwtyrelsen Varmland VSdsgatan E7 
65 1 86 KARLSTAD 

Telefon Telefax 
054 - 19 70 00 (vaxer) 
054-197072(diwkt) 054-197040 
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Länsstyrelsen; 
-Hallingback, T. 1978. Naturskogar i Varmlands Ian. Rapport 
19785, Lansstyrelsen i Varmlands lan, Naturvardsenheten; 
-Grundabus, L: 1993. Lansstyreisens vitmarksinventering - finns 
att tillga i digital form via Lansstyreben; 
-SkogsvArdsstyrelsens sumpskogsinventering; 
-Jordartskartan 10E Karlskoga SV, SGU Ser. Ae nr 50 
-Ericsson, B. och Liden, E. t 982. Beskrivning tiil jordartskartan 
Karlskoga SV. Sveriges geologiska undersakning; 
-Jordartsgeologiska kartblad Skala 1 :50 000, Ser. Ae nr 50. 
Uppsala; 
-Berggrundskartan 10E Karlskoga SV, SGU Ser. Af nr 182. 

Naturvårdsförvaltare Länsstyrelsen i Varmlands Ian 

Geologi Berggrund OmrAdets berggrund utgbrc av 
rödgrågriröd, sm Aporfyrisk till 
jämnkornig kvartsmonzodiorit till 
granit tillhörande den sk 
Filipstadsgraniten. 

Jordart Omgivande fastmark består av 
moran. 

Markslag och 
naturtyper (ha): 
Markslag Naturtyp enligt Natura 2000 Specifikation och arealer 
Skogsmark Tota it ca 3,3 ha 

Västlig taiga (90 t 0) Naturskogsariad skog p& 
myrholmar 3.3 ha, varav en liten 
andel avverkad 

Mytmark Totalt ca 26,6 ha 
Högmosse (7 1 1 0) Laggkärr 14,7 ha 
Skogbevuxen myr (91 DO) Randtallskog 11,9 ha 

Prioriterade 
bevarandevarden 

Naturtyper Inom markslaget myrmark Laggkärr 
(htigmosse 71 l 0) 
Randtallskog 
(skogbevuxen myr 91 DO) 

Inom markslaget skogsmark Naturskogsartad skog 
(västlig taiga 9010) 
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Landskapselement I randtallskogen Torrakor 
I naturskog på myrholmarna Grava lagor av tall och gran 

V W -  och djursamhallen I laggkarret Fattig kanvegetation 

Friluftsliv Lokalt varde Låttillg&ngligt område 
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dessas naturliga successioner. Allmänhetens tillgång till området skall utökas, liksom 
möjligheten att f% information om områdets naturvärden. 

Syftet ska nås genom att: 
m områdets &&sel grundas p& bevarande av de naturliga biotoperna i omradet, med särskild 

'inriktning på v~tmarkstypema 
a goda Eruts$ittningar att hysa ett for biotopen ursprungligt växt- och djurliv skall 

bibehåitas 
genom lämpliga anordningar markera reservatet, informera allmänheten om områdets läge 
och nahwärden samt öka tillgängligheten till o d e t .  

BESKRIVNING 
Blomsterhultsmossen ligger i ett mymkt strak runt norddstra Viinem. Inom detta omrade 
finns myrrika partier belägna på h c k  mark, beroende på dels den flacka markens svaga 
avrinning, dels en relativt hög humiditet i de omgivande högre liggande partierna. Omradet 
kderiseras av fdretradesvis relativt stora mossar. FiSr administrativa data se bilaga till 
reservatsbeslutet (bilaga 3). 

Historisk och nuvarande markanvandning 
Omxådet omfattar ett knappt 30  hektar stort område i Blomsterhultsmossens nordostra del. 
Denna del av mossen awattnas via laggen till Visman och vidare söderut. 

Kronoparken Bjömeborg tiIUior storskogsbruket. Större hyggen ansluter i norr och söder. 
Skogen i öster har nyligen gallrats inför slutawerlming som är planaad att genodras om 
1 5-20 år. Den 1Agproduktiva mossen daremot har troligen fått stå relativt opaverkad, fönitom 
viss vedtäkt pZi mossen och plockhuggning pa myrhohama. Den nodigaste delen av laggen 
tar emot avrinningsvatten fran tv& diken, ett awatbhgsforetag utfört i början av 1980-talet. 
Dikningsföretaget utfordes i samrad med LihsstyreIsen. 

Delomriiden 
Reservatet kan delas upp i tre delområden, motsvarande tre olika naturtyper (se fig 1). 
Listning och prioritering av delområdenas bevarandevärden ges i tabell 2: 

HögPnosse. Högmossen är den högst prioriterade nahWypen inom nahirreservatet. Nahirtypen 
högmosse inom reservatet är uppdelad i de iv& deltyperna laggkw och randskog (den senare 
beskrivs nedan). Lag-t är ett av södra och mellersta VännIands största. Arealen laggkw 
är ca 14,7 ha Lag* ä r  huvudsakligen av f a t t i g k w  och här finns värden i fonn av en 
representativ flora, med bland annat förekomst av myggblornster Homrnarbya paludosa och 
vitstarr Carm livida. Sm-e ytor består av frhst gIasbjörksdonUnerat lövkärr, med inslag av 
klibbal och viden. 

Högmossen kan enligt Natura 2000-systemet betecknas som naturtyp 7 1 1 0 (högmosse; 
prioriterad naturtyp). 
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Skogb-en myr. Randtallskogen i sig sjalv är vacker och valutvecklad. Den Zr t3t och 
lagvuxen med inslag av björk och har en undervegetation dominerad av skvattram och odon. 
Arealen randskog ca 11,9 ha 

Randskogen kan enligt Natura 2000-Iistaq firn alternativt till naturtyp högmosse eller till 
&mfl skogbevuxen myr 9 1DO (båda prioriterade naturtyper). 

Vktlig taiga. inom reservatet ligger ett antal mindre myrholmar p i  blackig morän, med en 
yta av sammanlagt m a  3,3 ha. Skogen pa dessa myholmar iir till största delen en upp till 
1 5 0-årig barrblandskog med inslag av främst björk och i kanten mot laggen även kiibbal. 
Skogsvegetationen p% holmarna utglesad med gott om awedmingsstubbar. Den har dock 
bö jat anta en närmast naturskogsartad karaktär, särskilt p& den stora holmen i reservatets 
centrala del, med naturskogsinslag i form av en ökande andel död ved, de rödlistade arterna 
vedtrappmossa AnastrophyZlum hellerianm (4) och vedsiichossa Cai'ypogeia suecicn (4), 
samt de naturvärdesindikerande lfmgflikmossa Nowellia cumj.olia och gamiav Alectoria 
sarmentosa. Den nordligaste holmen har dock avverkats, troligen av misstag i samband med 
den awerhng som gjordes av det i norr anslutande området utanfdr det gamla 
domänreservatets ,$im p5 70-talet. 

Naturskogsinslaget för myrholmsskogen till Natura 2000-systemets nahmtyp 901 0 (prioriterad 

Tabell 1. Arealer av skilda natur@er 
enligt vidsdaende kurirs (hektar). 

Fig. I .  Naturiyper inom naturreservatet 
Blomterhultsrnosseris domän ramat .  
Glest snedstxecht - randtalhkog, 
tatt snedstreckat - myrholme med naturskogsartad 
skog, vågräta streck - laggkw. 

Laggkärr I 14,6843 
Myrholme 3,2672 

I Randskoa I 11.9204 1 
2 

I Totalt 1 29.8719 1 
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Rangordnade im.q. 

Dtfinitioner 

Intern. Status 
(Natura 2000) 
Prioriirrad Ingår i 

rtatvaktt 

Nationell Regiond 
status stam 
Riksmrresc* Lairwts 
o d e  natrwards- 

plan 

Lokal b e n  
status stabs 
Kommunal 
OP 

Naturtyper: 
H ö p s s e  (7 1 10) 
Skogbevuxen myr 
(91DO) 
Vastiig taiga (90 1 O) 

Arter: 
V e d ~ ~ ~ s a  
Vedsiklanossa 

Friluftsliv: 

Tabell 2. P rioriterade bevarandevdrden för de i omddet förekommande naturtyperna 
enligt karfa i f@. 1 samt för inom orndde t observerade hotklassade arter. 

INDELNING I SKOTSELOMRADEN 
Markslag med likartad Iöpande skötsel utgör samma skötseIodde. Skötselplane-karta firn 
som bilaga 1 till skötselplanen, medan markslagsfördelningen inom reservatet visas i fig. 1 
ovan. En sammanfattning av skötselatg&dema ges i tabell nedan. 

Myrhohama 
Randtaiiskogen 

* VF - v-r med fri utveckling (ej sunipskog) 
** SF - skog mtd fi-i utveckling 

Tabell 3. Skotseium&den 

Må/ och &garder for skötselomrdden 
Laggkgfl 
Nuläge : 
Laggkht  iir i norra delen relativt opiiverkat. Dock finns två tillrinningspunkter omedelbart 
norr om reservatet, där dikning skogspartiet norrut mynnar (utfört 198 1 i samråd med 
länsstyrelsen). I den södra delen av reservatet har ett antal dihingsingrepp doris, troligen 
nied syfte att öka den intilIiggande fastmarksskogens produktivitet samt att möjliggöra 
virkesuttag fik delar av mossens randskog som har gränsar till fastmarken. Denna dikning 
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har utförts bMe längs östra och västra laggkanten med mellanliggande diken utgravda i 
Laggkiirret, och ger viss awattning av kärmarken. 

Kvalitetcd: 
Måiet är att det vidstrackta laggkärret är .It opaverkat av dikning. Det bar en yta p& ca 15 ha 
kh hyser livskraftiga populationer av kärlväxter, kryptogamer, insekter och andra 
ryggradslösa djur. 

Nyckeltal: 
Yta laggkim 
Förekomst av myggblomster 

Skötselmhl: 
Uppnii opåverkad hydrologi i mosse och laggkärr. 

Atgärder: 
Laggkiirret och randskogen Iihmas för fn utveckling. 
De i södra delen av reservatet löpande diken som gravts ut i fastmarksgrihsen och lag&in& 
har en ogynnsam effekt p& laggkbet med avseende p& de hydrologiska förfiallandena. Darför 
skall de itgärdas genom att utloppet laggs igen och dikena lämnas för spontan igenvikning, 
alternativt fylls med torv vid strategiska punkter. 
De tillrinnande dikena i non är relativt grunda. Da det tillrinnande vattnet kan ha en 
gödslande effekt p% laggen Atgadas dikena genom att sedimentationsgropar anläggs några 
tiotal meter kb laggkanten medan dikena i övrigt läimas for spontan igenväxning. 

Skogsmark 
Nuläge: 
Skogsmarken har en viss naturskogspragel, dock med tydliga spår av plockhuggning pA 
myrholmama Den nordligaste myrholmen har dessutom awerkats, men &tnv&tni har ske# 
spontant. Mossens randskog är relativt opaverkad och har inslag av mycket gamla myrtallar. 

Kvalitetsrnili: 
Malet är att dla myrholmarna är bevuxna med naturskog, r n d  ett rikt innehåll av stående och 
liggande död ved. Här filrekommer en rad kryptogamarter knutna till död ved av både gran 
och tall, bland annat ett antal vanliga vedsvampar. Randskogens yta är 1 1-13 ha. I randskogen 
och p& angränsande delar av det @pna mosseplanet finns en stor andel diSd ved i fonn av 
tailtorrakor. 

Nyckeltal : 
Förekomst av vedtrappmossa (granart) Pil de tre största myrholmarna 
Mängd död ved, liggande 40 m3ha p5 myrhoimar 
Mängd död vd, staende 1 0 m3lha p& myrholmar 
Yta randskog 11-13 ha 
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Skötselmål: 
Skogen på myrholmarna skail anta en alltmer naturskogsartad prägel. 

Atgärder: 
Naturskogen p& myrhohma Iiinmas for fri utveckling. 
Enligt föreskrifterna med stöd av 88 nahirvårdslagen är det förbjudet att awerka eller bedriva 
annan produktionsinrilrtad skogsskötsel i reservatet. Skogsvårdslagens 
skagsskyddsföreskri fia giiller ej. 

Ratten till jakt begrihsas ej i föreskrifterna Viltvårdande åtgärder eller utfodring skal1 dock 
inte ske inom reservatet. 

Eventuella föreskrifter enligt beslutet och skbtselatgärder for skötselområdet redovisas och 
förtydligas om det behövs för att genomf6ra skötseln. 

Uppföljning av kvalitetsmål och eventuella ifgärders effekt 
För att förenkla och förtydliga uppföljningsarbetet har ovan ett antal nyckeltal angivits som 
konkretiserar kvalitetsmåien för ing%ende naturtyper och förekommande arter. Uppföljning av 
kvaiitetsmalen inklusive effekten av eventuella BgWer skall följas upp genom att kontrollera 
nyckeltalen enligt följande plan: 

Intervall 
10 &, första kontroil 20 1 0. 

l O k, fdrsta kontro11 under 
perioden 200 1 -2005. 

kligen - till vart femte år fdr 
myggblomster; vedtrapp- 
mossa vart tionde år om den 
ej observeras inom 
kontrollövervaluiingen av 
skogsbiotoper. 

Nyckeltal 
Naturtypers utbredning: 
Laggkarr 
Rnndsko~ 
Substratmängder i skogsmark: 
MG& död ved, liggunde 
Mungd död ved, stående 

Artfirrekomst: 
Myggb lomster 
Vedtrappmossa 

Metod 
Kontroll via tolkning av flyg- 
alternativt satellitbilder. 

Kontrollövervahing via , 

"Extensiv övervakning av 
skogsbiotopers innehåil med 
inriktning mot biologisk 
mångfald" genomförs på 
myrholmax (minimkav den 
största av holmama). 

Kontrolleras inom den årliga 
tillsynen; förekomst av 
vedtrappmossa registreras 
sannolikt aven inom 
kontrollövervakningen ovan. 
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Restaureringsplan 
Den enda restaureringsåtgsird som planeras i denna skötselplan är igenläggning av diken. 
Denna Atg2ird bör genomföras snarast, och i samråd med markägaren, då beslutet vunnit laga 
kraft. 

hrullige: 
Shkilda anordningar for information och tillgangiighet far allmiinheten saknas For 
nimarande. 

Mål: 
Naturnervatet är IattiIlgihgligt för den intresserade allmänheten. Information om o d e t s  
naturtyper, typiska förekommande växter och djur samt BlIande foreskrifter likmas p& 
informationstavla. 

Atgarder: 
P -plats anvisas vid skogsbilvägen öster om reservatet och en stig drages och markeras genom 
skogen ffam till resematets gräns (enligt särskilt avtal med markagaren), samt via en enkel 
spång ut på den stora centrala av myrholmarna inom reservatet. Vid P-platsen placeras en 
enkel infonnationstavla, innehåilande information om orddet, dess natur och reservatets 
föreskrifter. 

UTMARKNING AV NATURRESERVATETS GRANS 

Utmärkning skail utföras enligt svensk standard (SIS 03 1 522). 

SAMMANFATTNING OCH PRIORiTERlPIG AV PLANERADE SKOTSELATGARDER 

Markering av reservatets gränser 
Igenlaggande av diken 
Iordningstallande av P-plats och stig, samt 
informationstavla 

Naturvårds förvaitaren skall utöva fortlöpande tillsyn av resmatet. För uppgiftens utförande 
bBr lokal tillsynsman eller motsvarande engageras. 
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Naturvardsfö~~altaren dokumentera. årligen utförda skötselåtgärder, tillsyn över föreskrifter, 
uppföljning av skötsel- och kvalitetsmal inklusive de i skiitselplanen faststailda nyckeltalen 
samt kostnader i3r och W i e r i n g  av veamheten. 

Vidare skall natuwkdsförvaltaren ansvara for att naturvetenskaplig dokumentation utförs. 

Beräknade kostnader och planerad hansiering for natwvårdsforvaltningen fördelas dels p& 
de löpande skötselAtgärderna, dels på restaureringsiltgiirdenia. En redovisning för perioden 
200 7 -20 1 0 finns i bilaga 4.2. Kostnaderna redovisas inte i skötsetglanen, och denna del 
fastställs inte med skötselplanen. 

Staten bekostar utmärkning av reservatets gränser, iordningstallande av parkeringsplats, 
infodonstavla och vägvisning samt tillsyn, löpande underhiil1 och grundläggande 
dokument don. 



Beslut om naturreservatet 
Blomsterhultmossens 
Domanresewat 

Bilaga 4.1 till sk6tselplan 
Dnr 231 -1 0369-97 
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Bilaga 4.2 Ekonomisk utredning 

Arbetsinsats och investeringsbehov i tusentai kronor för skötsel av naturreservatet 
B lomsterhultsniossens domänreservat under en tioårsperiod f r h  beslutsdahuri. 

Postadress BMksadress 
Lkwtyrelsen Varmland Våm&- 5-7 
651 ä4 KARLSTAD 

Typ av Atgärd 

Grämmarkering i samråd med ASSIDomh 

Atgarda diken; 
de tvii tilloppsdikena i norr förses med 
sedimentatiorngropar ca 50 m från laggen 

frånloppsdikena i söder laggs igen med torv ellera annat 
lämpligt material 

Iordningstäilande av P-plats 

stigdrasning 

Framställning och uppsättning av infonnationstavla 

Löpande tillsyn och dokumentation av sklItsel%tgWer 

Uppföljning av skötset och kvalitetsmal samt kodader 
för och finansiering av vehm-heten; MO-extensiv 
på rnyrhohar ca 2 arbetsdagar 

Summa for perioden 

Telefon Telefax 
054 - 19 70 00 tvbel) 
054-197072(dkkt) 0 5 4 1 9 7 0 9 0  

Arbetskdtbehov 
normddagsverken 

BA 1-5 

8 

2 

2 

3/h 

27 

Investeringsbehov 
(m) 

BA~-10 

Uh 

10 

BA 1-5 

3 

15 

1 O 

20 

10 

58 

~ A 6 - 1 0  
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Bilaga 5. Artlista 
Artlistan nedan omfattar endast sporadiska observationer. 

Brs och Fraasson 

* avser naturvärdesindikator enligt ArtDatabankens ekologiska kataloger. 

Pasmdrpss Bes8kdress Telefon Telefax E-pm 
Lmsstyrelsen Vamiland Vhasgatan 5-7 054 - 19 70 00 (vixcl) 
651 86 KARLSTAD 054 - 19 70 72 (dirrkt) 054 - 19 77 00 anitaandasson@s.lst.se 
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Bilaga 6. Hur man överklagar 

VAR SKALL BESLUTET 
OVERKLAGAS 

Länsstyrelsens beslut kan skriftligen överklagas hos regeringen, 

VAR INLÄMNAS 
OVERKLAGANDET 

Er skrivelse skaii ' '" dsklckas tiII Lhcstyrelsen och inte till 
regeringen. 

m FOR ÖVERKLAGANDE 

1 - redogöra f6r hur Ni anser att beslutet skall ändras 

LansStyreIsen måste ha fatt Er shvelse inlom tre veckor fZm den dag 
då Ni delgivits beslutet, annars kran Ert överklagande inte tas upp- 

HiTR MAN UTFORMAR SITT 
~ V E R K L A G ~ D E  M M 

Ni bör också redogöra for varför Ni anser att Lansstyrelsens k l u t  är 
feiahigt. 

I skrivelsen skall Ni 

- tala om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange mndets 
nummer (diarie-numret) 

Ni Iran givetvis anlita ombud att sköta överklagandet at Er. 

Behöver Ni veta mer om hut Ni skall gå till vaga, så ring eller shiv till 
Lansstyrelsal. 

UNDERTECKNA 
OVERKLAGANDET 

-. -- - 

Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser st6der Er standpunkt, sa 
bör Ni skicka med &t. 

Er skrivelse skaii undertecknas och namnteckningen fortydligas. Uppge 
också person/organisationsnurnmer och postadress samt telefonmimmer 
där Ni kan nås dagtid. 
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Bilaga 7. Redovisning av myndighetens ställningstaganden med anledning av 
remissvaren 

Länsstyrelsen skickade den 31:e maj 2000 ut ett förslag u1 beslut far bildande av 
naturreseivatet B~omsferhulfsmossens domänresetva t på remiss till berörda sa kagare, 
myndigheter samt andra intressenter som antogs kunna ha synpunkr på förslaget. 
Inkomna synpunkter samt Länsstyrelsens stållningstagande till dessa redovisas i 
samrnanst3lld form nedan. 

Naturvårdsverket 
Naturvårdsverket finner förslaget val genomarbetat och har inga invandningar 

mot reservatsbildninaen. Dock anser man att avsnittet om mal och htaärder far 
skötselområden bor kornp~etteras med hur uppfiiljningen skall ske. Vi&-e har man 
observerat att viss text saknas under avsnittet "Mal och atgarder för sk6tselomr&dena, 
"Laggkan". 

- Avsnittet "Indelning i skötselornr&den " kornplelteras med en ny underrubrik 
"Uppfölning av kvalitetsmil och eventuella &gärders effekter", vilken följer direkt efter 
underrubrik "Mal och åtgärder for sk~tselområden: Den saknade texfen 2iterställs. 

Sveriaes seoloaiska undersökninq 
SGU tilstyrker bildandet av naturreservatet och förordar en komplettering av 

texten och registeruppgiftema över omradet med geologisk information, främst uppgifter om 
områdets berggrund, samt jordart i fastmarken som omger mossen. 

- Lanssiyrelsen kompletterar registerinformationen med rubriken "Geologi" 
samt tillfogar referenser fil1 joro'arfs- och berggrundskarforna under rubriken "Inventeringar, 
övrig dokumentation 7 

Skoasvårdsstvrelsen i Varmlands och h b r o  Ian 
SkogsvArdsstyrelsen svarar genom Sverker Rosell och tillstyrker 

reservatsbildningen. 

Kristinehamns kommun 
Miljö- och byggnadsnamnden tillstyrker reservatsbildningen. Den anser att en 

handikappanpassad TC bör byggas för att farebygga sanitära problem, samt att markerade 
stigar i området ar positii. 

- Lansstyrelsen ar fveksam till behovet av en TC i anslutning till detta område, 
d4 det sannolikt inte kornmer att dra ndgra större mangder besökare. Dock ar kommunen 
välkommen aft komplettera den blivande P- och infomiafionsplatsen med en sådan effer 
överenskommelse med markagaren. Stigdragning i området ar planerad. 

Assitloman AB Forestq 
AssiDomän svarar genom Carl Ax på foretagets lokalkontor i Kartskoga och har 

inga invandningar. 


