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Uppgifter om naturreservatet 
 
Namn: Konsterud Norra Domänreservat 
 
Kommun: Kristinehamn 
 
Fastigheter och Sommersta 1:17 
fastighetsägare: AssiDomän AB 
 
Läge: 5 km sydost Bäckhammar 
 
Karta: Topografiska kartbladet 10E Karlskoga SV  
 Ekonomiska kartbladet 10E 1b 
 
Areal: 3,2 ha landareal. 
 
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen 
 
Länsstyrelsens beslut 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4§ miljöbalken (1998:808) att för-
klara det område som avgränsas, med innerkanten av en heldragen svart linje, 
på bifogad karta (bilaga 2), som naturreservat. 
 
Naturreservatets namn skall vara Konsterud Norra Domänreservat  
 
Ändamålet med reservatet är att skydda och bevara ett mindre barrskogsom-
råde av frisk-torr ristyp som representant för de skogsbiotoper i sydöstra de-
len av Värmland som inte påverkats av rationellt skogsbruk i sen tid, och som 
numera endast existerar som mycket små fragment i ett i övrigt hårt brukat 
skogslandskap. Förordnandet har också som syfte att bevara den biologiska 
mångfald som hör till gamla skogsbestånd, och som finns inom området i 
form av för länsdelen ovanliga och sällsynta kryptogamer. 
 
Området ska i den mån det inte strider mot bevarandeintressena utnyttjas för 
vetenskapliga studier och naturupplevelser. 
 
Reservatsföreskrifter 
För att uppnå syftet med reservatet beslutar Länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 
5, 6 och 30 §§ miljöbalken att följande skall gälla. 
 
A.   7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att använda mark-

området inom reservatet  
 

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

 
1.    bedriva täkt och annan verksamhet som förändrar områdets topogra-

fi, ytformer, marktäcke eller dräneringsförhållanden, som att gräva, 
spränga, borra, schakta, utfylla, tippa, dika, rensa diken, dämma, plö-
ja eller utföra annan markberedning,  

 
2.    anlägga väg, led eller spång, 
 
3.    anordna upplag, 
 
4.    uppföra byggnad, mast, antenn eller annan anläggning,  
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5. anlägga mark- eller luftledning, 

 
6.  uppföra stängsel eller annan hägnad, 
 
7. upplåta markområde för verksamhet som kan medföra föroreningar, 

slitage på mark och växtlighet eller störa djurlivet, 
 
8. sprida bekämpningsmedel, kalk, andra mineralämnen eller gödsel-

medel, 
 
9.  inplantera djur- eller växtart, 
 
10.  bedriva skogsbruk, inklusive 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.  7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelse att tåla visst intrång.                                    
 
Markägaren, arrendator och annan innehavare av särskild rätt till marken 
förpliktigas tåla att följande anordningar uppförs och åtgärder vidtas för 
att tillgodose ändamålet med naturreservatet. 
 
1.  Gränsmarkering, vägvisning och information om reservatet. 
 
2.  Naturvårdsinriktade skötselåtgärder på skogsmarken t ex bränning, 

randbarkning och röjning för att tillgodose ändamålet med reserva-
tet, i enlighet med fastställd skötselplan, daterad 1999-03-31. Avver-
kat virke vid sådan åtgärd får tillgodogöras av markägaren. 
 

3.  undersökningar av växt- och djurlivet i reservatet enligt vad som an-
ges i bifogad skötselplan. 

 
 

C.    7 kap 30 § miljöbalken om ordningsföreskrifter 
       (Föreskrifterna gäller även markägaren och innehavaren av särskild      
       rätt.)        
 

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det för allmän-
heten förbjudet att 

 
1. insamla mossor, lavar och vedsvampar 
 
2. bryta kvistar eller grenar, skada eller borttaga träd och buskar, inklu-

sive död ved såsom lågor, torrträd och torra grenar, 
 
3. göra upp eld, 
 
4. framföra fordon eller rida, 

 
5. skada eller borttaga naturföremål eller ytbildning eller skada mark-

täcket, 
 

6. tälta, ställa upp gömsle eller liknande, 
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7. snitsla spår, anordna orienteringskontroller eller anordna tävlingar, 

 
8. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande anordning. 

 
Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att 

 
9. organiserat utnyttja området (turism, undervisning o d), 

 
10. utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar. 
 
I samband med naturvetenskapliga undersökningar kan länsstyrelsen 
meddela undantag från ordningsföreskrifterna under C. 
 
Ordningsföreskrifterna under C ska inte utgöra hinder för naturvårdsför-
valtningen eller för den del av länsstyrelsens regionala miljöövervakning 
som utförs i samråd med naturvårdsförvaltningen. 
 

Föreskrifternas ikraftträdande 
Ordningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken skall träda i kraft tre 
veckor efter den dag författningen utkommit från trycket i länets författnings-
samlingar. 
 
Skötsel och förvaltning                     
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områ-
desskydd enligt miljöbalken m.m. att fastställa bifogad skötselplan (bilaga 3), 
med mål, riktlinjer och åtgärder för reservatets skötsel och förvaltning.  
 
Fastställelsen omfattar inte P-platsen, som ligger utanför reservatet. För den 
tecknas separat avtal. Fastställelsen omfattar inte heller den ekonomiska ut-
redningen, bilaga 3.1. 
 
Grund för beslut  
 
Beskrivning av området 
Denna del av Värmland tillhör geologiskt det transskandinaviska granit-
porfyrbältet. Den lokala berggrunden domineras av värmlandsgranit. Den 
västra delen av området utgörs av en blockrik, svallad morän, medan det i 
öster finns moränavlagringar med större innehåll av finare material. Högsta 
kustlinjen ligger strax under 160 m ö h. Reservatet ligger ca 100 - 105 m ö h.  
 
På den relativt plana och blockrika marken i väster står en gammal, gles tall-
dominerad skog av lav-ristyp. Tallskogens ålder ligger uppskattningsvis på 
150-200 år. I områdets östra del finns ett betydande inslag av gran med en 
ålder på 100-150 år. Den här grandominerade delen av området har en tätare 
skog av frisk typ där markskiktet helt domineras av en matta av mossor. 
 
Större torrakor och hålträd förekommer spritt över hela området. 
 
Motiv till skydd 
Området utgör en av de sista små kvarvarande resterna av skog i denna del av 
Värmland som under sen tid inte påverkats av rationellt skogsbruk. Området 
har därför ett mycket stort värde dels som representant för i första hand karak-
tär och struktur hos en av länsdelens skogsbiotoper, och dels för bevarande av 
den biologiska mångfald som hör till denna typ av skog. Reservatsförordnan-



 

 
BESLUT 
 
1999-11-01 

 
 
 
231-10407 -97 

  
6 (7) 
 

Länsstyrelsen 
   Värmland 
 
 

det innebär också ett skydd för ovanliga och sällsynta arter som har gammal 
naturskogsartad barrskog som livsmiljö, och förekommer i området.  
Bakgrund och ärendets beredning 
Skogsbeståndet vid Konsterud ägdes tidigare av Domänverket, och avsattes  
den 1:e augusti 1959, av Kungliga domänstyrelsen, som Domänreservat. Om-
rådet erhöll då numret Bo 94. Avsikten med reservatet var i första hand att 
bevara en relikt av gamla tiders skogar. Den enda åtgärd som tilläts i Domän-
reservatet var en varsam genomhuggning med gynnande av tallen.  
 
I samband med Domänverkets ombildning till aktiebolag beslutades att om-
rådet skulle bibehållas i statlig ägo, och omföras till naturreservat.  
 
1999-06-21 skickade länsstyrelsen ut ett förslag till beslut och skötselplan. 
Med stöd av förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken (7 kap. 24 §) 
förelades sakägarna att framföra erinran mot förslaget.  
 
Länsstyrelsen har hört Kristinehamns kommun, Skogsvårdsstyrelsen och Na-
turvårdsverket enligt 7 kap. 25 § och 26 § i förordningen om områdesskydd 
enligt miljöbalken.  
 
Yttranden över remiss 
Yttranden har inkommit från AssiDomän AB och Kristinehamns kommun.  
Från AssiDomän AB påpekas att det i reservatsbeslutet tydligt bör framgå att 
det är AssiDomän AB som är markägare. Miljö- och byggnadsnämnden i 
Kristinehamns kommun ställer sig positiv till reservatsbildningen, och har ett 
antal synpunkter: 
- namnet Sommersta bör ändras till Konsterud då reservatet ligger i närhe-

ten av byn. 
- ordet Domänreservat bör utgå ur reservatsnamnet då det blir onödigt långt 
- nämnden kräver en markerad led genom reservatet liksom att en handi-

kappanpassad TC placeras vid parkeringen, samt att en eller flera bänkar 
placeras utmed leden genom reservatet 

 
Som en effekt av nämndens yttrande har namnet ändrats från Sommersta till 
Konsterud. Däremot kan inte ordet Domänreservat strykas då det i en central 
överenskommelse mellan Naturvårdsverket och Domänverket finns inskrivet 
att ordet Domänreservat ska finnas med i namnet på de f d Domänreservat 
som överförs till naturreservat. Beträffande led genom reservatet finns redan 
nu en trampad stig genom området. Denna kommer att markeras, men några 
bänkar kommer inte att placeras ut i ett så litet reservat. Utplacering av TC 
diskuteras med företrädare för kommunen. 
 
 
 
Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos miljödomstolen i Vänersborg, se bilaga 5. 
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SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET KONSTERUD NORRA 

DOMÄNRESERVAT, KRISTINEHAMNS KOMMUN 
 
Skötselplanen omfattar denna textdel, bifogad karta och ekonomisk utredning. 
Skötselplanen ska revideras vart tionde år. Erfarenheter från 
naturvårdsförvaltningen eller naturvårdsbiologisk forskning kan påkalla en 
tidigare revision.  
 
SYFTET MED NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN 
 Att bevara området så att det utgör ett representativt exempel på 

barrskogsbiotoper i sydöstra Värmland. 
 
 Att bevara området så att det har förutsättningar att hysa ett för biotopen 

karakteristiskt växt- och djurliv.  
 
 Att genom åtgärder ha möjlighet att dels bibehålla artsammansättning, 

åldersvariation och strukturer, och att dels åskådliggöra ekologiska 
funktioner och processer som tillhör denna skogsbiotop. 

 
DISPOSITION OCH SKÖTSEL AV MARK 
Enligt föreskrifterna med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken är det förbjudet att 
avverka eller bedriva annan produktionsinriktad skogsskötselåtgärd i 
reservatet. Skogsvårdslagens skogsskyddsföreskrifter gäller ej. 
 
På grund av reservatets begränsade areal och skogsbeståndets karaktär 
föreligger inget behov av en uppdelning i flera skötselområden.  
 
Beskrivning: 
På den relativt plana och blockrika marken i väster står en gammal, gles 
talldominerad skog av lav-ristyp. Tallskogens ålder ligger uppskattningsvis på 
150-200 år. I områdets östra del finns ett betydande inslag av gran med en 
ålder på 100-150 år. Den här grandominerade delen av området har en tätare 
skog av frisk typ där markskiktet helt domineras av en matta av mossor. 
 
Större torrakor och hålträd förekommer spritt över hela området. 
 
  
Mål: Att bibehålla ett exempel på ursprungliga skogsbiotoper, dels en 

torr gles skog med flera generationer av gamla tallar som 
överlevt en eller flera bränder, och dels en grandominerad skog 
på mer fuktig mark, där påverkan av skogsbrand inte är lika 
påfallande. 

 
Åtgärder:  I den torra, blockiga och talldominerade delen av området bör  

en varsam randbarkning av gran genomföras i syfte att dels 
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bibehålla en öppen tallskog, och dels att möjliggöra uppväxt av 
nya tallgenerationer. 

 
ANORDNINGAR FÖR REKREATION OCH FRILUFTSLIV 
 
Beskrivning: Särskilda anordningar för friluftslivet saknas för närvarande.  
 
Åtgärder:  En mindre parkeringsplats iordningställs strax söder om 

reservatet - enligt särskilt avtal - intill den väg som passerar 
söder om reservatet.  P-skylt uppsättes, och här placeras en enkel 
informationstavla samt torrtoalett. Ändamålsenlig vägvisning till 
reservatet uppsättes.  

 
 
INFORMATION 
  
Syfte: Att ge besökarna vägledning, kunskap om de i reservatet 

förekommande skogsbiotopernas naturliga dynamik, och ge 
exempel på arter i reservatet. 

 
Åtgärder: Information om området, dess natur och reservatets föreskrifter 

lämnas på informationstavla, vid parkeringsplatsen.  
 
UTMÄRKNING AV NATURRESERVATETS GRÄNS 
Utmärkning skall utföras enligt svensk standard (SIS 031522), och enligt 
naturvårdsverkets anvisningar. 
 
TILLSYN 
Naturvårdsförvaltaren skall utöva fortlöpande tillsyn av reservatet. För 
uppgiftens utförande bör lokal tillsynsman eller motsvarande engageras. 
 
DOKUMENTATION 
Naturvårdsförvaltaren skall ansvara för att naturvetenskaplig dokumentation 
utförs. En studie över områdets skogshistorik bör genomföras snarast, liksom 
en studie av evertebrater och fågelfaunan. Inventering av kryptogamer och 
svampar bör likaså genomföras.   
 
FINANSIERING AV NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN 
Beräknade kostnader för naturvårdsförvaltningen för perioden 1999-2008 
framgår av bilaga 3.1. 
 
Staten bekostar eventuella restaureringsåtgärder på skogsmarken, utmärkning 
av reservatets gränser, iordningställande av parkeringsplats, informationstavla 
och vägvisning samt tillsyn, löpande underhåll och grundläggande 
dokumentation. 
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