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BESLUT 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) att 
förklara Enberget och Låghusberget som naturreservat med föreskrifter och 
skötselplan enligt nedan. Det aktuella området avgränsas med den svarta 
heldragna linjen på karta i bilaga 2.  

Naturreservatets namn skall vara Enberget. 

Syfte 

Syftet med Enbergets naturreservat är att upprätthålla gynnsam 
bevarandestatus för de naturtyper och arter som finns i området och som 
listats i Natura 2000-nätverkets habitat- och fågeldirektiv. Detta innebär att 
naturtypen västlig taiga finns kvar till yta och karaktär med dess innehåll av 
typiska arter. För de utpekade arterna innebär gynnsam bevarandestatus att 
de lever kvar i området i livskraftiga bestånd eller att naturreservatet är en 
viktig värdekärna i landskapet med för arterna lämplig livsmiljö. De 
skyddsvärda arterna är tjäder, orre, järpe, tretåig hackspett, gråspett och 
spillkråka. 

Förekomsten av gamla naturskogsartade bestånd, gamla träd och en rik 
förekomst av död ved innebär att området utgör en mycket gynnsam livsmiljö 
för många arter med reducerad förekomst i det brukade skogslandskapet. Ett 
bevarande med den inriktningen innebär ett bibehållande av gamla 
naturskogsbestånd med rik förekomst av död ved. 

Inskränkningar och föreskrifter 

För att tillgodose syftet med reservatet beslutar Länsstyrelsen med stöd av 7 
kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken att följande inskränkningar skall gälla i 
reservatet. 

A. Beslut med stöd av 7 kap. 5§ miljöbalken, om inskränkningar i rätten 
att använda mark- och vattenområden inom reservatet.  

Utöver vad som annars gäller i lagar och författningar är det förbjudet att: 

1. bedriva någon form av skogsbruk förutom åtgärder som anges i 
skötselplanen 

2. schakta, tippa, fylla ut, nydika, anordna upplag eller omarrondera marken, 
i det fall det inte sker med stöd av skötselplan för reservatet 

3. uppföra radiomast eller anlägga luftledning 

4. uppföra helt ny byggnad 

5. bedriva markförbättringsåtgärd som kalkning eller gödsling i området 



  
 

3(7)

  dnr 511-7557-99 
   
Länsstyrelsen   
  Värmland 
Miljöenheten 
 
 

 

B. Förpliktelse med stöd av 7 kap. 6§ miljöbalken.  

Ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheterna förpliktigas att tåla 
sådana intrång i reservatet som: 

1. utmärkning av och information om reservatet 

2. undersökningar av markslag, landskapselement, växt- och djursamhällen 
samt arter, enligt redovisning under rubriken dokumentation och 
uppföljning i till beslutet hörande skötselplan 

3. skötselåtgärder i enlighet med skötselplanen 

C. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 30§ miljöbalken om rätten att färdas 
och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt (gäller även markägare 
och innehavare av särskild rätt).  

Utöver vad som annars gäller i lagar och författningar är det förbjudet att: 

1. insamla evertebrater, t ex skalbaggar och landmollusker, 

2. plocka växter, gäller såväl kärlväxter som mossor, lavar och vedsvampar, 

3. skada eller borttaga träd och buskar, inklusive död ved såsom lågor, 
torrträd och torra grenar, 

4. framföra fordon, 

5. skada eller borttaga naturföremål eller ytbildning eller skada marktäcket. 

6. i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och 
institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra 
naturvetenskapliga eller andra undersökningar. 

Föreskriften C3 utgör inte hinder för passröjning under förutsättning att inte 
naturvärden påverkas negativt och att åtgärden sker i samråd med 
reservatsförvaltaren. Föreskriften C4 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. Föreskriften 
C4 utgör heller inte hinder att använda befintlig skogsbilväg.  

Länsstyrelsen kan meddela undantag från ordningsföreskriften C6. 

Ordningsföreskrifterna under C ska inte utgöra hinder för 
naturvårdsförvaltningen eller för den del av länsstyrelsens regionala 
miljöövervakning som utförs i samråd med naturvårdsförvaltningen. 

Ovanstående inskränkningar ska inte utgöra hinder för förvaltare att 
genomföra eller upphandla den skötsel som ska genomföras enligt till beslutet 
hörande skötselplan. 

Föreskrifternas ikraftträdande 

Ordningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken träder ikraft tre veckor 
efter det att de utkom från trycket i länets författningssamling. 
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Skötsel och förvaltning 

Med stöd av 3 § förordning om områdesskydd enligt miljöbalken (SFS 
1998:1252) fastställer länsstyrelsen de mål och riktlinjer som framgår av den 
till beslutet hörande skötselplanen. Fastställelsen omfattar inte den 
ekonomiska utredningen, (se bilaga 4.2). 

BAKGRUND 

Beskrivning av naturreservatet 

Området är beläget ca 3,5 km söder om Höljes i norra Värmland och består 
av ett skogsområde på ca 245 hektar. Skogen är i huvudsak grandominerad 
men betydande areal tallskog finns bl.a. på Enbergets topp. Berggrunden 
utgörs av Värmlandsgranit som på flera ställen är blottlagd i området. Ofta är 
graniten starkt förskiffrad eller gnejsig. Den dominerande jordarten i 
reservatsområdet är sandig-siltig morän med normal blockhalt. Denna 
moräntyp, som är något mera finkornig än normalt för regionen, förekommer 
ofta uppe i höjdområden som exempelvis Enberget. Terrängen präglas av de 
branta nord- och östsluttningarna på Enberget samt Låghusbergets 
nordvästsluttning. Enbergets topp ligger på ca 650 m.ö.h medan de lägsta 
delarna, vid vägslut och P-plats, är belägna på ca 400 m.ö.h. På toppen och i 
östsluttningen av Enberget finns flera små myrar. I nordsluttningen 
förekommer rörligt markvatten och källflöden här och var samt blockrika, 
fuktiga partier i nedre delen av sluttningen. 

Merparten av reservatets äldre fastmarksskog, cirka 183 hektar, har 
naturskogskaraktär och klassas som västlig taiga enligt habitatdirektivet. 
Skogen består huvudsakligen av gammal granskog eller magrare tallskogar. 
Spår efter brand förekommer spritt i hela området. Vissa delar har stort inslag 
av lövträd som björk, asp och sälg. Högstubbar och lågor av björk och asp 
noteras även. Granlågor och torrträd förekommer i varierad frekvens och 
nedbrytningsgrad. Särskilt i de nordöstra delarna är förekomsten av granlågor 
stor. Spritt förekommer mosstäckta gamla gran- tall- och asplågor. På 
topplatån av Enberget finns en höghöjdsgranskog av fjällskogskaraktär.  

Historik 

Liksom praktiskt taget all skogsmark i norra Värmland torde Enberget ha 
berörts av plockhuggningar och annan extensiv markanvändning under 
tidigare sekler. Mastträd och annat grovt virke såldes tidigt från norra 
Värmland vilket förklarar den stora bristen på grova gammeltallar i trakten. På 
Enbergets topplatå i en myrkant kan man bl.a. utläsa två initialer och årtalet 
1847 uthugget i en grov talltorraka vilket vittnar om dåtidens 
plockhuggningsaktiviteter. Här finns också en ristning som påminner om en 
gammal fäbodristning från säterbruksepoken. Inom två km räknat från 
Enbergets topp har det också funnits 4 sätrar. 

Det moderna skogsbruket har även präglat vissa delar där skog avverkats 
och hyggen planterats tall och gran samt ett färskare hygge där naturhänsyn 
lämnats i form av spridda lövträd. I samband med planläggningen av det 
färskare hygget byggdes även den skogsbilväg som går in i 
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reservatsområdets centrala del. Sammantaget utgörs reservatsområdet av 
22% hyggen och ungskogar. Kvarstående skog har enligt skogliga 
beståndsbeskrivningar en ålder kring 100 - 120 år. Dock noteras även spridd 
förekomst av tall med en ålder kring 150 - 200 år. Kring toppområdet på 
Enberget samt i andra delområden kan även en del granar ha högre ålder än 
den registrerade. Beståndsbilden är (bl.a. i de södra delarna) mycket 
heterogen med självföryngring i luckor mellan stora granar med vida, gröna 
"kjolar". Frekvent förekommer även gamla granar med påtaglig och tät 
ansamling av grenar på 1-3 meters höjd, vilket kan tolkas som att de länge 
stått under större träd från en tidigare generation. 

MOTIVERING 

Motiv till skydd 

Genom ett omfattande och till övervägande delar rationellt skogsbruk har 
många biotoper minskat kraftigt i omfattning och sammanhängande 
skogsområden fragmenterats. För växt- och djurlivet viktiga strukturer och 
processer som var vanliga före ett aktivt brukande av skogen håller på att 
försvinna. Genom en reservatsbildning vid Enberget bevaras en koncentration 
av västlig taiga där kvarvarande äldre skog endast i begränsad omfattning på-
verkats av skogsbruk.  

Området har ett stort botaniskt värde då det hyser ett flertal rödlistade 
kryptogamer och vedsvampar, vars biotopkrav återfinns i naturskogar med 
stort inslag av gamla grova lövträd och gott om död ved. Bl.a. finns stora 
värden knutna till den gamla granskogen då krävande arter som norsk 
näverlav, broktagel och långskägg växer här. Vidare finns även en rik lavflora 
som är knuten till områdets aspar där arter som grynig gelélav, läderlappslav 
och aspfjädermossa noterats.  

Det föreslagna naturreservatet har även ett stort zoologiskt värde genom 
gammelskogens speciella förutsättningar som livsmiljö för fågelfauna och 
vedlevande insekter. Förekomsten av lavskrika och tretåig hackspett är även 
det en värdefull kvalitetsindikator i ett barrskogslandskap. Skogshönsen tjäder 
och järpe har även de påverkats negativt genom skogslandskapets ökade 
fragmentering, minskad areal gammal skog och minskad andel lövträd. Ett 
bevarande av naturskogens kvalitéer är betydelsefullt också för dessa arters 
förekomst inom området. 

För de arter som är knutna till barrskogens sena successionsstadier med krav 
som inte tillgodoses i den brukade skogen, är ytterligare reduktion av 
biotopareal troligen förödande för deras långsiktiga överlevnad. Skogsbruk i 
de naturskogsartade bestånden skulle därför vara ett allvarligt hot mot 
bevarandet av den biologiska mångfalden i området. 
 
Det föreslagna reservatet innehåller en prioriterade naturtypen Västlig taiga 
som är utpekad i EU:s habitatdirektiv och har medtagits som ett av Sveriges 
bidrag till europeiska nätverket ”Natura 2000”. Området omfattas därför av 
Miljöbalkens 7 Kap 28-29§§ samt Förordnande om områdesskydd 16-20§§, 
där det framgår att Länsstyrelsen för sådant område har ansvar att säkerställa 
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att en gynnsam bevarandestatus bibehålles eller återställs för berörda 
livsmiljöer eller arter. Länsstyrelsen gör bedömningen att detta är ett mycket 
skyddsvärt område vars naturkvalitéer endast kan bevaras genom att det 
undantages från skogsbruk och andra arbetsföretag som påverkar mark, flora 
och fauna.  

Proportionalitetsprincipen 

I reservatsbildningsprocessen ingår som en del att i alla frågor göra en 
vägning mellan enskilda och allmänna intressen med den utgångspunkten att 
det ska finnas en rimlig balans mellan de värden som ska skyddas genom 
förbudet/inskränkningen, och den belastning som förbudet/inskränkningen har 
för den enskilde. Länsstyrelsen menar att den avgränsning av reservatet och 
de inskränkningar som gjorts av markanvändningen är nödvändiga, och att de  
inte går längre än vad som behövs för att uppnå syftet med reservatet. 
Länsstyrelsens ställningstagande i denna del har skett med tillämpning av 
proportionalitetsprincipen. 
 

ÖVRIGT 

Beskrivning av reservatets gränser 
Reservatets gräns i nordväst går mot skogsbilväg och följer (medsols) 
befintlig fastighetsgräns mot nordost. I nedre delen av Låghusbergets 
nordvästsluttning viker gränsen av mot sydost och upp en bit på bergets 
nordsluttning. Vid fastighetsgränsen mot StoraEnsos innehav följer sedan 
reservatsgränsen rågången mot sydväst. Mitt på Orrknölen går sedan 
gränsen åter mot sydost till nästa fastighetsgräns som den följer mot sydväst, 
upp genom Enbergets branta sluttning. På toppen går gränsen över en liten 
skogstjärn och i den västra myrkanten viker gränsen åter av mot norr, snett 
genom Enbergets ungskog i nordvästsluttningen. När reservatsgränsen 
nästan når fram till gammelskogskanten, viker gränsen av mot sydväst och 
fram till först nämnda skogsbilväg 

Ärendets handläggning 

Området uppmärksammades vid Skogsvårdsstyrelsens 
nyckelbiotopsinventering 1996. En första rapport är daterad 1996-08-28. 
Avverkningsanmälan som omfattade 48 hektar inom det nu aktuella 
reservatsområdet, inkom 96-09-27 till Skogsvårdsstyrelsen som omgående 
informerar Länsstyrelsen. 96-10-03 inleder Skogsvårdsstyrelsen diskussioner 
med markägaren och markägarens ombud om begränsningar av planerad 
avverkning och möjliga alternativ i andra delar av markinnehavet. 
Möjligheterna till rekognoseringar i området var mycket begränsade pga snö 
och andra väderleksförhållanden under oktober-december 1996. Trycket från 
markägaren att av ekonomiska skäl få genomföra avverkningen var mycket 
stort. Samtidigt kunde inte bindande besked lämnas av Länsstyrelsen eller 
Naturvårdsverket om omgående ekonomisk kompensation vid ett hinder för 
avverkning. I detta läge träffades en överenskommelse mellan markägaren 
(via ombudet och virkesköparen), skogsvårdsstyrelsen och Länsstyrelsen om 
att begränsa omfattningen av avverkningen till det som idag utgör det i texten 
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Bilaga 3. Registeruppgifter 
 
Objektnamn Enberget 
Objektnummer 17-99-053 
Skyddsform Naturreservat 
Län Värmland 
Kommun Torsby 
Församling Norra Finnskoga 
Läge 5km söder Höljes 
Mittpunktskoordinater 1325000/6753630 
Kartblad Terrängkartan blad 14C SV, SO 

Fastighetskartan blad 14C 0e, of 
Naturgeografisk region 30a, Norrlands vågiga bergkullterräng  
Gräns Digitaliserade gränser finns att tillgå via Länsstyrelsen Värmland. 

Area 245 hektar, varav 238 hektar barrskog och 7 hektar myr. 
Fastigheter och 
fastighetsägare 

Båtstad 1:7  
StoraEnso, Torsby skogsförvaltning, Box 153,  685 24 Torsby 
 
Båtstad 1:65  
Staten (Naturvårdsfonden) 
 
Båtstad 1:141 
Britta Nordberg, Båtstad 92, där väst, 680 65 Höljes 

Kategori av sakägare privat, bolag, staten (naturvårdsfonden)  
Nyttjanderätter Jakten är upplåten på naturvårdsfondens fastighet 

Jakten ingår i Båtstad VVO 
Skyddsföreskrifter Indispensabla totala: A1-5, C4-5 

Indispensabla partiella: - 
Dispensabla: C1-3, C6 

Skyddsföreskrifter 
produktiv skogsmark 

A1 

Planerade anläggningar P-plats, informationstavla, vandringsled 
Inventeringar, övrig 
dokumentation 

Nyckelbiotopsinventering, Florainventering (Börje Jansson) 

Naturvårdsförvaltare Länsstyrelsen i Värmlands län 
Naturtyp enligt Natura 2000 Västlig taiga (9010) 183 hektar 
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SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET ENBERGET, TORSBY KOMMUN 
 

Innehåll 
 

Syftet med naturvårdsförvaltningen..........................................................................................1 
Beskrivning...............................................................................................................................2 

Historisk och nuvarande markanvändning ...........................................................................2 
Indelning i skötselområden (beskrivning, mål och åtgärder)  

Uppföljning av kvalitetsmål och eventuella åtgärders effekt................................................... 
Information och tillgänglighet....................................................................................................6 
Utmärkning av naturreservatets gräns .....................................................................................6 
Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder ...............................................6 
Tillsyn .......................................................................................................................................6 
Dokumentation .........................................................................................................................6 
Finansiering av naturvårdsförvaltningen ..................................................................................6 
Bilaga 4.1 till skötselplan: Skötselplanekarta 
Bilaga 4.2 till skötselplan: Ekonomisk utredning 
 
Skötselplanen omfattar denna textdel, bifogad skötselplanekarta, bilaga 4.1, samt ekonomisk 
utredning, bilaga 4.2. Skötselplanen bör revideras vart tionde år. Erfarenheter från 
naturvårdsförvaltningen eller naturvårdsbiologisk forskning kan påkalla en tidigare revision. 
 
SYFTET MED NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN 
Inom ramen för det Europeiska nätverket Natura 2000 är syftet med reservatsförvaltningen 
på Enberget att uppnå och upprätthålla gynnsam bevarande status för naturtypen västlig 
taiga. Naturtypen skall ha en utbredning minst motsvarande nuvarande areal och innehålla 
tillräckligt av de strukturer och processer som är av betydelse för ingående typiska arter. 
Vidare skall gynnsam bevarandestatus upprätthållas för utpekade arter enligt fågeldirektivet. 
De arter som listats för Enberget är följande: spillkråka, tretåig hackspett, gråspett, tjäder, 
orre och järpe. Allmänhetens tillgång till området skall utökas, liksom möjligheten att få 
information om områdets naturvärden. 
Syftet med naturvårdsförvaltningen är därför ett bibehållande av gamla naturskogsbestånd 
med rik förekomst av död ved och grova lövträd. 
 
 
Syftet ska nås genom att: 
 områdets skötsel grundas på bevarande av de gamla grandominerade skogarna genom 

fri utveckling eller mindre naturvårdsåtgärder såsom selektiva ringbarkningar och 
avverkningar etc. för att gynna lövträd. 

 genom lämpliga anordningar markera reservatet, information till allmänheten samt öka 
tillgängligheten till området genom vandringsled. 
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BESKRIVNING 
Området är beläget ca 3,5 km söder om Höljes i norra Värmland och består av ett 
skogsområde på ca 245 hektar. Terrängen präglas av de branta nord- och östsluttningarna 
på Enberget samt Låghusbergets nordvästsluttning. Enbergets topp ligger på ca 650 m.ö.h 
medan de lägsta delarna, vid vägslut och P-plats, är belägna på ca 400 m.ö.h. På toppen 
och i östsluttningen av Enberget finns flera små myrar. I nordsluttningen förekommer rörligt 
markvatten och källflöden här och var samt blockrika, fuktiga partier i nedre delen av 
sluttningen. 
 
Merparten av reservatets äldre fastmarksskog, cirka 183 hektar, har naturskogskaraktär och 
klassas som västlig taiga enligt habitatdirektivet. Skogen består huvudsakligen av gammal 
granskog eller magrare tallskogar. Spår efter brand förekommer spritt i hela området. Vissa 
delar har stort inslag av lövträd som björk, asp och sälg. Högstubbar och lågor av björk och 
asp noteras även. Granlågor och torrträd förekommer i varierad frekvens och 
nedbrytningsgrad. Särskilt i de nordöstra delarna är förekomsten av granlågor stor. Spritt 
förekommer mosstäckta gamla gran- tall- och asplågor. På topplatån av Enberget finns en 
höghöjdsgranskog av fjällskogskaraktär.  

Historisk och nuvarande markanvändning 
Liksom praktiskt taget all skogsmark i norra Värmland torde Enberget ha berörts av 
plockhuggningar och annan extensiv markanvändning under tidigare sekler. Mastträd och 
annat grovt virke såldes tidigt från norra Värmland vilket förklarar den stora bristen på grova 
gammeltallar i trakten. Inom två km räknat från Enbergets topp har det också funnits 4 sätrar. 
Det moderna skogsbruket har även präglat vissa delar där skog avverkats och hyggen 
planterats tall och gran samt ett färskare hygge där naturhänsyn lämnats i form av spridda 
lövträd. I samband med planläggningen av det färskare hygget byggdes även den 
skogsbilväg som går in i reservatsområdets centrala del. Kvarstående skog har enligt 
skogliga beståndsbeskrivningar en ålder kring 100 - 120 år. Dock noteras även spridd 
förekomst av tall med en ålder kring 150 - 200 år. Kring toppområdet på Enberget samt i 
andra delområden kan även en del granar ha högre ålder än den registrerade.  

SKÖTSELOMRÅDEN 
Reservatet har delats upp i 3 skötselområden, motsvarande tre olika skötselinriktningar. 
Nedan beskrivs varje delområde med avseende på karaktär, naturvärde, vissa artfynd 
(signal- och rödlistade kryptogamer), miljökvalitétsmål och skötselåtgärder. De arter som är 
rödlistade är försedda kategoriförkortning efter det latinska namnet. Kategorierna och 
namnen följer Rödlistade arter i Sverige 2000 (Gärdenfors. U. ArtDatabanken, SLU 
Uppsala). 
 
 
Skötselområde 1 
Området är fördelat på två delområden och består till stor del av 120 - 160-årig 
naturskogsartad granskog på totalt ca 64 hektar. Den äldsta skogen finns på Enbergets topp. 
Inslag av tall, björk, asp, rönn och sälg. Nästan hela skötselområdet har klassats som 
nyckelbiotop och uppfyller definitionen för EU-habitatet Västlig taiga. Naturvärdena utgörs 
främst av den bitvis rika förekomsten av gammal hänglavrik gran, spridd förekomst av gamla 
björkar och granrötlågor samt stora beskuggade stenblock. På Enbergets topp i den övre 
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östsluttningen finns ett större impedimentområde där träden är mycket småvuxna och 
krypande. Ljung- och kråkbärsvegetation skapar stora öppna fläckar vilket nästan skapar lite 
fjällkänsla. I den nedre delen av östsluttning mot Orrknölen och i nordsluttningen mot den 
norra reservatsgränsen är skogen betydligt mer produktiv. Stor del av de arter som finns 
förtecknade i bilaga 5 till beslutet är funna i detta skötselområde och dessa är främst knutna 
till gran eller björk, exempelvis långskägg Usnea longissima (VU), knottrig blåslav 
Hypogymnia bitteri (NT), violettgrå tagellav Bryoria nadvornikiana (NT), broktagel Bryoria 
bicolor (VU) och norsk näverlav Platismatia norvegica (VU). Några värdefulla kulturlämningar 
är funna på Enbergets topp i form av ristningar på två torrakor. Ristningarna kan ha sitt 
ursprung i markerning av kommunikationsstråk, hävd av markområden (t.ex. myrslåtter) eller 
säterbruk varför det finns anledning att misstänka fler ristningar i området. 
 
Kvalitétsmål 
Naturskogen skall bestå till yta och karaktär. På sikt bör andelen död ved öka genom 
naturliga processer till minst 20% av grundytan. Mängden långskägg ska inte minska. 
Kulturristningarna bör bestå så länge som möjligt. 
 
Åtgärder 
Skötselområdet lämnas orört tills vidare. Övervakning av långskägg bör ske med jämna 
intervaller och lämplig metod. Torrakorna med ristningarna bör frihuggas från skymmande 
vegetation. 
 
 
Skötselområde 2 
Skötselmrådets ca 40 hektar utgörs av grandominerad skog med varierande inslag av tall 
och löv. På flera ställen finns källpåverkan i form av källdråg och rörligt markvatten som 
skapar relativt god växtlighet. Ansamlingar av äldre - gamla aspar i form av aspkloner 
förekommer också här och var samt inslag av sälg, björk och rönn. Stor del av de gamla 
asparna är missgynnade då de står mörkt och inträngda bland granarna. Flertalet rödlistade 
arter har hittats i området varav flera på asp. Några exempel är aspfjädermossa Neckera 
pennata (VU), Grynig gelélav Collema subflaccidum (VU), Läderlappslav Collema nigrescens 
(NT), stor aspticka Phellinus populicola (NT) och västlig njurlav Nephroma laevigatum(NT). I 
nordöstra delen har bl.a. ett rikligt lunglavsamhälle noterats med bl.a. förekomst av fertil 
lunglav vilket vittnar om god luftfuktighet. Den angränsande färska avverkningen har dock 
gjort att lavarna ser lite missgynnade ut pga förändrat lokalklimat.  
 
Kvalitétsmål 
Inom en 30-års period bör hela skötselområdet innehålla 20% död ved av den totala 
virkesvolymen. Övervägande delen bör vara död granved i olika nedbrytningsstadier. 
Lövandelen bör öka jämfört med nuvarande nivå på ca 5 % till 10% av volymen och de 
äldre/gamla lövträdens livslängd skall förlängas genom ringbarkning av konkurrerande 
barrträd intill.  
 
Åtgärder 
Skötselområdet lämnas i stora delar orörd där gran dominerar och där löv är sparsamt. 
Selektiva åtgärder som t.ex. ringbarkning av gran genomförs på spridda punkter där lövträd 



 
SKÖTSELPLAN 
 
2003-04-14 
 

 
 
 
511-7557-99 
 

 
4 (8) 
 

 
Länsstyrelsen                                 
 Värmland 
Miljöenheten   

förekommer. Granar runt aspar prioriteras. Syftet är att livslängden ökar på lövträden, att 
ljusinsläppet ökar, att lövandelen ökar samt att bildandet av död granved påskyndas.  
 
 
Skötselområde 3 
Planterade hyggen och ungskogar på totalt ca 54 hektar fördelat på två delområden. 
Naturvärdena är överlag låga men på det nya hygget har naturhänsyn lämnats i form av 
äldre rönn, björk och sälg. Störst andel löv finns i västra delen där framförallt föryngringen av 
björk är fläckvis betydande.  
 
Kvalitétsmål 
Målet är att skapa naturskogslika bestånd så snabbt som möjligt. Andelen död ved och 
andelen lövträd bör vara minst 20% av totala volymen då varje enskilt bestånd uppnått en 
medelålder på 100 år. Då lövet är ojämnt fördelat i dagens bestånd kommer vissa delar bli 
lövdominerade. 
 
Åtgärder 
Röjningsåtgärder där lövandelen ökas genom röjning av barr genomförs för att skapa ett så 
lövrikt bestånd som möjligt. 
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Tabell över prioriterade bevarandevärden för de i området förekommande  
naturtyper samt för inom området observerade hotklassade arter. 
 

Rangordnade 
intresseaspekter 

Internationell status 
(Natura 2000) 

 

Definitioner Prioriterad 
naturtyp 

Ingår i 
nätverket 

 

Naturtyper:    
Västlig taiga (9010) X X 
 Habitatart/ 

fågeldirektivet 
 Rödlistad 

Arter:    
Tretåig hackspett X X X (VU) 
Gråspett X X  
Spillkråka X X  
Orre X X  
Tjäder X X  
Järpe X X  
Skrovellav    X (NT) 
Brunpudrad nållav   X (NT) 
Violettgrå tagellav   X (NT) 
Broktagel   X (VU) 
Grynig gelélav   X (VU) 
Läderlappslav   X (NT) 
Aspgelélav   X (NT) 
Långskägg   X (VU) 
Knottrig blåslav   X (NT) 
Norsk näverlav   X (VU) 
Dvärgbägarlav   X (NT) 
Västlig njurlav   X (NT) 
Gräddporing   X (VU) 
Stjärntagging   X (NT) 
Rynkskinn   X (NT) 
Borsttagging   X (NT) 
Stor aspticka   X (NT) 
Doftskinn    X (NT) 
Gränsticka   X (NT) 
Gammelgranskål   X (NT) 
Aspfjädermossa   X (VU) 
Skogstrappmossa   X (VU) 
Vedtrappmossa   X (NT) 
 

 
INFORMATION OCH TILLGÄNGLIGHET 
 
Nuläge: 
Särskilda anordningar för information och tillgänglighet för allmänheten saknas för 
närvarande. 
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Mål:  
Naturreservatet är lättillgängligt för den intresserade allmänheten. Information om områdets 
naturtyper, typiska förekommande växter och djur samt gällande föreskrifter lämnas på 
informationstavla. En vandringsled från parkeringsplats löper i en slinga genom området.  
 
Åtgärder:   
P-plats anvisas vid skogsbilvägens slut i områdets centrala del. En stig drages och markeras 
genom skogen på Enberget (ungefärligt enligt skiss på skötselplankartan bilaga 4.1). Vid P-
platsen placeras en enkel informationstavla, innehållande information om området, dess 
natur och kultur samt reservatets föreskrifter.  
 
UTMÄRKNING AV NATURRESERVATETS GRÄNS 
Utmärkning skall utföras enligt svensk standard (SIS 031522). 
 
SAMMANFATTNING OCH PRIORITERING AV PLANERADE SKÖTSELÅTGÄRDER 
 
År 1 Markering av reservatets gränser 
År 1-3 Iordningställande av väg, P-plats och stig, samt informationstavla 
År 2-10 Manuella naturvårdsåtgärder  
 
TILLSYN 
Naturvårdsförvaltaren skall utöva fortlöpande tillsyn av reservatet. För uppgiftens utförande 
bör lokal tillsynsman eller motsvarande engageras. 
 
DOKUMENTATION 
Naturvårdsförvaltaren dokumenterar årligen utförda skötselåtgärder, tillsyn över föreskrifter, 
uppföljning av skötsel- och kvalitetsmål inklusive de i skötselplanen fastställda nyckeltalen 
samt kostnader för och finansiering av verksamheten.  
Vidare skall naturvårdsförvaltaren ansvara för att naturvetenskaplig dokumentation utförs. 
 
FINANSIERING AV NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN 
Beräknade kostnader och planerad finansiering för naturvårdsförvaltningen fördelas dels på 
de löpande skötselåtgärderna, dels på restaureringsåtgärderna. En redovisning för perioden 
2003 – 205 finns i bilaga 4.2. Kostnaderna redovisas inte i skötselplanen, och denna del 
fastställs inte med skötselplanen. Staten bekostar utmärkning av reservatets gränser, 
iordningställande av parkeringsplats, informationstavla och vägvisning samt tillsyn, löpande 
underhåll och dokumentation.  
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Bilaga 4.1 SKÖTSELPLANKARTA MED SKÖTSELOMRÅDEN 
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Bilaga 4.2 EKONOMISK UTREDNING AV PLANERADE ÅTGÄRDER 
 
 
ÅTGÄRDER PRIO ÅR KOSTNAD (SKR) 
Gränsmarkering 1 03 15.000 
Vägförbättring och P-plats 1 04 30.000 
Informationstavla, skyltning 1 04 10.000 
Vandringsled 1 04 15.000 
Informationsmaterial 2 04 3.000 
Dokumentation 2 04 15.000 
Extensiva naturvårdsåtgärder 2 05 10.000 
Tillsyn 1 årligen 10.000 
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Bilaga 5. Artlista 

 

SIGNAL- OCH RÖDLISTADE ARTER FUNNA PÅ 
ENBERGET & LÅGHUSBERGET 

 
Lista över signal- och rödlistade samt övriga ur naturvårdssynpunkt 
intressanta arter, observerade i naturreservatet Enberget, Torsby kommun 
Nedan förtecknas de arter som noterats inom gränserna för naturreservatet 
Enberget. Arterna är endera förtecknade i Fågeldirektivet, är rödlistade eller indikerar 
en skyddsvärd skogsmiljö (Skogsstyrelsen 2000). De arter som är rödlistade är 
försedda förkortning av hotkategori efter det latinska namnet. Kategorierna och 
namnen följer Rödlistade arter i Sverige 2000 (Gärdenfors. U. ArtDatabanken, SLU 
Uppsala). 
 
Fåglar 
Tretåig hackspett Picoides tridactylus VU   
Gråspett Picus canus  
Spillkråka Dryocopus martius  
Lavskrika Perisorius infaustus   
Tjäder Tetrao urogallus  
Orre Tetrao tetrix 
Järpe Bonasia bonasia 
 
Kärlväxter 
Repestarr Carex loliacea    
Korallrot Corallorhiza trifida    
Knärot Goodyera repens     
Fjälltolta Lactuca alpina    
Spindelblomster Listera cordata   
Ögonpyrola Moneses uniflora   
Ormbär Paris quadrifolium    
Kransrams Polygonatum verticillatum 
 
Mossor 
Aspfjädermossa Neckera pennata VU 
Skogstrappmossa Anastrophyllum michauxii VU 
Vedtrappmossa Anastrophyllum hellerianum NT   
Purpurmylia Mylia taylorii   
Skogshakmossa Rhytidiadelphus loreus   
Mörk husmossa Hylocomium umbratum 
Bollvitmossa Sphagnum wulfianum     
Långfliksmossa Nowellia curvifolia 
Krushättemossa Ulota crispa 
 
Svampar 
Gräddporing Skeletocutis lenis VU   
Stjärntagging Asterodon ferruginosus NT   
Doftskinn Cystostereum murraii NT    
Rynkskinn Phlebia centrifuga NT    
Gränsticka Phellinus nigrolimitatus NT    
Stor aspticka Phellinus populicola NT   
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Borsttagging Gloiodon strigosus NT 
Gammelgranskål Pseudographis pinicola NT 
Granticka Phellinus chrysoloma 
Ullticka Phellinus ferrugineofuscus     
Vedticka Phellinus viticola    
Kötticka Leptoporus mollis    
Rävticka Inonotus rheades 
 
Lavar 
Broktagel Bryoria bicolor VU    
Norsk näverlav Platismatia norvegica VU   
Långskägg Usnea longissima VU   
Grynig gelélav Collema subflaccidum VU   
Läderlappslav Collema nigrescens NT   
Aspgelélav Collema subnigrescens NT    
Dvärgbägarlav Cladonia parasitica NT 
Västlig njurlav Nephroma laevigatum NT   
Brunpudrad nållav Chaenotheca gracillima NT   
Violettgrå tagellav Bryoria nadvornikiana NT   
Skrovellav Lobaria scrobiculata NT   
Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri NT 
Lunglav Lobaria pulmonaria     
Gammelgranslav Lecanactis abietina   
Kattfotslav Arthonia leucophelleae     
Gulnål Chaenotheca brachypoda 
Blanksvart spiklav Calicium denigratum 
Korallblylav Parmeliella triptophylla    
Vedflamlav Pyrrhospora elabens 
Kortskaftad ärgspik Microcalicium ahlneri 
Stuplav Nephroma bellum     
Bårdlav Nephroma parile     
Luddlav Nephroma resupinatum     
Norrlandslav Nephroma arcticum    
Skuggblåslav Hypogymnia vittata    
Skinnlav Leptogium saturninum 
Dvärgtufs Leptogium teretiusculum    
Gytterlav Pannaria pezizoides    
 
Uppgiftslämnare: Johan Bohlin, Björn Ehrenroth, Sebastian Kirppu, Börje Jansson, Tomas 
Jansson och Fredrik Wilde .  
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