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Ändrade föreskrifter för naturreservatet Bryngelsdalen, Årjängs kommun 

 

Beslut 

I beslut för naturreservatet Bryngelsdalen från 2001-03-12 (dnr 231-
4391-97) finns bland annat följande föreskrifter under A: 

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

1. avverka skog eller vidtaga annan skogsbruksåtgärd. 

3. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets 

topografi eller dräneringsförhållanden, såsom att gräva, borra, 

schakta, dika, dämma eller utfylla 

4. anordna upplag 

10. framföra motordrivet fordon i annat syfte än vad som anges, beträffande 
vissa traktorvägar och körstråk, i skötselplanen fastställd 2001-03-12 

 

Länsstyrelsen beslutar att följande undantag skall gälla från ovanstående 
föreskrifter. 

- Föreskriften  A10 gäller inte för transport på de i bilaga 1 angivna 
traktorvägar i samband med det skogsbruk som bedrivs på närliggande 
fastigheter, under förutsättning att transport görs på tjälad eller torr mark 
med stor bärighet, utan att spårbildning sker. Vid passagen över den lilla 
bäcken i Bryngelsdalen skall stockar läggas i bäcken. Föreskriften A10 
gäller inte heller för uttransport av fällt vilt. 

- Föreskriften A1 gäller inte för de skogsbruksåtgärder som krävs för 
möjliggöra nyttjande av de traktorvägar som är undantagna från 
föreskriften A10 (se bilaga 1), under förutsättning att de träd som kapas 
skall lämnas på plats.  

- Föreskriften A4 gäller inte för tillfälliga upplag av virke i samband med 
avverkning på närliggande fastigheter. Virkesupplag skall placeras enligt 
karta (se bilaga 1) och reservatsförvaltaren meddelas. 

 

Bakgrund 

Enligt gällande beslut om naturreservatet Bryngelsdalen 2001-03-12 
(dnr 231-4391-97) råder förbud mot att ”framföra motordrivet fordon i 
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annat syfte än vad som anges, beträffande vissa traktorvägar och 
körstråk, i skötselplanen fastställd 2001-03-12”. I skötselplanens bilaga 
4.3 finns de tillåtna traktorvägarna markerade. I skötselplanen finns 
också angivet att ”utöver de på kartan (bil 4.3) markerade 
traktorvägarna kan - efter särskild prövning av länsstyrelsen – tillfälligt 
körstråk för virkestransport” användas genom reservatet.  Utnyttjandet 
av vägarna får inte motverka syftet med reservatet. 

Enligt beslutet från 2001-03-12 är det inom reservatet även förbjudet 
att anordna upplag. Vid avverkning på närliggande fastigheter, och 
transport genom reservatet på tillåtna vägar, innebär förbudet mot 
upplag att virket måste köras med skotare ut ur reservatet; cirka 500 
meter på samma väg som leder till reservatets p-plats. Detta medför att 
vägen in till reservatets parkeringsplats kommer att bli sönderkörd i 
samband med transporter av virke.   

I anslutning till befintlig vändplan finns sedan gammalt en upplagsplats 
för virke (se bilaga 1). Den ytan kan med fördel användas även 
framledes, utan att medföra negativ inverkan på reservatet och dess 
syfte 

 

Motivering 

Det huvudsakliga skälet till en ändring av reservatets föreskrifter är att  
förtydliga gällande föreskrifter. Ett förtydligande är enligt Länsstyrelsens  
bedömning till gagn för alla berörda parter, utan att ha en negativ effekt på 
områdets naturvärden. 

Bryngelsdalen ingår i nätverket Natura 2000, men de nu föreslagna 
ändringarna av föreskrifter bedöms inte innebära någon påverkan, utöver 
gällande regelverk, på de naturtyper som berörs.  

Motiv för undantag från föreskriften A1 är att: 

- en möjlighet att kapa träd som faller över de traktorvägar där 
skogsbrukstransporter är tillåtna är ett måste för att dessa ska kunna 
användas 

Motiv för ändring av föreskriften A4 är att: 

- den plats som föreslås för tillfälligt upplag av virke har använts i detta 
syfte under långa tider och har i och med detta ett sådant utseende (öppen 
grusyta) att vidare nyttjande inte är negativt ur naturvärdessynpunkt 

- en ändring av föreskriften påverkar inte reservatets syfte eller de 
naturvärden som pekats ut i området 
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Bilaga: 
 
1. Karta över traktorvägar där fordon får framföras vid skogsbruksåtgärd, 

samt körstråk för uttransport av fällt vilt. 
2. Hur man överklagar 
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TRAKTORVÄGAR OCH UPPLAGSPLATS
FÖR VIRKE I NATURRESERVATET BRYNGELSDALEN bilaga 1
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Innehålisförhkning i 
beslut om bildande av naturreservatet Bryngelsdalen 
h ~ 2 i n g s  kommun, Vamilands län 

sid 

Länsstyrelsens besht 
ÄndamAlet med reservatet 
Ffireskrifter 
FöreskciRer en1 85NVL om rwen att fiirfoga Over fastighet 

17 - 94WL om skyldighet tåla visst htrang 
* 9  

m m 1 0$WL om vad alhänheten har att iakttaga 
?P - 99 Naturvårdsföro~gen (1 976:484) om skötseln 

Ärendets handlaggning 5 
Beskrivning av området och motiv for beslutet 6 
Synpunkter pil lilnsstyrelsens reservatsfdrslag i remissomgången 7 
Lhsstyrebens averviiganden 7 
Hur man overklagmr 13 

BILAGOR 
1. Beslutskarta skala 1 : 10.000 
2.0versiktskaaa skala1:50.000 
3. Biologisk dokumentation Samadattande artlista 
4. Sk6tselpla.n 4.1 Sk6tseJprogram och anvisningar 

4.2 Karta i skala 10.000 6versikt skotsefomrAden 
4.3 Karta i skala 10.000 Gvemikt anlaggningar 
4.4 Sammanstäilning av atgärdsbehov 

5 .  Sändlista 
6. Yttranden över reservatsförslag 
7, HUR MAN OVERKLAGAR (blankett) 
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Beslut 

Lämstyrelsen beslutar med stöd av 7 8 naturvårdslagen (1 964: 822, omtryckt 
199 1 :al) att förklara det område, som p5 bifogad karta (bilaga 1) avgrfinsas 
med en M i g  linje, som naturreservat 

Natumservateb namn skall vara Bryngelsdalen. 

Ändadiet med reservatet 
Ändamidet med reservatet är att skydda ach sk6ta ett område med skogs- 
vegetation som representerar ekosystemm i regionens brandpriiglade 
naturskogslandskap, dvs barrblandbestånd med stort inslag av asp och andra 
16Vtrmartex. 

Den flora och fauna som är knuten tiI1 naturskogslandskapets skogsvegetation 
skaii långsiktigt tryggas. Sihkild uppmarksamhet skall agnas Erekomsten av 
asp inom området. 

Ingående vatmarker skall så långt miijligt lämnas op&verkade vad gäller 
vattenflöden, markstrukturer och vegetation. 

Omradet skall i den m h  det inte strider mot bevarandeintressena ocksa 
utnytSas for vetenskapliga studier och allmanhetens naturupplevelser. 

FISreskrifter 
För att trygga ändamålet med reservatet förordnar L&~~tyrelsen med stöd av 
8- 10 §g miuwardslagen samt 9 naturvårdsförordningen att nedan angivna 
föresmer skall gälla 

A Fareskrifter en1 8 5 naturvhrdshgen om inskriinkningar i 
markågares och andra sakagnres raltt sitt ZIZrfogmi liver fastighet 
inom reservatet. 
Utöva fisreslaifter och arbud i lagar och förfatbingar är det förbjudet 
att 
1. avverka skog eller vidtaga annan skogsbruksåtgärd. 
2. uppföra byggnad 
3. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets 

topogrd eller d ~ e r i n g s f d r h ~ d e n ,  såsom att gräva, borra, 
schakta, dika, dämma eller utfylla 

4. anordna upplag 
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5 .  anlägga vag 
6. sprida kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, rötslam, 

gödselmedel eller k&. 
7. dra fiam hftledning eller j ordkabel 
S. uppiåta mark- eller vattenområde for tävlingar, Egerverksamhet 

eller annan verksamhet som kan medfiira Broreningar eller 
markslitage. 

9, inplantera fdr o d d e t  &hmande djur- eller växtart. 
10, framföra motordrivet fordon i annat syfte än vad som anges, 

beträffande vissa traktorvagar och korstrak, i skötselplanen (bil 4) 
fastställd 2001-03-12 

F6reskrsyma utgör inde hinderför de åtgärder som behövs för att tiIIgodose 
undamilet med reservatet och som dr angivna i fuststalld skötselplan. 

Undantag galler ~ v e n f i r  normalt uladerhiill av befintlig bilvag i omriådets 
östra del. 

Fiireskrifter en1 9s naturvArdsiagen om skyldighet att tAIa visst 
intrång 
Markligare och innehavare av särskild ratt till marken Brpliktigas tala 
att följande atgarda vidtages &r att tillgodose ändamåiet med natur- 
reservatet. 
1. g-markering, vägvisning och information om reservatet 
2. iodningstäilande av anordningar för friluftsliv samt 
3. ingrepp i skogsvegetationen i överensstämmelse med resmatets 

ändarna1 och i detta beslut fhstsMld skötselplan. 

C Föreskrifter en1 l @ naturvkdslagen om vad aiimwheten har sitt 
iakttaga inom naturreservatet (Föresb~~ema galler &en 
rnar8agare och innehavare av särskild rdto 
Utöver föreskrifkr och förbud i lagar och författningar är det förbjudet 
att 
1. plocka eller gräva upp växter - inklusive mossor, lavar och 

vedsvampar. 
2. skada eller borttaga träd eller buskar - inklusive död ved som lhgor 

och torrträd. 
3. fånga eller skada daggdjur, fåglar eller grod- och hiildjur Iiksom att 

skada deras bo och lekplatser eller ta agg 
4. samla insekter, landmollusker eller andra evertebrater. 
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5 .  hmfdra motordrivet fordon i annat syffe b vad som anges i 
fastställd skötseIplan (bilaga 4) 

6. att rida 
7. talta eller g6ra upp eld 
8. m&ra hund som ej halls kopplad 
9. anordna avling (exempelvis orientering) eller liknande verksamhet 

som kan meaföra risk för slitage på mark och vegetation. 
10. Anbringa tavla, skylt eller iikmmde mordning 

Utnyttjande av området för organiserad undervisning, naturturkm eller 
undersökningsvaksamhet f% endast ske i samråd med naturvårdsBrvaltaren. 

Fiireshifierna under C uig6r inte Airzderflr natu&r&fo'rvaZturen att i 
~ v e r e ~ ~ ~ ~ t h t r n e l s e  ined faststzld sKötse1plun, utfo'ra natuwtirclan& litgarder 
som beiiövsfir u# tillgodose atidamålet med resenatet. 

FöresBnj3epm utgör heller inte kinder for silhiten ju& enligt allmänt gallande 
regler. 

Fiireskrifierna under avsnitt C ovan tråder i kraft tre veckor efter den dag 
författningen utkommit f r b  trycket i länets Grfaihhgssamlingar. 

Föreskrifter en1 95 naturv5rdsförordningen rörande natuwårds- 
förvaltningen av resematet. 
1. LAnsstyrelsen skall vara naturvårdsforvaltare. 
2. Lansstyrelsen meddelar fir&fter om naturv%rdsförvaltnhgen genom att 
faststäila bifogad skötselplan (bilaga 4) daterad 200 1-03- 12. 

Onddet uppmiirksammades 1989 i samband med en linsomhttande 
invenhg  av vitryggig hackspett som Natwskyddsf8rmhgen (SNF) 
genodörde. SNF och Skogsvårdsstyre,lsen arrangerade dårefter, 199 1, 
gemensamt ett informationsmöte för markägare i trakten. Under 1990 och 
1991 har SNF i fj-ra fall också tecknat avtal - på 5Oår - om viss nyttjanderätt 
till mark och restskog av lövträd i syfte att gynna den vitryggiga hackspetten, 
Liknande avtal har vidare tecknats av Skogsvårdsstyrelsen i tvA Ml. Ett av 
dessa avtahmråden ligger inom reservatsområdet, de tivriga ligger utanfisr 
men relativt nära söder om reservatet. 
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Vid årsskiftet 1992/93 fick kmdyrelsen kännedom om planer p& awerkning 
av en rotpost inom området med kand häckning av vitryggiga hackspetten. 
Lansstyrelsen beslutade 93-03-02 om interimistiskt reservatsforordnande 
enligt 1 L nahmårdslagen för de skiften inom vilka rotposten lag. Senare (95- 
03- 14) beslutade Imstyrelsen 3ven om ramatsbildning en1 7 5 för det 
delomrade som direkt berördes av rotposten. Besluten har 6verklagats av 
berörda fastighetsagare och 6verklagandena har avslagits av Miljö- och 
Naturres-departementet (1 994-02- 10) respektive Miljödepartementet (1 998- 
06-25). 

Lansstyrelsen beslutade 1999-03- 16 om förordnande enligt 1 1 8 naturvård- 
lagen för det större omrade som behandias i föreliggande beslut. 
Allmänt informationsmöte arrangeras vid tvii tillf2llen under I999 för 
markagare berörda av det planerade, större naturreservatet. 

Länsstyrelsen har i samspel med Naturvårdsverket fortsatt Brsöken att nå 
6verenskommelse om ersättning för de intrhng i markanvändningen som 
beslutade naturvårdsförordnanden fran 1993 valat markägarna och även 
rotpostköparen. Någon sådan iTverenskornmelse har dock ej kunnat nås. 
Stamningsansökan inlämnades juni 1999 till tingsratten av saviil markägarna 
som virksk6pm, Hiherträ AB. Vänersborgs tingsratt har 2000-09-12 
fastställt det belopp med vilket staten skall ersatta de ber6rda marktigama 
(Elofsbyn 1:23,1: 129, 1 :l 30). 

BESKRIVNING AV O M R ~ E T  OCH MOTIV FOR BESLUTET 

Naturreservatet ligger i ett variationsrikt landskap med sprickdalar - 
huvudsakligen i nord-sydlig riktdng - samt naturskogsbestånd och relativt 
opAverkade vatmarker av olika storlek och typ. 

Merparten av området tacks av gammal barrblandskog m d  naturskogskaraktär 
och stort inslag av grova, gamla aspar. 

OmrAdet hyser en rik flora och fauna knuten till den gamla naturskogen och 
aspforekomsten. Observationer av naturskogsindikerande, ho tade och 
hänsynshävande eller p% annat sätt intressanta arter framgår av bilaga 3. 
Även i angränsande marker förekommer spridda inslag av grov asp och smärre 
bestand av naturskogskaraktär. S kogsvegetatio11en bedöms utgöra rester av de 
brandpaverkade skogseko sys tern som p-l at regionens naturskogslandskap. 
Genom reservatsbildningen kan nxdmskogsmilj öer bevaras och asp- 
förekomsten gynnas och utvecklas genom sarSkild skötsel. Ett stimkilt skaJ för 
riktad skötsel är aspbeståndens ojanina iiidersstniktur. Visserligen inueb* 



BESLUT 
2001-03-12 

sid 7(13) 
Dnr 23 1-4391-97 

iiIdre aspindivider med tilltagande skador och död ved en god livsmiljö för 
många av de arter som är knutna till trädslaget. För att dessa naturvärden 
långsiktigt skall bestii måste dock yngre aspar successivt ersätta de äldre 
exemplaren. 

Reservabbildningen innebär ocksa att området kan vara av betydelse som 
kihomrAde i landskapet. Spridning av hotade och Wymhävande arter kan 
ske till laznpliga miljöer i omgivningarna Sammantaget kan därigenom 
satsning p% nyckelbiotoper, biotopskydd, "avtalsområden" och generella 
naturvårdshansyn få större effekt. 

I naturvårdsverkets 'Zövskogsplan" (år 2000) finns Bryngelsdalen redovisad 
som "värdekärna" i ett större landskapsavsnitt, som omfattar delar av västra 
Värmland och nordvästra Dalsland. Detta omrade är för nikvarande den 
vitryggiga hxkspettens viktigaste förekomstomrade i landet. 

Inkomna yttranden refererade och kommenterade i bilaga 6.1. den d m  
yttrandena ifrågasätter laglighetedlämpligheten i att m a t e t  bildas eiier att 
föreskriftema är irr ingripande sa finns sådana invbdningar kommenterade 
under l ~ ~ l s e n s  överväganden. P& sid 5, i bilagan, Mrtecknas samman- 
fattningsvis remissinstanser samt inkomna -den. 

Får Länsstyrelsen besluta om naturreservat mot markagarens vilja 
Det inte nggot hinder mot att bilda naturreservat mot en marktigares vilja 
eller fastan nsgon övermskommeise om intrangse~ättning inte träffats, Det 
krävs dock att Länsstyrelsen med stöd av 11 naturv%rdsfiSmrdningen Brst 
har förelagt ägare och innehavare av särskild rätt till marken att, om de vill 
framställa erinran mot åtgärden, göra detta hos Lämstyrelsen inom viss tid. 
Tiden får inte sättas till kortare tid ä n  en månad. 

Naturvårdslagen eller miljöbaken 
Det har iMgasatts varför naturreservatet bildats med stöd av naturvårdslagen 
istället för miljöbalken. Enligt 6 5 lag (1 998: 8 1 1) om uiforande av miljöbalken 
galler bl a att mal och ärenden som inletts fire miljirbalkens kafktidande (1 
januari 1999) skall handaggas och bedömas enligt a1dre lag. Med hmvining 
till vad sagts ovan under &end& handl-g anser Liinsstyrelsen att detta 
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Milj lienhet en 

&ende inletts fire 1 januari 1999. Dä&r ska naturvårdslagen tillämpas. Enligt 
Lansstyrelsens mening galler detta aven om någon markägarelinnehavare av 
sikskild rstt inte "kommit in" i h d e t  forrh efter l januari 1999. 

K m  omradet skyddas som naturreservat 
Det har aven ifrhgasatts om omradet är av den kzddären att det kan skyddas 
som nahureservat. Enligt 7 naturvårdslagen firns bl a bestämmelser om i 
vilka fall som naturresavat får bildas. Där sägs att : "Områden, som finnes 
böra särskilt skyddas eller vårdas på grund av sin betydelse fir kännedom om 
landets natur, sin skönhet eller eljest märkliga beskaffenhet eller emedan 
området är av vbentlig betydelse for allmanhetens filuftsliv, må av 
lhsstyrelsen firklaras som naturreservat. . . . .". LZbsty~lsen har under 
rubriken beslut beskrivit ändamålet med reservatet ach de viinien som tir 
Brknippade med området. Eriligt Lämstyrelsens mening omfattas ändamålet 
och området av begreppet "särskilt skyddas eller vårdas p& g m d  av sin 
betydelse Br kännedom om landets natur". Lihsstyrelsen menar såimda att 
beslutet om naturreservat är i överensstanimelse med kraven i 7 8 
naturvårdslagen. 

Proportionalitetsprincipen 
Det har ocksa fimBrts den invändningen att Länsstyrelsen inte har gort 
nagra awäjyhgar mellan aihäma och enskilda iniressen. I den Mgan kan 
sägas Rllj ande. Vid en tillapning av bestamrnelserna i 7 5 natuwårdslagen 
skall de övergripande bestämmelserna i 3 9 samma lag tilhpas. Vid psvning 

* av Hgor som rör naturvård skall enligt forsta stycket i den paragrafen 
tillb6rlig hänsyn tas till 6vriga allmäma och enskilda intressen. Härvid skall, 
sägs det i samma stycke, lagen (1 987: 12) om hushåhhg med naturresurser 
m.m tillarnpas. I 2 kap 6 4 forsta stycket sistnämnda lag föreskrivs b1.a. att 
mark- och vattenomraden som har betydelse fih a h ä u  synpunkt p& gnmd av 
naturvärden eller kulturviirdn eller med hänsyn till iiiluf€slivet skall sil h g t  
m6jligt skyddas mot iitgåder som kan påtagligt skada natur- eller 
kulturmiljön. 

Vid en awQning mellan allmZha och enskilda intressen som avses i 3 9 
första stycket naturvirdslagen bör naturligtvis beaktas vilken vikt lagstiftaren i 
olika sammanhang har lagt vid miljö- och natudrdshämynen i j&nfdrelse 
med bl-a. den enskilde markägarens intresse (se t-ex. Jonzon m. fl, 
Naturvårdslagen, 3 uppl, sid 59). En grundlaggande princip är emellertid att en 
i n s ~ ~ g  fiån det allmihum sida av den enskildes rätt att använda sin 
egendom anitsatter att det Breligger en rimlig balans eller proportionalitet 
mellan vad det allmänna vinner och den enskilde forlorar p% grund av 
inskrihkningen. Att en proportionalitetsprincip har vunnit hävd i svensk ratt 
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underströ!ks också i den proposition som lag till grund för b1.a inkorporeringen 
av Europakonventionen och den samtidigt beslutade preciseringen av 
egendomsskyddet i 2 kap. 1 8 regeringsformen (prop. 1993/94: 1 17s. 39-40). 
Vid tillampningen av art. 1 i det första tilläggsprotokollet till konventionen har 
Empadomstolen konsekvent hävdat en sådan proportionalitetsprincip (jf~ 
Danelius, svensk juristtidning 1991 6.329-333, 1994 s.38 1-383 och 1995 s. 
534-5 3 5) .  Den sk proportionalitetsprincipen är numera iiven infdrd i 
miljöbaken, 7 kap 25 4. 
Arbetet med resewatsbildning och propodonalitetsprincipen 
Arbetet med reservatsbildning innebar en stegvis awtigning merlan olika 
intressen. Verksam heten grundas på politiska ställningstaganden där 
säkerställande av skogsområden med biologisk mhgfald ingår bland de 
miljömåi som riksdagen faststallt. Urvalet av ett resematsobjekt sker i en 
process d& forhingresultat och centsala anvisningar tilliimpas. N& det gäller 
Bryngelsdalen har området tidigt uppmärksammats vid en landsomfattande 
inventering av den utrobungshotade vitryggiga hackspetten. I samband dänned 
har dessutom konstaterats Brekomst av andra arter som är hotade eller 
hiinsynskrävande och indikerar höga naturckogslcvaliteter. De asprika 
bestånden hyser en rik fagelfhuna dår b1.a samtliga, i landet nu 
fdrekommaaide, arter av hackspett har iakttagits. Den vitryggiga hackspetten 
har konstaterats hacka under tvii säsonger under senaste 1 O-åmperioden. 
Observationerna av vitryggig hackspett är alltsh en de1 av underlaget för att 
området bedöms som en värdefull livsmiljö for ett stort antal arter av vaxta 
och djur. Av bilaga 3 redovisas en sammanställning av noterade arter som k 
speciellt intressant pga att de är naturskogsindikatorer eller b&ms som 
hotade eller hänsynshilvande. Det kan aven noteras att Bryngelsdalen 
uppmärksammats vid SkogsvårdsstyreIseas inventering av nyckelbiotoper. 
Vidare finns Bryngelsdalen redovisad som intmsant objekt (s.k. Värdekhm) i 
Naturvårdsverkets 'Uvskogsplan". Utformningen av varje reservat innebir 
fortlöpande 3wagninga-r i syfte att få till stånd ett ihdmålsenligt reservat. 
Avgriimining och omfattning styrs av beddmningar om ekologiska 
förhållanden och av syftet med beslutet. Motsvarande galler betraffande 
ins)rrtinhhgar i markanvándning och beträffande sk6tselprogram. I det 
aktuella fallet -Bryngelsdalen - styrs utfonmingen u or allt av stravan att 
långsiktigt bevara förutsättningarna för den rika flora och fauna som är 
kopplad till förekomsten av naturskog och ganud, grov asp inom omradet . 
Ekologiskt motiverade skötselåtgarder är aktuella. Atgardema omfattar 
röjningar och gallringar som tiii syRe och form skiljer sig från de Atgärder av 
motsvarande typ som tillämpas i vanligt, virkesproducaande skogsbruk. De 
ekologiskt motiverade åtgärdema omfattar aven uppsattning av vilthagn samt 
tillhpning av s k o g s b r ~ g .  
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I den process som nknns ovan ingår som en del att i alla Hgor göra en 
vagning mellan enskilda och allmänna intressen med den utgångspunkten att 
det ska finnas en rimlig balans mellan de vMen som skulle e d d a s  av 
förbudetl-en och den belastning som forbudet/' ' " ' ' gen har 
fiSr den enskilde. En sådan vggning sker sålunda alltid gven om den inte 
kommer till uttryck skriRligt. 

Avgrflasningen av natarreservatet 
Länsstyrelsen menar att den avgrilmning av reservatet som gjorts är nödvändig 
for att uppnå syftet med resavatet. Liinsstyrelsens ställningstagande i denna 
del har skett med tillämpning av ovan nämnd proportionditetsprincip. 

Frivilliga a~Vbiotopskyddsavt~natuw~dshansp inom skogsbrnkets 
ram isallet for naturreservat 
När det gäller önskemål att få ingå fivilliga avtal istället for att Länsstyrelsen 
beslutar om naturreservat så menar Länsstyrelsen att det inte är möjligt att få 
det skydd som efterstravas genom reservatsbildning. Länsstyrelsen ser inte 
heller någon m6jlighet att i s%dan fall betala ut intrhgsersätlnkg. Den 
reglering som finns i naturvårdslagen och som ger Lansstyrelsen rätt att bilda 
naturraervat syftar till att ge omradet skydd samtidigt som bestammelserna 
ska garantera rättssäkerhet inbegripet ersättning för den enskilde. När det 
giiller rntjjligheten att istallet använda sig av biotopsskyddsavtal eller 
naturvårdshansyn inom skogsbrukets ram sil menar Lämstyreisen att det inte 
är möjligt bl a med hänsyn till storleken på det område som måste skyddas 
och nödvandiga inskränkningar i makanvändningen för att uppnå syftet med 
reservatet. 

Ffireskrifter eniigt 8 8 noituwardslagen 
De förskrifk som beslutats med stöd av 8 8 naturvårdslagen om 
insiaMaingar i markagares och andra sakagares rätt att forfoga över fastighet 
inom reservatet har besIutats med utgångspunkt irån pqortionalitetsprincipen. 
Länsstyrelsen anser att det är en rimlig bd= mellan den belastning som 
drabbar markägaren och de värden som skyddas av &buden. 

Vad gälIer frågan om imhihkningar i dtten att få -ra motordrivet fordon 
kan dessutom Bljande sagas. Traktorvågar finns inom reservatsomradet. Nagra 
av dessa har en fortsaming langt ut i angrauisande terräng. Med hänsyn till 
tenängförhållandena beh6ver en del av vägarna aven fortsiithingsvis kunna 
utnyttjas för skogsbrukets behov (se karta i bil 4.3). Utnyttjandet skall dock 
inte motverka syftet med reservatet. Virkestransporter genom reservatet 
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fönitsätter darfor samråd med naturvårdsföwaltaren i syfte att motverka s k h r  
p% mark och vegetation. 

Naturvardsförvdtaren skall i samverkan med berörda maskägare aven 
efterstrava alternativa transportlösningar för att langsiktigt begränsa 
transporterna genom området. Justeringar av befintliga sträckningar görs 
dessutom fSr att undvika skador pa sanka och k-liga markavsnitt. Se aven 
avsnitt för skötselområdena 1,7 och 8. 

Ytterligare terrängkmporter kan behöva ske i samband m d  älgjakt och för 
transport av båtar till Lisselvattnets sydspets, se karta i bil. 4.3 samt nedan om 
jakt och fiske (och i skötselplanen bil 4) 

Jakt paverkas endast i begränsad utstriicknkg av reser~atskstätnmelserna~ 
Jaktens bedrivande skall dock ske så att reservatsbildningens syfte inte 
motverkas. Nya skjutgator far således ej tas upp inom reservatet. Dock kan 
smärre rensningar av htingande grenar och dylikt ske vid redan etablerade 
algpass. Detta far dock inte innebiim att träd fälls. Skjuttorn far heller inte 
byggas. Om motordrivet fordon behövs för uttransport av skjuten älg skall i 
första hand befintliga traktorvtigar anv&das. Begränsad terrbgkbrning (med 
''fyrbjuhg") för uttransport av skjuten alg kan därutiiver behöva ske. Detta 
fdrutstittes dock ske utan att Wsillning görs. För uttransport av skjuten älg 
H m  markerna nordväst om reservatsområdet kan befintligt k6rstrak ner mot 
Lisselvattnets sydspets ach traktorvagen vidare till vagslut anvåndas. Överghg 
av de backar som berörs skail ske så aiA skador p5 mark och vattenmiljö 
undvikes. 

Fiske (i Lisselvattnet) påverkas inte direkt av reservatsbest Welserna. Fiskets 
bedrivande skall dock inte utvecklas i sådana former att resewatsbildningens 
syfte motverkas. Anläggningar för fiskets bedrivande skall inte flirekomma 
inom reservatet. För transport av båtar kan befintligt körstråk H m  vagslut till 
Lisselvattnet användas. För att undvika skador på mark och vegetation sker 
samrad med reservatets tillsynsman. 

FiSreskrifter eniigt 9 3 natuwiirdslagen 
När det galler föreskrifter enligt 9 5 naturvårdslagen om skyldighet för 
markägare och innehavare av särskild riit till marken att tåla i s s t  intrång sh 
har iiven dessa fóresMfter beslutats med utgångspunkt från proportionalitets- 
principen. Lbstyrefsen anser att det ä r  en rimlig balans mellan den belastning 
som drabbar de berörda och de varden som skyddas eller ges fönitsatimingar 
Br. 
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När det gäiler dessa föreskifter kan Bljande sägas. Reservatsbildningen 
motiveras av de biologiska värdena inom ornrådet. Endast enkla anordningar 
skall h a s  för att underlätta allmänhetens tillträde och möjligheter till 
naturupplevelser. Slitage och andra skador skall motverkas. 

Följande &a anlagpingar ordnas; 

Anslagstavla vid viigslut med orienteringskarta samt allman information om 
reservatet. 

Vandringsleder markeras i sWkning som skisserats i kartbilaga 4.2. 
Lederna starks med spång i känsliga terrängavsnitt. 

Enkelt, timrat vindskydd med eldstad anläggs vid LisseIvattnets &dra del. 
Virke till aniäggningarna kan i tillapliga fall tas H n  de plockhuggningar som 
planeras ske inom skötselområde 1 , 3  och 9. 

Informationsverksamheten inriktas under nihmaste period pk 

m Ansiagstavla p% P-plats vid vagslutet 

Naturstig ("pedagogisk stig") som kombineras med vandringsled. 
Naturstigens information samlas i en folder, I terrängen placeras enbart p%lar 
med ett nummer, vilket hänvisar till text under motsvarande nummer i foldern, 

Inom reservatsomradet skall skogsvegetationen i vissa delar lämnas till fi 
utveckling samtidigt som andra delar agnas aktiva skötsel&tgärder i syfte att 
gynna förekomsten av asp. 

De aktiva åtgardana skall utföras i både d e l o d e n  med gammal asp och i 
delomraden med förekomst av yngre asp . De gamla M e n  skall gynnas genom 
att trangseleffelrter och koalnurens fiåu omgivande barrträd begränsas. 
Utvecklingen av yngre aspar skail gynnas genom anpassad röjning och 
gallring. Risken för betesskador - firnförallt genom ag - motvdas dels 
genom att sjningsingreppen gGrs stegvis och individanpassat dels genom att 
vilthägn uppsättes i vissa fall. Atgärdma bedöms behiiva genomföras 
successivt under ett antal år. 

I det genuina naturskogslandskapet b etingades skogs fiiryngringen och den 
biologiska måugfalden i stor utsträckning av st6rninga.r typ skogsbriinder, 
omfattande stormGlIningar och översviimningar. Inom reservatet planeras tills 
vidare skogsbränning endast i begränsad omfattning. 

Långsiktigt kan ytterligare brihhgar aktualiseras som medel att fdrstarka den 
biologiska mhgfalden. 
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Inom en zon p l  cirka 100m fran reswvatsgrihseu tillvaratages eller barkas 
fallda pustammar med tanke p& risken för insektsskador i orngimingania 
Där vilthiim uppsattes skail genomgång i stängslet normalt finnas. 

Farakrifter ed@ 10 5 natuwArdslagen 
N& det gäiier föreskrifter d g t  10 5 naturvasdslagen om vad d-eten 
@klier även marhagare och innehavare av sarskild rätt) har att iaktta inom 
naturreservatet så har aven dessa klutats med utgåugspunkt från 
proportionalitetsprincipai, De inskrankningar som ä r  i Mga innebår i 
huvudsak inskranknui .m - gar i allemansrätten. LanSstyre,Isen anser att det är en 
rimlig balans mellan den belastning som drabbar de berörda och de värden som 
skyddas genom £öresiaifhm 

Simmadattning 
LämstyreIsen l i m e x  vid en agning mellan enskiida och allmänna intressen att 
det - för att skydda och bevara ovanståmde m ä r d e n  - h skiii att besluta 
om bildande av ett naturreservat i omradet samt att Erordm om Breslrrifter för 
att skydda omradet samt att faststalla en sk6tselplan. För att up- det starka 
skydd som behovs for områdets naturv&den bör GrnIcrifiema bland annst 
o d & a  förbud mot såval arbetsföretag som skogsbruk. 

HIJR MAN OVERKLAGAR 
Detta beslut kan 6verkiagas hos regeringen, miljiSdepartementet, se bilaga 7. 

Beslut i detta arexlde har fattats av landshövding Ingaar E k o n .  
Fihedragnde har varit byrådirektör Per Ahgren. I den slutliga handläggningen 
har aven deltagit lansradet Björn Sandborgh, chefqurist Lars-Ove Olsson och 
naturvårdsdirekt6r Lars Furuholm. 

. . . . . .u.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ingemar Eliasson 







BRYNGELSDALEN       Artlista för planerat reservatsområde    sid 1(3) Bilaga 3 
  Hot Observationer  Noteringar  till länsstyrelsens  
  kategori 1989-93 NB-97   Beslut 01-03-12…….. 
LAVAR         Dnr 231-4391-97 
Vetenskapligt namn  Svenskt namn 
Alectoria sarmentosa Garnlav  S X X 
Arthoria leucopellia Kattfotslav  S X X 
A. vinosa Rostfläck   X 
Chaenotheca brachypoda Gullav   X 
Ch. gracillima Brunpudrad nållav 4 X X 
Collema nigrescens Läderlappslav  2 X 
C. subnigrescens Aspgelélav  4 X X 
Chrysotrix candelaris Gul mjöllav   X 
Dimerella pineti     X 
Lecanactis abietina  Gammelgranlav S X X 
Leptogium saturnium Skinnlav  S X X 
L.teretiusculum Dvärgtufs  S X 
Lobaria pulmonaria Lunglav  S X X 
L.scrobiculata Skrovellav  S X X 
Microcalicium ahlneri Kortskaftad ärgspik 4 X X 
Nephroma bellum Stuplav  S X X 
N. laevigatum Västlig njurlav 4 X X 
N.parile Bårdlav  S X X 
Pannaria pezizoides Gytterlav    X 
Parmeliella triptophylla Korallblylav  S  X 
Ph. praecedens Osepterad kvistspik 3 X X 
Peltigera praetextata Fjällig filtlav  S X 
P. aphthosa     X 
Porpidia hydrophila    3 X 
Thelotrema lepadinum Havstulpanlav  S X X 
 
 



 
Artlista  BRYNGELSDALEN        sid 2(3) 
    Hot Observationer  Noteringar 
    kategori 1989-93 NB -97 
        
VEDSVAMPAR 
Asterodon ferruginosus Stjärntagging  4 X 
Clavicorona pyxidata Kandelabersvamp 4 X X 
Lentaria epichnoa Vit vedfingersvamp 4 X 
Phellinus ferrugineofuscus Ullticka  4 X 
Ph. populicola Stor aspticka  4 X 
Ph. tremula Aspticka   X 
Ph. viticola Vedticka  S X 
Tyromyces oligoporus     X 
T. tephroleucus     X 
 
 
MOSSOR 
Anastrophyllum hellerianum     Vedtrappmossa 4 X 
Antitrichia curtipendula Fällmossa  S  X i Paradisdrågen 
Lejeunia cavifolia    S X 
Neckera crispa Grov fjädermossa S X X 
N. complanata Platt fjädermossa S  X i Paradisdrågen 
Tortella tortuosa Kalkkrusmossa   X i Paradisdrågen 
 
 
 
 
 
 
 
 



Artlista  BRYNGELSDALEN        sid 3(3) 
    Hot Observationer  Noteringar 
    kategori 1989-93 NB-97 
       
FÅGLAR         
Accipiter gentilis Duvhök  4 X 
Buteo buteo  Ormvråk   X 
Dendrocopos leucotos Vitryggig hackspett 1 X  Häckning 
D. major  Större hackspett  X  Häckning 
D. minor  Mindre hackspett 4 X   
Dryocopus martius Spillkråka  4 X  Häckning 
Jynx torquilla  Göktyta   X  Häckning 
Gavia stellata  Smålom  4 X  B. Nordén 
Glaucidium passerinum Sparvuggla   X 
Perisoreus infaustus Lavskrika   X  B.Nordén, april -92 
Picoides tridactylus Tretåig hackspett 4 X X 
Picus canus  Gråspett  3 X X Häckning  
P. viridis Gröngöling   X  Häckning 
Strix uralensis Slaguggla  4 X 
Tetrao urogallus Tjäder  4 X  Spelplats 
Tetrastes bonasi Järpe   X 
 
 
S= Signalart 
1- 4 = hotkategori enl klassificering av SNV 
NB = SVS’ nyckelbiotopinventering 1997 
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1. Syfte med reservatsförvaltningen 
 
Syftet med reservatet är att skydda och sköta ett område med skogsvegetation som 
representerar det brandpräglade ekosystemen i regionens naturskogslandskap, dvs 
barrblandbestånd med stort inslag av asp och andra lövträdsarter. Den flora och fauna 
som är knuten till naturskogslandskapets vegetation skall långsiktigt gynnas. 
 
Syftet skall nås genom att;  
* området undantages från virkesproducerande skogsbruk och andra arbetsföretag 
som  

   påverkar mark och vegetation. 
* ekologiskt motiverade åtgärder vidtages för att gynna föryngring och utveckling av 
lövträd.  
* områdets asp-förekomst särskild skall ägnas uppmärksamhet. Skogsvegetationen 
skall få sin prägel av trädslaget (riktmärke>20% av volymen) 
* asp-förekomsten skall skötas så att en jämn åldersfördelning och dimensions-  
utveckling säkerställes. 
* barrblandbestånd med lång kontinuitet samtidigt skall finnas och utgöra livsmiljö 
för den speciella flora och fauna som utmärker denna naturtyp. 
* inom området således skall finnas dels barrblandbestånd som får utvecklas fritt, dels  
lövskogsbestånd, vilka ägnas speciell skötsel.  
* ytterligare studier av områdets flora och fauna görs som underlag för framtida  
skötselprogram och information. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Beskrivning av området 
 
2.1 Administrativa data 
Objektnamn  Bryngelsdalen 
Objektnummer 
Skyddsform  Naturreservat 
Areal   165 hektar 
Lägesbeskrivning Söder om Lisselvattnet, ca 7km VSV Östervalls kyrka 
Karta   Topoblad 11B SV och SO. Ekon blad 11B 3e 
Län   Värmland 
Kommun  Årjäng 
Församling  Töcksmark 
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Fastigheter Elovsbyn 1:23, 1:30, 1:36, 1:37, 1:38, 1:61, 1:75,1:86, 1:93, 
1:102, 1:103, 1:109, 1:113, 1:114,1:129, 1:130, 1:139, s:8 

Kategori sakägare Privata samt Staten (gm naturvårdsfonden)  
Naturvårdsförvaltare Länsstyrelsen 
Naturgeografisk region 28b (sydvästligaste kanten) ”Sydligt boreala kuperade 

områden” 
Markslag och naturtyp  

Vatten         1 hektar 
Skogsmark Barr-/blandskog 115 
Våtmark Mossar     41   

   Kärr       8 
     S:a       165  - ” - 
 
2.2 Översiktlig beskrivning av bevarandevärden  
Området är variationsrikt med sprickdalar och våtmarker av olika slag vilket ger en 
mosaik av växtbetingelser. Gammal, grov asp förekommer som framträdande inslag i 
barrblandskog av m.e.m. tydlig naturskogskaraktär. Asp förekommer även som 
kvarstående trädindivider och dungar på avverkade ytor och i ungskogsbestånd såväl 
inom delar av reservatsområdet som här och var i omgivande terräng. 
De asprika bestånden hyser en rik fågelfauna där bl.a. samtliga, i landet nu 
förekommande, arter av hackspettar har iakttagits. Den vitryggiga hackspetten har 
konstaterats häcka under två säsongen under senaste 10-årsperioden. Aspförekomsten 
och de barrsträdsdominerade naturskogsbestånden ger i hög grad förutsättningar för 
biologisk mångfald. 
I bilaga 3 redovisas en sammanställning av noterade arter som är speciellt intressanta 
pga att de är naturskogsindikatorer eller  bedöms som hotade eller hänsynskrävande.  
 
2.3 Växt- och djurliv 
* Noteringar av flora och fauna från 1989-1993. Per Eriksson, Torbjörn  Westerberg,     
   Björn Nordén, Lennart Pettersson (sammanfattning av arbetsmaterialet i bil 3). 
* Våtmarksinventering, Länsstyrelsen i Värmland 1993 
* Nyckelbiotopinventeringens resultat, objektvis. Skogsvårdsstyrelsen 1997 
* Beståndsdata, SVEFA 1998 (arbetsmaterial) 
* Undersökning av vedinsekter, Karolina Nittérus, SLU 1998 
* ”Lövskogsplan”, (Sydsvenska lövskogar och andra lövbärande marker) 
   Naturvårdsverket 2000. 
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3 Indelning i skötselområden  
 
I kartbilaga 4.2 redovisas indelning i skötselområden. Grund för indelningen utgör 
dels mark- och vegetationstyp dels den skötselinriktning som bedöms lämplig inom 
ramen för syftet med reservatsförvaltningen. 
Äldre barrblandskogar av naturskogskaraktär präglar framförallt skötselområdena  
3,6,7och 8 Planterade ytor och unga kulturskogsbestånd finns i skötselområdena 1,4,5 
och 9. 

        Inslaget av grov och gammal asp är stort i speciellt skötselområde 3 och 4 samt i viss 
mån även inom 1 och 8. Spritt i området finns inslag av ung asp, särskilt som del av 
blandbestånd i åldern 20-40 år .  
 
 
Skötselområde 1  
Beskrivning : Heterogena barrblandbestånd i varierande ålder, från granplant och sly 
till drygt hundraåriga bestånd. Ett antal individer och dungar av asp, i varierande ålder 
och dimension, finns spridda i bestånden. Ofta är asp-individerna m.e.m. trängda av 
tät barrskog. Även någon rönn resp. sälg förekommer i området. Områdestypen finns 
dels i reservatets norra kant, strax väster Lisselvattnet, dels i sydväst mellan 
Bryngelsdalens dalgång och traktorvägen öster därom.  
 
Målsättning: Förekommande aspar och andra lövträdsarter gynnas. Långsiktigt skall 
lövträdsinslaget dominera i området. Flerskiktade bestånd eftersträvas. 
Åtgärder:  Genom punktvis röjning/gallring skall lövträd friställas så att deras vidare 
utveckling gynnas. Åtgärden kan i vissa fall behöva göras i flera steg. Trädets 
(plantans) utveckling i förhållande till risken för älgbete avgör tidpunkt och typ av 
åtgärd. Ingreppen skall vara individuellt anpassade. Konventionell röjning 
(gallring)skall inte göras.  
Åtgärderna påbörjas så snart som möjligt. Komplettering sker successivt. 
 
Skötselområde 2 
Beskrivning : Drygt 100åriga barrblandbestånd av varierande sammansättning, i viss 
mån kulturpåverkade. Områdestypen representeras av 3, mindre objekt fördelade över 
reservatet. Läget framgår av kartbilagan 4.2. Objekten ligger i relativt nära anslutning 
till förekomst av stora aspar samt tillgång till vatten i form av bäck eller sjöstrand. 
Målsättning: Föryngring (av främst asp) genom utnyttjande av skogsbränning. 
Åtgärder:  Skogsbränning genomförs efter särskild planering och under ledning av 
erfaren personal. Åtgärderna genomförs med något års mellanrum för de olika 
ingående objekten. Efter bränningen bör del av brandfältet inhägnas så att jämförande 
studier av återväxten kan genomföras. 
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Skötselområde 3  
Beskrivning :   Naturskogsbestånd med stort inslag av stora aspar. Naturtypen finns i 
ett stråk från västra gränsen söder Bömossen upp mot det nordöstra hörnet, nordost 
Björnmyren. Ett delområde finns även öster om Bömossen. Aspinslaget är i detta fall 
särskilt stort. 
Målsättning: Befintligt aspinslag gynnas och behålles så länge merparten står kvar 
som levande träd eller torrträd. 
Åtgärder: Punktinsatser för att ta bort granar där dessa hotar att utkonkurrera stora 
aspar. Åtgärden utförs i första hand genom fällning eller ringbarkning av granen. 
Åtgärderna skall ses som ett försök att överbrygga det glapp i den åldersfördelning 
och dimensionsutveckling som karaktäriserar reservatets aspbestånd.  
Ca 80% av de stora asparna behandlas på detta sätt under närmaste 5-årsperiod. 
 
Skötselområde 4  
Beskrivning : Stora aspar som lämnats (enligt särskilt avtal 1991 mellan Svenska 
Naturskyddsföreningen och berörd markägare) i samband med skogsavverkning. 
Asparna har påverkats av stormskador. Rotskott av aspen har i betydande grad betats 
av älg. Särskild studie av insektsfaunan i högstubbar inom området har gjorts av 
Karolina Nittérus. Detta har skett inom ramen för ett examensarbete på Institutionen 
för entomologi på Lantbruks- universitetet. 
Målsättning : Föryngring av asp 
Åtgärder :     Delar av området inhägnas med vilthägn.  

 
Skötselområde 5  
Beskrivning : Kalavverkat område med betat lövsly och granplant.  
Målsättning : Föryngring av asp 
Åtgärder     : Delar av området hägnas med vilthägn. Samplanering bör ske med 
åtgärder inom angränsande delar av skötselområde 2,3 och 4. Uppväxande gran röjs 
successivt för att gynna lövträdsplantor. 

  
Skötselområde 6  
Beskrivning :. Område med en rad småkärr, bäck och stråk av sumpskog. Inslag av 
klibbal i naturskog med barrblandbestånd. Körväg (för virkestransporter) finns utefter 
bäcken. 
Målsättning :     Fri utveckling som naturskog. Den gamla körvägen skall inte 
utnyttjas för (traktor)transporter 
Åtgärder           Inga åtgärder i skogsvegetationen tills vidare. 
 
Skötselområde 7  
Beskrivning :. Variationsrik barrblandskog. Talldominerade, torra och magra 
hällmarkspartier omväxlar med grantäta bestånd på friska marker. Spår av 
plockhuggningar samt inslag av kulturskog.  
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Genom området går traktorväg söderut 
Målsättning :     Långsiktigt naturskog  
Åtgärder Inga åtgärder tills vidare.  
Transporter på vägen får ske i samband med skogsdrivningar på fastigheter söder om 
reservatet. Transporterna skall ske i samråd med reservatets förvaltare i syfte att 
undvika skador på väg och omgivande skogsvegetation 
 
Skötselområde 8 

Beskrivning :. Barrblandbestånd med inslag av asp. Delar av området hyser gran med stora dimensioner. 
Traktorvägar finns i området.  

Målsättning :     Naturskog 
Åtgärder Inga åtgärder i skogsvegetationen tills vidare. 
Transporter på dels traktorvägen norrut mot östra sidan av Lisselvattnet dels den åt 
sydväst mot ”Finnefallet” får användas i samband med skogsdrivningar på fastigheter 
norr respektive söder om reservatet. Transporterna skall ske i samråd med reservatets 
förvaltare i syfte att undvika skador på väg och omgivande skogsvegetation. 
 
 
Skötselområde 9 
Beskrivning Cirka 40-årig barrblandskog uppkommen efter tidigare 
avverkningar. Inslaget av lövskog är betydande, 10 - 20% av virkesvolymen.  
Målsättning  Långsiktig utveckling mot naturskogens strukturer. 
Åtgärder Under närmaste 5-årsperiod gynnas beståndens lövträdsandel genom 
att barrträd som tränger utvecklingsbara lövträd tas bort. Detta sker antingen genom 
fällning (plockhuggning) eller ringbarkning av stående träd. Cirka 50% av lövträden 
skall behandlas på detta sätt.  
3-5 stora tallar per hektar gynnas likaså genom plockhuggning. För denna åtgärd väljs 
i första hand sådana individer som har grov bark och i övrigt bedöms kunna klara en 
senare (ev.)skogsbränning. 
 
 
Skötselområde 10 
Beskrivning: Våtmarker av olika slag. Två relativt stora mossar ligger delvis inom 
reservatsområdet, Bömossen i nordväst och Huksbolsmossen i sydost. De finns 
beskrivna i ”Våtmarksinventering i Värmland”. Bömossen bedöms 
sammanfattningsvis som ”representativt exempel på solfjäderformigt excentrisk 
mosse med tydlig strängstruktur”. Mossen utgör dessutom en nordlig utpostlokal för 
klockljung.  Huksbolsmossen anges i samma källa som lokal för såväl klockljung som 
myrlilja. Här finns även en sydlig utpostlokal för (antydningar till) flarkkärr. 
I området ingår även kärr av varierande storlek och typ.  
Målsättning:  Opåverkade beträffande markstrukturer och vegetation  
Åtgärder; Ingen åtgärd. Fri utveckling . 
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3.2 Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder 
 
Inom reservatsområdet skall skogsvegetationen vissa delar lämnas till fri utveckling 
samtidigt som andra delar ägnas aktiva skötselåtgärder i syfte att gynna förekomsten 
av asp.   
De aktiva åtgärderna skall utföras i både delområden med gammal asp och i 
delområden med förekomst av yngre asp . De gamla träden skall gynnas genom att 
trängseleffekter och konkurrens från omgivande barrträd begränsas. Utvecklingen av 
yngre aspar skall gynnas genom anpassad röjning och gallring. Risken för betesskador 
– framförallt genom älg – motverkas dels genom att röjningsingreppen görs stegvis 
och individanpassat dels genom att vilthägn uppsättes i vissa fall. Åtgärderna bedöms 
behöva genomföras successivt under ett antal år.  
Skogsbränning avses också genomföras i strävan att långsiktigt föryngra 
aspbestånden, se dock nedanstående avsnitt (3.3) 
Inom en zon på cirka 100m från reservatsgränsen tillvaratages eller barkas fällda 
granstammar med tanke på risken för insektsskador i omgivningarna. 
Där vilthägn uppsättes skall genomgång i stängslet normalt finnas.  
 
 
4 Skogsbränning         
 
I det genuina naturskogslandskapet betingades skogsföryngringen  och den biologiska 
mångfalden i stor utsträckning av störningar typ skogsbränder, omfattande 
stormfällningar och översvämningar. Inom reservatet planeras tills vidare 
skogsbränning endast i begränsad omfattning. Planering och genomförande skall ske i 
samverkan med personal som har särskild erfarenhet av denna typ av verksamhet. 

           Långsiktigt kan ytterligare bränningar aktualiseras som medel att förstärka den        
biologiska mångfalden. Naturvårdsförvaltaren bör därför samla information från 
forsknings- och försöksverksamhet som underlag för kommande revision av 
skötselplanen. 
Sett i ett landskapsperspektiv kan bränningar i regi av annan huvudman (eller i 
samverkan) bli ett verksamt medel att, i kombination med naturreservatets funktion 
som kärnområde, gynna den biologiska mångfalden. 
 
5.Terrängtransporter 

 
Traktorvägar finns inom reservatsområdet. Några av dessa har en fortsättning långt ut 
i angränsande terräng. Med hänsyn till terrängförhållandena behöver en del av 
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vägarna även fortsättningsvis kunna utnyttjas för skogsbrukets behov (se karta i bil 
4.3). Utnyttjandet skall dock inte motverka syftet med reservatet. Virkestransporter 
genom reservatet förutsätter därför samråd med naturvårdsförvaltaren i syfte att 
motverka skador på mark och vegetation.  
Utöver de på kartan (bil4.3) markerade traktorvägarna kan – efter särskild prövning 
av länsstyrelsen – tillfälligt körstråk för virkestransport – från terrängavsnittet vid 
Paradisdrågen, användas genom reservatet. Utnyttjandet förutsätter överenskommelse 
om vägval, tidpunkt och markpreparering i syfte att undvika markskador och 
störningar på växt- och djurliv. 
Naturvårdsförvaltaren skall i samverkan med berörda markägare även eftersträva 
alternativa transportlösningar för att långsiktigt begränsa transporterna genom 
området. Justeringar av befintliga sträckningar görs dessutom för att undvika skador 
på sanka och känsliga markavsnitt. Se även avsnitt för skötselområdena 1,7 och 8. 
Ytterligare terrängtransporter kan behöva ske i samband med älgjakt och för transport 
av båtar till Lisselvattnets sydspets, se karta i bil. 4.3 samt under avsnitt  5, Jakt och 
Fiske 
 

 
6. Jakt, och Fiske  

        
Jakt påverkas endast i begränsad utsträckning av reservatsbestämmelserna. Jaktens 
bedrivande skall dock ske så att reservatsbildningens syfte inte motverkas. Nya 
skjutgator får således ej tas upp inom reservatet. Dock kan smärre rensningar av 
hängande grenar od ske vid redan etablerade älgpass. Detta får dock inte innebära att 
träd fälls. Skjuttorn får heller inte byggas. Om motordrivet fordon behövs för 
uttransport av skjuten älg skall i första hand  befintliga traktorvägar användas. 
Begränsad terrängkörning (med ”fyrhjuling”) för uttransport av skjuten älg kan 
därutöver behöva ske. Detta förutsättes dock ske utan att trädfällning görs. 
För uttransport av skjuten älg från markerna nordväst om reservatsområdet kan 
befintligt körstråk ner mot Lisselvattnets sydspets och traktorvägen vidare till vägslut 
användas. Övergång av de bäckar som berörs skall ske så att skador på mark och 
vattenmiljö undvikes. 

       Fiske  (i Lisselvattnet) påverkas inte direkt av reservatsbestämmelserna. Fiskets 
bedrivande skall dock inte utvecklas i sådana former att reservatsbildningens syfte 
motverkas. Anläggningar för fiskets bedrivande skall inte förekomma inom reservatet.  
För transport av båtar kan befintligt körstråk från vägslut till Lisselvattnet användas. 
För att undvika skador på mark och vegetation sker samråd med reservatets 
tillsynsman. 
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7. Övrigt Friluftsliv  
 
Reservatsbildningen motiveras av de biologiska värdena inom området. Endast enkla 
anordningar skall finnas för att underlätta allmänhetens tillträde och möjligheter till 
naturupplevelser. Slitage och andra skador skall motverkas. 
Följande enkla anläggningar ordnas; 
 Vägvisning 
 Anslagstavla vid vägslut med orienteringskarta samt allmän information om 

reservatet. 
 Vandringsleder markeras i sträckning som skisserats i kartbilaga 4.2. Lederna 

stärks med spång i känsliga terrängavsnitt. 
 Enkelt, timrat vindskydd med eldstad anläggs vid Lisselvattnets södra del. Virke 

till anläggningarna kan i tillämpliga fall tas från de plockhuggningar som planeras 
ske inom skötselområde 1, 3 och 9. 

 
 
8. Information  
 
Informationsverksamheten inriktas under närmaste period på; 
 Anslagstavla på P-plats vid vägslutet 
 Naturstig (”pedagogisk stig”) som kombineras med vandringsled. Naturstigens 

information samlas i en folder. I terrängen placeras enbart pålar med ett nummer, 
vilket hänvisar till text under motsvarande nummer i foldern. 

 Broschyr i Länsstyrelsens serie ”Ditt Värmland, natur- och Kulturlandskapet” 
 Åtgärder inom ramen för uppdrag till lokal tillsynsman 

 
 
9. Tillsyn 
  
 Särskild tillsynsman skall utses av länsstyrelsen 
 Som tillsynsman bör i första hand utses lämplig ortsbo 
 Anvisningar för tillsynsman skall upprättas av naturvårdsförvaltaren 
 Uppgiften avser främst att; 

 tillse efterlevnaden av gällande bestämmelser 
 åtgärda smärre brister i anläggningar,renhållning mm 
 redovisa större åtgärdsbehov 
 i möjligaste mån biträda allmänheten med information samt 
 dokumentera och rapportera vidtagna åtgärder, allmänhetens nyttjande av 

området mm 
 medverka i fortsatt dokumentation av områdets naturförhållanden. 
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10. Dokumentation  
 
Naturvårdsförvaltaren medverkar till att naturförhållandena i området ytterligare 
dokumenteras och analyseras. Därvid beaktas särskilt följande;  
 Studier av skogsbeståndens förändringar med speciell uppmärksamhet på inslaget 

av lövträdsarter. 
 Häckfågelinventeringar i syfte att studera populationsförändringar  
 Kompletterande studier av kryptogamer och vedlevande insekter  
 
Naturvårdsförvaltaren skall vidare dokumentera utförda åtgärder avseende 

 Typ av åtgärd 
 Kostnader, arbetsåtgång samt finansiering 
 Effekt av åtgärd 

 
 
11. Revidering av skötselplanen  
  
En översyn av skötselplanen bör ske efter ca 5år  
Åtgärder för områdets asp-bestånd skall därvid utvärderas. 
Förutsättningar för och lämplig utformning av framtida  program för skogsbränning 
skall ytterligare övervägas. 

 
Denna skötselplan har fastställts i samband med beslut om bildande av naturreservatet 
Bryngelsdalen  2001-03-12     
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4.4 Bedömning av åtgärdsbehov och kostnader samt finansiering  
( bedömningen är undantagen fastställelse enl 9§ NVF) 
ÅTGÄRDSBEHOV 
Typ av åtgärd          Dv-behov Mtrl.kostn. kKr årlig åtgärd 
              år 1-5    6-10 år 1-5      6-10 kKr        Dv 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gränsmarkering          15    
P-plats                   5          5   5              5 
Vandringsleder           20       15   5              5 
Tillsyn     20 
Information   25             20  
Biologisk dokumentation  20             20 
Röjn & gallr. för asp   40       30 10             10  10            40 
Vilthägn                  20       20 30             30   
Skogsbränning             20       20 40             40       
 

 
FINANSIERING 
Kostnaderna för tillsyn, enkel information samt del av grundläggande dokumentation 
beräknas bli finansierad av staten via länsstyrelsens anslag för vård och förvaltning av 
naturreservat.   
Mer omfattande dokumentation av naturförhållandena liksom större satsning på 
informationsverksamhet förutsätter särskilda anslag och/eller samverkan med andra 
intressenter. 
 
Iordningsställande av vandringsleder, röjning, gallring och hägnad mm beräknas till 
stor del kunna ske i form av AMS-arbete eller motsvarande. 
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Inkomna, skriftliga Yttranden  
 (betr numrering av yttrandena jämför tabell, sid 5 av denna bilaga) 

Nr 3 Manne Olsson. Töcksfors -Elovsbyn 1:36 
Framför synpunkter i tre avseenden; 1.Konsekvenser för fastigheten 

2.Krav och yrkanden 
3.Kritik av handläggningen 

 Kommentar till punkt 1 och 2; 
Frågor och Krav enl punkt 1 och 2 kan till stor del hänvisas till och klargöras i de 
förhandlingar om ekonomisk kompensation som SVEFA, Karlstad skall genomföra på 
länsstyrelsens uppdrag. Förhandlingskontakter har tagits. 
Om ekonomisk kompensation kan utgå genom att ersättningsmark ställs till förfogande 
är detta en bra modell.  Tyvärr har länsstyrelsen för närvarande inte möjlighet att 
generellt utlova sådan lösning på ersättningskrav.  
Beträffande yrkandet att …..viss mark skall  ”lämnas utanför reservatetsbildningen och 
att naturvårdens behov (i stället) säkerställs genom biotopskyddsavtal och naturvårds-
hänsyn inom skogsbrukslagens ram”…lämnas följande kommentar; 
En väsentlig del av grunden för reservatsbildningen är förekomsten av asp . Asparna 
inom reservatsområdet är till största delen gamla och grova. De befinner sig i åtskilliga 
fall dessutom i olika stadier av  nedbrytning. För att långsiktigt säkerställa det 
naturvärde asp-förekomsten innebär behövs riktade skötselåtgärder för att yngre asp 
gynnas och successivt kan ersätta de äldre trädindividerna. De tänkta åtgärderna är 
redovisade i skötselplan, vilken ingår som bilaga i beslutet.  
För att kunna genomföra åtgärderna förutsättes bl.a. att mark och skogsvegetation kan 
disponeras för ändamålet. Detta innebär att marken samtidigt inte kan användas för 
virkesproduktion i vanlig mening. Det diskuterade markområdet  är därför av väsentlig 
betydelse för reservatsbildningen. 
Den totala förekomsten av asp och andra lövträd – i reservatsområdet - är också av 
intresse för att området långsiktigt skall kunna hysa en rik flora och fauna knuten till 
denna miljö. En indikation på lämplig områdesstorlek för reservatet är storleken av ett 
häckningsrevir för vitryggig hackspett. Olika forskningsresultat pekar på  
storleksordningen 50-200hektar per häckande par( Pynnönen1939, Glutz&Bauer 1980, 
Bringeland&Fjaere 1981 och Aulén 1988 ).  
Vidare kan sägas beträffande befintliga och ev. tillkommande naturvårdsavtal och 
biotopskydd i omgivningarna att dessa bedöms vara viktiga komplement till reservatet, 
i strävan att säkerställa den biologiska mångfalden i ett landskapsperspektiv. Dessa 
mindre områden uppfattas däremot inte som alternativ till reservatet. 

 
I Punkt 3 riktar Manne Olsson stark kritik mot handläggningen och ifrågasätter bl.a om 
förfarandet är förenligt med förvaltningslagstiftningen och god myndighetsutövning. 
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Kommentar till punkt 3; Enligt länsstyrelsens mening är handläggningen förenlig med 
förvaltningslagen och god myndighetsutövning. Frågor av denna typ kan om så anses 
befogat prövas i särskild ordning genom hänvändelse till Justitiekanslern. 

 
 
 

Nr 12  Töcksmarks Missionsförsamling. Töcksfors -Elovsbyn 1:113 
Av yttrandet framgår att man är beredd sälja fastigheten (del av) men att redovisad 
värdering bedöms ligga för lågt. 
Man påpekar även att transportvägar för resterande del av fastigheten skall beaktas. 

 
Kommentar; Förhandlingskontakter med Svefa tagna. Frågan om transportvägar inom 
och genom reservatsområdet bearbetas ytterligare inför länsstyrelsens slutliga beslut i 
reservatsärendet. 

 
Nr 17 Mabel Swartz och Ingegerd Stillesby. Töcksfors -Elovsbyn s:8 
Av yttrandet framgår att delägarna …”motsätter sig bildandet av naturreservatet 
Bryngelsdalen då vi inte delar er uppfattning om att området skulle vara unikt  och av 
’skogshistoriskt intresse’ och inte heller av särskild ’betydelse för friluftsliv’”. 
Man säger även att värdering som erhållits från SVEFA inte godtages och att man 
kommer att göra  en oberoende värdering . 
Kommentar;  Det främsta motivet för reservatsbildningen är säkerställande av områdets 
biologiska värden. Områdets ”skogshistoriska  intresse” respektive dess ”betydelse för 
friluftslivet” är inte avgörande för reservatsbildningen. De omnämnes som 
kompletterande värden och intressen. 
Förhandlingskontakter kommer att tagas genom SVEFA. 

 
 

Nr 18, 19, 20, 21 Elovsbyn JVO, Navarvikens JVO, Östervallskogs FVO samt 
Kroksjöns vägsamfällighet. 
I yttrandena framförs framförallt synpunkter på vikten av att terrängfordon skall kunna 
användas i samband med älgjakt, transport av båtar mm. Skjutfält för älgjakten 
behandlas också liksom frågor om skogsbilvägen. 

 
Kommentar; Synpunkterna beträffande terrängtransporter och skjutfält kan till stor del 
beaktas genom justering av förslaget utan att syftet med reservatet väsentligen 
påverkas. 
Frågor om bilvägen kan i första hand belysas och beaktas via SVEFA vid 
förhandlingskontakter med respektive markägare. 
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Nr 23 Årjängs kommun 
1)Kommunen ifrågasätter om länsstyrelsen gjort en rimlig avvägning mellan vad det 
allmänna vinner och den enskilde förlorar på grund av inskränkningar till följd av  
reservatsbildningen.  
2)Kommunen hemställer vidare att länsstyrelsen tar initiativ i ersättningsfrågan. 
3)Kommunen uppmärksammar även att ”vissa markområden under snart en 
tioårsperiod varit belagda med intrång i markanvändningen”. Kommunen vill höra 
länsstyrelsens åsikter om förfarandets  förenlighet med den europeiska konventionen 
angående skydd för de mänskliga rättigheterna. 
Kommunen avstyrker i nuläget förslaget till reservatsbildning. 
 
Kommentar till punkt1; 
a)Reservatsbildning i syfte att bevara den biologiska mångfalden är en samhälleligt  
prioriterad uppgift som länsstyrelsen har att arbeta med. Det framgår bl.a. av de 
Miljömål som fastställts av riksdagen.  
b)De reservatsobjekt som uppmärksammats och sedan bearbetas av länsstyrelsen  
framkommer genom en urvalsprocess där forskningsresultat och centrala anvisningar 
kombineras med inventeringsverksamhet. Beträffande Bryngelsdalen har området på ett 
tidigt stadium uppmärksammats vid en landsomfattande inventering av den utrotnings- 
hotade vitryggig hackspett. I samband därmed har dessutom konstaterats förekomst av 
ett antal andra arter som är hotade eller hänsynskrävande och indikerar höga 
naturskogskvalitéer. Observationerna av vitryggig hackspett är  alltså en del av 
underlaget för att området bedöms som en värdefull livsmiljö för ett stort antal arter av 
växter och djur . Det kan även noteras att Bryngeldalen uppmärksammats vid 
Skogsvårdsstyrelsens inventering av nyckelbiotoper. Vidare finns Bryngelsdalen 
redovisad som intressant objekt (sk. Värdekärna) i Naturvårdsverkets ”Lövskogsplan”  
c)Utformningen av det enskilda reservatet – genom avgränsning, inskränkningar i 
markanvändningen samt skötselprogram – innebär fortlöpande avvägningar mellan 
olika intressen. En viktig utgångspunkt är reservatsområdets rika lövträdsinslag. 
I det aktuella fallet innehåller förslaget ett skötselprogram som avser att långsiktigt 
säkerställa en successiv förnyelse av grova, gamla lövträd. Detta lövträdsinslag, 
framförallt av grov asp, bedöms vara av speciell betydelse för den biologiska 
mångfalden. Det ekologiskt inriktade skötselprogram kan inte kombineras med 
virkesproducerande skogsskötsel av vanlig typ – inom samma yta. Ekonomisk 
kompensation  - i form av intrångsersättning eller markförvärv – måste därför utgå för 
att ändamålet med reservatet skall tryggas. 
Kommentar till punkt 2 Länsstyrelsen har initierat arbete med att lösa ersättnings-
frågorna. Förhandlingskontakter förekommer för närvarande mellan SVEFA, Karlstad 
och berörda markägare. 
Kommentar till punkt 3 I ärendets inledande skede bedömde länsstyrelsen att beslut om 
avverkningsförbud – med stöd av Naturvårdslagen – för visst delområde var befogat för 
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att förutsättningarna för säkerställande av ett större område av betydelse för den 
biologiska mångfalden inte avsevärt skulle försämras. 
Länsstyrelsens beslut har prövats av högre instans.  

   
Nr 24 Naturvårdsverket 
Verket har ingen erinran mot reservatsbildningen.  

 
Nr 25 Skogsvårdsstyrelsen i Värmland-Örebro 
Skogsvårdsstyrelsen ser positivt på tillkomsten av detta reservat. Man framhåller att 
reservatet i kombination med biotopskydd och naturvårdsavtal samt frivilliga och 
generella hänsyn i skogsbruket kommer att fylla en viktig funktion och stärka 
landskapets miljövärden. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanstallning av I BILAGA 6 
Ytiranden med anledning av remiss dec0Qljan01 p i  NR-förslag Bryngelsdalen sid 5( 5 ) N;( Eloay y 

Markägare I Yttrande 

I I ~ i h  Karlsson W 
2 1:30 Erik Andeisson 
3 136 Manne Olsson 

1 :37 Ingemar Wilhelmsson 
1 :38 Fmn k Jensen 
l :Bl+ Elisabeth Axelsson 95 X 
+ 1 :75 Leif Axelsson % 
1 :88 Eland Jordansson 
1 :93 Mkhael Eriksson 
1 :l02 Monica Leancfemn X 
1 :l03 Ellen Mana Back 
1:109 Ingvar Olsson I13 

Annica N i l m  113 
Yvonne Anderssan if3 

t :l 13 Tticksmarks X 
Missionsförsamling 

1:114 seagam 1:23 ovan 
1 : 129 se agare 1 :93 ovan 
l : 1 30 Birger Karlcson 

se aven 1 :23 ovan 
1 :l39 staten gm Natuw4rdcfonden 
s:8 Mabel Swattx+ 

I m e d  Stillesby IX I 
Elovsbyns JVO X 

Navanrikens JVO X 

&tervallskogsFVO X 

Kmksjiins vligsamf X 
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Synpunkter 

I 
Övtiaa Remissinstanser 

hangs kommun 

SNV 

SVS 

SNF, Varmland 
TorbjBm Westerberg 

intrångsersattning 25:e jan, 2001 
Ifrågasi4tter o havdar viss mark skall utga. 
Begar ersättn.mark.mrn. Kritisk t. handlag 

X 

X 

intrångsersHtn dec MO0 

Motsätter sig. Anser ej omr 'unild" o. intr. 
Redovisad skogmardering kan man ej godta 

ratt nyttja terrångfordon vid algjakt 
rensning skjutgator. Synpunkt tillsynsman 
Onskar tetrangirp gm NR vid digjakt 

Tmängtrp av båtar till Lisselvattnet 

Fråga om omprövn andelstal. Terrångtrp 
av båtar. Fdga om terrängtrp for handikapp 
agare. U nderstikntilldrtd har upphort 

Avvagn mot enckilda intressen ifrågasatts 
Kräver utredning visavi "proportionalitets- 
principen" resp "europeiska konventione om 
de manskliga rättigheternan 
Ingen erinran i sak. 
PApekande ang ny mall för text-disposition 
Positiv till ftirslaget 



LANSSTYRELSEN 
Varmlands lan 

Bilaga 7 

Om Ni vill överklaga länsstyrelsens beslut skall Ni 
skriva till regeringen, Miljodepartementet. 

OBS! 

-EN SXALL DOCK SRICICAS ELLER W A S  TILL 
I~ssTYRELSEN.  

* For a t t  Ert överklagande skall kunna tas upp till 
prövning maste E r  skrivelse ha kommit in till 
lansstyrelsen inom t r e  veckoy fran den dag d% Ni 
fick del av beslutet. 

* Tala om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom 
att ange ärendets diarienummer (numret Ö v e r s t , t i l l  
höger p% beslutet), 

* Tala aven om varför Ni anser att beslutet skall 
andras och vilken ändring Ni vill ha. Sand m e d  
handlingar eller annat son Ni anser stoder Er 
ståndpunkt och som Ni tidigare inte gett  in i 
ärendet. 

* Underteckna skrivelsen,  gör namnförtydligande samt 
uppge postadress och telefonnummer. Telefonnummer 
till Er arbetsplats bar ocksa anges. 

Ni kan givetvis anlita ombud a t t  sköta Överklagandet 
åt Er. 

Behöver Ni f ler  upplysningar om hur man överklagar kan 
Ni ringa eller skriva till länsstyrelsen. Lansstyrel- 
sens adress och telefonnummer framgår av beslutet. 
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