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Uppgifter om naturreservatet 
 
Namn: Håltebyns brandfält  
 
Kommun: Årjäng 
 
Fastigheter och 
fastighetsägare: Se bilaga 4 
 
Läge: Ca 6,5 km NNO Karlanda kyrka. I höjdom-

rådet omedelbart väst om Håltebyn. 
 
Karta: Topografiska kartbladet 11B SV/SO 
 Ekonomiska kartbladet 11B 2h och 11B 2i 
 
Areal: Ca 32 ha varav 22,5 ha utgörs av brandfält.   
 
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen 
 
Länsstyrelsens beslut 
 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 § naturvårdslagen (1964:822, omtryckt 
1991:641) att förklara det område som avgränsas, med innerkanten av en grov 
punkt-streckad linje, på bifogad karta (bilaga 2) som naturreservat. 
 
Naturreservatets namn skall vara Håltebyns brandfält. 
 
Ändamålet med naturreservatet är att bevara en sydlig utlöpare av taigan i 
form av ett brandfält med fri utveckling, som exempel på skogslandskapets 
mångfald av biotoper. Det innebär att livsmiljöer för arter knutna till ett 
brandpräglat skogsekosystem får utvecklas fritt. Vidare är brandfältet ett vik-
tigt delområde för att nå framgång med att bevara och restaurera västlig taiga 
på landskapsnivå. 
 
Området ska i den mån det inte strider mot bevarandeintressena utnyttjas för 
vetenskapliga studier och naturupplevelser. 
 
För att trygga ändamålet med reservatet förordnar Länsstyrelsen med stöd av 
8 - 10 §§ naturvårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen (1976:484) att 
nedan angivna föreskrifter skall gälla i området. 
 
A.   Föreskrifter med stöd av 8 § naturvårdslagen om inskränkningar i 

markägarens och annan sakägares rätt att förfoga över fastigheter 
inom reservatet  

 
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet 

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

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

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

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

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

medel, 
 
9.  inplantera djur- eller växtart, 

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

ra viltvårdande åtgärder eller utfodring, älg skall dock inte fällas in-
om området, 

 
11.  bedriva skogsbruk, inklusive täkt av ved. 

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

B.   Föreskrifter med stöd av 9 § naturvårdslagen om markägarens och 
annan sakägares skyldighet att tåla visst intrång.                                                 

 
Markägaren och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas tåla 
att följande anordningar uppförs och åtgärder vidtas för att tillgodose än-
damålet med naturreservatet. 
 
1.  Gränsmarkering, vägvisning och information om reservatet. 
  
2.  Anläggning och markering av en vandringsled genom reservatet. 
  
3.  Naturvårdsinriktade skötselåtgärder på skogsmarken t ex bränning 

och röjning för att tillgodose ändamålet med reservatet. 
 

C.   Föreskrifter med stöd av 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten 
har att iakttaga inom reservatet. (Föreskrifter gäller även markäga-
ren och innehavare av särskild rätt. )       

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

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

att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg,  
 
2.  medföra hund eller katt som inte hålls kopplad,  
 
Föreskrifterna C1 och C2 utgör inte hinder för utövande av jakt som är 
tillåten enligt A 10 ovan. 
 
3. insamla evertebrater, t ex skalbaggar och landmollusker,  
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4.  plocka eller gräva upp växter, gäller såväl kärlväxter som mossor, 
lavar och svampar,  

 
5.  bryta kvistar eller grenar, skada eller borttaga träd och buskar, inklu-

sive död ved såsom lågor, torrträd och torra grenar, 
 
6.    göra upp eld, 
 
7.    framföra fordon eller rida, 
 
8.    skada eller borttaga naturföremål eller skada marktäcket, 
 
9.  tälta, ställa upp gömsle eller liknande, 

 
10.    snitsla spår, anordna orienteringskontroller eller anordna tävlingar, 
 
11.  anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande anordning. 

 
Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att  

 
12. organiserat utnyttja området (turism, undervisning mm), 
 
13.    utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar. 

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

D.   Föreskrifter enligt 9 § naturvårdsförordningen rörande naturvårds-
förvaltningen                     

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

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

nom att fastställa bifogad skötselplan (bilaga 3). Fastställelsen om-
fattar inte den ekonomiska utredningen (bilaga 3.2). 

 
Naturvårdsförvaltningen bekostas av staten.  
 

Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag författningen utkommit 
från trycket i länets författningssamling. 
 
Grund för beslut 
 
Beskrivning av området 
 
Håltebyns brandfält är en del av ett större skogslandskap som i naturvårds-
sammanhang går under benämningen Fjornshöjden. I detta ”storområde” är 
landskapet mycket kuperat, och karaktäriseras av långsmala sprickdalar i N - 
S-lig till NO - SV-lig riktning med mellanliggande höjdryggar, vars krön ut-
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gör delar av ett äldre peneplan. De enskilda höjdryggarna har en sönder-
sprucken yta med gott om svackor, lodytor och små bergknallar. Sprickdalar-
na är smala, ofta med myrdråg, sumpskogar eller små bäckar i dalbottnarna. 
Antalet större våtmarker är begränsat till ett fåtal mossar av ristuv-typ, vars 
storlek varierar mellan 5 och 10 hektar. Området tillhör geologiskt den Syd-
västskandinaviska berggrundsprovinsens västra gnejssegment. Bergarterna 
utgörs främst av tonaliter och granodioriter av Åmålstyp med stråk av migma-
tiserade bergarter. Även röda och grå, vanligen förgnejsade, graniter före-
kommer. Berggrunden överlagras av ett som regel tunt jordtäcke av sandig-
moig morän. Högsta kustlinjen i trakten ligger ca 185 m ö h.  
 
Lövrika gamla naturskogsbestånd, brandljud och ett tunt lätt uttorkat mark-
skikt med kolrester indikerar ett landskap som präglats av brand. Brandrefu-
giernas andel av landskapet har troligen varit mycket begränsad.  Brandfre-
kvensen har varierat. Vid Hålevattnet fanns fyra övervallningar efter tidigare 
bränder på en 175-årig tall.  
 
Naturreservatet Håltebyns brandfält ligger mellan 190 och 285 m ö h. Områ-
det karaktäriseras av en N-S-lig bergrygg. Åt öster sluttar området brant ner 
mot Håltebyns odlingslandskap.  
 
Ca 22,5 ha av reservatet utgörs av en bränna från 1994. Branden var mycket 
intensiv och på stora ytor har mineraljorden blottats. De flesta träd fick omfat-
tande skador vid branden, och en stor del av rötterna blev avbrända intill 
stammen. Detta resulterade i att flertalet träd dog ganska omgående, och de 
har successivt fallit omkull. Före branden växte ca 25 - 45 årig talldominerad 
skog på större delen av området. Lövträdsandelen i dessa bestånd var ca 10 - 
20 %. Framförallt i norr och i nordväst fanns bestånd med äldre tallskog. An-
delen lövträd var låg men visst inslag av gran förekom.  
 
Bakgrund och ärendets beredning 
 
1993 genomfördes i länsstyrelsens regi en artbaserad metodstudie om naturre-
servat på landskapsekologisk grund, förhållandet mellan reservatsstorlek och 
naturvårdsnytta. Undersökningen finansierades från naturvårdsverket, och 
omfattade ett ca 2600 ha stort skogsområde mellan Mossjöälven och Hålte-
byn. Med utgångspunkt från studiens resultat utkristalliserades två separata 
reservat inom studieområdet. Det ena runt Mögsjön i Kesebottens hemman 
och det andra ”Fjornshöjden” inom Håltebyns hemman. Tanken var att förut-
om naturskogskärnor i reservaten även inbegripa kalmark och av skogspro-
duktion påverkad skogsmark, som skulle restaureras bl a med naturvårdsinrik-
tade bränningar för att förstärka kärnorna av naturskog.  
 
Länsstyrelsen inbjöd till ett informationsmöte och exkursioner i området den 
14 juni 1994. Inbjudan omfattade förutom de markägare som berördes av re-
servatsbildningar även kommunen, representanter för jaktvårdsområdena och 
LRF-ombud. Förhandlingar har successivt inletts med markägarna genom 
lantmäteriet i Karlstad, numera Svensk Fastighetsvärdering AB.  
 
I juli 1994 utbröt en skogsbrand inom Håltebyns hemman, strax öster om den 
gräns, som länsstyrelsen utgick från i sitt reservatsbildningsarbete vid Fjorn-
shöjden. 
 
Då flera avverkningsanmälningar lämnades in för delar av brandfältet beslu-
tade länsstyrelsen 1994-11-02 att bilda ett ”interimistiskt naturreservat”. 
Markägarna kontaktades och förhandlingar om reservatsbildning inleddes. En 
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markägare överklagade beslutet till regeringen, som avslog överklagandet 
1995-06-21.  
 
1995 startades ett projekt med delfinansiering från EU´s LIFE-fond. Skogs-
styrelsen och Naturvårdsverket driver projektet tillsammans med Länsstyrel-
sen och Skogsvårdsstyrelsen. Projektets syfte är att med olika naturvårdsin-
strument (biotopskydd, naturvårdsavtal, NOKÅS, information och rådgiv-
ning) skapa lämpliga miljöer för vitryggig hackspett och att avsätta nya natur-
reservat med västlig taiga, ett av EU´s prioriterade habitat. Tio storområden 
har valts ut i riket. Fokuseringen på den vitryggiga hackspetten beror på att 
den är en akut hotad art, som dessutom är en viktig indikator på värdefulla 
skogsmiljöer. Ett av de tio områdena är Fjornshöjden, där bl a Håltebyns 
brandfält kommer att säkerställas som naturreservat, inom projektet. 
 
Naturvårdspolitiken inom EU regleras i huvudsak av direktiven om bevarande 
av vilda fåglar (fågeldirektivet) och om bevarande av livsmiljöer samt vilda 
djur och växter (art- och habitatdirektivet). Områden som enligt art- och habi-
tatdirektivet innehåller naturtyper eller arter av intresse för gemenskapen ska 
skyddas. Dessa benämns SCI-områden och ska tillsammans med de områden 
som medlemsstaterna klassificerat som särskilda skyddsområden enligt fågel-
direktivet, SPA-områden, ingå i ett sammanhängande europeiskt ekologiskt 
nätverk benämnt Natura 2000. Reservatsområdet Håltebyns brandfält kom-
mer att föreslås ingå i Natura 2000 som både SCI- och SPA-område. Området 
utgörs av västlig taiga (habitat 9010). 
 
Länsstyrelsen förlängde 1997-11-17 det ”interimistiska beslutet” med 2 år. 
Beslutet överklagades, och regeringen avslog överklagandet 1998-05-14.  
 
1998-07-13 skickade länsstyrelsen ut ett förslag till beslut och skötselplan. 
Med stöd av 11 § naturvårdsförordningen förelades sakägarna att framföra 
erinran mot förslaget. Ägaren till fastigheten Håltebyn 1:40 har framfört erin-
ran mot att naturreservat bildas på hennes mark bl a har hon invändningar mot 
de skötselåtgärder och föreskrifter som länsstyrelsen föreslagit. Vad ägaren 
har anfört föranleder inte någon ändring i ställningstagandet från länsstyrel-
sens sida.  
Staten, naturvårdsfonden, har i dagsläget förvärvat all mark inom det före-
slagna naturreservatet med undantag för fastigheten Håltebyn 1:40. I detta fall 
har någon överenskommelse inte kunnat träffas.  
 
Länsstyrelsen har hört Årjängs kommun, skogsvårdsstyrelsen och naturvårds-
verket enligt 43 § naturvårdslagen och  28 § naturvårdsförordningen. Ärendet 
har även skickats för synpunkter till den ideella naturvården. Ingen av remiss-
instanserna har framfört erinran mot en reservatsbildning. 
 
Motiv till skydd 
 
I den hårt brukade produktionsskogen har många biotoper minskat kraftigt i 
omfattning och sammanhängande skogsområden fragmenteras. Viktiga fakto-
rer för växt- och djurlivet som var vanliga i naturskogen håller på att försvin-
na. De processer som i naturtillståndet föryngrade skogsekosystemen har i det 
närmaste varit satta ur spel. Genom en reservatsbildning vid Håltebyns brand-
fält säkerställs ett område där skogen brunnit och där det finns ett påtagligt 
inslag av levande och döda trädstammar med brandskador. Området har ett 
stort botaniskt värde då förutsättningar skapats för utveckling av den pionjär-
flora vars biotopkrav återfinns på brandfält och för de arter som är knutna till 
brandfältens successionsstadi- 
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Anders Lundmark, LRF Juridiska byrån, Box 150, 462 22 Vänersborg  
Naturvårdsverket 
Årjängs kommun 
Skogsvårdsstyrelsen 
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SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET HÅLTEBYNS BRANDFÄLT, ÅRJÄNGS 

KOMMUN. 
 
Skötselplanen omfattar denna textdel, karta och ekonomisk utredning. Sköt-
selplanen ska revideras vart tionde år. Erfarenheter från naturvårdsförvalt-
ningen eller naturvårdsbiologisk forskning kan påkalla en tidigare revision.  
 
SYFTET MED NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN 
 
 Att lämna brandfältet utan åtgärd och låta det utvecklas fritt så att dess 

förutsättningar att hysa ett för biotopen specialiserat växt- och djurliv kan 
utvecklas.  

  
 Att åtgärda de skogsbrukade ytterområdena genom att öka andelen lövträd 

och gynna utvecklingen av död ved. Syftet är att skapa en naturliknande 
struktur i bestånden.  

 
DISPOSITION OCH SKÖTSEL AV MARK OCH VATTEN 
 
Hävd av skogsmark 
 
Enligt föreskrifterna med stöd av 8§ naturvårdslagen är det förbjudet att av-
verka eller bedriva annan produktionsinriktad skogsskötselåtgärd i reservatet. 
Skogsvårdslagens skogsskyddsföreskrifter gäller ej. 
 
Reservatet har delats in i två skötselområden med avseende på hävd av sko-
gen, se skötselplanekartan bilaga 3.1. Skötselåtgärder ska anpassas i tid och 
planeras med hänsyn till andra åtgärder inom näraliggande reservat eller na-
turliga processer, t.ex. brand eller omfattande stormfällning. 
 
Skötselområde 1: 
 
Beskrivning: Brandfält med varierat inslag av levande träd, döende träd, 

torrträd och lågor. På stora områden har mineraljorden blottlagts 
av den intensiva branden. Andelen lågor är mycket stor i den 
södra hälften av området liksom i den norra och nordöstra delen. 
Lågorna utgörs främst av medelgrova barrträd, men framförallt i 
söder finns ett påtagligt inslag av död björk. I norr och nordost 
där det växte gammal skog överväger grova tallågor. Centralt i 
området finns ett parti med kalt berg.  

 
Mål: Att låta brandfältet utvecklas ostört så att de växt- och djursam-

hällen som är knutna till brandfältets olika miljöer fritt kan 
vandra in och utvecklas i området. 
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Åtgärder:  Inga åtgärder under 10-årsperioden. 
 
Skötselområde 2: 
 
Beskrivning: Skötselområde 2 innefattar en kantzon av skogsmark, där ett 

omfattande skogsbruk bedrivits. Kantzonens bredd, ålder, träd-
slagssammanssättning och naturvärden varierar. Området har de-
lats upp i 2a och 2b med avseende på kantzonens funktion. 

 
 Område 2a: Smal kantzon gränsande till annan skogsfastighet. 

Kalmark, ungskog och medelårig skog. Bestånden är barrdomi-
nerade och andelen lövträd uppgår endast på begränsade arealer 
till 10 - 20 %. Död ved har skapats i vissa delar i samband med 
vindfällen efter branden. 

  
 Område 2b: Kantzon i sydväst gränsande till naturvårdsfondsfas-

tighet inom det blivande reservatet Fjornshöjden. 
 
Mål 2a: Målet för skötseln är att utveckla en lövrik zon mot angränsande 

fastigheter. Lövträdsandelen ska långsiktigt öka. I övrigt ska 
området lämnas utan åtgärder. 

 
Åtgärder 2a: De medelåriga bestånden lämnas för fri utveckling. Restaurera 

de yngre bestånden genom upprepad röjning av barrträd för att 
utveckla lövrika bestånd.  

 
Mål 2b: Målet för skötseln är att nyskapa brännor. Brandfältet ska läm-

nas utan åtgärd och ett brandpräglat skogsekosystem skall få ut-
vecklas fritt.  

 
Åtgärder 2b: Området brännes. Åtgärden ska samordnas med skötsel av 

Fjornshöjden. 
 
Jakt och viltvård 
 
Rätten till jakt begränsas till älg, rådjur, räv och hare. Röjning av pass, vilt- 
vårdande åtgärder eller utfodring ska inte ske inom reservatet. Större villebråd 
ska fällas utanför reservatet eftersom en uttransport av exempelvis älg inte 
kan ske utan att skada områdets naturvärden. 
 
ANORDNINGAR FÖR REKREATION OCH FRILUFTSLIV 
 
Friluftsanordningar   
 
Beskrivning: Särskilda anordningar för friluftslivet saknas för närvarande. 
 
Mål:  Anläggningar för friluftsliv begränsas till att markera en stig till 

området. Tillgängligheten förbättras genom att en mindre par-
keringsplats anläggs.  

 
Åtgärder:  Inga åtgärder utförs för närvarande. Åtgärderna samordnas med 

Fjornshöjden när denna reservatsbildning fullföljts. De åtgärder 
som planeras är: En mindre parkeringsplats anordnas enligt sär-
skilt avtal i anslutning till Skepptjärnvägen. P-skylt och enkel in-
formationstavla uppsättes. Vägvisning från parkeringen till re-
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servatet uppsättes. En stig markeras och iordningställs enligt 
svensk standard för leder i låglandsterräng.   

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

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

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

 
Utmärkning av naturreservatets gräns 
 
Utmärkning skall utföras enligt svensk standard (SIS 031522), och enligt na-
turvårdsverkets anvisningar. 
 
TILLSYN 
 
Naturvårdsförvaltaren skall utöva fortlöpande tillsyn av reservatet. För upp-
giftens utförande bör lokal tillsynsman eller motsvarande engageras. 
 
DOKUMENTATION 
 
Naturvårdsförvaltaren skall årligen dokumentera utförda åtgärder, kostnader 
för och finansiering av verksamheten. 
 
Vidare skall naturvårdsförvaltaren ansvara för att naturvetenskaplig dokumen-
tation utförs. Ett särskilt program tas fram för att dokumentera vegetationens 
utveckling i området och de vedlevande evertebraterna. Under 1996 fångades 
skalbaggar på brandskadad tall i områdets norra del. Denna studie bör följas 
upp och utvidgas till andra delar av brandfältet. En studie över områdets få-
gelfaunan bör genomföras snarast.  
 
FINANSIERING AV NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN 
 
Bedömning av åtgärdsbehov och kostnader för naturvårdsförvaltningen för 
perioden 1998-2008 framgår av bilaga 3.2. 
 
Staten bekostar restaureringsåtgärderna på skogsmarken, utmärkning av re-
servatets gränser, iordningställande av parkeringsplats och vandringsled, in-
formationstavla och vägvisning samt tillsyn, löpande underhåll och grund-
läggande dokumentation. 
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Fel! Okänt växelargument. 

 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post 
Länsstyrelsen Värmland Våxnäsgatan 5-7 054-19 70 00 (växel)   
651 86 KARLSTAD  054-19 74 73 (direkt) 054-19 77 00 eva.rudander@s.lst.se (direkt) 

 
 
UTREDNING ÖVER KOSTADERNA FÖR NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN 
(undantag från fastställelse enligt 9 § naturvårdsförordningen). 
 
Typ av åtgärd Arbetskraftsbehov Investeringsbehov

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

Gränsmarkering 3 1 3 1
P-plats 2 1 3
Informationstavla 2 1 2
Vägvisning, skyltning 1 0 3
Stig till reservatsgräns 2 2 1 1
Åtgärder i skogsbestånd 5 3
Tillsyn 10 10 5 5
Informationsmaterial 15 1
Dokumentation 10 10 5 5
Biologisk inventering 15 7
Summa 35 25 55 20  
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Fel! Okänt växelargument. 

 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post 
Länsstyrelsen Värmland Våxnäsgatan 5-7 054-19 70 00 (växel)   
651 86 KARLSTAD  054-19 74 73 (direkt) 054-19 77 00 evaru@s.lst.se (direkt) 

Miljöenheten 
Eva Rudander 

 

 
 
FÖRTECKNING ÖVER FASTIGHETER OCH FASTIGHETSÄGARE  
 
Håltebyn 1:40 Elsa Kroksén 
 Prästgårdsvägen 2 
 672 32 ÅRJÄNG 
 
Håltebyn 1:150 Staten Naturvårdsverket 
 
 
  
ÖVRIGA INTRESSEN 
 
Håltebyns jaktvårdsområdesförening Bruno Norén 
 Björkebol, Kantenborg 
 672 93 ÅRJÄNG 
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Fel! Okänt växelargument. 

 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post 
Länsstyrelsen Värmland Våxnäsgatan 5-7 054-19 70 00 (växel)   
651 86 KARLSTAD  054-19 74 73 (direkt) 054-19 77 00 evaru@s.lst.se (direkt) 

 
REGISTERUPPGIFTER 

 
Namn  Naturreservatet Håltebyns brandfält 

 
Kommun Årjäng 

 
Läge Ca 6,5 km NO Karlanda kyrka. I höjdområdet 

omedelbart väster om Håltebyn. 
 

Kartblad Topografiska kartbladet 11B Koppom SV/SO. 
Ekonomiska kartbladen 11B 2h och 11B 2i. 
 

Gräns Enligt beslutskartan bilaga 2. Gränsen utgör 
innerkanten av kartans punktstreckade linje. 
 

Fastigheter och fastighets-
ägare 

Se bilaga 5. 
 
 

Naturvårdsförvaltare Länsstyrelsen i Värmlands län 
 

Area Ca 26 ha landareal. 
 

Naturtyp 9010 västlig taiga  
  

Landskapstyp Gränsområde mellan sprickdalslandskap och 
vågig bergkullterräng. 
 

Naturgeografisk region 28b Sydligt boreala kuperade områden  
 

Skyddsmotiv Zoologiska, botaniska, allmän ekologiska 
 

Skyddsföreskrift Indispensabla totala: A1 - A11, C1 - C11 
Indispensabla partiella: - 
Dispensabla: C12 - C13 
 

Skyddsföreskrifter produk-
tiv skogsmark 

A1, A11 
 

Befintliga anläggningar saknas 
 

Planerade anläggningar P-plats, informationstavla, stig och vägvisning 
till reservatets gräns. 

Inventeringar, övrig doku-
mentation 

Bohlin, J. 1993; Naturreservat på landskapseko-
logisk grund - en artbaserad metodstudie om 
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förhållandet mellan reservatsstorlek och natur-
vårdsnytta. 
 
Fotodokumentetion; Arbetsmaterial länsstyrel-
sen. 

 




