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Uppgifter om naturreservatet 
 
Namn: Kesebotten  
 
Kommun: Årjäng 
 
Fastigheter och 
fastighetsägare: Se bilaga 4 
 
Läge: Ca 12 km NNV Karlanda kyrka. Vid sjöarna 

Mögsjön och Yxnetjärn. 
 
Karta: Topografiska kartbladet 11B SV/SO 
 Ekonomiska kartbladet 11B 2g och 11B 2h 
 
Areal: Ca 192 ha (landareal)  
 
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. 
 
Naturreservatet namn skall vara Kesebotten. 
 
Ändamålet med naturreservatet är att bevara ett exempel på skogslandskapets 
mångfald av biotoper, arter och genetiska variationer inom arter genom att 
bevara en sydlig utlöpare av taigan i form av en lövbränna i sent successions-
stadium med inslag av sumpskog, våtmarker och lövträdsrika bergbranter 
samt att utveckla kringliggande skogsmark till naturskogsliknande förhållan-
den. Det innebär att en gynnsam livsmiljö för arter knutna till dessa miljöer 
bibehålls, i sammanhanget är död ved och gamla lövträd mycket viktiga in-
slag. Vidare innebär det att branden åter införs som föryngrare av skogen och 
nyskapare av död ved för att gynna arter knutna till nydöda brända träd, död 
ved och bränd mark. Att restaurera till naturskogsliknande förhållanden inne-
bär också att förrådet av död ved i alla former skall ökas liksom andelen gam-
la träd och grova träd samt att en utveckling av flerskiktade och olikåldriga 
bestånd med luckor i krontaket skall gynnas. Skyddet av området är viktigt 
för att nå framgång med att bevara och restaurera västlig taiga på landskaps- 
nivå.  
 
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 att nedan angivna 
föreskrifter ska gälla. 
 
A.   Föreskrifter med stöd av 8 § naturvårdslagen om inskränkningar i 

markägarens och annan sakägares rätt att förfoga över fastigheter 
inom naturreservatet                                       

 
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet 

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

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

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

 
6.  uppföra stängsel eller annan hägnad, 
 
7. upplåta mark- eller vattenområde 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, 
 

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, 

randbarkning och röjning för att tillgodose ändamålet med reserva-
tet, i enlighet med fastställd skötselplan, daterad 1998-11-11. 

 
C.   Föreskrifter med stöd av 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten 

har att iakttaga inom reservatet. (Föreskrifterna gäller även mark-
ägaren och innehavare av särskild rätt.)       

 
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet 
att 
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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,  
 
3.  framföra fordon eller rida, 
 
Punkt C1 och C2 utgör inte hinder för utövande av jakt som är tillåten 
enligt A10 ovan. Föreskriften C3 utgör inte hinder för terrängtransport av 
fälld älg förutsatt att spårbildning ej sker. Detta förutsätter att fordon med 
lågt marktryck används och lämpligt körstråk för uttransport väljs. 
 
4.    insamla evertebrater, t ex skalbaggar och landmollusker, 
 
5.    bryta kvistar eller grenar, skada eller borttaga träd och buskar, inklu-

sive död ved såsom lågor, torrträd och torra grenar, 
 
6.    plocka eller gräva upp växter, gäller såväl kärlväxter som mossor, 

lavar och vedsvampar, 
 
7.    göra upp eld, 
 
8.    skada eller borttaga naturföremål eller ytbildning eller skada mark-

täcket, 
 
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                     
 
Länsstyrelsen beslutar att fastställa bifogad skötselplan (bilaga 3). Fast-
ställelsen omfattar inte P-platsen och stigen som ligger utanför reservats-
gränsen. För dessa tecknas separat avtal. Fastställelsen omfattar inte hel-
ler den ekonomiska utredningen bilaga 3.3 
 

Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag författningen utkommit 
från trycket i länets författningssamlinger. 
 ______________________ 
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Länsstyrelsen beslutar utse länsstyrelsen att vara naturvårdsförvaltare. 
 
 
Grund för beslut 
 
Beskrivning av ”storområdet” 
 
Kesebotten är en del av ett större skogslandskap som i naturvårdssamman-
hang går under benämningen Fjornshöjden. I detta ”storområde” är landska-
pet mycket kuperat, och karaktäriseras av långsmala sprickdalar i N - S-lig till 
NO - SV-lig riktning med mellanliggande höjdryggar, vars krön utgör delar 
av ett äldre peneplan. De enskilda höjdryggarna har en söndersprucken yta 
med gott om svackor, lodytor och små bergknallar. Sprickdalarna 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 Sydvästskandinaviska 
berggrundsprovinsens västra gnejssegment. Bergarterna utgörs främst av to-
naliter och granodioriter av Åmålstyp med stråk av migmatiserade bergarter 
och gångar av pegmatit och granit. Även röda och grå, vanligen förgnejsade,  
graniter förekommer. Berggrunden överlagras av ett som regel tunt jordtäcke 
av sandig-moig morän. Högsta kustlinjen i trakten ligger ca 185 m ö h.  
 
Av de ca 600 ha gammal skog som finns inom storområdet Fjornshöjden är 
ungefär hälften naturskogsartad. Den karaktäriseras av 10 - 30 % inslag av 
gamla lövträd, som under sig har en tät och likårig självgallrande granskog. 
Bristen på riktigt gamla och grova tallar tyder på att skogarna utsatts för en 
tidigare påverkan av skogsbruk. Brandljud, kolrester i markskiktet, ett tunt 
lätt uttorkat markskikt och lövrika gamla naturskogsbestånd indikerar ett 
landskap som präglats av brand. Brandrefugiernas andel av landskapet har 
troligen varit mycket begränsad.  Brandfrekvensen har varierat, men vid Hå-
levattnet fanns fyra övervallningar efter tidigare bränder på en 175-årig tall.  
 
”Storområdet” bedöms ha en rik barrskogsfågelfauna med god representation 
av lövträdsgynnade arter. Samtliga i Sverige förekommande arter av hack-
spettar finns här. Av de arter som upptagits i EU´s fågeldirektivet har tre ugg-
lor liksom våra tre skogshöns noterats. 
 
Beskrivning av naturreservatet 
 
Reservatsområdet ligger mellan 190 och 285 m ö h. Centralt genom området 
sträcker sig en sprickdal, som upptas av de långsmala sjöarna Mögsjön och 
Yxnetjärn. Från Yxnetjärn rinner en mindre bäck åt NNV ner till Mossjöäl-
ven. Mögsjön avvattnas åt två håll dels söderut via Åkertjärn till Kroksälven, 
dels västerut genom små våtmarker, sumpskogar och mossar ner till Mossjö-
älven. Längs med bäcken och våtmarkerna finns gott om lodytor. I öster be-
gränsas området av ett myrstråk och en större mosse ligger inom reservatet.   
 
Merparten av reservatets äldre fastmarksskog är lövbränna i sent successions-
stadium med dominans av gran. På mossar och mossepartier efter sjöar och 
vattendrag dominerar tall med inlag av enstaka björk och gran. Kärr och 
sumpskogar utgörs mestadels av lövsumpskogar med björk och klibbal och ett 
varierat inslag av gran. Död ved både av barr- och lövträd förekommer gans-
ka rikligt, men frekvensen av de grövsta torrträden och de övervuxna lågorna 
är låg. Detta kan tolkas som ett brott i kontinuiteten, som troligtvis orsakats 
av en mycket kraftig brand eller av skogsbruk. Inom området finns även läm-
ningar efter gamla sätrar.    
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De största naturvärdena i reservatet är knutna till de lövrika gamla skogsbe-
stånden. Kesebotten hyser den största sammanhängande arealen naturskogsar-
tad skog i storområdet. Här finns en koncentration av ”rödlistade ” arter, som 
föredrar fuktiga och skuggiga miljöer, varav många indikerar lång skoglig 
kontinuitet. Området karaktäriseras av ett artrikt bladlavsamhälle med riklig 
förekomst av västlig njurlav, lunglav och skrovellav. Här finns också rödlis-
tade arter som grynig gelélav och blylav. Även arter för vilka Sverige har ett 
ansvar i ett internationellt perspektiv förekommer. Mossjöälven är lek- och 
uppväxt- område för en lokal stam av storöring. I de naturskogsartade bestån-
den väster om Mögsjön har fyra hänsynskrävande arter av vedlevande skal-
baggar hittats. Delar av Kesebotten har varit föremål för mer eller mindre 
omfattande skogsbruksåtgärder, och ca 80 ha upptas av kalmark, yngre barr-
bestånd och äldre produktionsskogar. Grovt löv och frötall har lämnats på en 
del av hyggesmarken. Några bestånd med lövrik 80 - 90-årig skog har fläck-
vis utsatts för viss gallring och plockhuggning, men har trots detta kvar en 
hög lövandel och en del av de strukturer som kännetecknar naturliga skogar.  
 
Bakgrund och ärendets beredning 
 
I samband med Naturskyddsföreningens inventering av vitryggig hackspett 
uppmärksammades att skogsområdet mellan Mossjöälven och Håltebyn inne-
höll många värdefulla skogsmiljöer. I september 1992 besöktes området väs-
ter om Mögsjön av företrädare för projekt vitryggig hackspett, naturvårdsver-
ket, skogsvårdsstyrelsen och länsstyrelsen. Bevarandearbetet i skogslandska-
pet var då på väg in i en ny fas. Naturvårdsbiologisk forskning pekade på att 
stora förändringar måste till för att behålla ett ur naturvårdssynpunkt funktio-
nellt skogslandskap. Nya stora skogsreservat måste avsättas i södra och mel-
lersta Sverige. Eftersom stora sammanhängande naturskogar i stort sett sak-
nades i denna region måste reservatsarbetet även omfatta biotoprestaurering. I 
Kesebotten fanns stora sammanhängande områden med sena successionssta-
dier av brandpräglade skogar och även i Håltebyn fanns gamla lövbrännor 
med grov asp, och på hyggena har mycket asp sparats. Området bedömdes i 
sin helhet ha stora kvaliteter.  
 
Naturvårdsverket beviljade anslag till en artbaserad metodstudie om naturre-
servat på landskapsekologisk grund, förhållandet mellan reservatsstorlek och 
naturvårdsnytta, som genomfördes under 1993. En av slutsatserna från me-
todstudien var att ca 1000 ha troligen var en minimiareal för långsiktigt bibe-
hållande av ett brandpräglat skogslandskaps funktioner och kvaliteter. Vid en 
minskning av arealen till 600 - 700 ha utkristalliserades två separata reser-
vatsområden inom studieområdet. Det ena runt Mögsjön i Kesebottens hem-
man och det andra ”Fjornshöjden” inom Håltebyns hemman. Även denna 
areal gav möjligheter att genomföra naturvårdsinriktade bränningar och där-
med satsa på mer än ett strikt artbevarande.  
 
Den 27 april 1993 inlämnades en avverkningsanmälan för ett 2,2 ha stort om-
råde på fastigheten Kesebotten 1:45. Den 1 juli 1993 tog länsstyrelsen ett be-
slut om interimistiskt reservat på 28 ha inom denna fastighet. Förhandlingar 
om reservatsbildning inleddes med markägarna genom lantmäteriet i Karl-
stad, numera Svensk Fastighetsvärdering AB och den 1 november 1994 teck-
nades avtal om intrångsersättning. 
 
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 
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LRF-ombud. Förhandlingar har successivt inletts med markägarna genom 
lantmäteriet i Karlstad, numera Svensk Fastighetsvärdering AB.  
 
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 Kesebotten 
kommer att säkerställas som naturreservat. 
 
Naturvårdspolitiken inom EU regleras i huvudsak av direktiven om bevaran-
de av vilda fåglar (fågeldirektivet) och om bevarande av livsmiljöer samt vil-
da djur och växter (art- och habitatdirektivet). Områden som enligt art- och 
habitatdirektivet innehåller naturtyper eller arter av intresse för gemenska-
penska ska skyddas. Dessa benämns SCI-områden och ska tillsammans med 
de områden som medlemsstaterna klassificerat som särskilda skyddsområden 
enligt fågeldirektivet, SPA-områden, ingå i ett sammanhängande europeiskt 
ekologiskt nätverk benämnt Natura 2000. Reservatsområdet Kesebotten 
kommer att föreslås ingå i Natura 2000 som både SCI- och SPA-område. Om-
rådet utgörs av västlig taiga (habitat 9010) och av öppna svagt välvda mossar, 
fattiga och intermediära kärr och gungflyn (habitat 7140). 
 
1998-04-02 höll länsstyrelsen efter önskemål från sakägarna ett nytt informa-
tionmöte. På mötet diskuterades ett preliminärt förslag till naturreservat. 
Framförda synpunkter föranledde vissa ändringar i förslaget. 1998-05-07 
skickade länsstyrelsen ut förslag till beslut och skötselplan. Med stöd av 11 § 
naturvårdsförordningen förelades sakägarna att framföra erinran mot försla-
get. Erinran har framförts från ägarna till fastigheten Kesebotten 1:24 med 
hänvisning till för låg ersättningsnivå för deras fastighet. Erinran har också 
framförts från markägare och jakträttsinnehavare mot förbud att röja pass.  
Vad som har framförts föranleder inte någon ändring i ställningstagandet från 
länsstyrelsens sida om bildande av naturreservat. 
 
Avtal om intrångsersättning är under påtecknande för fastigheten Kesebotten 
1:45. Ägarna till fastigheten Kesebotten 1:24 har uppgett att de kan godta en 
reservatsbildning om de kan erbjudas lämplig ersättningsmark. Försök att 
hitta lämplig fastighet för ändamålet pågår. I övrigt är markåtkomsten säkrad 
inom reservatet. Länsstyrelsen har hört Årjängs kommun, Skogsvårdsstyrel-
sen och Naturvårdsverket enligt 43 § naturvårdslagen och 28 § naturvårdsför-
ordningen. Ärendet har även skickats för synpunkter till den ideella naturvår-
den och till fastighetsägaren på vars mark länsstyrelsen förhandlar om att få 
anvisa stig till reservatet och anordna P-plats. 
 
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.  
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SNF, länsförbundet i Värmland 
Wermlands Ornitologiska Förening 
PLAN 
Reservatspärm 
Naturvårdsregistret 
Värmlands läns författningssamlingar 
ER 
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Miljöenheten 
Eva Rudander 

 

 
SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET KESEBOTTEN, ÅRJÄNGS KOMMUN 
 
Skötselplanen omfattar denna textdel, bifogad karta och ekonomisk utred-
ning. Skötselplanen ska revideras vart tionde år. Erfarenheter från naturvårds-
förvaltningen eller naturvårdsbiologisk forskning kan påkalla en tidigare revi-
sion.  
 
SYFTET MED NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN 
 
 Att bevara områdets naturskogar och naturskogsartade skogar, våtmarker, 

sjöar och vattendrag så att deras förutsättningar att hysa ett rikt och för     
biotoperna specialiserat växt- och djurliv kan bestå.  

  
 Att genom brand och andra åtgärder restaurera de skogsbrukade delarna så 

att artsammansättning, åldersvariationer, strukturer,  ekologiska funktioner 
och processer som tillhör denna del av taigans naturliga skogsekosystem 
långsiktigt återskapas. 

 
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 tre skötselområden med avseende på hävd av sko-
gen, se skötselplanekartan bilaga 3.1. Skötselåtgärder inom respektive sköt-
selområde ska anpassas i tid och planeras med hänsyn till andra åtgärder inom 
angränsande skötselområden eller naturliga processer, t.ex. brand eller omfat-
tande stormfällning. 
 
Skötselområde 1: 
 
Beskrivning: Naturskogsartad brandpräglad barrblandskog, med ett stort in-

slag av grova lövträd, framförallt grov asp. Öster om Mögsjön 
dominerar en 130-årig granskog med ett inslag av 10 % tall och 
5 % lövträd. Väster om Mögsjön är skogsbilden mer varierad, 
och terrängen präglas av smala sprickdalar och lodytor. I anslut-
ning till dessa finns ofta små sumpskogar, kärr och mossar. Be-
ståndsåldrarna varierar mellan 85 och 110 år och lövträdsande-
len är 10 - 30 %. Inslaget av tall är högre och mer varierat och 
framför allt i den nordvästra och västra delen med mycket berg-
marker finns tallskog. I den 125-åriga granskogen nordost om 
Yxnetjärn är lövandelen 15 %, även här finns lodytor och små 
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sumpskogar. Död ved förekommer ganska rikligt, men frekven-
sen av riktigt grova torrträd och övervuxna lågor är låg. 

 
Mål: Att bibehålla naturskogarnas och våtmarkernas naturliga succes-

sioner så att de arter som är knutna till biotopernas nyckelele-
ment inte försvinner. 

 
Åtgärder:  Inga åtgärder under 10-årsperioden. 
 
Skötselområde 2: 
 
Beskrivning: 80 - 90-årig barrblandskog, som utvecklats naturligt efter brand. 

Området är ganska bergigt med lodytor och små sprickdalar 
framförallt i den västra delen, varför tallen dominerar skogsbil-
den. Granen tar över på marker med tjockare jordtäcke och på 
fuktiga marker. Asp förekommer rikligt i bergbranter och här 
och var i området finns täta aspgrupper, lövträdsandelen är 10 -
20 %. Mindre arealer har påverkats av skogsbruksåtgärder så-
som gallring eller plockhuggning. Detta har resulterat i små 
barrdominerade enskiktade skogsavsnitt med brist på död ved 
och lövträd. Invid Mossjöälven finns ett mindre bestånd med 
115-årig gransumpskog med inslag av al, lövträdsandelen är här 
ca 5%. 

 
Mål: Att bibehålla naturskogarnas och våtmarkernas naturliga succes-

sioner så att de arter som är knutna till biotopernas nyckelele-
ment inte försvinner. I de skogsbrukade delarna av skötselområ-
det ska målet vara att öka andelen lövträd och förrådet av död 
ved i olika former samt att få en mer naturlig struktur i skogen. 
Målet är att på frisk och torr mark höja lövandelen till 20 %. I 
den något äldre sumpskogen ska målet i första hand vara att öka 
andelen död ved. Där tekniska förutsättningar finns att bränna 
små begränsade bestånd ska branden som restaureringsform an-
vändas. Efter åtgärd ska området i sin helhet lämnas för fri ut-
veckling.  

 
Åtgärder: Åtgärdsbehovet i området är begränsat och inriktas i huvudsak 

på att nyskapa död stående ved av barrträd. Ca 5 - 10 träd åtgär-
das per hektar. Välj i första hand granar, som konkurrerar med 
lövträden. Träden försvagas genom att en huggrand görs i bar-
ken på ca 1/3 av stamomkretsen (en estetiskt mer tilltalande me-
tod att slå barken runt trädet kan även användas). Åtgärden kan 
kompletteras med nytillverkning av högstubbar (sprängning) el-
ler bränning  av mindre områden som är kraftigt påverkade av 
skogsbruksåtgärder.  

 
Begränsade ytor ska åtgärdas vid varje tillfälle. Åtgärden uppre-
pas med några års intervall. 

  
Skötselområde 3: 
 
Beskrivning: Skötselområde 3 innefattar skogsmark, där ett omfattande 

skogsbruk bedrivits Skogsbestånden har delats upp i 3a och 3b 
med avseende på ålder. En större mosse ligger inom området 
liksom en del små delvis skogsklädda våtmarker 3c. 
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 Område 3a: kalmark, ungskog och medelårig skog (0 - ca 65 år). 
Bestånden är helt barrdominerade och andelen lövträd uppgår 
endast på mycket begränsade arealer till 10 - 20 %. Överstånda-
re av tall förekommer på drygt halva arealen, och väst om Mög-
sjön har även grova lövträd sparats. 

  
 Område 3b: äldre genomgallrad barrblandskog. Drygt 9 ha be-

står av 125-årig granskog med ett inslag av 5 - 10 % tall och 5 % 
lövträd. Övriga bestånd utgörs av ytmässigt små, 80 - 100-åriga 
grandominerade barrbestånd där lövet har gallrats bort. 

 
Mål 3a: Målet för skötseln på den torra och friska marken är att nyskapa 

brännor. Brandfälten ska lämnas utan åtgärder och ett brand-
präglat skogsekosystem ska få utvecklas fritt. På mark som av 
tekniska skäl är olämplig att bränna skall befintliga lövträd gyn-
nas för att långsiktigt öka lövträdsandelen. 

 
Åtgärder 3a: Området brännes. Brandfältet ska planeras så att medelåriga och 

äldre lövträd liksom frötallar i stor utsträckning överlever bran-
den och kan komma att ingå i den framtida skogen. I områden 
som är tekniskt omöjliga att bränna restaureras de yngre bestån-
den genom upprepad röjning av barrträd för att utveckla lövrika 
bestånd. I de medelåriga bestånden ökas lövandelen genom att 
skapa torrträd av framförallt gran. Välj i första hand granar, som 
konkurrerar med lövträden. Träden försvagas genom att en 
huggrand görs i barken på ca 1/3 av stamomkretsen eller att de 
ringbarkas ofullständigt. 

 
Mål 3b: Målet för skötseln på den torra och friska marken är att nyskapa 

brännor. Brandfältet ska lämnas utan åtgärd och ett brandpräglat 
skogsekosystem skall få utvecklas fritt. På mark som av tekniska 
skäl är olämplig att bränna skall målet vara att öka förrådet av 
död ved i olika former och att skapa en mer naturlig struktur i 
skogen. 

 
Åtgärder 3b: Lämpliga områden brännes. Bränningen ska utföras så att inte 

alla träd dör momentant utan en kontinuerlig tillförsel av ny död 
ved sker över åren. På marker som är olämpliga att bränna ska-
pas död barrved. En huggrand görs i barken på 1/3 av stamom-
kretsen för att försvaga träden (en estetiskt mer tilltalande metod 
att slå barken runt trädet kan även användas). Åtgärden kan 
kompletteras med nytillverkning av högstubbar genom spräng-
ning. Ca 5 - 10 träd åtgärdas per hektar. 

 
Mål 3c:  Våtmarker och sumpskogar ska få utvecklas fritt. 
 
Åtgärder 3c: Inga under 10-årsperioden. 
 
Kompletterande riktlinjer för skogsskötseln 
 
Frågan om det är möjligt att genomföra en brandkronologisk kartläggning av 
storområdet Fjornshöjden utreds. Därefter tas en skötselplan med brandfälts-
arealer och brandfrekvens för olika bestånd fram. Brandfältens storlek bör 
varieras, många små blandas med enstaka stora. På grund av den lilla arealen 
reservatsmark, som är tillgänglig för ändamålet är det viktigt att en skogs-
brandplanering samordnas med övriga aktörer i området. På grund av röjning, 
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gallring samt kraftig älgbetning har en brist på medelåriga lövträd uppstått. 
Fröträd, lövträd och yngre medelåriga lövrika partier är viktiga beståndsdelar 
att bygga på i restaureringsarbetet, och brandfälten ska planeras så att dessa 
kan ingå i den framtida skogen. 
 
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. I samband med 
att naturvårdsförvaltaren utför skötselåtgärder inom vissa delområden kan det 
i vissa fall finnas möjligheter att naturvårdsåtgärden är förenlig med en för-
siktig röjning av pass. Det är dock naturvårdsförvaltaren som beslutar vad 
som är förenligt med naturvårdsmålen för området och svarar för åtgärdernas 
genomförande. 
 
ANORDNINGAR FÖR REKREATION OCH FRILUFTSLIV 
 
Friluftsanordningar   
 
Beskrivning: Särskilda anordningar för friluftslivet saknas för närvarande. 

Byalaget har presenterat en karta över lämningar av sätrar och 
ett nät av säterstigar. 

 
Mål:  Anläggningar för friluftsliv begränsas till att markera en av de 

gamla säterstigarna genom området. Tillgängligheten förbättras 
genom att en mindre parkeringsplats anläggs.  

 
Åtgärder:  En mindre parkeringsplats iordningställs - enligt särskilt avtal - i 

anslutning till Mossjövägen. P-skylt uppsättes, och här placeras 
en enkel informationstavla. Ändamålsenlig vägvisning till reser-
vatet uppsättes. Säterstigen 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. 
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DOKUMENTATION 
 
Naturvårdsförvaltaren skall ta fram ett program för uppföljning av skötselåt-
gärderna samt årligen dokumentera utförda åtgärder, kostnader för och finan-
siering av verksamheten. 
 
Vidare skall naturvårdsförvaltaren ansvara för att naturvetenskaplig doku-
mentation utförs. En studie över områdets skogshistorik bör genomföras sna-
rast, liksom en studie av evertebrater och fågelfaunan. Utförda inventeringar 
av kryptogamer och svampar bör följas upp.   
 
FINANSIERING AV NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN 
 
Beräknade 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 säterstig, informa-
tionstavla och vägvisning samt tillsyn, löpande underhåll och grundläggande 
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 10 1 6 1
P-plats 1 1
Informationstavla 2 1 2
Vägvisning, skyltning 2 1 3
Stigar 10 2 3 1
Bränning 20 20 30 30
Restaurering av skogsbestånd 20 10 5 3
Tillsyn 15 15
Informationsmaterial 5 15
Dokumentation 10 10 5 5
Brandkronologisk kartläggning 10
Biologisk inventering 10 10
Summa 95 60 90 50  
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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) 

Miljöenheten 
 

 

FÖRTECKNING ÖVER FASTIGHETER OCH FASTIGHETSÄGARE INOM KESEBOTTENS  

NATURRESERVAT, ÅRJÄNGS KOMMUN. 
 
Kesebotten 1:14 Svea Strömner 
 Holmerud, Tallbacken 
 672 94 ÅRJÄNG 
  
 Signe Quist 
 Smedgatan 15 
 662 34 ÅRJÄNG 
 
 Margit Juliusson 
 Kyrkobyn, Näset 
 670 10 TÖCKSFORS 
 
 Albert Thorängen 
 Vrängebol, Kollerud 3 
 672 93 Årjäng 
 
 Rickard Thorängen 
 Kjesebotten, Lösethore 
 672 93 ÅRJÄNG 
 
 Nils Herbert Thorängens dödsbo 
 Strand 
 672 00 Årjäng 
 
Kesebotten 1:24 Per Olsson 
 Kroken, Nordstuga 
 672 94 ÅRJÄNG 
 
 Thomas Olsson 
 Kroken, Gärdet 
 672 94 ÅRJÄNG 
 
Kesebotten 1:45 Per-Ove Thorängen 
 Birgit Thorängen 
 Kjesebotten, Thore 1 
 672 93 ÅRJÄNG 
 
Kjesebotten 1:54  Staten  
 
 
ÖVRIGA INTRESSEN 
 
Kjesebottens jaktvårdsområdesförening Sven Olsson 
  Hämnäs, Talltorpet 
  672 93 ÅRJÄNG 
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Jaktarrenden på Kjesebotten 1:54: 
delen ”tidigare 1:19” Olof Olsson 
  Kjesebotten, Farmen 
  672 93 ÅRJÄNG 
 
delen ”tidigare 1:41” Sven & Anita Olsson 
  Hämnäs, Talltorpet 
  672 93 ÅRJÄNG 
   
  Åke & Anne Jonasson 
  Töresbyn 30 
  670 10 ÅRJÄNG 
 
P-plats, stig, vägvisning: Kroken 1:54 Norske Skogsindustrier ASA 
  Börje Wingskog 
  Skogskontoret Box 17 
  670 10 TÖCKSFORS  
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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) 

Miljöenheten 
 

 

Lista över lavar, mossor och svampar inom Kesebottens naturreservat.

Vetenskapligt namn Svenskt namn Hotkategori Källa
Alectoria sarmentosa garnlav indikatorart Bohlin, 1993
Arthonia leucopellaea kattfotslav indikatorart Bohlin, 1993
A. vinosa rostfläck indikatorart Bohlin, 1993
Bryoria capillaris grå tagellav Bohlin, 1993
B. fuscescens manlav Bohlin, 1993
Calicium viride grön spiklav Bohlin, 1993
C. parvum liten spiklav indikatorart Bohlin, 1993
C. salicinum Bohlin, 1993
Chaenoteca chrysocephala grynig nållav Bohlin, 1993
C. furfuracea ärgnål Bohlin, 1993
C. gracillima brunpudrad nållav H4 Bohlin, 1993
C. trichialis grå nållav Bohlin, 1993
Cladonia parasitica dvärgbägarlav H4 Bohlin, 1993
Collema subflaccidum grynig gelélav H2 Bohlin, 1993
C. subnigrescens aspgelélav H4 Bohlin, 1993
Cetraria chlorophylla brämlav Bohlin, 1993
C. islandica islandslav Bohlin, 1993
C. pinastri (=Vulpicida pinastri) granlav Bohlin, 1993
C. sepincola gärdsgårdslav Bohlin, 1993
Degelia plumbea blylav H2 Bohlin, 1993
Evernia prunastri slånlav Bohlin, 1993
Graphis scripta skriftlav indikatorart Bohlin, 1993
Hypocenomyce scalaris flarnlav Bohlin, 1993
Hypogymnia farinacea grynig blåslav Bohlin, 1993
H. physodes blåslav Bohlin, 1993
H. tubulosa pukstocklav Bohlin, 1993
H. vittata skuggblåslav indikatorart Bohlin, 1993
Lecanactis abietina gammelgranlav indikatorart Bohlin, 1993
Leptogium saturninum skinnlav indikatorart Bohlin, 1993
Lobaria pulmonaria lunglav indikatorart Bohlin, 1993
L. scrobiculata skrovellav indikatorart Bohlin, 1993
Mycoblastus sanguinarius blodlav Bohlin, 1993
Nephroma bellum stuplav indikatorart Bohlin, 1993
N. parile bårdlav indikatorart Bohlin, 1993
N. laevigatum västlig njurlav H4 Bohlin, 1993
Pannaria pezizoides gytterlav Bohlin, 1993
Parmelia saxatilis färglav Bohlin, 1993
P. sulcata skrynkellav Bohlin, 1993
Parmeliella triptophylla korallblylav indikatorart Bohlin, 1993
Peltigera aphtosa torsklav Bohlin, 1993
P. collina grynig filtlav indikatorart Bohlin, 1993
P. praetextata fjällig filtlav indikatorart Bohlin, 1993
Pseudevernia furfuracea gällav Bohlin, 1993
Sphaerophorus globosus sprödlav Bohlin, 1993
Usnea filipendula skägglav Bohlin, 1993
U. subfloridana kort skägglav Bohlin, 1993
Neckera pennata aspfjädermossa H2 Bohlin, 1993  
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Vetenskapligt namn Svenskt namn Hotkategori Källa
Antrodia pulvinascens veckticka H3 Bohlin, 1993
A. serialis knölticka Bohlin, 1993
A. sinuosa timmerticka Bohlin, 1993
Bjerkandera adusta svedticka Bohlin, 1993
Fomes fomentarius fnöskticka Bohlin, 1993
Formitopsis pinicola klibbticka Bohlin, 1993
Ganoderma applanatum (=G. lipsiense) platticka Bohlin, 1993
Gloeophyllum sepiarium vedmussling Bohlin, 1993
Hericium coralloides koralltaggsvamp indikatorart Bohlin, 1993
Heterobasideon annosum rotticka Bohlin, 1993
Inonotus oblicuus sprängticka Bohlin, 1993
I. radiatus alticka Bohlin, 1993
I. rheades rävticka indikatorart Bohlin, 1993
Oxyprous corticola barkticka Bohlin, 1993
O. populinus lönnticka Bohlin, 1993
Phellinus chrysoloma granticka indikatorart Bohlin, 1993
P. conchatus sälgticka Bohlin, 1993
P. ferrugineofuscus ullticka H4 Bohlin, 1993
P. igniarius eldticka Bohlin, 1993
P. pini tallticka indikatorart Bohlin, 1993
P. populicola stor aspticka H4 Bohlin, 1993
P. tremulae aspticka Bohlin, 1993
P. viticola vedticka indikatorart Bohlin, 1993
Piptoporus betulinus björkticka Bohlin, 1993
Polyporus varius strumpticka Bohlin, 1993
Pycnoporus cinnabarinus cinnoberticka Bohlin, 1993
Schizopora paradoxa klyvporing Bohlin, 1993
Trametes hirsuta borstticka Bohlin, 1993
T. zonatella zonticka Bohlin, 1993
Trichaptum abietum violticka Bohlin, 1993  
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Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post 
Länsstyrelsen Värmland Våxnäsgatan 5-7 054-19 70 00 (växel)   
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REGISTERUPPGIFTER 

 
Namn  Naturreservatet Kesebotten 

 
Kommun Årjäng 

 
Läge Ca 12 km NNV Karlanda kyrka. Vid Mögsjön 

och Yxnetjärn. 
 

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

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 192 ha landareal. 
 

Naturtyp 9010 västlig taiga  
7140 öppna svagt välvda mossar, fattiga och 
intermediära kärr och gungflyn. 

  
Naturgeografisk region 28b Sydligt boreala kuperade områden  

 
Skyddsmotiv Zoologiska, botaniska, allmän ekologiska 

 
Skyddsföreskrift Indispensabla totala: A1-11, C1-11 

Indispensabla partiella 
Dispensabla: C12-13 
 

Skyddsföreskrifter produk-
tiv skogsmark 

A1, A11 
 
 

Befintliga anläggningar saknas 
 

Planerade anläggningar P-plats, informationstavla, stig och vägvisning. 
 

Inventeringar, övrig doku-
mentation 

Bengtsson,1986; Underlag till länsplan för vit-
ryggig hackspett (arbetsmaterial). /SVS. 
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Jansson, T. /Kaapanen, L. 1987; Naturvårdsin-
ventering av Årjängs kommun. 
 
Vitryggig hackspett i Värmlands län,  Prelimi-
när länsplan för bevarande av arten och dess 
biotop (arbetsmaterial), 1989. /SVS 
.  
Westerberg 1990/91; Inventeringsprotokoll 
vitryggig hackspett. (arbetsmaterial). /SOF, 
SNF 
 
Bohlin, J. 1993; Naturreservat på landskapseko-
logisk grund - en artbaserad metodstudie om 
förhållandet mellan reservatsstorlek och natur-
vårdsnytta. 
 
Wikars, L-O. 1993; Rapport från inventerings-
resa i Värmland. Stencil. 
 
Gran 1995; Nyckelbiotopinventering (arbets-
material) /SVS  
 

 




