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Postadress Besöksadress Telefon Telefax Enhetens e-postadress 

Länsstyrelsen Värmland Våxnäsgatan 5-7 054-19 70 00 (växel)  054-19 70 90 miljo@s.lst.se 

651 86  KARLSTAD  054-19 70 68 (direkt) 

Bildande av naturreservatet Låssbyn, Årjängs kommun 

Länsstyrelsens beslut 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) att förklara det 
område som avgränsats på bifogad karta, bilaga 1, som naturreservat. Reservatets gränser 
utmärks i fält efter inmätning/förrättning av Lantmäteriet. 
 
Reservatets namn skall vara naturreservatet Låssbyn. 

Uppgifter om naturreservatet 

Namn Låssbyn 
Kommun Årjäng 
Lägesbeskrivning 7 km sydväst om Töcksfors tätort 
Församling/Socken Västra Fågelvik 
Topografisk karta 11B SV och 10B NV 
Ekonomisk karta 11B0e och 10B9e 
Naturgeografisk region 21a 
Fastigheter Låssbyn 1:74, 1:75 och 1:86 
Areal 67 hektar 
Förvaltare Länsstyrelsen 

Syftet med reservatet 

Syftet med naturreservatet Låssbyn är att vårda och bevara områdets lövträdsrika barrnaturskog 
så att gynnsam bevarandestatus bibehålls för livsmiljön. En viktig del i bibehållandet av 
livsmiljön, och de arter som förekommer där, är att det här kontinuerligt ska finnas gammal skog 
med en god förekomst av död ved och en hög andel lövträd.   

Skälen för beslutet 

Enligt riksdagens beslut om miljömålet ”Levande skogar”, delmål 1 skall 400 000 hektar 
produktiv skogsmark med höga naturvärden skyddas som naturreservat mellan 1998-2010. 
Bildandet av naturreservatet Låssbyn är ett led i arbete för att uppnå miljömålet. De gamla 
grandominerade skogarna i naturreservatet är, genom begränsad påverkan av sentida skogsbruk, 
naturskogsartade med gott om död ved och en hög andel lövträd som asp och björk. De 
kvaliteterna innebär att här finns livsmiljöer för rödlistade och hotade arter, samt goda 
förutsättningar för deras långsiktiga fortlevnad i området. Då bevarandet av områdets biologiska 
kvaliteter bygger på att inget skogsbruk bedrivs framledes har skyddsformen naturreservat 
bedömts som mest lämplig eftersom det ger möjlighet för staten att ersätta markägarna för det 
intrång i pågående markanvändning som ett långsiktigt skydd innebär. 
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För att de värden som finns i naturreservatet skall få ett långsiktigt skydd, och för att syftet med skyddet 
skall uppnås, behöver de föreskrifter som anges under  rubriken ”Föreskrifter” gälla i reservatet. Den 
inskränkning i markägarnas rätt, som bildande av reservatet innebär, anses inte gå längre än vad som 
krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses. Länsstyrelsens ställningstagande i denna del har 
skett med tillämpning av proportionalitetsprincipen. 

Reservatsföreskrifter 

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

A. Föreskrifter enligt  7 kap. 5 § miljöbalken  om inskränkningar i den rätt att använda mark- 
och vattenområden som behövs för att uppnå syftet med reservatet..  

Utöver vad som annars gäller i lagar och författningar är det i naturreservatet förbjudet att: 
1. bedriva någon form av skogsbruk eller vedtäkt,  
2. bedriva täkt och annan verksamhet som förändrar områdets ytformer som att schakta, tippa, 

gräva, dika eller anordna upplag 
3. anlägga luftledning, 
4. uppföra ny byggnad, mast, antenn eller annan anläggning 
5. bedriva markförbättringsåtgärd som kalkning eller gödsling i området, 

B. Föreskrifter enligt  7 kap. 6§ miljöbalken om .förpliktelser för ägare och innehavare av 
särskild rätt till fastigheter att tåla visst intrång. Ägare och innehavare av särskild rätt skall 
tåla att följande anordningar utförs och att följande åtgärder vidtas 

  
1. gränsmarkering av och information om reservatet 
2. markerad led genom reservatet 
3. undersökningar av markslag, landskapselement, växt- och djursamhällen samt arter som ett 

led i uppföljningen av syfte och mål med reservatet 

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap. 30§ miljöbalken om rätten att färdas och vistas i, samt om 
ordningen i övrigt inom  reservatet (gäller även markägare och innehavare av särskild rätt).  

Utöver vad som annars gäller i lagar och författningar är det i naturreservatet förbjudet att: 
1. insamla evertebrater, t ex skalbaggar och landmollusker, 
2. samla in mossor, lavar och vedsvampar, 
3. skada eller borttaga träd och buskar, inklusive död ved såsom lågor, torrträd och torra grenar, 
4. utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att i näringssyfte organiserat utnyttja området, 

samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra 
naturvetenskapliga eller andra undersökningar 

 
Ovanstående föreskrifter utgör inte hinder för förvaltaren att genomföra de åtgärder som 
erfordras för reservatets vård och skötsel. 
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Ordningsföreskrifternas ikraftträdande 
Ordningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken träder ikraft tre veckor efter den dag 
författningen utkommit från trycket i länets författningssamling. 

Fastställelse av skötselplan 

Med stöd av 3 § förordning om områdesskydd enligt miljöbalken (SFS 1998:1252) fastställer 
länsstyrelsen bifogad skötselplan.  

Ärendets beredning 

Reservatsbildningen aktualiserades på försommaren 1998 i samband med en utredning om 
byggande av en ny skogsbilväg från E18 och söderut. Genom Skogsvårdsstyrelsens 
nyckelbiotopsinventering fanns kännedom om många skogbestånd med höga naturvärden inom 
det område som berördes av den planerade vägen. Skogsvårdsstyrelsen informerade 
Länsstyrelsen om den planerade vägen, och myndigheterna tog gemensamt upp en diskussion 
med den vägkommitté som höll i vägplaneringen om möjligheten att skydda några av de 
värdefulla skogsområdena i form av naturreservat eller biotopskydd. Efter mycket diskuterande 
fram och tillbaka mellan Skogsvårdsstyrelsen, Länsstyrelsen, den lokala Vägkommitén och 
Naturvårdsverket gjordes en extra utredning om en mer ”naturvänlig” vägdragning. Av olika 
anledning skrinlades så småningom planerna på en ny väg genom området. 
 
Den 23-25 september 1998 höll Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen tre möten i Västra 
Fågelviks församlingshem för de markägare som berördes av förslag på två naturreservat – 
Låssbyn och Öjersbyn.. Med på mötet fanns också representanter från Svefa AB. Efter 
informationsmötena kontaktades berörda markägare av Svefa för att påbörja arbetet med 
värdering och förhandling. Tyvärr drog det arbetet ut på tiden varför några markägare i januari 
2000 framförde kritik mot den långsamma processen.  Arbetet med värdering av fastigheterna 
påskyndades därefter, men de efterföljande förhandlingarna har av olika anledning tagit lång tid. 
Fortfarande återstår frågan om ersättning för fastigheterna Låssbyn 1:74 och 1:75.  
 
Eftersom flera av de berörda markägarna framförde önskemål om bytesmark köptes två 
fastigheter strax söder om de aktuella reservatsområdena. Delar av den ena fastigheten har 
nyttjats som bytesmark, men intresset för resterande delar av bytesmarken har varit mycket 
begränsat. 

Synpunkter från remissinstanserna 

Från ägarna till fastigheten Låssbyn 1:75 framförs erinran mot reservatsbildningen i huvudsak 
därför att processen kring markåtkomst- och ersättningsfrågor tagit så lång tid.  
Wermlands Ornitologiska förening och Värmlands Botaniska förening tillstyrker bildandet av 
naturreservatet.  
Västra Fågelviks viltvårdsområde vill försäkra sig om att reservatsbildningen inte kommer att 
innebära begränsningar i den jakt som bedrivs i området idag. De ifrågasätter också starkt att så 
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stora områden avsätts som naturreservat eftersom mindre områden har större acceptans hos 
markägarna.   
Ägarna till fastigheten Låssbyn 1:75 ifrågasätter likaså nödvändigheten av att så stora områden 
avsätts som naturreservat. De motsätter sig bildandet av naturreservatet, och ställer som krav, 
om beslut om reservat ändå fattas, att ersättningsmark inskaffas samt att detta skall vara klart 
innan beslut fattas. 
Årjängs kommun framhåller att det redan idag finns mycket mark i naturreservat inom 
kommunens gränser. Tillsammans med ytterligare avsättning kommer detta att påverka 
skogsbruk och arbetstillfällen inom kommunen på ett mycket negativt sätt. Kommunen anser 
vidare att någon avvägning mellan enskilda och allmänna intressen inte finns redovisad i 
förslaget till beslut.  Då inte ersättningsfrågan är löst för alla fastigheter föreslår kommunen att 
beslut om reservat enbart fattas för de delar där ersättningsfrågan är löst. 

Länsstyrelsens kommentar till inkomna synpunkter 

Påpekandet att markåtkomstprocessen tagit lång tid är en direkt följd av att det föreslagna 
naturreservatet omfattar relativt många fastigheter som var och en har flera delägare, vilket i sin 
tur bidragit till ganska långvariga förhandlingar innan avtal slutits. Att reservatsbildnings-
processen ibland tar lång tid beror också på Länsstyrelsens arbetssätt där möjligheten att nå 
resultat genom förhandlingar och överenskommelser mestadels utnyttjas till fullo, innan beslut 
om naturreservat fattas. 
 
När det gäller ifrågasättandet av områdets storlek är Länsstyrelsen medveten om den framförda 
synpunkten att mindre områden har större acceptans hos berörda markägare. När det gäller 
reservatsbildning i allmänhet, och bildandet av naturreservat vid Låssbyn i synnerhet,  finns två 
mycket starka skäl som talar för den föreslagna arealen. I Skogsvårdsstyrelsens 
nyckelbiotopsinventering pekades hela området utpekat som nyckelbiotop eller 
naturvärdesobjekt, d v s all skog i området har höga naturvärden. Dagens kunskap om 
naturvårdsbiologi och artbevarande pekar på att större områden generellt har en bättre möjlighet 
till långsiktigt bevarande av arter än små områden. Ur ett artbevarandeperspektiv är 67 hektar 
inte ett speciellt stort område när det gäller den typ av skog som finns i det föreslagna reservatet. 
 
När det gäller frågan om avvägning mellan enskilda och allmänna intressen redovisar 
länsstyrelsen i under rubriken ”Skälen för beslutet” varför skyddsformen naturreservat har valts, 
och bakgrunden till föreslagna inskränkningar i markanvändningen. Helt i enlighet med den 
intresseprövning som anges i miljöbalkens 7:e kapitel 25 §. 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, miljödepartementet, se bilaga 6 
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Låssbyn 

 

 
Beskrivning av en asprik naturskog   

sydväst om Töcksfors, Årjängs kommun 
 
 
 



                                                       

 
 
 
Bakgrund 
Under 1990-talet genomförde Skogsvårdsorganisationen en landsomfattande inventering av 
nyckelbiotoper på småskogsbrukets marker. Förekomsten av nyckelbiotoper är inte jämnt 
fördelad över landskapet. I delar av t ex Värmlands län finns, främst av brukningshistoriska 
skäl, tydliga koncentrationer där det ur både markägar- och bevarandesynpunkt är extra 
angeläget att jobba med ett långsiktigt bevarande. Höjdryggen väster om Låssbyn och 
Öjersbyn är just ett sådant område med stor förekomst av både nyckelbiotoper och 
naturvärdesobjekt (se karta). Här finns många skogsbestånd med höga naturvärden, mestadels 
i form av gammal granskog med varierande andel lövträd som asp, rönn och björk samt att 
antal sällsynta och hotade arter.  
Arbetet med ett långsiktigt bevarande av de skogliga naturvärdena vid Låssbyn påbörjades i 
samband med en utredning om en ny skogsbilväg genom området. Följande beskrivning avser 
den del av området som föreslås bli naturreservatet Låssbyn. 
 
 

 
Karta 1. Översiktskarta 
Rött raster = nyckelbiotop, grönt raster = naturvärdesobjekt.  
På bilden syns de föreslagna naturreservaten Låssbyn och Öjersbyn (heldragen svart linje). 
 
 
Allmän beskrivning av naturvärdena 
Det föreslagna naturreservatet omfattar 67 hektar och utgörs till stor del av drygt 100 år 
gammal, typisk västvärmländsk granskog med ett lövinslag på 10-20 procent. Hela området 
sluttar svagt åt väster och genomkorsas i nord-sydlig riktning av flera skarpt nedskurna 
sprickdalar som skapar variation i skogen. På dalbottnarna finns små kärr, samt sumpskogar 
med klibbal, björk och gran. Fastmarkskogen i de båda nyckelbiotoperna domineras helt av 



                                                       

gran. Inslaget av löv utgörs till större delen av gamla och ibland mycket grova aspar som 
antagligen har samma ålder, eller möjligen något högre, än granskogen. Många av asparna är 
murkna eller toppbrutna och har gott om tickor på stammen. I nyckelbiotoperna finns tall bara 
i mycket begränsad omfattning på lite magrare, nästan hällmarksliknande partier. De centrala 
delarna (naturvärdesobjektet) har en glesare och mer påverkad skog som består av ungefär 
lika delar tall och gran.  

 
Typiskt utseende för merparten  av delområde 1 och 2 
 
Det är svårt att bedöma skogshistoriken i området. Hela området har en relativt likåldrig, cirka 
110 år gammal skog som kan vara ett resultat av tidigare kalavverkning eller möjligen en 
brand med påföljande avverkning. Några gamla överståndare av tall har inte påträffats i 
området. Det enda tydliga tecknet på tidigare skogsbrand är ett par tallar med brandljud, 
alldeles i kanten av Skärimossen 
 



                                                       

 
Karta 2. Flygbild över Låssbyn och gränsen för det föreslagna naturreservatet  (heldragen svart linje) 
Snedstreckat rött = nyckelbiotop och snedstreckat grönt = naturvärdesobjekt 
 
Inom området finns en fornlämning i form av det s k Skärimosseröset i riksgränsen mot 
Norge.  
 



                                                       

 
Karta 3. Delområden 
 
Delområden 
Delområdestyp Delområde(n) Yta (ha) Procent av total yta 
Värdekärna A 1 & 2 20 + 19 58 
Värdekärna B 3 22 33 
Utvecklingsmark  4 6 9 
 
Nedan beskrivs varje delområde med avseende på karaktär, naturvärde, artfynd och 
miljökvalitétsmål samt förslag på skötselåtgärder för att bibehålla eller förstärka naturvärdena. 
De arter som är rödlistade är försedda kategoriförkortning efter det latinska namnet. 
Kategorierna och namnen följer Rödlistade arter i Sverige 2000 (Gärdenfors. U. (red.) 2000, 
ArtDatabanken, SLU Uppsala).  
 
Delområde 1 (20 hektar) 
I västra delen finns en mindre bergknalle med talldominerad skog på knappt två hektar. I 
övrigt är hela delområdet en ungefär 110 år gammal grandominerad naturskog. Granskogen 
har ett för västvärmländska granskogar typiskt utseende, utan nämnvärd påverkan av sentida 
skogsbruksåtgärder. Under de högresta, beståndsbildande granarna finns gott om senvuxna 
träd i olika storlek, som ger omväxling och variation. Inslaget av asp är påfallande stort för att 
vara en äldre skog. Längst i väster finns t ex ett bestånd med 30-procentig andel av asp. Tall 
och björk finns endast i mindre omfattning, och rönn bara som enstaka ”gamling”. 
Förekomsten av död ved varierar. Fläckvis finns mycket gott om både lågor och torrträd, men 
i andra delar är det mer sparsamt.  
 
Terrängen sluttar svagt åt väster, och området genomkorsas i nord-sydlig riktning av flera 
skarpt markerade sprickdalar med små dråg på botten. I drågen finns sumpskogar med al, 
björk och gran. 



                                                       

 
Delområde 1 
 
Arter 
Rostfläck, Arthonia vinosa   - på enstaka gammal klibbal 
Kortskaftad ärgspik, Microcalicium ahlneri - på gammal stubbe 
Bårdlav, Nephroma parile   - på flera aspar 
Korallblylav, Parmeliella triptophylla  - på flera aspar 
Brunpudrad nållav, Chaenotheca gracillima - på en björkhögstubbe 
Skinnlav, Leptogium saturninum  - på en asp 
 
Rävticka, Inonotus rheades  - på en asp 
Stor aspticka, Phellinus populicola  - på enstaka asp 
 
Tretåig hackspett, Picoides tridactylus  - obs under häckningstid 
 
Asppraktbagge, Poecilionota variolosa  - på grov asp i södra rågången 
 
Delområde 2 (19 hektar) 
Nyckelbiotop med gammal grandominerad och lövrik naturskog. I väster, närmast myren, 
finns ett rent tallbestånd. I området finns också några små bergknallar med glesare tallskog, 
men i övrigt dominerar gran. 



                                                       

 
Bergknalle med tallskog i delområde 2 
 
Hela området sluttar svagt mot väster och genomkorsas av flera djupa sprickdalar i nord-
sydlig riktning. På botten av sprickdalarna finns små dråg med kärr samt sumpskog med 
klibbal, björk och gran. Fastmarksskogen är cirka 110 år gammal och har inslag av spridda 
grova gammelaspar i hela området.  I hela beståndet finns gott om senvuxna granar i olika 
storlek som ger skogen ett mer varierat utseende. Mängden död ved är över lag god både vad 
gäller gran och grov asp (lågor och högstubbar). 
 
Arter 
Brunpudrad nållav, Chaenotheca gracillima NT - på några björkhögstubbar 
Lunglav, Lobaria pulmonaria  - på enstaka asp 
Bårdlav, Nephroma parile   - på enstaka asp 
Korallblylav, Parmeliella triptophylla  - på flera aspar 
Skinnlav, Leptogium saturninum  - på enstaka asp 
Kattfotslav, Arthonia leucopellaea  - på granar i sumpskog 
Gammelgranlav, Lecanactis abietina  - på granar i sumpskog 
Rostfläck, Arthonia vinosa   - på en klibbal 
  
Stor aspticka, Phellinus populicola NT  - på flera grova aspar 
Koralltaggsvamp, Hericium coralloides  - på en granlåga 
Alticka, Inonotus radiatus   - på enstaka klibbal 
 
Bronshjon, Callidium coriaceum NT  - kläckhål på senvuxen gran i kärrkant 
 



                                                       

Tjäder, Tetrao urogallus   - obs under speltid 
Tretåig hackspett, Picoides tridactylus VU - obs under häcktid 
Gråspett, Picus canus 
 

 
Sumpskog i delområde 2 
  
Delområde 3 ( 25 hektar) 
Precis som övriga delområden lutar 3:an svagt ned mot norska gränsen i väster, och är på flera 
håll genomkorsat av sprickdalar i nord-sydlig riktning. Skogen inom område 3 är på grund av 
skogsbruk en småskalig och varierad mosaik. Merparten är äldre barrblandskog (drygt 100 år) 
med flera lövrika bestånd. På hällmarksliknande partier längst i väster finns cirka två hektar 
med drygt 100-årig, gles hällmarksartad tallskog. I det här beståndet finns gott om äldre asp 
och björk.  
I östra delen av området finns cirka 7 hektar grandominerad ungskog med en del överståndare 
av tall och asp. Mängden död ved är liten i hela område 3. I det glesa äldre beståndet längst i 
väster finns dock gott om solexponerade gamla lövträd som sannolikt innebär att den delen är 
värdefull för vedlevande insekter. 
 
Arter 
- 
 



                                                       

 
Västra delen av delområde 3 
 
 
Totallista över noterade arter 
 
Fåglar 
Tjäder, Tetrao urogallus   - obs under speltid 
Tretåig hackspett, Picoides tridactylus VU - obs under häcktid 
Gråspett, Picus canus   - obs under häcktid 
 
Insekter 
Bronshjon Callidium coriaceum  (gnagspår)  
Asppraktbagge Poecilionota variolosa (kläckhål) 
 
Svampar  
Stor aspticka, Phellinus populicola NT  - på flera grova aspar 
Koralltaggsvamp, Hericium coralloides NT - på en granlåga 
Alticka, Inonotus radiatus   - på enstaka klibbal 
Rävticka, Inonotus rheades  - på en asp 
 
Lavar 
Brunpudrad nållav, Chaenotheca gracillima NT - på några björkhögstubbar 
Lunglav, Lobaria pulmonaria NT  - på enstaka asp 
Bårdlav, Nephroma parile   - på enstaka asp 
Korallblylav, Parmeliella triptophylla  - på flera aspar 
Skinnlav, Leptogium saturninum  - på enstaka asp 
Kattfotslav, Arthonia leucopellaea  - på granar i sumpskog 
Gammelgranlav, Lecanactis abietina  - på granar i sumpskog 
Rostfläck, Arthonia vinosa   - på en klibbal 
Kortskaftad ärgspik, Microcalicium ahlneri - på gammal stubbe 
 



                                                       

Totalt har 5 rödlistade arter noterats i området. 
 
Inventerat av Roger Gran och Johan Bohlin  
Text och foto: Johan Bohlin 
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BILAGA 4. 

SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET LÅSSBYN 

1 Syftet med naturreservatet 
Syftet med naturreservatet Låssbyn är att vårda och bevara områdets lövträdsrika barrnaturskog 
så att gynnsam bevarandestatus bibehålls för livsmiljön. En viktig del i bevarandet av 
naturskogen är att här ska finnas en kontinuerligt god förekomst av död ved och en hög andel 
lövträd i syfte att bibehålla gynnsam  bevarandestatus för områdets arter av växter och djur. 
 

2 Beskrivning av bevarandevärden 

2.1 Administrativa data 

Objektnamn Naturreservatet Låssbyn   
RegDOS-
nummer 

2005582   

Kommun Årjäng   
Markslag och 
naturtyper: 

 (hektar) (hektar) 

    
Skogsmark   65,9 
Produktiv skog Granskog 11,8  
 Barrblandskog 22,4  
 Barrsumpskog 1,5  
 Lövblandad barrskog 27,2  
 Lövsumpskog 0,4  
 Triviallövskog 0,3  
    
Impediment  2,3  
    
    
Våtmark   0,9 
 Myr av ristuv-typ och barrskogsmyr 0,9  
    
Total areal   66,8 

2.2 Markanvändning 
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Bedömningen av tidigare markanvändning i området bygger till stor del på observationer vid 
fältbesök i området.  
Det är svårt att bedöma skogshistoriken i området. Hela området har en relativt likåldrig, 100-
120 år gammal skog som kan vara ett resultat av tidigare avverkning eller möjligen en brand 
med påföljande avverkning. Den höga andelen asp tyder på påverkan skogsbrand samt att 
skogsbruksåtgärderna efter andra världskriget varit av mycket begränsad omfattning. Påverkan 
av brand förstärks av att några äldre tallar i nordvästra  delen av området har brandljud. Äldre 
stubbar finns dock i hela området vilket tyder på ett tidigare begränsat uttag. Sannolikt rör det 
sig om blädning som var gängse skogsbruksmetod i trakten före trakthyggesbrukets epok. 
 
Relativt långt avstånd till närmaste hytta eller glasbruk, samt frånvaron av kolbottnar antyder att 
skogen under relativt lång tid tillbaka haft en begränsad påverkan av skogsbruk. Såvida inte 
försäljning skett till Norge har sannolikt merparten av det som avverkats varit för lokal avsalu 
eller egen förbrukning. Möjligen har virke levererats till det relativt närbelägna träsliperiet och 
pappersbruket i Hån som var i drift från 1897 till ungefär 1950. 
 

2.3 Områdets bevarandevärden 

2.3.1 Biologiska bevarandevärden 

Det föreslagna naturreservatet omfattar knappt 67 hektar och utgörs till stor del av drygt 100 år 
gammal, typisk västvärmländsk granskog med ett inslag av lövträd på 10-20 procent. Hela 
området sluttar svagt åt väster och genomkorsas i nord-sydlig riktning av flera skarpt nedskurna 
sprickdalar som skapar variation i skogen. På dalbottnarna finns små kärr, samt sumpskogar med 
klibbal, björk och gran. Fastmarkskogen i de båda nyckelbiotoperna domineras av gran. Inslaget 
av löv utgörs till större delen av gamla och ibland mycket grova aspar som antagligen har 
samma ålder, eller möjligen något högre, än granskogen. Många av asparna är murkna eller 
toppbrutna och har gott om tickor på stammen. I nyckelbiotoperna finns tall bara i mycket 
begränsad omfattning på lite magrare, nästan hällmarksliknande partier. De centrala delarna 
(naturvärdesobjektet) har en glesare och mer påverkad skog som består av ungefär lika delar tall 
och gran.  
 
Det enda tydliga tecknet på tidigare skogsbrand är ett par tallar med brandljud, alldeles i kanten 
av Skärimossen 

2.3.2 Kulturhistoriska bevarandevärden 

Utöver Skärimosseröset (gränsröse mot Norge) finns ingen fornlämning i området. 

3 Bevarandemål och åtgärder 
Merparten av naturreservatet domineras av granskog med varierande inslag av asp, björk och 
rönn. Naturreservatets biologiska värden är till stor del knutna till den lövrika barrskog som 
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finns i området. Eftersom skötsel i hela området är inriktad på bibehållande av en lövrik 
barrskog  har någon uppdelning i mindre delområden med olika skötselinriktning  inte gjorts. 
För en mer detaljerad beskrivning av varje enskilt delområde hänvisas till områdesbeskrivningen 
i reservatsbeslutets bilaga 3. 

3.1 Lövrik barrskog  (63,6 hektar) 

Till övervägande del grandominerad barrskog där lövinslag mellan olika bestånd varierar från 0 
– 60 %. Lövträden är mestadels asp, men även björk och rönn förekommer.  

3.1.1 Kvalitétsmål  

Lövrik naturskog där andelen lövträd bibehålls och mängden död ved ökat med 25 % inom en 
tioårsperiod. Följande arter bör förekomma i reservatet: 

- tretåig hackspett 
- gråspett 
- stor aspticka 
- brunpudrad nållav 
- lunglav  

3.1.2 Åtgärder 

Ringbarkning eller fällning av gran kan genomföras, dels för att ge ökat utrymme åt gamla 
lövträd, och dels bibehålla lövandelen i yngre bestånd. Åtgärden kan med fördel påbörjas i äldre 
bestånd där många gamla aspar är hårt trängda av granarna.  

3.2 Myr 

I den knappa hektar myr som finns inom reservatet finns inga utpekade bevarandevärden. Någon 
målsättning och några åtgärder för naturtypen är inte aktuell. 

3.3 Vandringsled, p-plats och informationsskylt 

Vid p-plats och där den markerade leden kommer fram till reservatet skall finnas en tavla med 
information om reservatets naturtyper, arter, vilka föreskrifter som gäller samt en tydlig karta 
över området. 
En markerad vandringsled bör finnas genom området, men i nuläget finns inget förslag på 
sträckning,. Eftersom området inte ligger i anslutning till bilväg måste markägare utanför 
naturreservatet tillfrågas om möjlighet att dra en led från p-plats till reservatet. Möjligen kan det 
också vara fördel att samordna en led med det blivande naturreservatet Öjersbyn, en bit söder 
om Låssbyn. Förslag på sträckning och p-plats finns inte för en sådan lösning. 
 

3.3.1 Kvalitetsmål 

Markerad vandringsled.  
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3.3.2 Åtgärd 
Röjning och stakning av vandringsled.  Iordningställande av p-plats efter avtal med berörd 
markägare. Uppsättning av informationsskyltar. 

4 Uppföljning 

4.1 Uppföljning av skötselåtgärder 

Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs varje år för: 
 Informationsskyltar 
 Markerad led 

Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs vart tjugonde år för: 
 Utbredning av naturtyper 
 Mängd död ved 
 Andel lövträd  

Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder 
 
Åtgärd När Var Prioritet 

Ringbarkning eller 
fällning av gran 

2007-2010 Hela reservatet 2 

Informationstavla 2007 Vid p-plats och 
reservat 

2 

Gränsmarkering 2007 Reservatsgräns 1 

Markerad led  2007 Fram till och 
genom reservatet 

3 

 

5 Genomförd dokumentation 
Området har dokumenterats i samband med Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering samt 
tre fältdagar av personal från Länsstyrelsen. 
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Konsekvensutredning enligt 27§ 
verksförordningen (1995:1322) av förslag till 
föreskrifter för naturreservatet Låssbyn, 
Årjängs kommun. 

 

Bakgrund 

Länsstyrelsen avser att besluta om att bilda naturreservatet 
Låssbyn. Enligt 27§ verksförordningen skall Länsstyrelsen göra 
en konsekvensutredning av de föreslagna föreskrifterna. 
Länsstyrelsen har gjort en konsekvensutredning av de föreskrifter 
som har karaktären normföreskrifter, d v s de som riktar sig till 
allmänheten. 

Konsekvensutredning 

Syftet med föreskrifterna 

Föreskrifterna innebär vissa begränsningar för allmänheten utöver 
allemansrätten. Syftet är att trygga ändamålet med reservatet så att skador 
på naturvärdena inte uppkommer. 

Effekter 

Föreskrifternas påverkan på allmänhetens friluftsliv bedöms vara mycket 
begränsad. 

Kostnader 

De föreslagna föreskrifterna bedöms inte medföra några kostnader för 
allmänheten, berörda markägare eller kommunen.. Kostnader för 
skyltning och andra anordningar finansieras genom Naturvårdsverkets 
anslag för skötsel av naturvårdsobjekt. 
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