
1 (6) 
 

 
Postadress: 651 86 Karlstad Telefon: 010-224 70 00 E-post: varmland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/varmland  

 
 

Bildande av Uggenäs naturreservat i Torsby 
kommun 

Beslut 
Länsstyrelsen förklarar det markerade området i bilaga 1 som 
Uggenäs naturreservat. Beslutet riktar sig till var och en, 
fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att 
använda markområden berörs inom reservatsområdet.  

Länsstyrelsen beslutar att de nedan angivna föreskrifterna ska gälla för 
reservatet. 

Länsstyrelsen fastställer skötselplanen i bilaga 3 för naturreservatets 
långsiktiga vård. 

Syftet med reservatet 
Uggenäs naturreservat bildas i syfte att vårda och bevara biologisk 
mångfald och värdefulla naturmiljöer i form av brandpräglade 
naturskogar samt andra ingående naturtyper. Syftet är också att bevara 
områdets orörda karaktär. Inom ramen för bevarandet av biologisk 
mångfald och värdefulla naturmiljöer ska reservatet tillgodose behovet 
av områden för friluftslivet.  

Syftet ska uppnås genom att skog och våtmark tillåts utvecklas fritt 
genom intern dynamik med undantag för de delar där 
restaureringsåtgärder i form av naturvårdsbränning och / eller 
brandefterliknande åtgärder som katning, bankning, ringbarkning eller 
skadande av enskilda träd, samt fläckvis naturvårdsbränning är 
lämpliga. 

Friluftslivssyftet ska uppnås genom relevant och tydlig information på 
skyltar och i digitala kanaler. 

Skälen för beslutet 
Naturreservatets prioriterade bevarandevärden är följande. 

 Brandpräglade skogar och skogar präglade av interndynamik 

 Gamla träd, grova lågor, bränd ved 
 

En mer utförlig beskrivning av området finns i skötselplanen. 

 

Beslut 
 

Datum 
2023-01-30 
 

 
 

Ärendebeteckning  
511-649-2021 
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Föreskrifter 
Länsstyrelsen beslutar om nedanstående föreskrifter för att tillgodose 
syftet med naturreservatet. 

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § andra stycket miljöbalken om 
inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden 
 
Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet 
förbjudet att 
 
1. avverka eller på annat sätt skada träd och buskar samt ta bort eller 

upparbeta dött träd eller vindfälle, 
2. utföra mekanisk markbearbetning, 
3. tippa eller anordna upplag, 
4. anlägga ledning, 
5. utföra markavvattnande åtgärd,  
6. uppföra byggnad, annan anläggning eller anordning, 
7. använda kalk, gödsel, växtnäringsämnen eller bekämpningsmedel, 
8. framföra motordrivet fordon, 
 
Utan tillstånd från länsstyrelsen är det också förbjudet att  
 
9. inplantera djur och växter, 
10. anlägga åtelplats eller sätta upp saltsten. 

Undantag 
A-föreskrifterna gäller inte för förvaltaren av naturreservatet, eller den 
som förvaltaren anlitar, vid genomförande av de åtgärder som framgår 
under B och som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet. 

A-föreskrifterna gäller inte heller vid normalt underhåll och nyttjande 
av befintlig bilväg.  

A 1. gäller inte kvistning eller röjning av sly upp till sju cm diameter i 
marknivå för underhåll av jaktpass. 

A 8. gäller inte terrängskoter eller motorredskap som behövs för 
uttransport av större vilt (älg, hjort, björn, vildsvin) från området 
enligt terrängkörningsförordningen (1978:594 1§), i samband med den 
jakt som är tillåten i naturreservatet. Uttransporten ska ske så att 
skador på mark och vegetation inte uppkommer. Skada definieras här 
som bestående längre än en växtsäsong. 
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B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om vad ägare och 
innehavare av särskild rätt till fastighet förpliktas att tåla 
 
Ägare och innehavare av särskild rätt förpliktas tåla följande inom 
reservatet i dess helhet eller inom de särskilt utpekade områden som 
framgår av bilaga 2 (se hänvisning efter varje relevant punkt) 
 
1. röjning och utmärkning av reservatets yttergränser, 
2. uppsättande av informationstavla, se bilaga 2, 
3. anläggande och underhåll av parkeringsplats, se bilaga 2, 
4. anläggande och underhåll av vandringsled samordnad med 

vandringsled i det anslutande Naturreservatet Brattknölen, 
5. utplacering av fikabord / stockbord i anslutning till 

parkeringsplats, se bilaga 2, 
6. undersökningar av mark, vegetation och organismer i 

miljöövervaknings- och uppföljningssyfte,  
7. åtgärder i syfte att motverka förekomst av invasiva främmande 

arter, 
8. naturvårdsbränning inklusive erforderliga säkerhetsåtgärder,  
9. brandefterliknande åtgärder såsom ringbarkning, katning, 

bankning eller skadande av enskilda träd i hela reservatet. 

C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att 
färdas och vistas och om ordningen i övrigt i naturreservatet 
 
Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet 
förbjudet att 
 
1. fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, 

stående eller omkullfallna, 
2. framföra motordrivet fordon, 
3. tippa eller anordna upplag, 
4. gräva eller dra upp kärlväxter, 
5. skada, omlagra eller bortföra berg, jord eller sten,  
6. medföra hund som inte är kopplad.  
 
Utan länsstyrelsens tillstånd är det också förbjudet att 
 
7. samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar, 
8. genomföra organiserad tävlings- eller friluftsverksamhet. 

Undantag 
C-föreskrifterna gäller inte för förvaltaren av naturreservatet, eller den 
som förvaltaren anlitar, vid genomförande av de åtgärder som framgår 
under B och som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet. 

C 2. gäller inte på befintlig bilväg. 
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C 6. gäller inte vid jakt med hund. 

Ärendets handläggning 
Länsstyrelsen har förelagt markägare och innehavare av särskild rätt 
inom området att yttra sig över förslaget till beslut om inrättande av 
naturreservat. Förslaget till beslut har också remitterats till berörda 
sakägare samt skickats till andra som kan tänkas ha synpunkter på 
skyddet av området. 

 

Inkomna remissvar 

Skogsstyrelsen har yttrat sig i ärendet och ser positivt på ett långsiktigt 
skydd av området. 

Torsby kommun har yttrat sig i ärendet och har inga invändningar mot 
reservatsbildningen. Man framför också nedanstående synpunkter: 

•Delar av reservatet ligger inom riksintresse för friluftsliv och 
förhållandevis nära Branäs fritidsanläggning. Med hänsyn till detta 
är aktuellt område av särskilt intresse för friluftslivet. Information och 
parkeringsplats kan med fördel samordnas med Naturreservatet 
Brattknölen.  
•Ur friluftssynpunkt vore det fördelaktigt att se på Brattknölen och 
planerat reservat som en helhet med gemensam led, till exempel 
möjligheten att gå en runda igenom båda områdena utifrån en 
gemensam informationsplats. 
 

Länsstyrelsens bemötande av remissvar 

Länsstyrelsen har beaktat synpunkterna vid utformningen av beslutet.  

Samlad bedömning 
Det föreslagna området har mycket höga naturvärden. För att områdets 
värden ska bestå, behöver området undantas från skogsproduktion och 
annan exploatering som innebär att områdets naturvärden skadas. 
Länsstyrelsen bedömer därför att området bör förklaras som 
naturreservat.  

Reservatsbildningen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig 
användning av mark- och vattenresurserna och med den för området 
gällande kommunala översiktsplanen. Inskränkningar i enskilds rätt att 
använda mark eller vatten går inte längre än vad som krävs för att syftet 
med skyddet ska tillgodoses.  

Beslutet bidrar till att uppfylla Sveriges internationella åtaganden om 
skydd av den biologiska mångfalden och till miljökvalitetsmålen Levande 
skogar och Ett rikt växt- och djurliv. 
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Sammantaget är förutsättningarna uppfyllda för att inrätta reservatet med 
föreskrifter enligt ovan.  

Tillämplig lagstiftning 
Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen 
förklaras som naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda 
och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behovet att områden 
för friluftslivet. Ett område som behövs för att skydda, återställa eller 
nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter får 
också förklaras som naturreservat. (se 7 kap. 4 § miljöbalken) 

För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet får beslutet 
förenas med föreskrifter. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark 
eller vatten får inte gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet 
ska tillgodoses. (jmf 7 kap. 5, 6, 25 och 30 §§ miljöbalken) 

I varje beslut om bildande av ett naturreservat ska en skötselplan för 
naturreservatets långsiktiga vård fastställas. (jmf 3 § förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.) 

Upplysningar 
Beslutet kungörs i Värmlands läns författningssamling samt i ortstidning.  

Länsstyrelsen kan meddela dispens från föreskrifterna i detta beslut om 
det finns särskilda skäl och är förenligt med förbudets eller föreskriftens 
syfte.  

Beslutade C-föreskrifter gäller omedelbart, även om de överklagas. C-
föreskrifterna gäller även markägare och innehavare av särskild rätt i den 
mån tillåten pågående markanvändning inte avsevärt försvåras. 

Bestämmelserna i skogsvårdslagen (1979:429) ska inte tillämpas om det 
som sägs där strider mot föreskrifter för naturreservatet.  

Den som vill göra anspråk på ersättning eller kräva inlösen av fastighet 
ska väcka talan mot staten hos mark- och miljödomstolen inom ett år från 
det att beslutet vunnit laga kraft. Om så inte sker går rätten till ersättning 
eller inlösen förlorad.  

Utöver föreskrifterna för naturreservatet gäller också generella 
bestämmelser till skydd för naturmiljön. 

Beslutet kan överklagas  
Detta beslut kan överklagas till regeringen, Miljödepartementet, se 
bilaga med överklagandehänvisning. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av länsråd Emma Spak med naturvårdshandläggare 
Anders Tedeholm som föredragande. I den slutliga handläggningen 
har också avdelningschef Annika Nilsson, enhetschef Linda 
Sundström och tf. rättschef Ulrika Forsman medverkat.  
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Övriga bilagor 
1.  Beslutskarta 
2.  Föreskriftskarta 
3. Skötselplan 
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Länsstyrelsen 
Värmland 

Bilaga  

Överklagandehänvisning regeringen 

Du kan överklaga beslutet hos regeringen  
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga 
beslutet hos regeringen. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller 
skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Värmland antingen via e-post; 
varmland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Värmland, 651 86 
Karlstad. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag du fick del av beslutet. Du anses ha fått del av beslutet den dag det kungörs i 
ortstidning. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt 
överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och 
skälen till att du överklagar. Sedan är det regeringen som beslutar om tiden kan 
förlängas.  

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom 
tre veckor från den dag då beslutet meddelades. 

Ditt överklagande ska innehålla 
 Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
 Hur du vill att beslutet ska ändras. 
 Varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga 
kopior på dessa. Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som 
är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget 
namn, adress och telefonnummer. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, 
varmland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 
010-224 70 00. 
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Beslutskarta för Uggenäs naturreservat (heldragen svart linje). 
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Datum 
2023-01-30 
 

Bilaga 1 
 

Ärendebeteckning  
511-649-2021 
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Föreskriftskarta för Uggenäs naturreservat 
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Skötselplan för Uggenäs naturreservat 

Syfte med naturreservatet  
Uggenäs naturreservat bildas i syfte att vårda och bevara biologisk 
mångfald och värdefulla naturmiljöer i form av brandpräglade 
naturskogar samt andra ingående naturtyper. Syftet är också att bevara 
områdets orörda karaktär. Inom ramen för bevarandet av biologisk 
mångfald och värdefulla naturmiljöer ska reservatet tillgodose behovet 
av områden för friluftslivet.  

Prioriterade bevarandevärden  
Naturreservatets prioriterade bevarandevärden är följande. 

 Brandpräglade skogar och skogar präglade av interndynamik 

 Gamla träd, grova lågor, bränd ved 

Administrativa data  
Uppgifter om naturreservatet 

Objektnamn Uggenäs 
NVR-nummer 2055982 
Kommun Torsby 
Areal 104,5 ha 
Fastighetsanknutna rättigheter som 
reservatet berör 

- 

Markslag och naturtyper*: 
Tallskog (utanför våtmark) 
Granskog (utanför våtmark) 
Barrblandskog (utanför våtmark) 
Lövblandad barrskog (utanför våtmark) 
Temporärt ej skog (utanför våtmark) 
Tallskog (på våtmark) 
Lövblandad barrskog (på våtmark) 
Triviallövskog (på våtmark) 
Temporärt ej skog (på våtmark) 
Öppen våtmark  
Övrig öppen mark med vegetation 
Exploaterad mark 
 
Summa 

 
46,2 ha 
37,9 ha 
6,1 ha 
0,7 ha 
0,4 ha 
5,8 ha 
0,1 ha 
0,1 ha 
0,1 ha 
4,9 ha 
0,9 ha 
1,4 ha 
 
104,5 ha 

*arealer för markslag och naturtyper baseras på Nationella marktäckedata, NMD. 
Summan är en summering av de ingående delområdenas avrundade arealer. 
Avrundningen kan innebära att den sammanlagda NMD-arealen inte är den samma 
som reservatets totala areal. 

 

Skötselplan 
 

Datum 
2023-01-30 
 

Bilaga 3 
 

Ärendebeteckning  
511-649-2021 
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Översiktskarta för Uggenäs naturreservat (svart linje)  
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Beskrivning av området  
 Biologi 

Området utgörs till stor del av potentiella kontinuitetsskogar, alltså 
skogar som inte varit kalavverkade på mycket länge, om någonsin. 
Området domineras av barrskog där i vissa delar huvudträdslaget är 
tall och i andra delar gran. Partier av lövdominerad skog, närmast av 
lövbrännekaraktär förekommer också. Stora delar av området är starkt 
brandpräglade och brända stubbar, lågor av varierande grovlek och 
nedbrytningsgrad samt högstubbar är vanligt förekommande. Inom 
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området finns även en del smärre myrmarker av mjukmatte- eller 
fastmattetyp. 
Skogen är till största delen opåverkad eller mycket svagt påverkad av 
sentida skogsbruk och innehåller därför en hel del strukturer som är 
ovanliga i brukade skogar, såsom träd med hög ålder och död ved i 
form av torrträd och lågor av olika ålder och nedbrytningsgrad. I sen 
tid har dock delar av området underväxtröjts. Detta bedöms inte ha 
påverkat mångfaldsvärdena nämnvärt eftersom dessa huvudsakligen är 
knutna till grova eller gamla träd och lågor.  
Skogsstyrelsen har klassat stora delar av området som nyckelbiotoper 
eller som objekt med naturvärden, men även utanför de av 
Skogsstyrelsen klassade områdena finns många fynd av rödlistade 
arter.  
Totalt har 19 rödlistade arter och dessutom 18 signalarter hittills 
noterats inom området. Såväl arter knutna till äldre död ved, såsom 
fläckporing och gräddporing, som arter knutna till äldre lövträd och 
skogar med hög och jämn luftfuktighet, exempelvis skrovellav och 
knärot förekommer. Dessutom finns arter knutna till så kallad 
silverved och kolad ved från tidigare bränder, såsom dvärgbägarlav, 
kolflarnlav, mörk kolflarnlav och vedskivlav. 
 
Nedan listas ett urval av rödlistade arter och signalarter som har 
påträffats i området (hotkategori enligt Artdatabankens rödlista 2020 
inom parentes där NT = nära hotad och VU = sårbar):  
 
 
Bronshjon Callidium coriaceum 
(Signalart) 
Brunpudrad nållav Chaenotheca 
gracillima (NT) 
Bårdlav Nephroma parile (Signalart) 
Doftskinn Cystostereum murrayi 
(NT) 
Dropptaggsvamp Hydnellum 
ferrugineum (Signalart) 
Dvärgbägarlav Cladonia parasitica 
(NT) 
Fläcknycklar Dactylorhiza maculata 
(Fridlyst) 
Fläckporing Anthoporia 
albobrunnea(VU) 
Garnlav Alectoria sarmentosa (NT) 
Gräddporing Sidera lenis (VU) 
Gränsticka Phellopilus nigrolimitatus 
(NT) 
Grönpyrola Pyrola chlorantha 
(Signalart) 
Gulnål Chaenotheca brachypoda 
(Signalart) 
Kattfotslav Felipes leucopellaeus 
(Signalart) 
Knärot Goodyera repens (VU) 
Kolflarnlav Carbonicola 
anthracophila (NT) 

Korallblylav Parmeliella triptophylla 
(Signalart) 
Kortskaftad ärgspik Microcalicium 
ahlneri (NT) 
Lunglav Lobaria pulmonaria (NT) 
Mörk husmossa Hylocomiastrum 
umbratum (Signalart) 
Mörk kolflarnlav Carbonicola 
myrmecina (NT) 
Nordtagging Odonticium romellii 
(NT) 
Nästlav Bryoria furcellata (Signalart) 
Rävticka Inocutis rheades (Signalart) 
Skogshakmossa Rhytidiadelphus 
subpinnatus (Signalart) 
Skrovellav Lobaria scrobiculata (NT) 
Skinnlav Leptogium saturninum 
(Signalart) 
Skuggblåslav Hypogymnia vittata 
(Signalart) 
Spindelblomster Neottia cordata 
(Signalart, fridlyst) 
Stuplav Nephroma bellum (Signalart) 
Tallticka Porodaedalea pini (NT) 
Thomsons trägnagare Cacotemnus 
thomsoni (Signalart) 
Vaddporing Anomoporia 
kamtschatica (NT) 



Skötselplan  4 (8) Länsstyrelsen 
Värmland 2023-01-30  511-649-2021 

 
 

Vedskivlav Hertelidea botryosa (NT) 
Vedticka Fuscoporia viticola 
(Signalart) 
Vedtrappmossa Crossocalyx 
hellerianus (NT) 

Violettgrå tagellav Bryoria 
nadvornikiana (NT) 
Västlig hakmossa Rhytidiadelphus 
loreus (Signalart) 

 
 

 Kulturhistoria 

Inga kulturhistoriska lämningar finns registrerade inom området.  
 
 Friluftsliv 

Tillgängligheten till naturreservatet är god tack vare att det går en väg 
genom området. Områdets karaktär gör det attraktivt för besökare som 
söker naturupplevelser i form av naturskogsartad skog. 

Skötselområden  
Området domineras av barrskog som i vissa delar domineras av tall 
och i andra av gran, men partier av lövdominerad skog, närmast av 
lövbrännekaraktär förekommer också. Stora delar av området är starkt 
brandpräglade och brända stubbar, lågor och högstubbar av varierande 
grovlek och nedbrytningsgrad är vanligt förekommande. Inom 
området finns även en del myrmarker av mjukmatte- eller 
fastmattetyp. 

Reservatet har delats in i två skötselområden med utgångspunkt från 
den huvudsakliga naturtypen i området samt de åtgärder som ska 
genomföras inom skötselområdena, se karta nedan. För 
skötselområdena redovisas bevarandemål och skötselåtgärder.  
I hela reservatet utförs vid behov åtgärder för att motverka förekomst 
av invasiva främmande arter. 
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 Karta över skötselområden för Uggenäs naturreservat.  
© Lantmäteriet Geodatasamverkan 
 

Skötselområde 1 Grandominerad barrskog med bitvis inslag av 
löv och/eller tall, 71,6 hektar 
Skötselområdet är till stor del dominerat av gran på frisk eller frisk-
fuktig mark. De fuktigaste delarna är belägna i skötselområdets allra 
västligaste delar samt i anslutning till myrmarker i de östra delarna. I 
de sluttande delarna i reservatets västligaste och sydvästligaste delar 
är inslaget av löv bitvis stort, närmast av lövbrännekaraktär, och då i 
första hand av asp. Sluttningens brantare delar är på vissa ställen 
relativt storblockiga. Mindre områden domineras av äldre tallskog, 
ofta med grova, många gånger brända, tallågor och högstubbar. I 
skötselområdet ingår även myrar av mjukmatte- eller fastmattetyp. 
Bland inom området påträffade rödlistade arter kan nämnas 
fläckporing (VU), gräddporing (VU), knärot (VU), lunglav (NT) och 
skrovellav (NT). 
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 Bevarandemål 

Målet är att bevara den naturskogsartade skogen med inslag av gamla 
träd samt strukturer som exempelvis lågor i varierande stadier av 
nedbrytning och stående döda träd. Omvälvande störningar i form av 
till exempel stormfällningar eller insektsangrepp kan leda till att delar 
av skogen under perioder har en annan karaktär. Detta är en naturlig 
del av skogens utveckling och dynamik. Området ska utgöra en god 
livsmiljö för hotade och missgynnade arter som förekommer i området 
och andra arter som är naturliga för naturtypen. Typiska arter av 
kärlväxter, vedsvampar, lavar och mossor förekommer. 
 
 Åtgärder  

Inga åtgärder utförs utan området lämnas för fri utveckling. Efter 
särskild planering kan brandefterliknande åtgärder som katning, 
bankning eller skadande av enskilda träd samt fläckvis 
naturvårdsbränning utföras.  

 

Skötselområde 2 Talldominerad skog med bitvis inslag av gran, 
32,9 hektar 
Området utgörs av ett större och tre mindre delområden där samtliga 
domineras av tallskog med varierande ålder och täthet. 
Det östligaste delområdet förefaller vara betespåverkat och ger ett i 
stora delar relativt enskiktat intryck där det övre skiktet utgörs av 
tallar av vilka många är över 200 år gamla.  
Det största delområdet är relativt glest och partier av 
tallmossekaraktär förekommer. Inom delområdet finns även ett ca 1,5 
hektar stort bestånd med ungskog av tall.  
De två minsta delområdena utgörs till stor del av lågvuxen tallskog på 
relativt fuktigt underlag, ibland närmast av tallmossekaraktär.  
Bland inom området påträffade rödlistade arter kan nämnas de till 
hård, gammal och kolad tallved knutna kolflarnlav (NT), mörk 
kolflarnlav (NT) och vedskivlav (NT), vilka förekommer frekvent och 
spritt i området. 
 
 Bevarandemål 

Målet är att bevara och utveckla den brandpräglade skogen med 
frekventa spår av tidigare skogsbränder. Området ska utgöra en god 
livsmiljö för hotade och missgynnade arter som förekommer i området 
och andra arter som är naturliga för naturtypen.  
 
 Åtgärder  

Stora delar av skötselområdet är lämpligt för naturvårdsbränning. 
Gränser för naturvårdsbränning tas fram genom en detaljplanering 
över aktuellt delområde. Efter särskild planering kan även 
brandefterliknande åtgärder som katning, bankning eller skadande av 



Skötselplan  7 (8) Länsstyrelsen 
Värmland 2023-01-30  511-649-2021 

 
 

enskilda träd, samt fläckvis naturvårdsbränning utföras där inte 
naturvårdsbränning i större skala är möjlig eller lämplig. I övrigt 
lämnas området för fri utveckling genom naturlig dynamik.  

Skötselområde 3 Friluftsliv, hela reservatet  
Genom området går en väg som kan användas för att nå reservatet. I 
dagsläget finns inga anordningar för friluftsliv i eller i anslutning till 
reservatet. Skogens karaktär av till stora delar brandpräglad naturskog 
med partier dominerade av såväl gran som tall är attraktiv för 
besökare som söker naturupplevelser i en vacker miljö. 
 
 Bevarandemål 

Området ska vara tillgängligt för allmänheten. Informationstavla med 
information om reservatets naturvärden och föreskrifter samt en karta 
som tydligt visar områdets utbredning och gränser ska finnas i 
området. Informationen ska samordnas med information om det 
angränsade naturreservatet Brattknölen. Dessutom ska ett fikabord / 
stockbord placeras ut i anslutning till parkeringsplatsen. 
 
 Åtgärder  

Parkeringsplats anläggs och informationstavla sätts upp i anslutning 
till bilväg genom området.  

En markerad vandringsled samordnad med vandringsled i 
intilliggande naturreservat Brattknölen anläggs. 

Ett fikabord / stockbord placeras i anslutning till parkeringsplatsen. 

Sammanfattning av planerade skötselåtgärder 

Skötselåtgärd Prioritet Skötselområde 
Iståndsättning av reservatet   

Markering av reservatsgräns 1  

Informationstavla 1  

Markvård   

Naturvårdsbränning efter särskild 
planering 

1 2 

Fläckvis naturvårdsbränning efter 
särskild planering 

1 1, 2 

Brandefterliknande åtgärder efter 
särskild planering 

1 1, 2 

Anläggningar för friluftslivet   

Anläggning av parkeringsplats 1  

Fikabord / stockbord 1  
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Anläggning av vandringsled 2  

Uppföljning 

Uppföljning av bevarandemål 
Områdets bevarandemål ska följas upp enligt fastställda metoder för 
uppföljning av skyddad natur.  
 

Uppföljning av skötselåtgärder 
Genomförda skötselåtgärder ska följas upp. Redovisning av 
genomförd åtgärd ska ange vad som gjorts i vilket område och 
tidsåtgången. 
 

Genomförd dokumentation 
Skogsstyrelsen har i samband med nyckelbiotopsinventering år 1995 
klassat 9,3 hektar som nyckelbiotop och efter inkomna 
avverkningsanmälningar år 2020 klassades ytterligare 23,4 hektar som 
nyckelbiotop samt 36,3 hektar som objekt med naturvärde. 

Under arbetet med reservatsbildningen har ett flertal rödlistade arter 
och signalarter påträffats. Dessa finns redovisade i Artportalen. 
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