l (8)

BESLUT
2002-11-15

•

Dnr: 51 12-05964-2002

I:-~ nsstyrelsen

Orebro län
Hans Ljungkvist

Enligt sändlista

Direkt: 019- 19 39 02
hans.ljungkvist@t.lst.se

Pax: 019- 19 30 lO

Länsstyrelsens i Örebro län beslut och föreskrifter angående
bildande av naturreservatet Ljustjärnsskogen i
Ljusnarsbergs kommun

BESLUf
Det område som utgör del av fastigheterna Allmänningshemmanet 1:5 och
Ljusnarsbergs-Abraharnsgärd 1:6 i Ljusnarsbergs kommun och som framgår
av bifogad beslutskarta, skall av skäl som anges i detta beslut särskilt
skyddas. Länsstyrelsen förklarar därför med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken
(1998:808) området som naturreservat.
Naturreservatets namn skall vara Ljustjärnsskogen.

FÖRESKRIFTER OCH ÖVRIGA BESTÄMlvlELSER
För att tillgodose syftet med naturreservatet förordnar Länsstyrelsen med
stöd av miljöbal ken att fö ljande föreskrifter och övriga bestämmelser skall
gälla beträffande området.

Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om vad allmänheten bar att
iaktta inom reservatet
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förb ud
gälla att:
1. bryta kvistar, fålla eller på annat sätt skada levande eller döda träd
och buskar
2. bedriva insamling av mossor, lavar, vedlevande svampar samt.
insekter eller andra evertebrater
3. göra upp eld
4. anordna snitslade spär
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Förbudet enligt punkt och 2 skall inte utgöra hinder för utförande av
miljöövervakning eller naturinventering beställd eller godkänd av
Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen kan ge tillstånd till viss insamling av växter, svampar och
evertebrater om sä behövs för vetenskapliga syften.
Förbuden enligt punkt l och 4 gäller inte vid underhåll av siktgator i
samband med älgjakt och då snitslar sätts upp för vägvisning till älgpass.
Enligt 7 kap. 30 § miljöbalken gäller föreskrifterna omedelbart, även om de
överklagas.

Inskränkning och intrå ng i marl<.ägares och a nnan sakägares rätt att
förfoga över fas tighet inom naturreservatet enligt 7 kap. 5 och 6 §§
miljöbalken
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och fölfattningar skall förbud
gälla att:

l. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets
topografi, yt- eller dräneringsförhållanden
2. anlägga väg eller stig eller anordna upplag
3. dra fram mark eller luftledning
4. uppföra byggnad eller annan anläggning
5. utföra något slag av skogsavverkning, även gallring eller röjning, så
eller plantera träd, upparbeta, samla ihop, föra b01t eller bränna
vindfållen eller andra döda träd eller träddelar
6. uppföra jakttom, stödutfodra vilt, uttransportera fällt vilt med fordon
annat än med sådana som inte ger skador på mark och vegetation
samt att utföra siktröjning i hänglavsrika miljöer. I övrigt får sådan
röjning endast utföras med försiktighet i befintliga siktgator.
Förbuden enligt punktema 2, 4 och 5 skall inte utgöra hinder för anläggande
och underhåll av gängstig och parkeringsplats i enlighet med fastställd
skötselplan.
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas tåla att de
åtgärder vidtages inom naturreservatet som framgår av till detta beslut fogad
skötselplan.
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Föreskrifterna ovan gällande allmänheten gäller även markägare och
innehavare av särslå Id rätt till marken.
Förvaltning

l. Syftet med skötseln är alt främja områdets fOI1satta utveckling mot
naturskog och att i lämplig omfattning göra det tillgängligt för
allmänheten.
2. Länsstyrelsen beslutar om vad som skall gälla om skötseln av
naturreservatet genom att fastställa tiJl beslutet fogad skötselplan.
3. Förvaltare av reservatet är Länsstyrelsen.

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Den tjärn som har givit namn åt natmTeservatet är omnämnd för sina
hydrologiska egenskaper i Länsstyrelsens Naturvårdsöversikt - Örebro län
från 1984. Delar av den omgivande skogens naturvärden uppmärksammades
och beskrevs 1995 då Ljusnarsbergs kommun lät utföra en skogsbiologisk
inventering av kommunen. 1996 avgränsade skogsvårdsstyrelsen ett
delområde som nyckelbiotop.
Länsstyrelsen bedömde att ett större sammanhängande område av den
bergiga tetTängen kring tjärnen kunde vara täckt av naturskogsartad skog.
Skog i avverkningsbar ålder som inte gallrats på senare tid saknades
dessutom i närområdet. Ljustjämsskogen framstod som ett av terrängen
avgränsat, ännu kvarstående gammeJskogsområde i ett starkt omvandlat
landskap.
Länsstyrelsen utförde en mer heltäckande naturvärdesinventering 1998,
kompletterad 200 l. Ett område på drygt 30 hektar bedömdes skyddsvält.
Kontakter togs med berörda markägare åren 200 l och 2002 vilket ledde till
förhandlingar och år 2002 ingående av avtal om reservatsbildning och
ekonomisk ersättning till markägarna.

BESKRIVNING AV OMRÅDET
Naturvärdena betingas i hög grad av terrängformerna. De har stOlt
inflytande på skogens naturliga dynamik men har också utgjort hinder för
trakthyggesbruk i stön·e skala. Tätt liggande berg med branta sluttningar har
gett upphov till en variationsbredd av skogstyper. Flertalet sluttningar med
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rasbranter är vända mot norr och nordost. Några av dem bildar underlag för
barrskog av refugiekaraktär med organismer som har krav på
beståndskontinuitet och stabila klimatförhållanden.
Kolvedhuggningar har format beståndsstrukturen i varierande grad. Inslag
av naturskog finns likväl både i höjdlägena och de brantaste sluttningarna.
Allmänt sett är beståndsåldrar onormalt höga liksom mängden död ved.
Brandspär på tallstubbar förekommer tämligen rikligt.
Aktuella noteringar finns av c:a 20 arter som indikerar skyddsvärd skog,
bland dem 6 rödlistade arter. Dessa är violengrå tagellav, stjärntagging,
gränsticka, rynksk:inn, tretåig hackspett, slaguggla. En äldre fynduppgift
finns om trådbroskJav som också är rödlistad och starkt knuten till refugiala
naturskogar.
Ljustjärnen som sådan är märklig. Den är belägen 258 m.ö.h, är 2,5 hektar
stor, c:a 30meter djup och saknar till- och frånflöden.
Tjärnen med omgivningar har uppenbara värden som rekreationsområde.
Det uttrycks på följande sätt i Länsstyrelsens naturvärdesinventering från
1998: "Området runt Ljustjärnen hör utan tvekan till ett av de mest
natursköna landskapsavsnitten utanför Nittälvsdalen i de norra delarna av
Ljusnarsbergs kommun. De hopträngda små bergen och den lilla mörka
tjärnen inramad av dessa ger ett oförglömligt intryck."

UPPGIFI'ER OM NATURRESERV ATEr
Natu rreservatets benämning: Ljustjämsskogen
Objektsnummer: (1802105)
Lägesbeskrivning: 10 km NV Kopparbergs centrum
Ekonomiskt kartblad: l lE 9j
Kommun: Ljusnarsberg
Församling: Ljusnarsberg
Fastighet: Allmänningshemmanet 1:5, Ljusnar·sbergs-Abrahamsgård 1:6
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Area l: 24 hektar varav 20 hektar produktiv skogsmark
Markägarkategori: Aktiebolag
Naturvårdsforvaltare: Länsstyrelsen

SKÄL FÖR BESLUTET
Det aktuella ormådet förklaras som naturreservat med syftet att bevara
biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer samt återställa värdefulla
livsmiljöer för skyddsvärda arter. Natuneservatet inrättas även för att
tillgodose behov av områden för friluftslivet.
Genom att området förklaras som naturreservat ges förutsättningar för fti
utveckl ing av en jämförelsevis opåverkad barrskog i riktning mot naturskog.
Därigenom främjas ekologiska processer och förekomsten av organismer
som saknas eller missgynnas i normalt brukad skog.
Naturvärdena som närmare beskrivs ovan är sådana att de kräver ett
omfattande och långsiktigt skydd för att bevaras och utvecklas. Detta
skyddsbehov kan endast tillgodoses genom bildande av naturreservat.
Det är av stor betydelse för syftet med naturreservatet att mänsklig påverkan
inom reservatsområdet sker efter bestämda riktlinjer, valför inskränkningar i
allemansrätt och långtgående restriktioner av pågående markanvändning är
nödvändiga.

Detta beslut kan överklagas. (Se bilaga.)
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Beslut i detta ärende har fattats av Länsstyrelsens styrelse. I beslutet deltog
landshövding Gerd Engman jämte ledamöterna Sören Gunnarsson, Mats
Sjöström, Margareta Karlsson, Raul Björk, Erik Johansson, Ola Karlsson,
Sonja Cederlöf, Karl-ErikPersson, Lennart Eliasson, Bo Rudolfsson ,
Helena Vilhelmsson, Tarja Rossi Nordling, Peter Pedersen.
I den slutliga handläggningen av ärendet deltog naturvårdsdirektör Magnus
Eklund, länsassessor Per Unden samt föredraganden avdelningsdirektör
Hans Ljungkvist

~ h~ /;

Hans Lju~v~ P--'
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SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET
LJUSTJÄRNSSKOGEN
ALLMÄN MÅLSÅTINING
Naturreservatet skall ha fri utveckling vilket innebär att inga skogliga eller
bioropvårdande åtgärder skall vidtas överhuvudtaget. Ekologiska processer
skall tillåtas.verka obehindrat så att skogen genomgår en fortsatt utveckling
i riktning mot natursko g.
Om skogsskador av stön·e omfattning uppstår inom reservatet som i sin tut
kan vålla skador genom insektsangrepp på intilligande skog, kan eventuella
åtgärder i reservatet tas upp till prövning.
Reservatet skall göras tillgängligt för besökare i lämplig omfattning.
ANORDNINGAR VID JAKT
I samband med älgjakt som inbeg:Iiper reservatsområdet är det inte tillåtet
att där uppföra jakttom. Eventuell framröjning av befintliga siktgator skall
utföras med försiktighet och får inte ske i hänglavsrika miljöer. Marketingar
i terrängen skall vara temporära och möjliga att avlägsna efter jakten. Det är
heller inte tillåtet att stödutfodra vilt
ANORDNTINGARFÖRBESÖKARE

Gångstig
En enkel stigslinga delvis följande befintliga stigar skall ställas i ordning.
Den skall utgå från parkeringsplatsen enligt nedan, markeras med orange
fårg på trädstammar och visas på informationstavla.
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Parkeringsplats
Parkeringsplats dimensionerad för 4-5 personbilar skall anläggas vid en
skogsbilväg enligt bifogad skötselplanekarta.
Reservatsgränsmarkeringar ocb informationstavla
Dessa anordningar skall sättas upp enligt markeringar på skötselplanekartan.
Utmärkning av reservatet skall ske i enlighet med Naturvårdsverkets
anvisningar (SIS 03 1522).
Vägvisning
Skyltar skall sättas upp med vägvisning från allmän väg tiJl
parkeringsplatsen.

Tll...LSYN
Förvaltaren ansvarar för tillsynen av reservatet.

UPPFÖUNlNG
Ett program för uppföljning av reservatets syfte skallutarbetas av
Länsstyrelsen.

KOSTNADER FÖR NATURVÅRDSFÖRV ALTNINGEN
l. Arbetskostnader, entreprenad- och materielkostnader för
iordningställandena för besökare beräknas t111 c: a 20 000 kr.
2. Kostnader för framställning av informationsfolder och
informationstavla beräknas till c:a 15 000 kr.
3. Årlig tillsynskostnad som omfattar underhåll av stig, skyltning samt
renhållning och underhåll av parkeringsplatsen kan inte anges då
dessa arbeten skall upphandlas.
4. Kostnader för uppföljningen beror på innehållet i
uppföljningsprogrammet samt tilldelade medel och kan för
närvarande inte anges.
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Länsstyrelsens i Örebro län beslut med
föreskrifter angående utvidgning av
naturreservatet Ljustjärnsskogen
Ljusnarsbergs kommun
Beslut
Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) förklarar Länsstyrelsen delar
av fastigheterna Allmänningshemmanet l :5 och Abrahamsgård 1:6 i
Ljusnarsbergs kommun som naturreservat. Reservatet har den avgränsning
som framgår av bifogad beslutskarta och med de gränser som slutligen
utmärks i fält.
Bilagor:
J
Beslutskarta
2. SkOlselplan

NatuiTeservatet är en utvjdgnjng av det av Länsstyrelsen år 2002 beslutade
naturreservatet Ljustjämsskogen (dnr: 51 12-05964-2002).
l

Syftet med naturreservatet
Området förklaras som naturreservat med syftet att bevara biologisk
mångfald och värdefulla naturrniUöer. Reservatet inrättas även för att
tillgodose behovet av områden för frjluftslivet.
Föreskrifterna för reservatet skall ge förutsättningar för en naturlig
utveckling av en jämförelsevis opåverkad barrskog i riktrung mot naturskog.
Förekomst och etablering av organismer som är knutna til l naturskog och
som saknas eller missgynnas i normalt brukad skog skall säkerställas.
Förskrifter
För att tiJJgodose syftet med naturreservatet förordnar Länsstyrelsen med
stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ mj ljöbalken samt 3 §förordningen
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken mm, att nedan angivna
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föreskrifter samt vård- och förvaltningsbestämmelser skall gälla beträffande
naturreservatet.
A. Föreskrifter en ligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inslcränknjngar i rätten att
använda mark- och vattenområden inom naturreservatet
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det
förbjudet att:
l. utföra något slag av skogsavverkning eller skogsvårdsåtgärd, fålla
enstaka träd samt att föra bon eller upparbeta döda stående eller
liggande träd eller träddelar
2. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets
topografi , yt- eller dräneringsförhållanden
3. anlägga väg eller stig eller anordna upplag
4. dra fram mark- eller luftledning
5. uppföra byggnad eller annan anläggning
6. uppföra jakttorn, stödutfodra vilt, uttransportera fällt vilt med fordon
annat än med sådant som inte ger skador på mark och vegetation
samt att utföra siktröjni ng i hänglavsrika miljöer. I övrigt får sådan
röjning endast utföras med försiktighet i befintliga siktgatox.
Förbuden enligt punkterna L, 2 och 3 skall
inte utgöra hinder för
l
naturreservatets förvaltare att, j enlighet med fastställd skötselplan, anlägga
och underhålla gångstig.

B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelse för ägaren och
innehavare av särskild rätt till fastigheten att tåla visst intrång
Ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten förplihas tåla att
följande åtgärder, enligt faststäl ld skötselplan, vidtas för att tillgodose syftet
med reservatet:
l.
2.
3.
4.

anläggande, utmärkning och underhåll av gångstig
uppsättande av informationstavla
utmärkning av reservatets yttergränser
underhåll av en befintlig eldningsplats.
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Allt utfallande virke i samband med naturvårdsåtgärd som utförs med stöd
av föreskrifter och skötselplan tillfaller förvaltaren.
C. Ordningföreskrifter enli gt 7 kap. 30 §om rätten att färdas och vistas i
naturreservatet samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet
Det är förbjudet att:
l . bortföra eller skada döda träd eller träddelar
2. bedriva insamling av mossor, lavar och svampar som växer på träd
eller ved samt av insekter eller andra evertebrater
3. göra upp eld annat än på anvisad plats.

Förbudet enligt punkt l skall inte utgöra hinder för naturreservatets
förvaltare att, enligt fastställd skötselplan, anlägga och underhålla gångstig.
Förbudet enHgt punkt 2 skall inte utgöra hinder för utförande av
mi ljöövervakning eller naturinventering beställd eller godkänd av
Länsstyrelsen.
Ordningsföreskrifterna gäller omedelbart, även om de överklagas.
Ordningsföreskrifterna gäller även markägare
och innehavare av särskild
,
rätt ti Il marken.
Ordningsföreskrifterna träder i kraft den 20 januari 2006.
Fastställande av skötselplan

Med stöd av 3 §förordning (1998: 1252) om områdesskydd enligt
mi ljöbalken mm, fastställer Länsstyrelsen den till beslutet fogade
skötselplanen (bilaga 2).

Uppgifter om naturreservatet
Naturreservatets benämning: Ljustjät)lsskogen
Objektsnummer: RegDos-id 3
Kommun: Ljusnarsberg
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Församling: Lj usnarsberg
Fastigheter: Allmänningshemmanet 1:5, Abrahamsgård 1:6
Areal: Naturreservatet Ljusstjä.msskogen enligt bes lut 2002 är 24 hektar
varav 20 hektar är produktiv skogsmark. Området för utvidgning enligt detta
beslut är 71 hektar vara v 69 hektar är produkti v skogsmark.
Markägarkategori: Aktiebolag
Lägesbeskrivning: 10 kmNV Kopparbergs centrum
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen

Redogörelse för ärendet
När Länsstyrelsen 2001 slutförde en naurvärdesinventering inför
reservatsbi ldningen av Lj ustjämsskogen (enligt tidigare beslut), uppstod
frågor om områdets avgränsning eftersom skog med höga naturvärden även
visade sig förekomma vidare norrut och västent t mot reservatet
Genstigsbrännan.
Då inventeringen därmed fick en stön-e omfattning konstaterades bland
annat att området en ligt detta beslut var skyddsvärt och borde skyddas
samtidigt med skogen närmast kring Lj ustjämen. LänsstyreJsen tog kontakt
med de två berörda markägarna för att om möjligt inleda förhandlingar om
reservatsbildning.
Enligt Naturvårdsverket som fördelar de statliga anslagen för Oimådesskydd
kunde endast ett delområde komma ifråga för finansiering av
reservatsbildning (det vill säga Lj ustj ärnsskogen enligt tidigare beslut).
Länsstyrelsen träffade en frivillig överenskommelse med markägarna om att
tillsvidare avstå från skogliga åtgärder i området enligt detta beslut. Efter
ytterligare framställningar ti ll Naturvårdsverket godkändes år 2004 området
för fi nansiering av reservatsbildning. Därefter utfördes på Länsstyrelsens
uppdrag oberoende värdetingar som underlag för markägarförhandlingar om
ersättning för naturvårdsintrång respektive köp av mark. Dessa
förhandlingar ledde 2005 fram till överenskommelser vilka undertecknades
av företrädare för Länsstyrelsen och av markägarna 2005.
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Skälen för beslutet
Kroktjärnsberget är en markerad längsträckt bergsformation med branta
skogklädda sidor. Dess högsta höjd når 364 m.ö.h. Skogen består
huvudsakligen av naturskogsartad barrskog i åldern 100 - 180 år på
storblackig moränmark. Reservatets minst svåltillgängliga delar präglas av
kolvedhuggningar som även utförts i de bestånd som utvecklats efter den
senaste mer omfattande skogsbranden.
I sluttningarna är skogen grandominerad och välsluten med tjocka
mosstäcken. Öst- och nordsidomas översta delar är päfaJlande hänglavsrika.
Reservatets södra del mot Ljustjärnen kännetecknas av ett flertallodytor i
berget vilka också har en intressant lavtlora. Här finns även flertalet av
reservates äldsta tallöverståndare.
I de högsta höjdlägena har skogen formats av ett kärvare klimat och är
därför gles, luclåg, trögväxt och kraftigt ansatt av toppbrott.

Tillgången på död ved är stliJJvis god. Grova granlågor och
dödvedsanhopningar förekommer i synnerhet i öst- och nordbrantema.
Brandspår förekommer i form av brandstubbar varav några med tydliga
invallningar efter flera bränder.
Enligt uppgift skall en omfattande skogsbrand ha inträffat så sent som pft
1920-talet med en utbredning frän reservatets norra del och vidare norrut.
Rester efter en björkdomjnerad lövbränna som uppstod efter denna brand
finns i reservatetsNÖ slu ttning.
De naturskogsartade och varierande förhållanden som beskrivs ovan
möjligören intressant artiversitet. För närvarande finns noteringar om ca 30
så kallade signalarter (jndikatorarter för skyddsvärd skog) varav ett tiotal är
rödlistade. Som exempel kan nämnas violettgrå tageiJav, stjärntagging,
gränsticka, rynkskinn , tretåig hackspett, slaguggla, pärluggla, sparvuggla
och tjäder (även en stor tjäderlek). En äldre fynduppgift finns om
trådbrosklav som är ytterst säl lsynt och starkt knuten ti11 refugiala
ban11aturskogar.
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Naturvärdena som närmare beskrivs ovan är sädana att de kräver ett
omfattande och långsiktigt skydd för att bevaras och utvecklas. Detta
skyddsbehov kan endast tillgodoses genom bildande av naturreservat.
Det är av stor betydelse för syftet med natun-eservatet att mänsklig påverkan
inom reservatsområdet sker efter bestämda tiktlinjer, varför inskränkningar i
allemansrätt och långtgående restriktioner av pågående markanvändning är
nödvändiga.
Beslutet följer de riktlinjer som gäller för länsstyrelsernas prioritering av
natunesenratsskydd. Det är i överensstämme lse med Sveriges
internationella åtaganden om skydd för den biologiska mångfalden samt
Svetiges miljökvalitetsmål
Beslutet strider inte mot kommunal översiktsplan eller detaljplan och är
dänned förenligt med 7 kap. 8 § :miljöbalken.
Beslutet är inte i konflikt med koncessioner eller undersökningsti llstånd för
gruvnäringen enligt den infonnation som lämnas av Sveriges Geologiska
Undersökning. Bes lutet är fören ligt med hushållningsbestämmelserna i 3
och 4 kapHlet rniljöbaJken .
Samråd har skett med Ljusnarsbergs kqmmun .
l

Vid en avvägning enligt 7 kap 25 § miljöbalken mellan allmänna och
enskilda intressen bedömer Länsstyrelsen att den inskränkning i den
enski ldes rätt att använda mark och vatten som beslutet om naturreservat
innebär, inte går längre än vad som krävs för att syftet med naturreservatet
skall tillgodoses.

Detta beslut kan överkJagas (se bilaga).
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Beslut i detta ärende har fattats av Länsstyrelsens styrelse. I beslutet deltog
landshövding Sören Gunnarsson jämte ledamöterna Marie-Louise ForsbergFransson, Göran Arveståhl, Inger Högströro-Westerling, Margareta
Karlsson, Sören Larsson, Mårten Blomquist, Massirno Montanari, Bo
Rudolfsson, Mats Sjöström, Helena Vilhelrnsson och Anna Ägerfalk
I den slutliga handläggningen av ärendet deltog naturvårdsdirektör Magnus
Ekl und, länsassessor Christina Hjulström samt föredraganden,
avdelningsdirektör Hans Ljungkvist

~

Sören Gunnarsson

\

~Ä~/2
Hans Ljun#vift"

r

Bilaga till Länsstyrelsens
beslut 2005-12-12
Dnr 5112-06454-2005
Utvidgning av naturreservatet
LJUSTJÄRNSSKOGEN

Utdrag ur digital fastighetskarta
Reservatsgräns
rrrn=7w Ljustjärnsskogen enligt

beslut 2002-11 -15
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Skötselplan för naturreservatet
Ljustjärnsskogen
(Bilaga till Länsstyrelsens reservatsbeslut 2005-12-1 2)

Allmän målsättning
skogsbeständen inom natuneservatet skall ha fri utveckling vilket innebär
att inga skogliga eller biotopvårdande åtgärder skaU vidtas överhuvudtaget.
Syftet med fri utveckling är att ge utrymme för naturliga processer att verka
så att området genomgår en fortsatt utveckling i riktning mot naturskog.
Genom f ri utveckling skall det på längre sikt bildas en naturlig variation hos
stmkturella egenskaper som trädåldrar, dimensioner, höjdskiktning,
stamtäthet, trädslagsblandning mm. Grundläggande är en naturlig
omsättning av träd orsakad av störningspåverkan eller intemdynamik. På så
sätt skall produktionen upprätthållas av gamla träd samt av lågor och andia
former av död ved som bildar substrat eller underlag för mossor, lavar,
svampar och insekter. Förekomst och etablering av organismer som saknas
eller missgynnas i normalt brukad skog skal] säkerställas.
Reservatet skall hållas tillgängligt för b'esökare i lämplig omfattning.

Tillvaratagande av stormfällda träd samt underhåll
av stigar
Stormfällda träd eller lågor överhuv udtaget, får inte upparbetas eller
bortföras från reservatet. Träd som hindrar stigamas framkomlighet skal l
dock flyttas och får då om nödvänctigt kvistas och kapas . Grövre träd får
endast kapas så att en stiglucka uppstår. Delarna vid sidan om stigen skall
ligga kvar.

Anordningar vid jakt
l samband med älgjakt som inbegriper reservatsområdet är det inte tillåtet
att där uppförajakrtorn. Eventuell framröj ning av befintliga siktgator skall
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utföras med försiktighet och får inte ske i hänglavsrika miljöer. Markeringar
i terrängen skall vara temporära och möjliga att avlägsna efter jakten. Det är
heJler inte tillåtet att stödutfodra vilt.

Anordninga r för besökare
Gångstig
En stig genom reservater skall iordningställas och märkas upp med orange
färg på trädstammar samt framgå av informationstav la. Stigens
huvudsakliga sträckning framgår av beslutskartan.
Informationstavla
En skylt skall sättas upp på den befintliga infonnationtavlan enligt det
ursprungliga reservatsbeslutet Denna skylt skall visa reservatet
Ljustjämsskogen i sin helhet, det vill säga enligt ursprungsbeslutet och
utvidgningsbeslutet tillsammans.

Reservatsg ränsma rkeringar
Markeringarna skall göras utifrån Lantmäteriets gränsutsättn ing och för
övtigt i enJighet med Naturvårdsverkets anvisningar.
Den gränsmarkering som delar området för det ursprungliga beslutet
respektive utvidgningen, skall inte underhållas.

T illsyn
Förvaltaren, Länsstyrelsen, svarar för tillsynen av reservatet.

Uppfö lj ning
Ett program för uppföljning av reservatets syfte skall utarbetas av
Länsstyrelsen.

