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OMRÅDESBESKRIVNING FÖR NATURRESERVATET TIBERGS UDDE
Naturreservatet Tibergs udde tillhör Långbans gruvområde, vilket i sin tur är en del av den
värmländska Bergslagen. Naturreservatet är beläget vid sydöstra stranden av Hyttsjön, ca 15 km
nordöst om Filipstad.
Naturreservatet utgörs av ett landskap som är tydligt påverkat av den mineralbrytning och odling
som pågått under perioden 1500-1900. Områdets väldokumenterade historia och välbevarade
lämningar gör det högintressant ur kulturhistorisk synvinkel. Vidare finns ett stort
geovetenskapligt värde då Långban anses vara världens mineralrikaste plats. Ett antal ovanliga
mineral har påträffats, där några till och med anses vara unika för Långban.
Utöver detta är naturreservatet mycket botaniskt och zoologiskt intressant med en mångfald av
bevarandevärda naturtyper, organismgrupper och arter, vilka till viss del kan förknippas med
områdets geologiska och kulturhistoriska bakgrund. Tibergs udde är sedan gammalt känt som en
blomsterrik och botaniskt intressant plats med bl.a. hög förekomst av orkidéer och andra
kalkgynnade kärlväxter. Terrängen i området är kuperad med sten- och blockrika skogsbeväxta
kullar och mjukt formade öppna gräsytor. Inom naturreservatet finns ett blandat skogsbestånd
med dels lummig lövskog, dels talldominerad blandskog med hög andel grova träd och död ved.
Naturreservatet är vackert att besöka året om men området är särskilt till sin fördel på våren, när
marken är täckt av mattor med blommande gullvivor, blåsippor och liljekonvaljer och ett stort
antal småfågelarter bygger bo inne i skogsbestånden.
Områdets kulturhistoriska, geologiska och biologiska värden i kombination med ett tilltalande
landskap med sjökontakt, betande djur, lättillgängliga leder och rastplatsmöjligheter resulterar i
ett besöksvänligt utflyktsmål som lockar till sig en bred besökskrets.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Länsstyrelsen Värmland
651 86 KARLSTAD

Våxnäsgatan 5

054-19 70 00 (växel) 054-19 70 90

Telefax

Enhetens e-postadress

miljo@s.lst.se
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1. Delområden

Figur 1: Delområdeskarta.
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1.1 Beskrivning av delområden
1.1.1 Delområde 1A, 1B, 1C, 1D och 1E: Slåttermark med efterbete
1A) Öppen markyta utan träd- och buskskikt som historiskt har brukats som åkermark. Plöjdes
upp så sent som på slutet av 1990-talet och såddes först med havre och ärtor och därefter med en
ängsfröblandning. Hävdas idag genom årlig traktorslåtter samt efterbete av nöt och får. Marken
är ännu relativt näringsrik vilket märks på den friska floran med arter som smörblomma,
midsommarblomster, maskros, daggkåpa, rödklöver, älggräs och bredbladiga gräs. Mer
hävdgynnade arter som prästkrage, darrgräs, teveronika, åkervädd, hö- och ängsskallra samt
gullviva börjar också dyka upp vilket visar att delområdet med fortsatt hävd sannolikt kommer
att få en på sikt artrikare flora med hävdgynnade arter.
1B) Öppen markyta utan träd- och buskskikt som även denna tidigare varit åkermark men som
inte har plöjts upp i sen tid. Marken är idag betydligt magrare än delområde 1A, med en tydligt
hävdgynnad flora med gott om gullviva, åker- och ängsvädd, prästkrage, hö- och ängsskallra
samt darrgräs. Ytan sluttar ner mot Hyttsjön och omgärdas i SO av lövskog. Till delområdet är
miljöstöd sökt och en åtagandeplan finns.
1C) Liknar delområde 1B men med än högre förekomst av hävdgynnade arter. Till delområdet är
miljöstöd sökt och en åtagandeplan finns.
1D) Längs större delen av Hyttsjön löper ytterligare en öppen, sluttande mark som i äldre tider
brukats som åkermark och som ännu delvis är beväxt av en näringsgynnad flora med arter som
midsommarblomster, smörblomma, kråkvicker och bredbladiga gräs. I fältskiktet finns också
inslag av mer hävdgynnade arter som darrgräs, gullviva, åker- och ängsvädd, hö- och
ängsskallra, prästkrage och liten blåklocka vilket talar för att området med fortsatt slåtter och
bete på sikt torde få samma florasammansättning som delområde 1C. Mitt i delområdet växer ett
kraftigt bestånd av tidigare inplanterad parksallat, som begärligt äts under efterbetet av
betesdjuren. Tack vare efterbetet hålls beståndet under kontroll men viss spridning har börjat
ske. Vidare finns det gott om knölklocka som riskerar sprida sig över större partier av
delområdet.
1E) Instoppad mellan omgivande skogsbestånd samt en stor skarnhög i öster ligger en
blomsterrik mark. Inom detta område finns naturreservatets finaste flora med gott om orkidéer
som brudsporre, nattviol och tvåblad. Fältskiktet innehåller i övrigt tätt med hävdgynnade arter
som låsbräken, darrgräs, gullviva, åkervädd, liten blåklocka och hö- samt ängsskallra. Inom
ängsremsan närmast reservatsgränsen, ner mot skarnhögen i öster, växer ytterligare hävdgynnade
och intressanta arter som jungfrulin, blåsuga, smörboll och den för länet ovanliga arten
fältgentiana. Delområdet slås i huvudsak genom traktorslåtter men delen närmast skarnhögen
slås med hjälp av minislåtterbalk.
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1.1.2 Delområde 2: Kantzon ner mot Hyttsjön
Närmast Hyttsjön sluttar marken kraftigt vilket gör att traktorslåtter inte är genomförbart. Södra
delen av marken är vidare blockrik och delvis beväxt med ungskog, främst triviallöv samt viss
andel gran. Längs med sjökanten finns idag ett tämligen tätt trädskikt som bör glesas ur för att
skapa ytterligare ljusöppningar ner mot sjön. Däremot är det viktigt att spara äldre lövträd bl.a.
kandelaberformade björkar och vidkroniga rönnar, vilka bidrar till naturreservatets estetiska och
biologiska värden. Vidare växer det ett antal större sälgar samt ett praktfullt nyponbuskage vilka
utnyttjas som föda av insekter och fåglar.
I fältskiktet växer en relativt näringsrik flora med arter som midsommarblomster, smörblomma,
kråkvicker och bredbladiga gräs. Det finns också inslag av mer hävdgynnade arter som gullviva,
hö- och ängsskallra, prästkrage och ormrot. Delområdet hålls i huvudsak öppet genom sen bete
av nötboskap och får men viss kompletterande sly- och granröjning är nödvändigt på sikt för att
inte området ska växa igen. Som ytterligare komplement kan gräsbränning göras tidigt om våren
på platsen under några tillfällen.

1.1.3 Delområde 3A, 3B och 3C: Lövblandskog
3A) Delområdet består av ett mindre skogsbestånd med dominans av triviallövträd särskilt al,
asp och rönn. Området gränsar i väster till en f.d. karpdamm vilken idag skuggas betydligt av
omgivande träd- och buskskikt. I fältskiktet växer en kvävegynnad flora med nässlor, älggräs,
piprör och liljekonvalj. En del skrot, tegelsten och skarn ligger utspritt inom ytan.
3B) Ett kuperat och blockigt område med historik som hackslåttermark. Området är idag beväxt
med ett tämligen luckigt skogsbestånd av björk, asp, lönn, rönn och sälg samt inslag av gran.
Buskskiktet består främst av aspuppslag men även av skogstry, tibast och enstaka döende enar.
Skogsbeståndet är av varierad dimensionsgrovlek och ålder och innehåller biologiskt viktiga
strukturer som döende och död lövved, vilket bl.a. gynnar fågelfaunan. Inom delområdet har
arter som större- och mindre hackspett, spillkråka och trädkrypare noterats. Inom skogsbeståndet
finns noteringar om aspfjäril samt så har den ovanliga buskmusen iakttagits vid flera tillfällen.
Floran är av lundkaraktär med arter som blåsippa, liljekonvalj, gullviva, vårärt, underviol,
ormbär och skogsvicker. Inslag av ängsväxter som åkervädd, prästkrage, ormrot och rödklint
dyker upp i ytterkanterna av delområdet. I södra delen av delområdet, strax intill vandringsleden
ligger lämningen av en dynamitkällare.
3C) Består av ett kuperat och blockigt område med ett trädskikt av varierad ålder, främst
bestående av björk och asp. Buskskiktet är tämligen tätt med asp-, rönn- och björksly samt
skogstry. Fältskiktet är frodigt med hög andel bredbladiga gräs men området håller fortfarande
rester av en artrik flora med bl.a. liljekonvalj, gullviva, ängsvädd, smörboll, brudborste och
darrgräs. Vidare finns ett mindre bestånd guckusko som riskerar att dö ut om inte området
öppnas upp något. Delområdet ansluter i norr till en f.d. karpdamm vilken idag närmast är
igenvuxen med vass och annan vattenvegetation.
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1.1.4 Delområde 4A och 4B: Dammar
4A) F.d. karpdamm som anlades under slutet av 1800-talet. Dammen har ännu en öppen
vattenyta men skuggas i stor utsträckning av omgivande träd- och buskskikt.
4B) F.d. karpdamm som anlades under slutet av 1800-talet. Dammen saknar skuggande trädeller buskskikt men är idag nästan helt igenväxt av vass och behöver grävas ur för att återfå
tidigare utseende. Småvatten av denna typ fungerar som viktiga bo- och födoplatser för insekter,
groddjur, fladdermöss och fåglar.

1.1.5 Delområde 5: Skarnhögar
5A) Smal udde i Hyttsjön som byggdes upp av skarn från Långbansgruvan mellan åren 19101925. Den är idag delvis beväxt av ett relativt tätt trädskikt med klen björk, asp, al och någon
tall. I buskskiktet finns slyuppslag av ung asp, rönn och gråal samt benved, pors och
videbuskage. I fältskiktet finns blåtåtel, knagglestarr, klubbstarr, smalfräken, ängsklocka,
liljekonvalj och tämligen rikligt med den kalkgynnade orkidén purpurknipprot.
5B) I sydvästra delen av naturreservatet finns en långsmal och tämligen hög skarnhög som leder
ut mot Hyttsjön. Skarnhögen saknar träd- och buskskikt och är i huvudsak beväxt av en
kortvuxen flora bestående av torrmarks- samt kalkgynnade arter som t ex gråbinka, kattfot,
gråfibbla, liten blåklocka, tvåblad och purpurknipprot.

1.1.6 Delområde 6A, 6B och 6C: Blandskog med dominans av tall
6A) Ett kuperat och blockrikt skogsområde som domineras av ett tämligen tätt bestånd av
medelålders tall samt inslag av björk, rönn, asp, coloradogran, hemlockgran och europeisk lärk.
Buskskiktet består av slyuppslag av främst rönn och gråal samt skogstry, tibast och någon
enstaka en. Fältskiktet är frodigt med rikligt med blåsippa, liljekonvalj, gullviva, skogsklöver,
bredbladiga gräs och orkidéerna purpur- och skogsknipprot. På ett stenblock i nordöstra delen av
delområdet växer några exemplar av den sällsynta ormbunken murruta, vilken är knuten till
kalkrik berggrund.
6B) Består av en kuperad, stenig och blockig kulle med ett tämligen glest trädskikt.
Skogsbeståndet domineras av grov- medelgrov tall men det finns även en del lövinslag t.ex.
björk, asp, rönn, sälg och ek. I buskskiktet växer tibast, skogstry samt lövsly medan fältskiktet
till stor del består av bredbladiga gräs med höga inslag av gullviva, liljekonvalj och blåsippa
samt även orkidéerna purpur- och skogsknipprot, tvåblad och brudsporre. Enligt äldre uppgifter
har även grönkulla och backvial vuxit inom området. Ett inhägnat mindre bestånd av guckusko
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växer i kanten av området. På kullen med fin utsikt ut över Hyttsjön finns även en rest
minnessten över H.V. Tiberg, disponent vid Grufve AB Långban 1878-1913.
6C) Luckigt blandskogsbestånd på stenig och blockrik mark. Hagmarksträd, i huvudsak grova
björkar, indikerar att området tidigare var öppet och brukades som hackslåtter- och betesmark.
Trädskiktet består till stor del av björk och tall med inslag av gran, rönn, asp och sälg medan
buskskiktet består av skogstry, skogsolvon och tibast. Fältskiktet är frodigt med hög andel bredoch smalbladiga gräs men även t.ex. blåsippa, blodrot, akleja, brudborste, ormbär, tvåblad,
brudsporre samt purpur- och skogsknipprot.
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SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET TIBERGS UDDE
1

Syftet med naturreservatet

Området är avsatt som naturreservat med syftet att i första hand bevara ett område med en för
värmländska förhållanden ovanligt rik flora. Vidare att bevara och utveckla områdets
landskapsbild med alla dess geovetenskapliga, kulturhistoriska och pedagogiska värden vilka i
hög grad är kopplade till dess synliga gruv- och odlingshistoria. Viktigt är även att kanalisera och
underlätta allmänhetens utnyttjande av området för friluftsliv.
Inom ramen för Natura 2000 är en viktig del av syftet också att uppnå och upprätthålla gynnsam
bevarandestatus för den enligt habitatdirektivet utpekade naturtypen slåtterängar i låglandet
samt den i habitatdirektivets bilaga 2 utpekade orkidén guckusko.
2

Beskrivning av bevarandevärden

2.1

Administrativa data

Objektnamn
RegDOS-nummer
Kommun
Markslag och naturtyper (ha):
Skogsmark
Lövblandskog
Blandskog med dominans av tall
Ängsmark
Slåttermark med efterbete
Kantzon ner mot Hyttsjön
Sötvatten
Damm
Skarnhögar

Tibergs udde
2002132
Filipstad

Total areal
Prioriterade bevarandevärden:
Markslag

8 ha

Strukturer

Kalkgynnad flora, hävdpräglad flora och
fjärilsfauna

Arter

Guckusko, skogs- och purpurknipprot,

4,3 ha
1,6 ha
2,7 ha
3,2 ha
2,8 ha
0,4 ha
0,04 ha
0,04 ha
0,4 ha

Slåtteräng

Postadress

Besöksadress

Telefon

Länsstyrelsen Värmland
651 86 KARLSTAD

Våxnäsgatan 5

054-19 70 00 (växel) 054-19 70 90

Telefax

Enhetens e-postadress

miljo@s.lst.se
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tvåblad, brudsporre, vårärt, gullviva,
fältgentiana, jungfrulin, darrgräs,
ängsblåvinge, vitfläckig guldvinge,
midsommarblåvinge
Kulturmiljöer

Gruvhistoriska fornlämningar, odlingsoch bebyggelselämningar

Friluftsliv

Upplevelse. Förståelse av
gruvhistoriska, geologiska och
ekologiska sammanhang.

Bevarandeplan finns:
Naturtyp

Slåtterängar i låglandet (6510)

Arter

Guckusko (1902)

2.2

Historisk och nuvarande mark- och vattenanvändning

Långbans gruvområde tillhör den värmländska delen av Bergslagen och har en anrik gruv- och
odlingshistoria bakom sig. Det finns antaganden om att viss gruvdrift i området ska ha skett
redan på 1300-talet men senare undersökningar tyder på att brytningen snarare kom igång på
1500-talet, bl.a. finns skriftliga dokument som antyder att den första hyttan i Långban anlades
först år 1548. Rostugnen byggdes 1847 och masugnen anlades 1855 samt påbyggdes ytterligare
1869. Hela anläggningen blåste ner 1930. Fram till början av 1900-talet var det i huvudsak
järnmalm som bröts i Långban medan mangan och dolomit, en typ av marmor, dominerade
gruvbrytningen under gruvans resterande tidsperiod. Nedläggningen av dolomitbrytningen 1972
innebar slutet för Långbans månghundraåriga gruvindustrihistoria.
Själva naturreservatsområdet, Tibergs udde, är enbart en liten del av Långbans gruvområde.
Inom själva naturreservatet finns ett antal mindre gruvhål, skarnhögar, dagbrott och
transportvägar. Vidare finns inom naturreservatet ett flertal odlingslämningar som visar att
Tibergs udde kombinerat med gruvdrift historiskt utnyttjats som odlings- och slåttermark, jfr
ekonomiska kartan från år 1880. Hackslåtterbruk bedrevs på de partier där marken var stenig och
blockrik medan mer lättbrukade partier nyttjades som åkermark.
Naturreservatet är uppkallat efter gruvdisponenten H.V. Tiberg som verkade vid Långbans gruva
mellan åren 1875-1913. Han var naturvetenskapligt intresserad och ägnade sig åt, förutom
gruvdrift och mineralogi, även frågor rörande skogsbruk, jordbruk och fiske. Bland annat så lät
han gräva upp två mindre dammar inom naturreservatsområdet för karpfiskodling. År 1903 blev
han utsedd av Kung. Maj:t till ordförande i länets skogsvårdsstyrelse. Värmländska
Bergsmannaföreningen reste efter hans död en minnessten på ett av uddens högsta partier med
utsikt över sjön.
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2.3

Områdets bevarandevärden

2.3.1 Geovetenskapliga bevarandevärden
Naturreservatet ligger inom det mineralrika stråk som löper genom Långban. Hela gruvområdet
är av internationell betydelse för sin höga mineralrikedom, med omkring 300 påträffade
mineraler, varav ca 70 unika för Långban t.ex. långbanit, wermlandit och finnemanit. Det finns
även höga förekomster av kalksten, dolomit och flera slag av grönsten.
2.3.2 Kulturhistoriska bevarandevärden
Tibergs udde är en del i ett större område kring Långban av riksintresse för kulturmiljövården
(3:6 MB) och finns upptaget i Värmlands kulturmiljöprogram från 1989. Hela Långban med
omnejd avspeglar ett äldre kulturlandskap tydligt påverkat av gruvdrift och småskaligt jordbruk.
Lämningar efter gruvverksamhet från förindustriell och industriell tid finns spritt över ytan så
som t.ex. hyttor, lavar, gruvor, skarnhögar, transportvägar och bebyggelse.
Inom själva naturreservatet finns ett flertal gruvhistoriska lämningar samt gott om odlingsspår
efter äldre tiders brukande av marken. Vidare finns två små vattensamlingar som är en rest från
gruvdisponent Tibergs karpodlingsförsök inom naturreservatet under slutet av 1800-talet. Delar
av udden utgörs av fornlämningsområden vilka skyddas enligt kulturminneslagen (1988:950).
2.3.3 Biologiska bevarandevärden
Den mineralrika berggrunden, speciellt den höga förekomsten av kalksten, avspeglar sig i en rik
flora med flera för länet ovanliga arter. Den långvariga hävden i området har ytterligare ökat
förutsättningarna för uppkomsten av en artrik och intressant flora. Botaniskt intressanta
kärlväxter på Tibergs udde är bl.a. murruta, jungfrulin, trolldruva, tibast, slåtterfibbla, vildlin,
vårärt, låsbräken och fältgentiana samt en hög förekomst av orkidéer, med åtminstone sju
noterade arter. En av de orkidéarter som finns på Tibergs udde är guckusko vilken ingår i EU:s
habitatdirektiv, bilaga 2 och 4 och anses särskilt skyddsvärd. Äldre dokumentation talar för att
guckusko tidigare fanns på åtminstone tre platser inom naturreservatet med riktligt av
blommande individer. När Värmlands Botaniska Förening i juni 2006 återinventerade
guckuskolokaler i Gåsborn-Långbanområdet återfanns två bestånd av guckusko på Tibergs udde,
båda bestånden är enligt uppgift inplanterade.
I enlighet med åtaganden inom EU:s nätverk Natura 2000 har Länsstyrelsen under sommaren
2006 genomfört en inventering av gräsmarksnaturtyper inom ett urval av länets skyddade
områden. Typiska kärlväxt- och dagfjärilarter för olika gräsmarksnaturtyper har inventerats
enligt förbestämd metodik. Denna inventering beräknas följas upp vart 6:e år.
Vid inventering av typiska arter kärlväxter inom gräsmarksnaturtypen Slåtterängar i låglandet
på Tibergs udde noterades bl.a. gullviva, prästkrage, åkervädd, darrgräs, tvåblad och brudsporre.
Vidare påträffades fem typiska arter av dagfjärilar; ängsblåvinge, midsommarblåvinge, vitfläckig
guldvinge, ängs-/skogsvitvinge och brunfläckig pärlemorfjäril, inom området. Den artrika floran
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och de solbelysta sluttningarna ger goda indikationer på att naturreservatet kan vara eller med
tiden kan bli en värdefull insektslokal bl.a. för fjärilar och vildbin, under förutsättning att hävden
fortgår.
Inom naturreservatet finns det utöver ängsmarker även mindre lövskogsbestånd med inslag av
ädellövträd samt luckig blandskog med dominans av grov till medelgrov tall. Andelen döende
och död ved inom dessa skogsbestånd är tämligen god, vilket ytterligare bidrar till att öka
naturreservatets värde för t.ex. svamp-, moss- och lavfloran samt insekts- och fågelfaunan.
Noterade fågelarter inom naturreservatet är bl.a. tretåig hackspett, spillkråka och storlom vilka
samtliga ingår i EU:s fågeldirektiv. I dessa skogsbestånd har också den fridlysta buskmusen
noterats vid flera tillfällen (Hanström 1956, Bohlin & Berglind 1989). Denna art ingår i EU:s
habitatdirektiv bilaga 4, vilket innebär att den, liksom övriga listade arter i bilagan, skyddas
genom Artskyddsförordningen.
Med tanke på rikedomen på gruvhål, grova träd, öppen vattenyta och gynnsamt öppna,
insektsrika jaktmarker är det högst troligt att området hyser en rik fladdermusfauna, där ett flertal
av landets fladdermusarter ingår i EU:s habitatdirektiv.
2.3.4 Bevarandevärden för friluftsliv
Hela Långban är ett välbesökt område som varje år lockar till sig stora mängder svenska och
utländska besökare. Kombinationen av välbevarade lämningar från områdets långa
gruvindustrihistoria har tillsammans med en intressant mineralrikedom placerat Långban på
kartan även internationellt. Lättillgängligheten till och inom området ihop med en variationsrik
och tilltalande natur är ytterligare anledningar till områdets popularitet som resmål. Vidare finns
här ett högt pedagogiskt värde, där upplevelsen av såväl människans historia i området som
naturens mångfald är betydelsefullt.
Centrala värden för upplevelse och förståelse inom Tibergs udde är:
-

de väl synliga och dokumenterade lämningarna av områdets gruvindustrihistoria, med
gruvhål, skarnhögar, transportvägar och odlingsspår.

-

landskapets naturskönhet med sjökontakt, öppenhet, betande djur, blom-, insekts-, och
fågelrikedom, men också variationsrik skog med ekologiskt viktiga strukturer så som grova
gamla träd, död ved och variation i trädålder.

-

områdets lättillgänglighet genom välhållna leder och rastplatsmöjligheter.

3

Revision av skötselplan

Vid revidering av skötselplanen för Tibergs udde är det viktigt att utvärdera de tidigare åtgärder
som utförts i naturreservatet och därefter anpassa skötseln efter resultaten.
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3.1

Områdets utveckling sedan reservatets bildande

Historiskt har Tibergs uddes öppna marker nyttjats som åkermark vilka därefter legat i träda. I
samband med naturreservatsbeslutet började gräsytorna åter hävdas genom slåtter och bete. Den
förändrade hävden har inneburit att marken successivt förvandlats till en blomsterrik slåttermark
med en hävdgynnad flora. Delar av ytorna plöjdes emellertid upp under slutet av 1990-talet och
såddes först med havre och ärtor därefter med en ängsfröblandning.
Det är i huvudsak de lite torrare markerna på högre höjd som har den finaste floran med hög
tillgång på hävdgynnade arter så som ängs- och åkervädd, liten blåklocka, darrgräs, ängs- och
höskallra, gullviva samt orkidéer. De fuktigare områdena har ännu bitvis en tydligt
näringsgynnad flora med arter som rödklöver, daggkåpor, smörblommor och
midsommarblomster. Emellertid så börjar även dessa ytor få ett ökat inslag av mer hävdgynnade
arter. Detta indikerar att även de mer näringsrika ytorna, förutsatt fortsatt årlig slåtter och bete,
med tiden kan bli artrika ängar av botaniskt och entomologiskt intresse. Idag brukas all öppen
mark i naturreservatet genom traktor- eller minislåtterbalk samt efterbete.
Naturreservatets mer branta och steniga partier har en bakgrund som hackslåttermarker där en
upphörd hävd inneburit att dessa marker har vuxit igen med luckig skog och stora delar av den
hävdgynnade slåtterfloran försvunnit och ersatts av mer skuggtåliga lundväxter. Skogsbestånden
som vuxit upp på de gamla hackslåttermarkerna består idag, dels av luckig lövskog med inslag
av ädellövträd, dels av blandskog med höga inslag av grov - halvgrov tall. Skogsbestånden har
en differentierad ålder- och trädslagsfördelning samt god tillgång på döende och död ved vilket
gör dem intressanta för många svampar, lavar, insekter och fåglar.
Enligt tidigare skötselplan ska markfloran inom skötselområde 3C (f.d. skötselområde 10) hållas
under uppsikt genom utlagda provytor. Målsättningen var att kontrollera om artrikedomen
tenderade att avta och i sånt fall sätta in röjningsåtgärder i tid. Någon återinventering av
provytorna har inte skett och området är idag kraftigt igenväxt vilket medfört att antalet arter
minskat.
3.2

Omvärldsanalys

Dagens naturvårdsarbete påverkas till stor del av de nationella miljömålen samt det europeiska
nätverket Natura 2000. Som ett led i detta arbete sker idag inom naturvården en stor satsning på
att skapa gynnsam bevarandestatus för utpekade naturtyper, strukturer och typiska arter. För att
skapa gynnsamma livsmiljöer för ett flertal rödlistade och hotade arter i länet har
naturvårdsinsatser bland annat fokuserats på att skapa en högre andel död ved och löv i
skogslandskapet. Vidare så satsas det på fortsatt hävd av slåtter- och betesmarker för att gynna
naturtyper, strukturer och arter knutna till ett rikt odlingslandskap. Ytterligare satsningar inom
dagens naturvårdspolitik är att i högre grad kombinera naturvård, skogsbruk, lantbruk, friluftsliv
och kulturmiljövård.
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3.3

Handlingsalternativ och överväganden

Trots att naturreservatets öppna gräsmarker har en historia som gammal åkermark har
efterföljande slåtter- och beteshävd skapat en hävdgynnad flora som successivt sprider sig till
närliggande mer näringsgynnade områden. Avsikten framöver är således att genom fortsatt slåtter
och bete av de öppna markerna öka andelen slåtteräng för att skapa ett artrikt och tilltalande
utseende vilket, dels gynnar områdets biologiska mångfald, dels dess värden för friluftsliv och
rekreation.
Igenväxningsfasen i de gamla hackslåttermarkerna har gått så långt att de hävd- och ljusberoende
naturvärdena närmast försvunnit och andra bevarandevärden knutna till luckig skog med hög
andel död ved och gamla grova träd istället uppkommit. Det är därmed inte längre försvarbart att
lägga medel och tid på att försöka återskapa en öppen miljö i dessa områden utan i stället bör
vidare satsning vara att skapa gynnsamma livsmiljöer för arter knutna till skogslandskapet. Det
kan emellertid vara aktuellt att i mindre skala öppna upp gläntor i skogsbeståndet genom t.ex.
ringbarkning eller högkapning av gran och unga triviallövträd invid kulturhistoriska lämningar,
anläggningar för friluftsliv samt vid äldre lövträd och tallar för att bl.a. skapa ökade
förutsättningar för kärlväxtfloran. Genom att tillåta mindre skogsbestånd på Tibergs udde ökar
naturreservatets variationsrikedom och fler organismer och arter ges möjlighet att trivas vilket i
sin tur hjälper till att göra Tibergs udde än mer besöks- och upplevelsevänligt.
Det mindre bestånd med guckusko som växer i östra kanten av delområde 6B har tidigare
stängslats in för att säkra beståndet från t.ex. bete, tramp och plockning. Emellertid har denna
åtgärd visat sig vara negativ för orkidéplantorna som nu riskerar att dö ut på grund av konkurrens
med omgivande högvuxen vegetation. I och med staketet är det svårt att komma åt att slå runt
blommorna som nu lever alltför skuggigt. Av denna anledning, tillsammans med det faktum att
beståndet från början inte är naturligt uppkommet utan inplanterat, kommer stängslet runt
blommorna tas bort. För att rädda beståndet kommer därefter området årligen ses över och slås
med röjsnöre eller lie. För att undvika att besökare plockar med sig guckusko, brudsporre eller
andra stöldbegärliga växter bör det finnas tydliga förbudsskyltar på flera språk mot detta vid
naturreservatets entré.
Det fårstängsel som tidigare användes för att dela av naturreservatet används inte och ger
området ett skräpigt utseende. Därför bör staketet tas bort.
4

Skötselområden

Åtta klart åtskilda typer av skötselområden finns inom naturreservatet, motsvarande åtta olika
skötselinriktningar. Alla delområden med samma skötsel redovisas under ett och samma
skötselområde. För skötselområdena finns en sammanfattande beskrivning med avseende på
karaktär, värden och kvalitetsmål samt de åtgärder som föreslås för ett bibehållande av utpekade
värden. För en mer detaljerad beskrivning av området hänvisas till separat
delområdesbeskrivning.
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Figur 1. Skötselområdeskarta. Fornlämningar och friluftsliv behandlas i egna skötselområden
och innefattar hela markytan.
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4.1 Skötselområde 1: Slåttermark med efterbete
Öppen åkermark med en artrik flora och god potential att kunna bli rika bi- och fjärilslokaler.
Har under de senaste åren hävdats som slåtteräng med efterföljande bete. Omfattar delområden
1A, 1B, 1C, 1D och 1E.
4.1.1 Kvalitetsmål
•

Öppen gräsmark där 80 % av arealen har en välhävdad grässvål med en vegetationshöjd
på max 5 cm vid vegetationsperiodens slut.

•

Ohävdsvegetation som örnbräken, parksallat, knölklocka, piprör, lövsly och liknande bör
inte förekomma i mer än max 10 % av området.

•

Arealen hävdad mark bör inte understiga 2,7 hektar.

•

Krontäckning av träd och buskar ska saknas.

•

Minst sju typiska kärlväxtarter ska påträffas i naturreservatet.

•

De typiska arterna gullviva, darrgräs och åkervädd ska finnas i minst 30 % av provytorna.

•

Minst fem typiska dagfjärilarter ska påträffas i naturreservatet.

•

Antalet fertila och sterila exemplar av fältgentiana ska räknas vartannat år och bör inom
en 12-årsperiod visa på en positiv populationstillväxt.

4.1.2 Åtgärder
Målet med hävden inom detta område bör vara att få fram blomsterrika ängsytor där blommorna
hinner blomma ut och fröa av sig vilket i sin tur gynnar tillgången på bo- och födoplatser för
insekter knutna till odlingslandskapet. För att åstadkomma detta är det viktigt att området hävdas
med sen slåtter, tidigast i slutet av juli, samt att vänta några dagar med att ta bort det slagna höet
så att fröna har en chans att eftermogna. Därefter är det viktigt att noggrant få bort allt slaget hö
från ytan för att därigenom undvika en utlakning av näring i marken vilket missgynnar
artdiversiteten hos kärlväxtsfloran.
Kantzoner, t.ex. upp mot skarnhögen i västra delen av delområde 1E där traktorslåtter inte är
genomförbart, bör istället slås med minislåtterbalk. För att ytterligare magra ur marken och
gynna grässvålen bör hela skötselområdet efterbetas med får, nöt eller allra helst kombinerat bete
fram till senhösten. I delområde 1D finns stora bestånd av parksallat och knölklocka. För att
undvika att dessa breder ut sig alltför mycket och kväver övrig vegetation är det viktigt med
fortsatt slåtter samt efterbete. Det kan även var angeläget att hålla koll på bestånden för att
eventuellt sätta in ytterligare åtgärder vid behov.
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Den uppföljning av typiska kärlväxter inom Natura 2000 som utfördes sommaren 2006 ska
upprepas med 6 års mellanrum. För att få ett mått på att området har en gynnsam bevarandestatus
ska åtminstone sju typiska kärlväxtarter förekomma inom skötselområdet. Arterna gullviva,
darrgräs och åkervädd är av särskilt intresse att följa upp och bör därför förekomma i minst 30 %
av de inventerade provytorna. Även den inventering av dagfjärilsfaunan som utfördes vid tre
tillfällen juni-juli 2006 ska återupprepas vart 6:e år och minst 5 typiska dagfjärilarter bör noteras
för att området ska sägas ha en gynnsam bevarandestatus.
Fältgentiana är en sällsynt kärlväxtart i länet vars förekomst indikerar en god hävd. Vid bristande
hävd konkurreras den tämligen fort ut av mer högvuxen vegetation. För att få kontroll på artens
beståndsutveckling i området ska antalet fertila och sterila fältgentianor noteras vartannat år med
start år 2008.
4.2 Skötselområde 2: Kantzon ner mot Hyttsjön
Sluttande blockrik slänt som närmast sjön är beväxt med ett, på sina håll tämligen tätt träd- och
buskskikt. En mindre badhytt för besökare är uppställd intill strandkanten. Omfattar delområde
2.
4.2.1 Kvalitetsmål
•

Besökare ska ges möjlighet att njuta av en attraktiv och öppen utsikt ut mot Hyttsjön.

4.2.2 Åtgärder
För att öka reservatets upplevelse- och estetiska värde ska ljusöppningar ner mot Hyttsjön skapas
genom att nuvarande trädskikt glesas ur. Därefter ska gran och lövsly tas bort med 3-6 års
mellanrum. Äldre träd samt träd med kulturspår sparas emellertid och ges utrymme i kronan.
Bärande träd och buskar så som rönn och nypon sparas i högsta möjliga mån för att bl.a. gynna
fågelfaunan i naturreservatet.
Vegetationen ska hållas efter genom sent bete av får, nöt eller kombinationsbete alternativt kan
detta kompletteras med gräsbränning tidigt på våren (slutet av mars-början av april).
4.3 Skötselområde 3: Lövblandskog
Området består av f.d. hackslåttermarker som med utebliven hävd övergått till ett luckigt
lövträdsbestånd. Omfattar delområden 3A, 3B och 3C.
4.3.1 Kvalitetsmål
•

Ett skogsbestånd till 80 % bestående av löv, i huvudsak av äldre lövträd.

•

Gran bör enbart förekomma i max 5 % av beståndets totala virkesvolym.
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•

Mängden stående död ved ska inom en tolvårsperiod inte understiga 5 % av den totala
virkesvolymen.

•

Mängden total död ved ska inom en tolvårsperiod inte understiga 10 % av den totala
virkesvolymen.

•

Eventuella lämningar ska hållas fria från skymmande träd- och buskskikt.

•

Det skrotupplag som finns inom delområde 3A bör snarast städas bort.

•

Antalet fertila och sterila exemplar av guckusko i delområde 3C ska räknas vart tredje år
med start 2007 och bör inom en 12-årsperiod visa på en positiv populationstillväxt.

4.3.2 Åtgärder
Området lämnas i huvudsak till fri utveckling mot ett lövträdsdominerat bestånd. Ljusöppningar
skapas med fördel runt grova lövträd genom att yngre träd ringbarkas alternativt högkapas. Den
stående och liggande döda veden lämnas kvar på platsen för att gynna bland annat insekts- och
fågelfaunan. Eventuell invandring av gran gallras bort vart 6:e år.
Det guckuskobestånd som växer i utkanten av delområde 3C ska ges ökade förutsättningar
genom att omgivande vegetation hålls efter. För att få kontroll på artens populationsstorlek ska
antalet fertila och sterila guckuskor noteras vart tredje år med start 2007. Populationsstorleken
bör inom en 12-års period visa på en positiv utveckling med ökat antal blommor.
Fornlämningar i området ska lämnas väl synliga och säkrade från intillväxande träd- och
buskskikt.
4.4 Skötselområde 4: Dammar
Före detta karpdammar som delvis omges av skuggande lövträd och som börjar växa igen.
Omfattar delområde 4A och 4B.
4.4.1 Kvalitetsmål
•

Dammarna ska hållas synliga och omges till minst 25 % och max 60 % av lövträd och
buskar.

•

Övervattenvegetation bör max täcka 70 % av ytan sommartid.

4.4.2 Åtgärder
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Runt damm 4A ska stora delar av trädskiktet, ut mot den öppna ängsmarken i öster, tas bort så att
dammen framträder väl i landskapet. Genom att skapa en mer öppen, solbelyst vattenyta ökar
dammens biologiska värde för vattenväxter, groddjur, insekter, fåglar och fladdermöss. Damm
4B är idag nästan helt igenväxt med vass och annan vattenvegetation och bör grävas ur för att
återfå sitt tidigare öppna utseende.
Runt båda dammarna ska sly- och buskskikt röjas vart 6:e år. Urgrävning av
övervattenvegetation bör göras vid behov vart 6:e år. Vid en eventuell utgrävning ska hänsyn tas
till att dammarna är placerade inom ett fornlämningsområde.
4.5 Skötselområde 5: Skarnhögar
Fasta fornlämningar uppbyggd av skarn från gruvperioden. Omfattar delområde 5A och 5B.
4.5.1 Kvalitetsmål
•

Skarnhög 5A ska täckas av max 10 % förna och omges till max 25 % av trädskikt medan
skarnhög 5B helt ska sakna påväxande träd- och buskskikt och täckas av max 10 % förna.

•

Vid risk för slitage av betesdjur ska åtgärder sättas in för att säkra skarnhögarna från
detta.

•

Skarnhögarnas kulturhistoriska värden ska tydliggöras.

4.5.2 Åtgärder
Skarnhögarna är betydelsefulla rester från områdets anrika gruvhistoria och har ett viktigt
kulturhistoriskt, geologiskt och pedagogiskt värde. I och med detta är det nödvändigt att
skymmande träd- och buskskikt hålls efter genom regelbundna röjningar minst vart 6:e år så att
lämningarna tydligt framträder i landskapet. Vidare minskas då risken för att vegetationens
rotsystem orsakar skada på lämningarna.
För att undvika att betande djur orsakar trampskador på skarnhögarna kan det vara aktuellt att
under betesperioden tillfälligt stängsla av dessa.
En informationstavla på flera språk bör sättas ut i närheten av skarnhög 5A, där besökarna kan
läsa om dess ursprung, mineralrikedom och kalkgynnade flora.
4.6 Skötselområde 6: Blandskog med dominans av tall
Skogsbestånd som i huvudsak består av grov till medelålderstall med inslag av äldre lövträd.
Inne i skötselområdet finns ett antal gruvhistoriska lämningar i form av gruvhål, dagbrott och
transportvägar. Omfattar delområdena 6A, 6B och 6C.
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4.6.1 Kvalitetsmål
•

Delområdena ska ha en utveckling mot talldominerade skogsbestånd med inslag av äldre
lövträd.

•

Gran ska enbart förekomma i max 20 % av beståndets totala virkesvolym.

•

Spara bärande och tidigblommande träd så som rönn och sälg så länge dessa inte
skymmer fornlämningar eller grova tallar/lövträd.

•

Spara i högsta möjliga mån buskar som tibast, skogsolvon, skogstry och nypon.

•

Träd- och buskskikt ska helt saknas i dagbrottet inom delområde 6C.

•

Antalet exemplar murruta i delområde 6A ska räknas vart tredje år med start 2007.

•

Antalet fertila och sterila exemplar av guckusko i delområde 6B ska räknas vart tredje år
med start 2007 och bör inom en 12-årsperiod visa på en positiv populationstillväxt.

4.6.2 Åtgärder
Skogsbestånden ska tillåtas utvecklas mot en luckig talldominerad skog med inslag av äldre
lövträd. Det kan vara aktuellt att öppna upp ett antal mindre gläntor i beståndet för att dels,
gynna kärlväxtfloran, dels öka andelen solbelyst grov tall/lövved, ett viktigt substrat för
vedlevande insekter. Död ved bör i allra flesta fall lämnas kvar på platsen till förmån för den
biologiska mångfalden. Tillfälliga röjningsinsatser/ringbarkning av gran och eventuellt visst
lövsly bör göras vart 6:e år.
För att gynna insekts- och fågelfaunan bör bärande och tidigblommande träd som rönn och sälg
sparas så länge de inte skymmer fornlämningar eller grova tallar/lövträd. Fornlämningar och
markstrukturer ska lämnas väl synliga och säkrade från intillväxande träd- och buskskikt. Detta
gäller exempelvis dagbrottet i delområde 6C som helt ska sakna träd- och buskskikt.
Den starkt kalkgynnade ormbunksarten murruta vilken idag har en mindre population på ett
stenblock inom delområde 6A ska inventeras vart tredje år med start sommaren 2007. Antalet
fertila och sterila exemplar av guckusko i delområde 6B ska räknas vart tredje år med start 2007.
Åtgärder för att gynna en positiv populationstillväxt ska göras genom att årligen slå högvuxen
vegetation invid beståndet och försiktigt öppna upp och skapa mer ljusinsläpp.

4.7 Skötselområde 7: Fornlämningar
Inom naturreservatet finns gott om gruvhistoriska lämningar och odlingsspår.
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4.7.1 Kvalitetsmål
•

Områdets rika gruv- och odlingshistoria ska lyftas fram och belysas.

4.7.2 Åtgärder
Fornlämningar ska rensas fram från omgivande vegetation genom regelbundna röjningar ca vart
6:e år. Träd och buskar som växer på eller intill lämningar och vars rotsystem riskerar skada eller
skymma lämningarna ska tas bort. Ur säkerhetsaspekt är det viktigt att det finns rejäl stängsling
runt gruvhål vilka ska kontrolleras årligen och renoveras vid behov. Informationsskyltar på
svenska, engelska och tyska ska finnas vid de viktigaste lämningarna.
Varje fast fornlämning omges av ett skyddsområde kallat fornlämningsområde. Vid ingrepp som
kan påverka fornlämningsområdet ska samråd med Länsstyrelsen ske.
4.8 Skötselområde 8: Friluftsliv
4.8.1 Kvalitetsmål
•

Tibergs udde ska vara väl anpassat för besökare genom god skyltning, väl underhållna
leder samt information över kulturhistoriska och biologiska värden. För att göra
naturreservatet lättillgängligt för allmänheten är det viktigt att det är lätt att hitta både till
och inom naturreservatet.

•

Det ska vara lätt att ta sig runt naturreservatet via ca 1 kilometer väl markerade och
underhållna leder.

•

Gränsmarkeringar ska vara väl markerade och bättras på vid behov.

•

Det ska vid naturreservatet finnas en parkeringsplats i anslutning till väg 26 med plats för
minst tio bilar och en turistbuss, två stycken informationstavlor; varav en vid
parkeringsplatsen och en vid naturreservatets entré samt två stycken iordningställda
rastplatser med utsikt över Hyttsjön.

•

Parkeringsplatsen som ligger i anslutning till väg 26 ska ha god vägvisning till
naturreservatet.

•

Toalettmöjligheter ska finnas tillgängligt för besökare inne i Långban industriminnes
reception, i direkt anslutning till parkeringsplatsen.

•

Badhytten som står intill strandkanten i delområde 2 ska hållas tillgänglig för besökare
sommartid och rustas vid behov.
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•

Gruvhål och liknande ska omgärdas av rejäla stängsel för att förhindra olyckor. Mindre
informationstavlor bör finnas vid den stora skarnudden (delområde 5A), vid gruvhålet
(inom delområde 6A) samt vid minnesstenen (inom delområde 6B).

•

Möjligheten att anlägga en natur- kulturstig i samarbete med Filipstads kommun och
Långbans industriminnesförening bör ses över.

4.8.2 Åtgärd
För att underlätta för besökare att ta sig runt i naturreservatet ska lederna årligen hållas efter
genom att sly och högvuxen vegetation på och intill leder röjs. Ledmarkeringar och
gränsmarkeringar ska kontrolleras och bättras på vid behov. Träd som har eller riskerar att kunna
falla över leder eller rastplatser ska omedelbart åtgärdas. Döda grova grenar på stående träd invid
leder och rastplatser som bedöms kunna bli en potentiell fara bör kapas och i vissa fall måste
hela trädet fällas. Grova grenar och fallna träd ska dras en bit bort från leden/rastplatsen och
lämnas att förmultna. Eventuellt kan det vara aktuellt att på sikt skapa en faunadepå inom
naturreservatet, där grov död ved staplas till förmån för insekts- och fågelfaunan.
Rastplatser ska kontinuerligt underhållas. Informationstavlor om naturreservatet ska finnas dels
vid parkeringsplatsen, dels vid entrén till naturreservatet. För att öka besökares medvetenhet om
att det är förbjudet att gräva upp eller plocka orkidéer, fältgentiana, blåsippor, gullvivor eller
annan värdefull flora bör det finnas god skyltning, på flera språk, om detta vid naturreservatets
entré. Vidare bör det finnas mindre informationstavlor vid de viktigaste fornlämningarna med
information om dess historik. Den badhytt som står inom delområde 2 ska rustas upp vid behov.
Lövsly och högvuxen vegetation intill badhytten ska årligen slås.
Samma parkeringsplats som används för industriminnet Långbans gruvby ska även kunna
utnyttjas av besökare till naturreservatet Tibergs udde, vilken kan ses som en del i kulturminnet
Långban. Parkeringsplatsen bör även framöver ligga i direkt anslutning till väg 26 och vara stor
nog att rymma minst tio bilar samt en turistbuss. De toaletter som finns vid industriminnets
reception ska även vara tillgängliga för besökare till naturreservatet. För att ytterligare gynna
Tibergs uddes potential som intressant besöksmål bör möjligheten att knyta samman området
med övriga Långban genom anläggandet av en natur- kulturstig ses över.
5

Uppföljning

5.1

Uppföljning av skötselåtgärder

Reservatsskötaren ansvarar för dokumentation av vilka åtgärder som genomförts, vem som utfört
dem samt när de genomförts.
I den årliga dokumentationen bör följande ingå:
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- Traktor/häst- och/eller manuell slåtter
Tidpunkt i datum och i förhållande till arters blomning. Antal dagsverken
- Eventuell gräsbränning i beteshagar
Tidpunkt i datum och i förhållande till arters blomning. Vilka hagar. Antal dagsverken
- Betesdrift
Mellan vilka datum. Djurslag och djurantal.
- Eventuell betesputsning
Vilka hagar. Mellan vilka datum. Metod och tidsåtgång
- Röjningar/gallringar i områden som ej sköts årligen
Vad, vilka områden och tidsåtgång.
- Eventuella åtgärder i skogsbestånd
Vad, vilka områden och tidsåtgång.
- Skyltning, rastplatser och leder
Vad, vilka områden och tidsåtgång.
- Eventuella inventeringar
Vad, vilka områden och tidsåtgång.

5.2

Uppföljning av kvalitetsmål

Reservatsförvaltaren ansvarar för att uppföljning av kvalitetsmål genomförs varje år för:
• Skyltning, information och leder
• Rastplatser
• Badhytten
• Stängsling vid gruvhål
• Kvarstående vegetationsmängd i ängsmark
• Att slåtter och bete sker vid rätt tidpunkt och omfattning
Reservatsförvaltaren ansvarar för att uppföljning av kvalitetsmål genomförs vartannat år för:
• Fältgentiana
Reservatsförvaltaren ansvarar för att uppföljning av kvalitetsmål genomförs vart 3:e år för:
• Murruta
• Guckusko
Reservatsförvaltaren ansvarar för att uppföljning av kvalitetsmål genomförs vart 6:e år för:
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•
•
•
•
•
•
•

Igenväxningsvegetation
Vass och övrig vattenvegetation i dammar
Röjning intill dammar
Röjning vid forn- och kulturlämningar
Röjning/ringbarkning/högkapning av uppkommet lövsly och gran
Typiska kärlväxtarter
Typiska dagfjärilarter

Reservatsförvaltaren ansvarar för att uppföljning av kvalitetsmål genomförs vart 12:e år för:
• Utbredning av arealer
• Krontäckning av träd och buskar
• Andelen gran
• Andelen löv
• Andelen stående död ved
• Andelen total död ved

6
Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder
Skötselåtgärd
När
Delområde
Prioritet
Markvård
Stängsling runt betesmark och
fornlämningar
Traktorslåtter med efterbete

Vid behov
Varje år

Aktuella delar av 1
reservatet
1A, B, C, D
1

Slåtter med minislåtterbalk och
efterbete

Varje år

1E

Röjning på och intill lämningar

Vart 6:e år

Röjning, ringbarkning och/eller
högkapning av gran och lövsly
Sötvatten

Vart 6:e år

4A, B, 5A, B och 2
7
2, 3A, B, C och
3
6A, B, C

Röjning av vattenvegetation

Vart 6:e år

4A, B

2

Underhåll av skyltar och leder

Vid behov

8

1

Underhåll av rastplatser

Vid behov

8

1

Underhåll av badhytt

Vid behov

8

1

Underhåll av stängsling runt
gruvhål

Vid behov

7

1

1

Anläggningar för friluftslivet
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Uppföljning
Fältgentiana

Vartannat år

1E

2

Murruta

Vart 3:e år

6A

2

Guckusko

Vart 3:e år

3C och 6B

2

Uppföljning av typiska arter

Vart 6:e år

1A, B, C, D, E

1

Utbredning av arealer

Vart 12:e år

1A, B, C, D, E

1

Andelen lövträd

Vart 12:e år

3A, B, C

1

Andelen gran

Vart 12:e år

Andelen stående död ved

Vart 12:e år

3A, B, C och 6A, 1
B, C
3A, B, C
1

Andelen total död ved

Vart 12:e år

3A, B, C

1

Krontäckning av träd och buskar

Vart 12:e år

1A, B, C, D, E,
4A, B och 5A, B

1

7

Genomförd dokumentation

Området har dokumenterats av Liv Lötberg i samband med 3 fältdagar under sommaren och
hösten 2006 inför revidering av skötselplan.
Inventering av guckuskolokaler i Filipstads kommun. Värmlands botaniska förening, stencil
2006.
Bohlin, J. & Berglind, S-Å. Fyndlokaler för buskmus och hasselmus i Värmlands län, stencil.
februari 1989.
Hanström, B. Ytterligare björkmusfynd i Bergslagen. Fauna och Flora 51: 10-14. 1956
Campbell, F. Tibergs Udde. Orkidérik växtlokal i Långban, Värmlandsbergs kommun,
Värmlands län. Botanisk undersökning sommaren 1967 i Långban m.fl. platser i Värmlandsberg.

Naturvårdsenheten
Liv Lötberg

Sandlista
Värmlands museum, c/o Mattias Likeck, Box 335,65 1 08 KARLSTAD
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Filipstads kommun, Hantverksg. 22,682 27 FILIPSTAD
Naturvårdsverket, 106 48 STOCKHOLM
Skogsstyrelsen Region Svea, Box 3&7,651 09 KARLSTAD
Riksantikvarieämbetet, Box 5405,114 84 STOCKHOLM
Sveriges geologiska undersökning (SGU), Box 670,751 28 UPPSALA

V h l a n d s läns jaktvårds&rbund, Box 65,66060 MOLKOM

Naturskyddsföreningen, Länsfdrbundet i Varmland, Verkstadsgatan 1,652 19 KARLSTAD
Wemilands Ornitologiska Forening, c/o Jan Rees, Soldattorpet 48,653 50 KARLSTAD
V m d s Botaniska F ö r e c/o Per Larsson, Fallängsvägen 39 A, 671 5 1 ARVIKA
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Allman beskrivning

1.1.1

Dat%
Avsatt :

l980 i sanband med faststallelse av denna
skötselplan. Förvärmt av staten för naturd r d s ä n d d genom köpekontrakt 197b,

Areal:

Kmmun:

Filipstad

Gge:

I *ban
vid sydöstra stranden av Hyttsjön
och ca 15 km nordviist m F i i i p s t d s centrum.
Topografiskt kartbiad 11 E Filipstad iW
Koordinater 6638/1413
E k o n d s k f kartblad ii E 7 c Ihg'ban

Syfte

med avsätt-

ningen :

A t t bevara ett vackert kulturlandskap med en
anmärkningsvärt art- och individrik flora och
med inslag av far l h e t ovanliga artes.

Det planerade resematet ligger inom Långbans gruvamrade på en udd
i HybtsjÖn. Cknr&iet &rtrots den relativt ljlygsamma arealen mycket
variationsriht. Karakteristiska for området är de m j u k t formade oc
svagt kuperade blmsterrlka ängarna. Melian dessa ligger sten- och
blockrika kullar med gles trad- och buskvegetation. Ängarna omges
av lövbryn av varierande ålder och täthet. ICring n k a vegetations
rika vattensamlingar (i d f i s k d a m a z ) v b r tät lundartad vegetation. I sädra delen h m den f d betesmarken övergått 5 grov ängsgrarisk%.

Förekomst av k a s t e n , dolomit och flera slag av grönstenar i berg
grunden medför en amäkmiagsvärt rik flora med flera för länet ovanliga arter. h å d e t är bl a länets, vad orkidser betraIfar, art
rikaste område.

Geologiskt s e t t är LbgbanfaItet av internationellt intresse. B1 a
har ett wcket s t o r t antal olika minerder påträffats här. Bågra a
h ä r kända endast från iångban,

-5 mhdre gruvha, n&ra skarnhkar och den 1hg-t utskjutande
R
Skarnudden" (helt uppbygga av skarn) mimer om den tidigare verksamheten v i d &nivan,

I nära anelutning till naturreservatet ligger en större skmnhög
av länsstyrelsen förkiarats som naturminne enligt 13

som

natiuyhh-

-en

hr&det Ban nib med bil f & ~ l ä n s ~ &242 mellan Persberg och Vansbro
och med båt frin sjösidan.

Parkering och informationstavla har i978 iordningställts som beredskapsarljete. Tv& BePiatliga torrdass W rustats upp med hjalp av
W-nedel under budgetbet 1918179.

Pi~wsitioas-och>tsephn,
Alhän m a l s ä t t n i n g för -k-

för mark pch vatten
och 'vegetationsvåxd

&n a l h h n a &sättningen för amredets sketsel s k a l l vara att bevara omiradets r i k a flora och tilltalande landskapsbild s&
a t t göra
området trivsamt för besökare,
2-2

'

Eincipbr för disposition av --k
'

man kgraktar

O C vatten
~

samt - atgärder av di-

2.2.1-1

=htter s k a i l ske p& det sätt ach i den omfattning sam framgår av
detaljamrisningar under kap 2.3.

2.2.1.2

Slatter får ske med traktor i%
mark och vegetation uppst&.

2.2.1.3

Slåttern skail ske efter frösättningen och s& lån& ut mot bryn m b
k-ter s- d j l i g t , så att den öppna ängsytan inte krymper, Gräset
s k a l l ligga och torka p& platsen och därefter räfsas ihop och forsl a s bort,

2.2.1.4

Betning med n ö t eller f& s k a l l ske i den omfattning som Fsangåz av
detaljanvisningar i kap 2.3. Betestryck och betesperioder s k a l l besthmas genan &liga saamad melian- reeervatsförvaltaren och brukaren

2.2.1.5

Den
sam nu är 'beväxt med träd- och bualsvegetation s k a l l
hävdas dels genom Aterkmmande Gjningsu. av slyvegetation och föryngrirg&t&der i träd- och buskskikt och dels i norra delen kompletteras med sent och vKL avvägt bete med nöt e l l e r f&.

så är m6jligt utan att skador på

LPENSSTYRELSEN
Vannlands lon
-

il. ~ 1 4 4 - 7 1

Planeringsavdelningen
Batumrardsenheten

V i d roiningar s k a l l ä d l a och mera ovanliga arter som tibast, olvon
och bentry gynnas och stor hänsyn tas till respektive &s
krav p&
ljusförhallanäen e t c .

l

-----

Havd av skssamråden

- - - - m

Skogscpnr&ena s k a l l skötas med stor hansyn till markfloran. Försiktiga röjningar och gallringarr utföres. Elha utvalda partier Unmas
helt orörda,

2.2.3.1

Jakt förekmmer e j inom amr&et,

2.2.3.2

V i d awerkningar och

2.2.3.3

tJtfod3.ing av vilt inom onddet skail ske i samr&
valtaren.

röjningar skall hiinsyn t a s till olika djurarters speciella k r s v , t ex genom att ihaliga traia, fruktbänmde trhd
och bu&zu? etc lämnas.
med resematsför-

Ett a n t a l fasta provytor för studier av vegetationens föriindringar
bör 18ggas ut p& l b p l i g a platser in- reservatet,
s i t i o noch skotsel av -ader - - -D i ~-----------Badhuset inom skÖtselomr&de 3 s k a l l underh&llas g e n a reservatsförvaltarens försorg och utnyttjas av reservatets besökare. Tillbyggnaden p& magasinet vid den iordningställda garkeringen vid v* 242
skall disponeras av reservatsförvaltaren och utnytt jas som förrad
och todetter för r e s e r v a t e t s besökare. R e s e r v a t s f ö ~ t a r e nskall
mara for inre och yttre underh$ll av tillbyggnaden. &erenskomelse har trzffats meiian markägaren och länsstyrelsen m a t t delar av
magasinsby-aden
f& disponeras som bl a informationslolsal. Reservatsfömaltaren ska31 e n l i e avtal bidra med rimlig ael av underIdillskostnaderna för byggnaden. Byggnaden bör förvärvas av staten
och i samarbete med kulturminnesvården utnyttjas för informationsoch utstjillningsverksamhet Förhandlizqar oni k k && för närvarande

.

2-2.6

-

Tillsyn

&aU ske genam resematsförvaltarena

- skogsvaTdsstyrelsens - per-

sonal.

träffas med Filipstads kommun om att sapor och l a t r i n
s k a l l s e r t a s genom kcamnuiens försorg.

A v t ä i skail

-

LANSSTYRELSEN
Varmlands län
Planeringsaxdelningen
Naturvårdsenbet en
ktaljbeelwivilk och detalj&'tgh-der

Skotaelooaradenas l&

och amfattning framgår av bifagad karta.

~ e s k r i v n i q :Smal udde i Wtsjön, Udden byggdes upp av skarn från
----gruvan under h e n 1910-1925. Den är glest beväxt med klena knotiga

björkar, tall. och i kanten g r b i . I fäitskiktet rikligt med purpurknipprot. Vid uddens bas en vegetationsrik v a t t e n s d i n g och kring
denna tät vegetation av al, Pönn, s a , lind, lönn, björk och m.

wsattning: Gkotseln inriktss p& att bibehalla förekomsten av pur----purhnippmt .

--

Atgarder: Floran h u e s under uppsikt ock i &en d n vegetationen
förandras s& att purpurknippten hotas utföres röjningar och utglesningar. Stig r8jes till uddens spets.

-

Beskrivri3ng:Relativt tätt bestand av t a l l och gran med inslag av
björk , asp, rönn, m m. Mågra exemplar av främmande trädslag har inplanterats bl a Abies alba, Abies concolor och Urix ( s i b i r i s k ) .

-

-

-

B

relatid
I buskskiktet bentry, g
r
a
, rönn och en. F a l t s k i k t e t
fr*
maed rikligt m e d b l h i p p a , midscmmazblomsttr, liljekonvalj ,
'breiibladiga gräs m m.

inom m & e t viher.nn&mta på n&ra stenblock. Guckusko har tidigare
f ö r e k d t i omadet,

'

M&XsSttn%:

----u

-

Skogsbestånd sam f&

utvecklas relativt f r i t t .

l. T i Y s vidare inga.

2. P& längre sikt kan det med hänsyn till markfloran bli nödvändigt
att ta bort en del asp.

Be
w: -t
bäite med lwskog m e l l a n sjön och ängama. Björk,
-klibbal
-sk-riv-n-Z
och rönn i -Crädskiktet, Oppningar har tagits upp i det tidigare täta vegetationsbaltet,

måls ätt ni^:
sjön,

Rumsbildande vegetationsparti med siktöppningar mot

LXNSSTYIELSEN
Värmlands IBn

Planeringssvdelningen
~atu~'p~eaheten

1. För närmmmde inga.
2. Successiv och försiktig u t b i n g av siktöppningarna. underhåll
av tidigsre röjningsiltgärder.

Vegetat5crnen mellan s i 3 s t Ö p s n i n g a m a ekall i stort s e t t lhnas
orörd.

Beskrivning: %ukt formade och svagt kuperade b a r . Blmrilredomen
----är stor, i norra delen speciellt rikligt med guilvlvor. fiama delen
har d e r senare h b e t a t s med f &r.
Ma1siittnk:
-----

Öppen slatterhg.

1, G a m a i t fhstiingsel t-

bort.

2, .blig slatter efter Prösättningen. Höet s k d l torkap& platsen
och darefter forslas bort.

Beshrivah&: Kuperat, s t e n i g t och blackigt omrade med relativt glest
trädbest&d av björk, asp, rönn, säig och l h . I buskskiktet rikligt med agpugpslag, dessutom bentry, t i b a s t och enstaka en. Frodigt
och artrikt f ä l t s k i k t med h k a bredbladiga 5 5 s och inslag av orkideer. Dessutmu bl a underviol, v & M , l i l j ekonvrslj och -viva,
I södra delen en - t u a r e
utan tak.

- - - m

har 1918 som beredskapsarbete inhägnats med f&rstängsel
tillsammans med skötselomåde 7.

-&det

-

m s ä-t t n i q : k-

-e-

med glest trädbestånd och d b slyvegetationen

h ä l l s tillbaka genom viil awägt sent bete med r*öt eller får,

1. m e g e t a t i m av asp röjes, Markerad strövstig dras genm amirhdet enligt karta, Bentuellt vidtas sKkerhets&tgkder vid dynamitkallaren.
Z, hradet betas efter den 15 j u l i med not eller får. brådet f&
inte betas s& hårt att mark och k8nslig flora skadas. Betestrycket besthm M ö r &x
&ri stmrad mellan brukaren och reservat&arvaltaren. Unaerbåll av strövstig, stängsel och stängselkergångm,

I

'IL

-

II

LANSSTYRELSEN
VGrmbnds lan
Planeringsavdelningen
Naturvardsenheten

Beskrivning: I norra delen k u i i e med @.est tr%best&d av björk,
----asp, rönn, soch ek och enstaka lönn. I buskskiktet bentry, ti-

bast, rönn, asp och en. Röjningar har gj o r t s i aspslyet vid ett par
t i i l f 5 i l e n med &gra års intervall. F ä l t s k i k t e t ai. wcket adrikt
bl a viister här orkidgerna brudsporre, gronkulla, purpurknipprot ocl
ett litet bestånd (inplanteradfl guckusko. h o r n området finns även
en växtflats för backvial. P& Buiien st& en minnessten Över H V
Tiberg, disponent vid GFufve AB Långban 1878-1913 och den man som
g e t t reservatet dess namn,
O m r a e t ä r valbesökt och slitaget

& marg

och flora kring minnes-

stenen ä r relativt stort.
I södra delen ä r trädbeståndet mera slutet. Inslaget av gran och
tall är ganska stort och hagmarkskaraktGren försvinner alltmer.
Målsättning: H r h g minnesstenen hagmark med glest trädbestand och
bibeh&Uen &rik flora,

- - - - m

I den södra, mera slutna delen b i b e h w s mgef den nuvarande bil.
den av igenväxande hagmwk. m e r en tid bör målsättningen ompröw
och Gjligheten att &terställa w k e n . t a s upp till diskussion.

l, Slyröjning av asp. Y t t e r l i m ga3lring i aspbestbdet, varvid
f m m f ? Ö r alt spridda yngre exemplar t a s bort. ~uckuskobesthde
i m a s med lågt trästaket för att undvika skador genom o f i i v i l l i g nedtrampning. Den inhägnade aseaien bör vara ca 2 x 2 m
och hägnden bör göras ca 30 cm hög.
2,

Successiv awerkning av uppväxande granar och pgre spridda aspar. Underhm av gjorda röjningar. Vid röjningar sparas lämgli
ga exemplar sv björk, f i n n , asp, lönn och ek i olika &drar sa
att en föryngring av trädskiktet kan ske, slåtter på mindre opp
na och j h a flor med n k r a &B i n t e m a l l .

-Beskrivni=:
- - - - öppna ängmwker sam hävdas genom slåtter och fhbete
Den norra delen 8;r nprcket örtrL%,b1 a ovanligt rikligt med gullvi
vor. W&et hor 19'18 sam beredskapsarbete inhägnats tiUsammms
med skötselamrade 5.

Målsättning: tippen äng som hävdas genm slgtter och bete.

.

. '

-

LXNSSTYRELSEN
V6mfands län
Planeringsavdeliingen
Naturvårds enheten

1. Strövstig markeras enligt karta,
2 . Omradet s l b och/eller betas e f t e r den 15 juli tillsammans med
skötselmrhe 5. Underhåll av strövstig, stängsel och stängsel-

ijvergångm*

Beskrivning: H e t e r o ~ n tm a d e med vattensamliw, om&rn.a av täta
lun-ade
1WestaIid. En stig som 1967 röjts upp genom omadet hm
numera till s t o r del växt igen. En ael skrot ligger utspritt i t e r
rängen.

- - - - m

&ls&ttning:
-----

I princip orört m a d e .

l, Stigen gen- omradet S j e a upp, I norra och södra delen av ~ a t tenhuet utaesrts vegetationen n k t s& a t t vattensamiingen kan
skönjas fr& s t i v a . -&et
städas fr& skrat,
2, Underhall m strövstig, sthgselöverghgar och gjorda röjningar.

Grasdaminerad Öppen h g som Gvdas genom slatter.
-Målsättdng: h e n k g sam &das
genom blig slatter,
-----At&äPder;
--- b l i g sihtler och bortforsling av höet.

Be&vnin&
-

m

m

..

3eskrXvning: Kuperat, s t e n i g t och blackigt anrråde. vattenha med
----rik. vegetation. Trädskikt av f r h t bj6rk och asp och i buskskik-

tet 'bentry och rikligt med s l y av asp. I f ä l t s k i k t e t b l a smörboLi,
l i l j & o n v d j , gullviva s&
en växtplats för @ucko,

l&ls&ttning: 3 hirvudsak orord dunge.

-&t&ärder:
--- F'ör närvarmde inga, men markflorarr halls under uppsikt
bl a genm utlagda provytor. Om artrikedomen tendera. a t t avta o q r Ö
was d i . & t t n i w n

och rÖjnings&t&der s ä t t s eventuellt in. Spe'
ciellt intresse ägnas amradet kring guckuskobest&de.t.

Skötselomrade ii
Beskrivning: Öppen h g ,
----fkbt bruaspame.

I södra delen rik förekanist av orkidger,

=sättning:

- - - m -

b e n slåtteräng,

Atmer:
-

h l i g slåtter eFtar frösättningen. Bortforsling a~ gräset efter att det fått torka p& platsen.
- m -

GmIIdmherat skogogsbestånd i södra delen sv resenhtel
-Beskrivniqg:
- - - -t tidigare
~ & e har
betats och stara, g m l a björkar s t å r kvar fr&

ha@mrkqerioden, Dessutom asp och rönn i tradskiktet. I buskskiktet bl a olvon, t i b a s t , bentry. Fältskiktet ä r fordigt och en del
orki&er srekammer. Ett garrnaalt delvis Övernäid dag3rott och en
skarnhög finns inom området.

-

Malsgttniq: Socialt tillgängii@ skogsbesthd d& vissa partier
-far utvecklas Fritt,

-0-

l. Strövstigen r ä j e s . Försiktig röjning vid ingangen till dagbmttet. I n a amråden med orkidger utföres begränsade röjningar för
a t t -a
en artrik markflora.
2. Underhåll av str6vstig och gjorda röjningar.

-nf

&-&&miu.

disgosition och skGtsel _svanoydnimm f6x rel

reation och PriluFtsliv

Behandlade anordningar har angivits p& bifogad karta. För de mordningar som föreslagits utanför reservatscrmr&det har avtal om upplåtelse av mark och byggnad träffats med mark&aren.

3 -2.1
3.2.2

parker*
- - - för ca 10 bilar har med hj&lp m M-medel anordnat s
för resematet i nära melukning till v& 242,

utm

Toaletter och so@ärf
--

- - - - - - d -

TF& befintliga torrdass i anslutning t a parkeringen har rustats
upp som beredskapsarbete 1978179. Sopkärl finns v i d parkeringen,
3.2 -3

- E g l ~ t ganordnas i anslutning till parkeringen vid väg 242. Sittgrupper utplaceras på ankringliggande ängsytor. ment uellt utplaceras sittgrupper av stockar även v i d den västra men. (se markerin(
pil karteaj.

..

L X N S S T Y RELSEN

.

Värmlands lön

Planeringsavdelningen
Ratwardsenhet en

----

3.2.4

En strövslio$a anlägges i huvudsak enligt markering på kasta, I
stort s e t t utnyttjas befintligt stigsystem. Där särskild markering
&rbefogad s k a l i denna utföra& enligt svensk stanäara.

-B -a d b s p

3.2.5

vid badhuset inam skÖtselomr&de 3 restaureras.

för angöring av bht anorbas, förslagsvis i m&det kring byggnaderna v i d %asenav skmudden eller i den södra de-

Bn mindre b-a

len av resematet.

R e s e r v a t e t n& med b i l fr& lanSvQ 242 mellan Persberg och Vansbro.
Reservatet kan Sven n& ned mindre båt från sjösidan.

Del av magasinsbyggnaden vid parkeringen har ~979/80iordningställts
med -el
san infonuatZons- och ETtställnkgslokal.

SkWstli7lning som behanälm natur och Wtur i crmradet har anofdnats i samarbete meilan l i i n s s t ~ l s e n ,Sveriges Geologiska Undersökning, ViisoeLands museum s&
Filipstads konmun.
Genom konmunens försorg kammer irtstUingslo$alen att hållas Ö p p n
och guide finnas t u ä n g l i g v i s s a t i d e r dagligen under somnaren.

3.b. 2

-

S t O e e ' i n f b m a t i ~ n s t ~ vnied
l a information om områdets flora, geologi,
-----------kulturhistoria samt sevbdheter i mgivningarna sättes upp vid par-

keringsplatsen. Eventuellt placeras en mindre infonnationatavla med
Översiktskarta i ~4-format
bmikningsdgen korsar ostra reservatagränsen. Samordning av infomtimsniaterialet s k d i ske melian
reservatsförvsltaren och Tarmlanils museum.

3+4.3

~'Sve~spraki&.f61&r
med engeisk och tysk saamenfattning s k a l l Frams t a a s och f h a s tillgänglig i låda vid wkeringsplatsen samt
hos be.rörb turistbyraer etc.

3.4.4

-V&pkii&
--

3.4.5

I-C-------

---

-----

st*k=r%
och ph-lieSin$
s k a l l utföras enligt
m n s k &tanaara och naturvard9verkets anvisningar.

Guidade rundvaärin$as. b;o;= anordnas under vik?- och sommartid under
ledmng av grude scrmcrmkan
berEtta am b a e natdöreteelser och kulturhistoria i mr8det. kidningen bör s a m r m a s med kuiturminnesdrden.

Grta skala 1:4000 SkBtselomr&den
nAnordningar för f r i l u f t s l i v e t
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