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NATURRESERVATET RITAMÄKI, TORSBY KOMMUN  
 

BESLUT 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken (1998:808) om nya inskränkningar 
och skäl gällande naturreservatet Ritamäki i Torsby kommun med tillhörande föreskrifter och 
skötselplan. Detta beslut gäller tillsammans med ursprungligt beslut om bildande av 
naturreservatet Ritamäki från 1993-01-29, dnr 231-29-89.  
  

Syfte med naturreservatet 

Delar av syftet med naturreservatet har förändrats över tiden varför Länsstyrelsen nu anser att 
följande ska utgöra naturreservatets syften: 
 
Ritamäki är avsatt som naturreservat med syftet att bevara och vårda en gammal finngård med 
ålderdomligt odlingslandskap och en hävdberoende flora samt ett karaktäristiskt 
byggnadsbestånd. Vidare är syftet att levandegöra ett betydelsefullt kulturhistoriskt skede.  
  
Inom ramen för Natura 2000 är en viktig del av syftet att uppnå och upprätthålla gynnsam 
bevarandestatus för den enligt habitatdirektivet utpekade naturtypen Slåtterängar i låglandet. 
 
Ritamäki naturreservat ska förvaltas med syftet att: 

 bevara den intressanta finntorpsmiljön med dess välbevarade byggnadsbestånd, höga 
andel odlingslämningar  samt sin artrika hävdgynnade flora och fauna 

 bevara den värdefulla livsmiljön slåtterängar i låglandet   
 bevara de växt- och djursamhällen som är karakteristiska för denna livsmiljö i gynnsamt 

tillstånd 
 friluftsliv ska kunna bedrivas i hela naturreservatet och besökare ska kunna se och 

uppleva områdets kulturhistoriska och biologiska bevarandevärden  
 
Syftet uppnås genom att väsentliga förändringar av områdets karaktär motverkas och genom att 
underhåll av byggnader och hägnader görs efter befintligt utförande med traditionella material 
och metoder.  
 
Syftet uppnås genom att naturreservatets inägomark brukas med årlig hävd.   
 
Syftet uppnås genom att inget egentligt skogsbruk bedrivs i naturreservatet och att områdets 
orördhet bibehålls genom att exploatering och arbetsföretag i området förhindras.  
 
Syftet uppnås genom att områdets tillgänglighet för friluftslivet gynnas genom god 
framkomlighet via ledsystem, tillgång till rastplatser, toalettanordning samt goda möjligheter till 
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information och upplevelser av områdets kulturhistoriska, biologiska och geovetenskapliga 
värden. 
 
Föreskrifter 

Länsstyrelsen beslutar om nedanstående föreskrifter för att tillgodose syftet med naturreservatet. 
Dessa föreskrifter ersätter tidigare meddelade föreskrifter i beslut 1993-01-29, dnr 231-29-89. 
 
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för de åtgärder som behövs för att nå syftet med 
naturreservatet samt den uppföljning som anges i den till detta beslut hörande skötselplanen. 
Föreskrifterna ska inte heller utgöra hinder för förvaltare att genomföra eller upphandla den 
skötsel som ska genomföras enligt till beslutet hörande skötselplan.  
 
Länsstyrelsen kan med stöd av 7 kap. 7 § miljöbalken medge dispens från meddelade 
föreskrifter, om det finns särskilda skäl. 

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

Utöver vad som annars gäller i lagar och författningar är det i naturreservatet förbjudet att: 
 
1. uppföra ny byggnad eller exteriört förändra befintlig byggnad 
2. anlägga luft- eller markledning, radiomast eller jämförlig anordning 
3. anlägga bilväg 
4. uppföra stängsel eller andra hägnader annat än för åtgärder i enlighet med bifogad 

skötselplan  
5. bedriva täktverksamhet och annan verksamhet som förändrar områdets ytformer som att 

schakta, tippa, gräva, utfylla, dämma 
6. anordna upplag annat än för upplag av faunadepåer i enlighet med skötselplan 
7. bedriva någon form av skogsbruk samt ta bort eller upparbeta dött träd eller 

vindfälle annat än enligt bifogad skötselplan 
8. bedriva markförbättringsåtgärd som dikning, invallning, kalkning eller gödsling 
9. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel 
 
Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att 
 
10. plöja, harva eller fräsa annan mark än den som i skötselplanen redovisas som 

åker  
 

B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelser för ägare och innehavare av 
särskild rätt till fastigheter att tåla visst intrång: 

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas tåla att följande anordningar och 
åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med naturreservatet: 
1. anordningar för utmärkning av och upplysning om naturreservatet 
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2. anordningar för friluftsliv och tillgänglighet av naturreservatet så som anläggande, 

utmärkning och underhåll av vandringsled och rastplatser, anläggande och underhåll av 
torrdass samt underhåll av parkeringsplatsen nere vid sjön Lomsen  

3. uppsättning och renovering av gärdesgård 
4. undersökningar av markslag, landskapselement, växt- och djursamhällen samt arter som ett 

led i uppföljningen av syfte och mål med naturreservatet 
5. skötselåtgärder i enlighet med skötselplanen 
 

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

Utöver vad som annars gäller i lagar och författningar är det i naturreservatet förbjudet att: 
 

1. framföra motordrivet fordon 
2. tälta 
3. göra upp eld   
4. skada eller ta bort död ved såsom lågor, torrträd och torra grenar 
5. plocka eller gräva upp örter, mossor, lavar eller trädsvampar 
6. medföra ej kopplad hund  
7. utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och 

institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra 
undersökningar 

Markägare och innehavare av särskild rätt undantas från föreskrift C3.  

Markägare och innehavare av särskild rätt undantas från föreskrift C4 då det kan finnas behov av 
att ta bort torra grenar och fallna träd för att förenkla slåtterhävd av markytan. 

I samband med vetenskapliga undersökningar kan Länsstyrelsen meddela undantag från 
ordningsföreskrifterna under C7. Till vetenskapliga undersökningar räknas bl.a. den del av 
länsstyrelsens regionala miljöövervakning som utförs i samråd med naturvårdsförvaltningen, 
undersökningar inom ramen för uppföljning av åtgärdsprogram för hotade arter samt 
inventeringar av vissa organismgrupper. 

Fastställande av skötselplan 

Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken fastställer 
Länsstyrelsen den i bilaga 4 redovisade skötselplanen för naturreservatet.  

Uppgifter om naturreservatet 

Namn Naturreservatet Ritamäki  
Län Värmland 
Kommun Torsby  
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N2000-beteckning SE0610071 
Lägesbeskrivning Ca 10 km SV om Lekvattnets kyrka   
Församling/Socken Lekvattnet 
Topografisk karta 12C SV 

Ekonomisk karta 12C 4d 
Naturgeografisk region 30a (Norrlands vågiga bergkullterräng med 

mellanboreala skogsområden) 
Kulturgeografisk region Södra Norrlands inland 
Fastigheter Södra Lekvattnet 1:106, Södra Lekvattnet 1:87 

samt Stensgårds utskog 2:1 
Areal 16,00 ha 
Förvaltare Länsstyrelsen Värmland och Lekvattnets 

hembygdsförening 
Ägare av byggnader Lekvattnets hembygdsförening 

 

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 

Ärendets beredning 

Frågan om reservatsbildning togs upp första gången i samband med en utredning inom 
länsstyrelsen om länets finngårdar. Urvalskriterier för val av finngårdar var framför allt 
förekomsten av ursprunglig bebyggelse (rökstugor m.m.) och förekomst av en hävdgynnad 
ängsflora. Utredningen fann att Ritamäki finngård är det främsta objektet av detta slag. 
Finnbosättningen med anor från åtminstone 1700-tal har brukats långt in på 1960-talet och har 
ett välbevarat byggnadsbestånd tillsammans med tydliga odlingsstrukturer och 
odlingslämningar. Vidare håller området höga biologiska värden med intressant kärlväxt- och 
svampflora samt insektsfauna vilket till stor del är kopplat till områdets långvariga hävd av 
hackslåtter och bete. De höga kulturhistoriska värdena i kombination med en intressant och 
artrik flora och fauna, områdets goda betingelser för att främja ett aktivt friluftsliv, samt 
möjligheten till upplevelse och kunskap var anledningen till att området 1993 sattes av som 
naturreservat.    
 
I samband med att revidering av skötselplanen för naturreservatet aktualiserades gjorde 
länsstyrelsen bedömningen att det finns skäl att enligt 7 kap. 5 § miljöbalken göra tillägg till, och 
ändringar av, naturreservatets syfte och föreskrifter från det tidigare beslutet. Bakgrunden till 
ändringarna är följande: 

 Förändrad skötsel och markanvändning med avsikt att bättre nå angivna syften för 
kulturmiljövård, naturvård och friluftsliv. 

 Tillägg och borttag av föreskrifter för att förenkla förvaltning och tillståndsprövning av 
naturreservatet. 

 Anpassning av mål och åtgärder så att dessa bättre samstämmer med områdets utpekade 
Natura 2000 naturtyp med tillhörande bevarandeplan. 
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Remissinstansernas och sakägares synpunkter 
 
Lekvattnets hembygdsförening har via ordförande Sune Lekemark inkommit med synpunkter på 
remissen genom telefonmöte den 25 augusti 2010 med Liv Lötberg.  
 
I förslag till beslut påpekar hembygdsföreningen att det under föreskrift B bör förtydligas att den 
parkeringsplats som nämns i beslutshandlingarna är samma parkeringsplats som ligger nere vid 
sjön Lomsen, utanför reservatsgränsen. Detta för att förtydliga att hembygdsföreningen inte vill 
att det ska tillkomma någon ytterligare parkeringsplats närmare själva finntorpet. 
Hembygdsföreningen påtalar att det finns ett behov av att parkeringsplatsen får en soptunna och 
att skräp tas bort från platsen regelbundet då det av och till är ganska skräpigt på platsen. Det 
finns vidare ett önskemål om att under föreskrift C i reservatsbeslutet möjliggöra bortrensning 
av torra grenar och ibland även fallna träd på ängsmarken för att förenkla slåtterhävd av marken.  
 
Hembygdsföreningen påpekar att det finns skäl till att ändra uttrycket ”landskap med utsikt” som 
står i remisshandlingarna, både i reservatsbeslut, i områdesbeskrivning och i skötselplan. Detta 
eftersom Ritamäki i dagsläget saknar egentlig utsikt då reservatet omges av tät barrskog och 
detta uttryck i och med detta blir felaktigt.  
 
I remissen till områdesbeskrivning finns en felbenämning av älven som mynnar ut i sjön 
Lomsen. Det rätta namnet är Penlaälven alternativt Pennlaälven. Vidare så står det att den 
nuvarande finntorpsbebyggelsen står på områdets högsta punkt något som inte är korrekt. 
Hembygdsföreningen kommenterar även att åkertegen med tydlig terrasskant, delområde 2A, 
inte ligger precis vid ingången till naturreservatet som det står i remissen. En ytterligare 
synpunkt i områdesbeskrivningen gäller den dumpningsplats av hö som benämns under område 
4C. Hembygdsföreningen är undrande över om denna verkligen kan ha någon större påverkan på 
den intilliggande slåttermarken då dumpningsplatsen ligger i en grop en bit ifrån de artrikaste 
slåtterytorna. 
 
Hembygdsförening meddelar att det utöver Finnskogsleden även finns en ytterligare 
vandringsled som passerar Ritamäki. Denna heter Sjutorpsleden och passerar sju finntorp varav 
två på den norska sidan och fem på den svenska. Denna vandringsled har bitvis samma 
stäckning som Finntorpsleden och är ca åtta kilometer lång. Lekvattnets hembygdsförening har 
ihop med Torsby kommun satsat mycket tid och pengar på denna led under 2010.  
 
Hembygdsföreningen anser att det är fullt tillräckligt med två rastplatser inom naturreservatet, 
en vid parkeringen och en uppe vid finntorpet. De önskar vidare att utmärkning, skyltning och 
liknande inom naturreservatet görs så diskret som möjligt för att inte störa den genuina 
finntorpsmiljön. Detta är även anledningen till att de anser att en enkel folder, gärna med tydlig 
karta, över den föreslagna kulturnaturrundslingan är att föredra framför informationsskyltar 
uppsatta ute i terrängen.  
 
Länsstyrelsens kulturmiljöfunktion på samhällsbyggnadsenheten meddelar att länets 
fornvårdsområden har reviderats under året och att Ritamäki har utgått som fornvårdsobjekt. 
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Detta då området redan är skyddat som naturreservat och därför inte anses behöva ytterligare 
skydd. De kartor med utpekad fornvårdsgräns som finns i remissen måste därmed ändras i det 
slutliga dokumentet. Vidare påpekas att andra stycket, första och andra raden under 2.2.1 
Historik i skötselplanen ändras från ”Skogsbygderna kring Lekvattensjön och norska gränsen 
var mer eller mindre opåverkade av människan när den finska kolonisationen nådde dit under 
1600-talet” till ”I skogarna kring Lekvattnet fanns god tillgång av den typ av storskog som 
krävdes för finnarnas storsvedjor” . Detta för att inte skapa illusionen om att dessa 
skogsområden bestod av naturskog, opåverkade av mänskligt brukande, innan finnarna kom till 
platsen.  
 
Värmlands botaniska förening vänder sig emot användningen av ordet hackslåtter som används i 
remissförslaget då de anser att det är ett felaktigt sammansatt ord. Istället föreslås ordet 
hackslått/hackslåttmarker. Botaniska föreningen påpekar att nuvarande byggnader inte ligger på 
naturreservatets högsta punkt som skrivs i förslaget till områdesbeskrivning. De anser att det är 
fel att ha med daggkåpa som ett exempel på en skogsart eftersom den är mer hemmahörande i 
kulturlandskapet. I områdesbeskrivningen benämns sly som exempel på en ohävdsart något som  
botaniska föreningen anser bör ändras så att sly står för sig dvs. så att det står sly och stora 
inslag av ohävdsarter. I skötselplanen föreslås ett kvalitetsmål på att reservatet ska hålla minst 
2000 individer av fältgentiana för att anses vara i god standard något som botaniska föreningen 
anser vara ett alltför högt satt mål med tanke på att inventeringsåret 2006 var ett extremt 
individrikt år för arten och därför inte kan ses som representativt. Ett mer rimligt kvalitetsmål att 
ha i skötselplanen föreslås istället vara 1000 individer.  
  
Torsby kommun låter meddela i protokollutdrag från kommunstyrelsens samhällsutskott att de 
inte har något att erinra mot upprättat förslag till nytt beslut.  
 
Ingen erinran från övriga. 
 
 
Länsstyrelsens bemötande av inkomna synpunkter 
 
Länsstyrelsens tackar för Lekvattnets hembygdsförening utförliga genomgång och synpunkter av 
remissen. Under föreskrifter B har ett förtydligande gjorts i texten att den parkeringsplats som 
menas är den som finns nere vid sjön Lomsen. Att som hembygdsföreningen föreslår ha en 
soptunna på platsen ses emellertid som en risk för att det kommer att orsakar ett större 
underhållsbehov då länsstyrelsens erfarenhet i liknande områden visat att soptunnor på avlägsna 
platser resulterar i att förbipasserande slänger hushållssopor och bråte i dessa. En lösning kan 
istället vara att utöka tillsynen av området med städning av skräp samt att på anslagstavlan vid 
parkeringen sätta upp information om att besökare ska ta sina sopor med sig. Angående behovet 
för hembygdsföreningen och andra berörda markägare att kunna rensa bort torra grenar och ev. 
fallna träd för att förenkla slåtter på markytan så har ett särskilt undantag gjorts för detta under 
föreskrift C4.  
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Länsstyrelsen håller med hembygdsföreningen om att egentlig utsikt idag tyvärr saknas vid 
Ritamäki och tar bort detta uttryck från texten. Namnet Perlaälven har ändrats till det korrekta 
namnet Penlaälven/Pennlaälven och ändringar har även gjorts i texten beträffande 
finntorpsbebyggelsens läge samt för läget på åkertegen i delområde 2A i enlighet med 
hembygdsföreningens påpekande. Angående dumpningsplatsens påverkan på omgivande 
slåttermarker så har ett förtydligande gjorts i texten om att näringsläckage från platsen 
framförallt påverkar de markytor som ligger närmast dumpningsplatsen.  Även för dessa 
markytor är det emellertid av intresse att minska på näringstillförseln för att på sikt utöka 
andelen artrik slåttermark. Länsstyrelsen håller därför fast vid att en bättre lösning för 
hanteringen av slaget gräs i naturreservatet är något att eftersträva.   
 
Det är mycket intressant att höra att det utöver Finnskogsleden finns ytterligare en vandringsled, 
Sjutorpsleden, som passerar Ritamäki och de fakta som hembygdsföreningen lämnade runt 
denna vandringsled är nu inlagda i det slutliga dokumentet.  
 
Länsstyrelsens delar hembygdsföreningens åsikt om att det räcker med två rastplatser inom 
naturreservatet samt att skyltning ska ske sparsamt inom området för att bibehålla områdets 
finntorpskaraktär så långt som möjligt. Att ha en folder istället för mindre skyltar ute i 
slåttermarken är därför något som nu förordas i skötselplanen.  
 
De synpunkter som länsstyrelsens kulturmiljöfunktion har lämnat in har beaktats och kartorna 
till det reviderade beslutet med bilagor är omgjorda så att det tidigare utpekade 
fornvårdsområdet är borttaget. Vidare har en ändring i texten under rubriken 2.2.1 Historik i 
skötselplanen gjorts i enlighet med inkommet förslag. 
 
Inga avvikande åsikter finns mot Värmlands botaniska förenings inkomna förslag på ändringar. 
Benämningen hackslåtter/hackslåttermarker byts ut mot benämningen hackslått/hackslåttmarker. 
I områdesbeskrivningen har arten daggkåpa tagits bort som exempel på en skogslevande art samt 
så särskrivs lövsly från ohävdsarter. Länsstyrelsen tar även till sig föreningens synpunkter om att 
1000 fertila exemplar av fältgentiana är ett mer rimligt kvalitetsmål och har ändrat detta i 
skötselplanen.  
 

LÄNSSTYRELSENS MOTIVERING OCH INTRESSEPRÖVNING 

Beskrivning av omgivande landskap och naturreservatet 
 
Finnbosättningen Ritamäki, eller Ritaberg vilken är områdets svenska namn, ligger inom den 
värmländska finnbygden i Lekvattnets socken, Torsby kommun. På karaktäristiskt vis ligger 
finngården ensligt i en höglänt skogsglänta (375 m ö h) omgiven av skog. Typiskt för 
finnbygden är att gårdar och torpställen ligger utspridda som öar i det stora skogshavet. I 
trakterna runt om Lekvattnet finns rester av ett flertal finntorp och finngårdar av varierande 
storlek som härstammar från tiden för den finska bosättningen på 1600-1800-talet. På flera av 
finngårdarna finns idag enbart grunder kvar då byggnader och hägnader med tiden har försvunnit 
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men det är inte ovanligt att rester av ett äldre odlingslandskap med små åkertegar, 
hackslåttmarker och utbetesmarker ännu kan påträffas. Ett nätverk av halvt igenväxta fägator 
och bruksvägar som tidigare knöt samman bygdens torp och gårdar går delvis ännu att urskilja i 
den omgivande barrskogen. Lämningar efter den värmländska finnbygden med sina spår efter 
finnbosättningar, odlingsspår och hävdpräglade flora är en karaktäristisk och värdefull del av 
Värmlands kulturarv.  
 
Ritamäki räknas som ett av Värmlands bäst bevarade finntorp och platsen har brukats åtminstone 
från slutet av 1700-talet fram till 1964 då de sista bofasta lämnade platsen. Den bebyggelse som 
finns inom naturreservatet idag är byggd på 1840-talet. Lämningar och skriftliga dokument visar 
spår av en äldre bebyggelse på platsen som är svår att bestämma exakt ålder på men som anses 
ha funnits åtminstone sedan slutet av 1700-talet. Den äldre gården förmodas ha ersatts av den 
nybyggda gården någon gång under slutet av 1800-talet. Utöver byggnadslämningar finns andra 
spår av ett äldre kulturlandskap så som diverse odlingsspår av åkertegar, åkerterrasser, 
odlingsrösen, fästigar och äldre hägnader kvar vid Ritamäki. Vidare så har områdets långvariga 
hävd av markytan gett upphov till en särpräglad och artrik kärlväxt- och svampflora samt 
insektsfauna med arter hemmahörande i välhävdade slåtter- och betesmarker.  
 
Ritamäkis byggnader och inägomark är sedan 1967 förklarade som byggnadsminne och skyddas 
genom lagen om kulturminnen m.m. (1988:950). Ritamäki äger ett högt kulturhistoriskt intresse 
genom det unika byggnadsbeståndet och det bevarade odlingslandskapet. Med avseende på 
områdets höga bevarandevärden är det avsatt som riksintresse både för kulturmiljövård och för 
naturvård. De höga kulturhistoriska och biologiska värdena i kombination med ett tilltalande 
skogs- och odlingslandskap med betande djur, slingrande leder och intresseväckande historik gör 
vidare Ritamäki till ett attraktivt utflyktsmål och studieobjekt.    
 
 

Motiv till skydd 
Med hänsyn till naturreservatets höga kulturhistoriska, biologiska och sociala värden kvarstår 
Länsstyrelsens tidigare bedömning att detta är ett mycket skyddsvärt område vars värden endast 
kan säkerställas genom att området skyddas som naturreservat. För att säkerställa och öka 
områdets samlade värden anser Länsstyrelsen att en revidering av föreskrifter och 
skötselåtgärder för naturreservatet är befogat. 
 
Föreslagna åtgärder i den reviderade skötselplanen (bilaga 4) är en del i Länsstyrelsens arbete 
med främst två  regionala miljömål: 

 Ett rikt odlingslandskap; skydd, skötsel och bevarande av områdets ängsmarker med 
tillhörande kulturbärande landskapselement är viktiga delar i delmålen 1 och 3 för 
bevarande av den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena kopplat till 
odlingslandskapet. 

 Ett rikt växt- och djurliv; skydd, upprättande och bevarande av livsmiljöer är den 
viktigaste delen i agerandet för att uppfylla delmålen 1 och 2, att hejda förlusten av 
biologisk mångfald och att förbättra bevarandestatusen för hotade arter. 
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Länsstyrelsen gör bedömningen att detta är ett mycket skyddsvärt område vars kultur- och 
naturkvalitéer endast kan säkerställas genom att det undantags från generellt skogsbruk och 
arbetsföretag som negativt kan påverka mark, byggnader, flora och fauna. Länsstyrelsen gör 
vidare bedömningen att byggnader ska hållas i gott skick samt att odlingsmarken kontinuerligt 
ska hävdas.  
 

Överensstämmelse med planer, internationella åtaganden, 
miljökvalitetsmål m.m.  
Förändringen av skötselåtgärder och föreskrifter för naturreservatet Ritamäki är en del i 
Länsstyrelsens arbete med att uppnå delmålen 1 och 3 inom miljökvalitetsmålet ”Ett rikt 
odlingslandskap”, samt delmålen 1 och 2 inom miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt- och djurliv”. 
Beslutet följer även riktlinjer för prioritering av naturreservatsskydd och Sveriges internationella 
åtaganden om skydd av den biologiska mångfalden. Området är utpekat som riksintresse för 
naturvården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (N17 Ritamäki).  
 
Naturreservatet och dess omgivning har även ett värde för kulturmiljövården. Ritamäki med dess 
byggnader och inägomark är sedan 1967 förklarade som byggnadsminne och skyddas enligt 3 
kap. 1 § lagen om kulturminnen m.m. (1988:950). Bebyggelsen vid Ritamäki med omgivande 
markytor är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (K39 
Kvarntorp-Ritamäki). I det regionala kulturmiljöprogrammet ”Ditt Värmland” från 1988-91, 
utarbetat av Länsstyrelsen i Värmland, har Ritamäki finngård framhållits som en kulturhistoriskt 
värdefull miljö. I länsstyrelsens Bevarandeprogram för natur- och kulturvärden från 1993 har 
miljön vid Ritamäki lyfts fram som ett särskilt värdefullt odlingslandskap ur naturvårds- och 
kulturmiljösynpunkt. Vid Ängs- och betesmarksinventeringen år 2003 pekades markerna vid 
Ritamäki ut som biologiskt och kulturhistoriskt värdefulla.  
 
Målsättningen att styra hävden av slåttermarken för att öka förutsättningarna för en artrik 
kärlväxtsflora och därmed förbättrade överlevnadsmöjligheter bl.a. för fjäril- och vildbifauna 
överensstämmer i hög grad med det nationella åtgärdsprogrammet ”Vilda bin på ängar”. 
 
Beslutet bedöms vara förenligt med en från allmän synpunkt godtagbar användning av mark- 
och vattenresurserna enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. Beslutet strider inte mot kommunal 
översiktsplan eller detaljplan och är därmed förenligt med 7 kap. 8 § miljöbalken.  
 

Intresseprövning 
I reservatsbildningsprocessen ingår som en del att i alla frågor göra en vägning mellan enskilda 
och allmänna intressen med den utgångspunkten att det ska finnas en rimlig balans mellan de 
värden som ska skyddas genom förbudet/inskränkningen, och den belastning som 
förbudet/inskränkningen har för den enskilde. Länsstyrelsen menar att den avgränsning av 
naturreservatet och de inskränkningar som gjorts av markanvändningen är nödvändiga, och att 
de inte går längre än vad som behövs för att uppnå syftet med naturreservatet (se nedan). 
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Länsstyrelsens ställningstagande i denna del har skett med tillämpning av 
proportionalitetsprincipen. 
 

Upplysningar 
Länsstyrelsen är enligt punkten A2 bilagan till förordningen (1998:900) om tillsyn enligt 
miljöbalken, ansvarig för att bedriva tillsyn över naturreservatet. Särskild tillsynsman anlitas. I 
tillsynen ingår att övervaka att reservatsföreskrifterna följs. Enligt 29 kap. 2 och 2a §§ 
miljöbalken gäller bland annat att brott mot föreskrift som meddelats med stöd av 7 kap 
miljöbalken kan medföra straffansvar. Har någon vidtagit åtgärd i strid mot meddelad föreskrift, 
kan Länsstyrelsen enligt 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken vid vite förelägga om rättelse. 
 
 
Hur man överklagar, se bilaga 6 
 
Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Eva Eriksson. Föredragande har varit 
byrådirektör Liv Lötberg. I den slutliga handläggningen har även deltagit chefsjurist Lars-Ove 
Olsson och antikvarie Fredrik Berg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Eva Eriksson 
 
          Liv Lötberg 
 

Bilagor 
1. Beslutskarta 
2. Översiktskarta 
3. Områdesbeskrivning 
4. Skötselplan 
5. Byggnadsvårdsplan Ritamäki finngård  
6.   Hur man överklagar 
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Bilaga 1. Beslutskarta 
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Copyright Lantmäteriverket 2009, dnr 106-2004/188 
Beslutskarta för naturreservatet Ritamäki (heldragen svart linje). Gul linje markerar 
Finnskogsleden som går genom naturreservatet. 

 
 
 
 
 
  

 

 
 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Enhetens e-post adress 

Länsstyrelsen i Värmlands län 
651 86 KARLSTAD 
 

Våxnäsgatan 5 054-19 70 00 (växel)  
 

054-19 73 00 varmland@lansstyrelsen.se
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Copyright Lantmäteriverket 2009, dnr 106-2004/188 
Översiktskarta (1:30 000) för naturreservatet Ritamäki (skrafferat område) 
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Liv Lötberg   
   

 
 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Enhetens e-postadress 

Länsstyrelsen Värmland Våxnäsgatan 5 054-19 70 00 (växel)  054-19 73 00 varmland@lansstyrelsen.se 

651 86  KARLSTAD     

OMRÅDESBESKRIVNING FÖR NATURRESERVATET RITAMÄKI 
Naturreservatet Ritamäki ligger beläget i Lekvattnets socken i Torsby kommun i nordvästra 
Värmland någon kilometer från den norska gränsen. Ritamäki (eller Ritaberg som är områdets 
svenska namn) är en finnbosättning från åtminstone slutet av 1700-talet och räknas som ett av 
Värmlands bäst bevarade finntorp. Finntorpet var bebott och brukades traditionsenligt fram till 
1964 varefter den lokala hembygdsföreningen tog över ägandet och skötseln av byggnaderna och 
den intilliggande marken. I trakten runt Ritamäki finns rester av ett flertal gamla finntorp och 
större gårdar som härstammar från tiden för den finska kolonisationen under 1600-talet och i den 
angränsande skogsmarken finns ännu spår av de fägator och bruksvägar som knöt samman 
bygdens torp och gårdar. Det omgivande skogslandskapet, som idag främst består av 
produktionsskog, bestod av utägomark där boskapen gick på bete.  
 
Ritamäki ligger högt och vackert beläget 375 m ö h, omslutet av tät barrskog. För att komma till 
naturreservatet måste besökaren parkera nere vid Penlaälven/Pennlaälven (övre delen av sjön 
Lomsen) och sedan vandra ca 1 km för att nå själva naturreservatet. Finntorpet ligger i en 16 
hektar stor öppning och byggnaderna omges av mindre åkertegar och hackslåttmarker. Största 
delen av naturreservatet omgärdas av en gärdesgård som markerar den gamla gränsen mellan 
torpets inägo- och utägomark. Över hela naturreservatet finns gott om odlingsstrukturer som 
odlingsrösen, odlingsdiken och små åkertegar vilka visar på finnarnas slit med att öka markens 
avkastning.  
 
Ritamäkis byggnader och inägomark är sedan 1967 förklarat som byggnadsminne och skyddas 
genom lagen om kulturminnen m.m. (1988:950). Ritamäki äger ett högt kulturhistoriskt intresse 
genom det unika byggnadsbeståndet och det bevarade odlingslandskapet. Vidare är 
naturreservatet biologiskt intressant genom förekomsten av en artrik kärlväxt- och svampflora 
med flera hotade ängsarter och en intressant insektsfauna. Med avseende på områdets höga 
bevarandevärden är det avsatt som riksintresse både för kulturmiljövård och för naturvård. De 
höga kulturhistoriska och biologiska värdena i kombination med ett tilltalande landskap med 
betande djur, slingrande leder och intresseväckande historik gör även Ritamäki till ett attraktivt 
utflyktsmål och studieobjekt.    

 

 

 

 

 

 Figur 1. Torpet på Ritamäki (foto: 
Johanna Malmgren). 
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1. Delområden 

 
Figur 2: Delområdeskarta. 
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1.1 Beskrivning av delområden 

1.1.1 Delområde 1: Slåtteräng  

Den största delen av naturreservatet består av gammal f.d. åker- och hackslåttmark något som 
tydligt framträder genom alla de odlingsstrukturer så som åkertegar, odlingsdiken och 
odlingsrösen som finns spridda över ytan. Området är mycket kuperat och innehåller gott om 
sten och block. Vegetationstypen varierar mellan torr sandjord till sanka och blöta fuktdråg. 
Trädskiktet har en blandad ålder- och artsammansättning men består i huvudsak av tämligen 
unga triviallövträd av igenväxningskaraktär så som björk, rönn, al och sälg. På torrare mark 
växer medelålders tall. Buskskiktet består främst av enbuskar i olika dimension och ålder. På 
sina håll är träd- och buskskikt alltför tätt och en urglesning behöver göras.  

Delområde 1A: Ungefär mitt i naturreservatet ligger finntorpsbebyggelsen med rökstuga, 
ladugård, loftbod, hölada, loge, jordkällare och vedbod med bastu. Byggnaderna ägs och 
förvaltas av Lekvattnets hembygdsförening. De grå byggnaderna är timrade och har trätak med 
plåt under. Huvuddelen av byggnaderna är i tämligen gott skick. Omgivningarna närmast 
byggnaderna består av en artrik grässvål med gott om arter som indikerar en långvarig hävd och 
öppenhet. I fältskiktet finns arter som kattfot, blåsuga, blodrot, ormrot, liten blåklocka, 
prästkrage, stagg, gråfibbla, vårbrodd, brudborste, ängsskallra, darrgräs, ängs- och åkervädd. 
Vidare påträffas där även mer ovanliga arter som slåttergubbe, slåtterfibbla, slåtterblomma, 
brudsporre, nattviol, fjälltimotej och låsbräken. Dessutom växer här den, för länet, ovanliga arten 
fältgentiana i stort antal. I samband med en kärlväxtinventering år 2006 noterades över 4000 
fältgentianor på Ritamäki.  

Kantzonerna av delområdet är av mer restaureringsstatus där ängsväxter växer tillsammans med 
arter mer hemmahörande i skogslandskapet t.ex. skogsstjärna, ekorrbär, vitsippa, skogsnäva, 
kärrtistel, ängskovall, skogsviol samt hög tillgång av liljekonvalj. På sina håll finns där även 
inslag av ohävdsarter som hundloka, älggräs, kärrtistel, maskros och örnbräken. Närmast 
boningshuset påträffas en del kulturväxter som äppleträd, syrén, röda vinbär, krusbär och 
brandlilja.   

Delområde 1B: De norra delarna av Ritamäkis marker är av mer restaureringsstatus där 
ängsväxter så som brudborste, ängsskallra, prästkrage och ormrot växer tillsammans med arter 
som är mer hemmahörande i skogslandskapet t.ex. skogsstjärna, ekorrbär, vitsippa, skogsnäva, 
kärrtistel, ängskovall, skogsviol samt hög tillgång av liljekonvalj. Det finns också stora inslag av 
lövsly och ohävdsarter som hundloka, älggräs, kärrtistel, maskros och örnbräken. Andelen 
liljekonvalj är på sina håll så stor att även den arten här kan behöva räknas som en ohävdsart. 
Vidare finns inom delområdet ett stort behov av att glesa i träd- och buskskiktet på bl.a. 
enbuskar och triviallövträd.  
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Figur 3. Markerna runt Ritamäkis gråa byggnader består av åkertegar och hackslåttmarker. För att 
undvika att markerna blir för igenväxta behöver träd- och buskskiktet glesas ur (foto: Liv Lötberg).  

1.1.2 Delområde 2: Åkermark 

Ungefär 1,5 hektar av Ritamäkis öppna marker består av före detta åkermark, där åkertegar av 
olika storlek, utseende och marktyp har öppnats upp för odling. Då det idag bl.a. på grund av 
höga flora- och faunavärden inte är önskvärt att bruka dessa ytor som åkermark så har en 
kompromiss varit att låta några utvalda åkertegar istället fungera som åskådningsobjekt över 
äldre tiders brukande. 

Delområde 2A: Torr åkermark med tydlig terrasskant som ligger nära ingången till 
naturreservatet. Denna fungerar som ett tydligt och lättillgängligt exempel för att visa fram 
åkerstrukturen jämfört med omgivande slåttermark. Åkertegen är i huvudsak beväxt med en 
tämligen trivial flora.  

Delområde 2B: Åkerteg som ligger belägen i anslutning till en äldre körväg genom 
naturreservatet. Ytan är i huvudsak beväxt med en tämligen trivial flora. På själva åkervägen 
växer däremot en stor population fältgentiana som det är viktigt att värna och gynna genom 
fortsatt slåtterhävd.  
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Figur 4 och 5. Att delar av den öppna marken på Ritamäki fungerat som åker finns det gott om spår av. 
På vänstra bilden ses en äldre körväg medan bilden till höger visar på en trolig före detta 
våtmarksodling (Foto: Liv Lötberg).  

Delområde 2C: Åkerteg som ligger belägen i anslutning till en äldre körväg genom 
naturreservatet. Ytan är i huvudsak beväxt med en tämligen trivial flora. 

Delområde 2D: Åkerteg som ligger belägen i anslutning till en äldre körväg genom 
naturreservatet. Ytan är i huvudsak beväxt med en tämligen trivial flora. 

Delområde 2E: Trolig före detta våtmarksodling. En slät yta med kantdiken runt om som 
fungerar som ett tydligt åskådningsobjekt. Ytan är i huvudsak beväxt med en tämligen trivial 
flora. 

Delområde 2F: Före detta våtmarksodling. En slät yta med kantdiken runt om som fungerar som 
ett tydligt och spännande åskådningsobjekt. Ytan är i huvudsak beväxt med en tämligen trivial 
flora.            

1.1.3 Delområde 3: Sank mark 

I naturreservatets SV del ligger ett mindre översilningsområde som idag är tätt beväxt av 
björksly i olika dimensioner. Här har intressanta arter som kärrspira, ängsull och slidstarr 
påträffats. För att området inte ska växa igen och hota dess kulturhistoriska och biologiska 
värden måste björkarna avverkas och området ska sedan skötas kontinuerligt som myrslåtter.  



  
   OMRÅDESBESKRIVNING 
 

6(7)

 2010-12-13                     Dnr 511-1776-10 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Översilningsområde på 
fuktig mark som idag börjar växa 
igen med ung björk (foto: Liv 
Lötberg).  

 

 

1.1.4 Delområde 4: Barrskog 

De mörka barrdominerade skogskanterna av Ritamäki bildar idag en skarp kontrast mot 
finngårdens öppna solbelysta odlingsmark. Området har troligen varit en gränszon mellan 
inägomarken och utägomarken. I samband med en successiv utglesning av skogsbeståndet finns 
goda möjligheter att återfå en fin flora även i detta område. Genom att skapa en mer lövrik 
blandskog blir inte heller kontrasten mellan produktionsskogen och det öppna odlingslandskapet 
lika märkbar något som gynnar upplevelsen likväl som natur- och kulturhistoriska värden. Att få 
till en busk- och lövskogsrik brynzon närmast odlingsmarken verkar även gynnsamt för insekts-, 
fågel- och däggdjursfaunan. 

Delområde 4A: Skogsområde som domineras av gran. Delar av området är tämligen fuktigt. 

Delområde 4B: Sankare parti som utöver gran även innehåller en del björk. 

Delområde 4C: Skogsmark på lite torrare, högre marker med dominans av gran och tall men 
även med inslag av triviallöv som björk och asp. I fältskiktet växer en kärlväxtflora som främst 
består av arter hemmahörande i skogslandskapet men ett visst inslag av ängsväxter som liten 
blåklocka, vårbrodd, tätört och ormrot påträffas i öppningar inom skogsbeståndet. En 
dumpningsplats för hö finns inom området. Denna dumpningsplats läcker idag ut näring till den 
närmast angränsade marken vilket minskar möjligheterna att få fram en artrik slåtterflora även 
på dessa ytor och en annan lösning för hanteringen av slaget gräs framöver bör med fördel ses 
över.    
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Figur 7. Kontrasten är stor mellan Ritamäkis öppna marker och den intilliggande barrskogen (foto: 
Johanna Malmgren).  
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SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET RITAMÄKI 

1 Syftet med naturreservatet 

Ritamäki är avsatt som naturreservat med syftet att bevara och vårda en gammal finngård med 
ålderdomligt odlingslandskap och en hävdberoende flora samt ett karaktäristiskt 
byggnadsbestånd. Vidare är syftet att levandegöra ett betydelsefullt kulturhistoriskt skede.  
 
Inom ramen för Natura 2000 är en viktig del av syftet att uppnå och upprätthålla gynnsam 
bevarandestatus för den enligt habitatdirektivet utpekade naturtypen Slåtterängar i låglandet. 
 

2 Beskrivning av bevarandevärden 

2.1 Administrativa data 

 
Objektnamn Ritamäki 
RegDOS-nummer 2002127 
Kommun Torsby  
Markslag och naturtyper (ha): 
Åker  
Ängsmark 

Slåttermark med efterbete 
Myrslåtter 

Skogsmark 
Blandskog med dominans av gran 
 

Total areal 

 
0,3 ha 
11 ha 
          9,4 ha 
          1,6 ha 
5 ha 
          5 ha 
 
16 ha 

Prioriterade bevarandevärden: 
Markslag 
 
Strukturer 
 
 
Arter 
 
 
 
 

 
Slåtteräng  
 
Hävdpräglad kärlväxtflora och 
insektsfauna 
 
Blåsuga, slåtterfibbla, slåtterblomma, 
slåttergubbe, fältgentiana, kattfot, stagg, 
låsbräken, allmän bastardsvärmare, 
allmän metallvingesvärmare, vitfläckig 
guldvinge, slåttergräsfjäril 
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Kulturmiljöer 
 
 
Friluftsliv 
 

 
Finngård med odlings- och 
bebyggelselämningar 
 
Upplevelse. Förståelse av 
kulturhistoriska och ekologiska 
sammanhang. 

Bevarandeplan finns: 
Naturtyp 
 

 
Slåtterängar i låglandet (6510) 
 

Berörda åtgärdsprogram för hotade 
arter: 

Vilda bin på ängar 

 

2.2 Historisk och nuvarande markanvändning 

2.2.1 Historik  

Finnkulturen i Sverige inleddes under slutet av 1500-talet som ett resultat av den 
befolkningsexpansion som pågick i Finland under 1400-1500-talen. Befolkningsexpansionen 
ledde först till att obebodda områden i Finland togs i anspråk inom ramen för en ”inre 
kolonisation”. Detta skedde genom att skogsmark brändes (s.k. svedjor) för att ge mark till 
bebyggelse, odlingsmark och ängs/betesmark. I slutet av 1500-talet ledde denna 
befolkningsexpansion till att s.k. skogsfinnar (svedjefinnar) sökte sig över Östersjön för att 
bosätta sig i obefolkade skogsområden i främst Hälsingland, Gästrikland, Dalarna och 
Värmland. Denna utveckling stöddes av Karl IX som lovade ut sju skattefria år för de finnar som 
flyttade till västra Sverige som nybyggare. Utöver att de nya invånarna gav en förstärkning i 
statskassan så fungerade finngårdarna även som en buffert mot Norge. Finnarna skapade genom 
svedjebruk odlings- och betesmarker där de byggde upp finngårdar av varierande omfång. 
Svedjebruk förbjöds i Sverige under 1700-talet eftersom skogen behövdes till bränsle i en 
växande industri. I Värmland pågick emellertid svedjebruket på sina håll ända in på 1800-talet.  
 
Den finska kolonisationen nådde till området mellan Lekvattensjön och norska gränsen under 
1600-talet. I skogarna kring Lekvattnet fanns god tillgång av den typ av storskog som krävdes 
för finnarnas storsvedjor. I de århundraden som följde kom finska traditioner, levnadsmönster 
och byggnadsstil att prägla bygderna här. Den särartade skogsfinska bebyggelsen blev ett vanligt 
inslag i Lekvattnet och andra genuina finnsocknar. På frostfria höjdpartier med finkornig 
moränmark skapade finnarna genom svedjebruk odlingsbar mark där finngårdar och torp låg 
utspridda som öar i det omslutande skogslandskapet med ett nätverk av gångstigar och körvägar 
som sammanband dem. I det som i Värmland idag betraktas som Finnskogen, beläget i 
gränstrakterna mellan Norge och Sverige, koloniserades ca 100 ”finn-hemman” under 1600-
talet. En förtätning av finnbebyggelsen i Finnskogen påbörjades under 1700-talet och fortsatte in 
på 1800-talet. Den skogsfinska traditionen genomgick med tiden en successiv anpassning till 
svenska jord- och skogsbruksförhållanden, byggnadstraditioner och levnadssätt. Spår från denna 
assimileringsprocess varierar hos de finngårdslämningar som idag finns kvar i länet.  
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Under slutet av 1800-talet slog stora samhällsförändringar hårt mot den värmländska 
finnbygden. Svedjebruksförbud, missväxt och successivt försämrade försörjningsmöjligheter för 
den extensivt bedrivna agrara verksamheten ledde till att många finntorp övergavs kring 
sekelskiftet 1900. Emigration till Nordamerika eller inflyttning till svenska industrier och 
tätorter tömde skogsbygderna på folk.  
 
Till de äldsta finnställena i trakten hör Svartbäcken (Mustaporro), Ritaberg (Ritamäki) och 
Kattjärn (Kissalamp). Dessa tre finntorp tillhör även de sista ställen som övergavs, varav det 
mest välbevarade av dem, Ritamäki, övergavs 1964. Ritamäki finngård räknas till de mindre 
eller medelstora finngårdarna i länet och dess typiska lokalisering på en moränrygg i ett 
omslutande skogslandskap är utmärkande för placering och utseende av ett skogsfinskt torp. Det 
finska byggnadsskicket har vid Ritamäki bevarats i autentiska former som saknar motsvarighet i 
övriga landet (Kulturmiljöprogrammet 1989).  
 
Norr om den nuvarande bebyggelsen finns resterna efter äldre bebyggelse i form av en 
bebyggelselämning bestående av flera husgrunder bl.a. efter ett bostadshus, en ekonomibyggnad, 
en jordkällare och en brunn (Raä nr 84, Lekvattnets socken). Det är oklart exakt när den norra 
gården på Ritamäki togs i bruk men det finns dokumenterade källor om att det bott finnättlingar 
på gården åtminstone sedan slutet av 1700-talet. Den förste inbyggaren som nämns i dokument 
rörande Ritamäki hette Jan Olsson Outinen, född 1766. Gården övertogs av sonen Per Jansson 
Outinen, född 1798, som bodde där till sin död 1874. Under denna tidsperiod nämns även den 
nedre gården som byggdes på 1840-talet av brodern Olof Jansson Outinen, född 1812 och som 
var farfar till de sista bosatta ättlingarna, syskonen Beda och Henning Jansson. Enligt laga 
skiftesakten från 1851-53 existerar båda gårdarna samtidigt under mitten av 1800-talet men 
sannolikt så försvann den norra gården efter Per Jansson Outinens död då den är svår att 
identifiera på Hembygdskartan från 1880-talet.  Den nedre gården är den som finns kvar idag 
och denna beboddes av Beda och Henning fram till 1964 då de flyttade till vårdhemmet i 
Torsby.  
 
 
2.2.2 Byggnaderna 
 
Ritamäkis nuvarande bebyggelse består av rökstuga (boningshus), ladugård, loge, rökbastu med 
vedbod och torrdass, loftbod, jordkällare och en hölada. Samtliga byggnader är omålade. 
Rökstugan består av tre rum. Förutom själva rökstugan där rökugnen är placerad finns också två 
mindre kammare varav det ena har använts som kök. Finngården har aldrig moderniserats med 
elektricitet eller indraget vatten utan uppvärmning har skett via rökugnen och maten har lagats 
på vedspisen i kökskammaren. Detta, tillsammans med det faktum att inredningen är den samma 
som när gården övergavs 1964, gör det möjligt att få en inblick i ett sedan länge försvunnet sätt 
att bo och leva. Ritamäkis byggnader har bevarats i ett tämligen ursprungligt skick där den 
största förändringen är att plåt lagts under de ursprungliga vedtaken på flera av byggnaderna. 
Byggnaderna ligger oregelbundet grupperade kring gårdstunet i en sydsluttning och omges av 
inägomarken med åkertegar och hackslåttmarker. Inägan separeras från utägomarken genom en 
trägärdesgård. Genom bebyggelsens och ängs- och åkermarkens bevarande har delar av 
skogsfinnarnas materiella kultur och äldre byggnads- och levnadsskick bevarats. Framförallt 
rökstugan och rökbastun är karaktäristiska för den skogsfinska byggnadstraditionen. Enligt den 



   
   SKÖTSELPLAN 
  

4(19)

       2010-12-13  Dnr 511-1776-10 
 

 

upprättade byggnadsvårdsplanen för Ritamäki finngård (bilaga 5), som har sin grund i 
byggnadsminnesbeslutet för området, så bör den helhetskaraktär som gården hade vid tidpunkten 
då gården lämnades eftersträvas. Att föra tillbaka byggnaderna i någon tidigare byggnadsfas än 
mitten av 1960-talet anses inte befogat. Byggnaderna får istället spegla spår av det skogsfinska 
kulturarvet och samtidigt visa de förändringar som skett i bebyggelsens försvenskningsprocess.   
 
 
2.2.3 Markanvändning 

 
Utöver bebyggelselämningarna så innehar Ritamäki även ett karaktäristiskt odlingslandskap som 
på många sätt kännetecknar en typisk skogsfinsk bosättning. I juli 2008 genomfördes på uppdrag 
av länsstyrelsen en landskapshistorisk inventering för att identifiera äldre åkerytor inom 
naturreservatet. Inventeringen visade att stora delar av de öppna markerna vid Ritamäki består 
av små, oregelbundna åkerytor som ligger utspridda över markytan och omges av hackslåttmark 
på en kuperad inägomark. Åkertegarna utmärks i ett flertal fall genom tydliga terrasskanter och 
åkerhak. Vidare finns större och mindre odlingsrösen spridda runt i området, i flertalet fall ligger 
dessa i direkt anslutning till åkertegarna. Vidare påträffades åtminstone två åkrar som sannolikt 
fungerat som våtmarksodlingar och som avgränsas av kantdiken. Den totala arealen före detta 
åkermark på Ritamäki bedöms utifrån en ungefärlig kartering till ca 1,5 hektar (Nilsson 2008). 
Den höga förekomsten av hävdgynnade arter likväl som kvarlevande kulturväxter indikerar 
finngårdens långvariga odlingshävd och blir en del av det biologiska kulturarvet för platsen.  
 
 
 

  
Figur 1 och 2. Ritamäki har gott om kulturhistoriska värden. Utöver de välbevarade timmerbyggnaderna 
så som härbret på bilden (t.v.) finns rester av jordkällare (t.h.), odlingsrösen, terrasskanter, äldre 
körvägar m.fl. lämningar inom naturreservatet (foto: Liv Lötberg).  

 

 

 

2.3 Områdets bevarandevärden 
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2.3.1 Geovetenskapliga bevarandevärden 

Från nordvästra Värmland och ned genom landet fram till norra Skåne löper en zon med talrik 
förekomst av den mineralrika bergarten hyperit. Den höga förekomsten av hyperit, vilken bidrar 
till en näringsrik jordmån, gör sig påmind i trakten runt Ritamäki och kan mycket väl vara en av 
anledningarna till naturreservatets artrika och intressanta kärlväxtflora.   

2.3.2 Kulturhistoriska bevarandevärden 

Ritamäki är en del i ett betydligt större område av riksintresse för kulturmiljövården. I den 
omgivande trakten finns lämningar efter ett antal finntorp och gårdar vilka bands samman 
genom ett system av körvägar och fästigar. Ritamäki med dess byggnader och inägomark är 
sedan 1967 förklarat som byggnadsminne och skyddas enligt lagen om kulturminnen m.m. 
(1988:950). Lekvattnets hembygdsförening äger byggnaderna och har ansvaret för tillsyn, vård 
och skötsel av dem. För byggnadernas skötsel och vård gäller särskilda bestämmelser enligt 3 
kap. lagen om kulturminnen m.m. (SFS 1988:950). År 2003 upprättades en byggnadsvårdsplan 
för Ritamäki finngård vilken reviderades 2010. Den reviderade byggnadsvårdsplanen fungerar 
som en bilaga till reservatsbeslutet.  
 
Länsstyrelsen gjorde under 1980-talet en utredning av länets finngårdar där bl.a. förekomst av 
ursprunglig bebyggelse och förekomst av en hävdgynnad ängsflora fungerade som 
urvalskriterier. Utredningen resulterade i att Ritamäki ansågs vara ett av Värmlands bäst 
bevarade finntorp och ska fungera som en karaktäristisk representant för det skogsfinska 
kulturarvet. Gården var bebodd och brukades fram till 1964, vilket gör Ritamäki till den sista 
permanent bebodda finngården i Sverige. Inom området finns ett flertal byggnader samt andra 
lämningar så som diverse odlingsspår efter brukandet av finntorpet. Varje fast fornlämning 
omges av ett skyddsområde kallat fornlämningsområde. Vid ingrepp som kan påverka 
fornlämningsområdet ska samråd med Länsstyrelsen ske. 
 
Bebyggelsen vid Ritamäki med omgivande markytor är utpekat som riksintresse för 
kulturmiljövården och i det regionalt framtagna kulturmiljöprogrammet Ditt Värmland från 
1988-91 har Ritamäki finngård framhållits som en kulturhistoriskt värdefull miljö. Bebyggelsen 
vid Ritamäki dokumenterades 1999 i samband med projektet Finnskogens bebyggelsehistoriska 
arv, som var knutet till Torsby Finnkulturcentrum. I projektet uppmärksammades främst 
rökstugan och bastun, som tydliga representanter för finnskogens karaktärsbyggnader.   

2.3.3 Biologiska bevarandevärden 

Det långvariga och kontinuerliga brukandet av marken vid Ritamäki har gett upphov till en artrik 
och hävdgynnad kärlväxtflora. Delar av naturreservatet är klassat som naturtypen Slåtterängar i 
låglandet i enlighet med EU:s naturnätverk Natura 2000. Slåtterängsmark är alltmer en bristvara 
i dagens odlingslandskap och håller höga biologiska värden. Som ett led i åtagandet av Natura  
 
2000 genomförde Länsstyrelsen sommaren 2006 en inventering av gräsmarksnaturtyper inom 
länets utpekade Natura 2000 områden, däribland Ritamäki. I samband med denna inventerades 
typiska kärlväxt- och dagfjärilsarter för olika gräsmarksnaturtyper enligt en förbestämd metodik. 
Denna inventering beräknas följas upp vart 6:e år.  
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Inventeringen visar att det inom naturreservatet finns gott om kärlväxtsarter som indikerar en 
långvarig hävd så som slåtterblomma, fjälltimotej, vårbrodd, liten blåklocka, ängsskallra, 
prästkrage, ängs- och åkervädd, slåtterfibbla, stagg, slåttergubbe, brudsporre, nattviol, jungfru 
marie nycklar, kattfot, blåsuga, låsbräken och fältgentiana. I samband med inventeringen 
noterades över 4000 exemplar av fältgentiana på Ritamäki. Denna art kan ses som en indikator 
för att området under lång period hållits öppet och hävdat men arten påverkas även gynnsamt av 
den mineralrika jordmånen. Andra kärlväxter av intresse är kärrspira, ängsull och slidstarr 
(Larsson opubl.). Vidare finns äldre uppgifter om att det finns en intressant svampflora av 
ängssvampar exempelvis vax- och rödskivlingar på Ritamäkis ängsmarker. Att de blomsterrika 
och varierade markerna även fungerar som gynnsam insektslokal kan utläsas från resultaten av 
2006 års fjärilsinventering där ett tiotal typiska och/eller rödlistade arter noterats inom 
naturreservatet (Mangsbo & Lötberg opubl.).  
 
Miljön vid Ritamäki har i Länsstyrelsen Värmlands Bevarandeprogram för odlingslandskapets 
natur- och kulturvärden lyfts fram som ett särskilt värdefullt objekt ur naturvårds- och 
kulturmiljösynpunkt. Markerna är även utpekade i Ängs- och betesmarksinventeringen från 
2003. Ritamäki är vidare medräknad i Naturvårdsverkets bok ”Sveriges 101 finaste 
naturreservat”.  
 

Figur 3, 4, 5 och 6. Markerna 
vid Ritamäki håller en rik kärlväxtsflora och insektsfauna. På bilderna ses allmän bastardsvärmare på 
åkervädd (övre t.v.), (foto: Dan Mangsbo), blåsuga (övre t.h.), kattfot (nedre t.v.) samt den ovanliga lilla 
ormbunken låsbräken (nedre t.h.), (foto: Liv Lötberg).  
 

2.3.4 Bevarandevärden för friluftsliv 

Ritamäki är ett välbesökt och omtyckt utflyktsmål. De välbevarade finntorpsbyggnaderna är 
tillsammans med områdets rika biologiska mångfald tillgångar som ger området ett stort 
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besöksvärde. Lekvattnets hembygdsförening som äger byggnadsbeståndet håller sommartid en 
mindre servering öppen vid rökstugan, något som ytterligare höjer områdets besöksvärde. 
Naturreservatet har också höga pedagogiska värden, där upplevelsen av såväl naturens mångfald 
som människans historia i området är centralt. Genom området passerar den s.k. Finnskogsleden, 
en nästan 25 mil lång led som går från Morokulien i söder till Trysil i norr, ömsom i den norska, 
ömsom i den svenska delen av Finnskogen. Inom trakten går även den s.k. Sjutorpsleden, en ca 
åtta kilometer lång vandringsled som passerar mellan sju finntorp, två på den norska sidan och 
fem på den svenska. Sjutorpsledens sträckning sammanfaller bitvis med Finnskogsleden.  

Centrala värden för upplevelse och förståelse vid Ritamäki är 

- de rika och väl synliga lämningarna av områdets långvariga odlingshistoria som finntorp 
med byggnader, husgrunder, vägar, åkertegar och andra odlingsspår. 

- landskapets naturskönhet med öppenhet, blom-, insekts-, och fågelrikedom. 

- områdets lättillgänglighet genom välhållna leder och god information samt iordningställda 
rastplatser, parkeringsplats och torrdass. 

 

3 Revision av skötselplan 

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

3.1 Områdets utveckling sedan naturreservatets bildande 

Naturreservatet Ritamäki bildades i syfte att värna om ett område ansett att vara länets främsta 
representant som lämning efter den finnkultur som till stor del präglat landskapet i norra 
Värmland. Vid tiden för reservatsbildningen hade stora delar av den gamla inägomarken vuxit 
igen med skog som skymde markstrukturer och lämningar. Via AMS-arbeten under 1991/92 
öppnades marken åter upp genom att större delen av trädskiktet avverkades. Den hastiga 
restaureringen av markytan resulterade emellertid i att ett kraftigt uppslag av lövsly, enbuskar 
och ohävdsarter som örnbräken och piprör uppkom. För att få kontroll på igenväxnings-
vegetationen har marken efterföljande år sköts genom manuell röjning av sly och högvuxen 
vegetation tillsammans med betesdrift. Den återupptagna hävden har varit positiv och resulterat i 
att markstrukturer och lämningar från tidigare odlingshistoria åter framträder i landskapet samt i 
en återetablering av en artrik och hävdgynnad flora och fauna. Delar av området är ännu av 
igenväxningskaraktär med hög andel arter som liljekonvalj, piprör, örnbräken och enbuskar. Det 
är därför viktigt att området fortsätter att kontinuerligt hävdas genom slåtter och gärna även 
kompletterande efterbete.   
 

3.2 Omvärldsanalys 

Dagens naturvårdsarbete påverkas till stor del av de 16 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 
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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.    

3.3  Handlingsalternativ och överväganden 

Bildandet av naturreservatet Ritamäki är på många plan starkt ihopkopplade med områdets rika 
kulturmiljö. I samband med bildandet av naturreservatet var tanken att försöka återskapa miljön 
kring ett finntorp så som det historiskt kan ha sett ut. För att åstadkomma detta möjliggjorde 
tidigare skötselplan att de gamla igenväxta åkertegarna efter planläggning och prövning åter 
skulle kunna tas i bruk för odling av gamla sorters grödor som t.ex. midsommarråg, lin och 
rovor. Detsamma skulle gälla för att åter bruka delar av markytan genom svedjebruk i 
kontrollerade former. Trots att dessa åtgärder aldrig har utförts finns fortfarande viss potential att 
återuppta delar av dessa idéer. Ett sådant arbete är emellertid både tid- och kostnadskrävande 
och måste i sådant fall göras i samarbete mellan flera intressenter. Viktigt att ha i betänkande vid 
en sådan satsning är att hitta en lösning för förändrad hävd av inrapporterad areal Natura 2000 
naturtyp. Det bästa vore att i första hand utföra åtgärder av detta slag på ytor som inte är 
inrapporterade som naturtypen Slåtterängar i låglandet.  
 
Naturreservatets gräns följer, med något undantag, gränsen för vad som var finntorpets 
inägomark vilket är tydligt genom att stor del av markerna runt byggnaderna består av åkertegar 
i olika storlek och former. Åkertegarna omges av odlingsrösen och stenig hackslåttmark. Med 
tiden har slåtterfloran från hackslåttmarken spritt sig till de gamla åkertegarna och i dagsläget är 
det främst på de gamla åkrarna som den finaste ängsfloran påträffas. Detta beror högst troligt på 
att det är denna mark som varit lättast att hävda med slåtterbalk etc. och att skötseln av de 
egentliga hackslåttmarkerna de senaste decennierna istället har kommit i andra hand. För att 
undvika att hackslåttmarkerna försvinner är det framöver viktigt att se till att även dessa slås av i 
så stor utsträckning som möjligt. Målsättningen ska vara att återfå en spridning av slåtterfloran 
från åkertegarna till den egentliga hackslåttmarken. Ett sätt att förbättra hävden på hela markytan 
är att kombinera slåtter med efterbete, gärna med kombinationsbete av t.ex. kor och får. Det 
finns idag ett mindre parti inägomark som ligger utanför nuvarande reservatsgräns. Ett önskemål 
är att se över möjligheten att införliva även denna i naturreservatet för att därigenom få hela 
Ritamäkis inäga skyddad.  
 
Det finns både ett kulturhistoriskt och ett pedagogiskt värde i att visa fram det faktum att stora 
delar av Ritamäkis öppna ytor har en historik som åkermark. Under sommaren 2008 anlitades en 
kulturgeograf för att tillsammans med en biolog göra en historisk och biologisk 
landskapsutredning över Ritamäki. Målsättningen med landskapsutredningen var att dels 
identifiera äldre åkerytor inom naturreservatet, dels ta reda på vilka delar av naturreservatet som 
håller den mest värdefulla slåtterängsfloran. Utredningen visade att marken runt Ritamäki består 
av ett stort antal åkertegar av varierande storlek och typ. Vidare framgick att många av de gamla 
åkermarkerna idag är de ytor av naturreservatet som håller den rikaste och intressantaste 
kärlväxtsfloran. Det är därför inte lämpligt att återföra samtliga av dessa markytor till åkermark 
utan de bör istället fortsättningsvis hävdas som slåtteräng för att gynna de höga biologiska 
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värdena. Emellertid är det intressant att lyfta fram ett antal åkertegar som åskådningsobjekt för 
allmänheten och i landskapsutredningen föreslås sex områden (Nilsson 2008). Dessa utpekade 
områden kan särskiljas från omgivande mark genom att exempelvis slås av tidigare på säsongen 
än övriga marker. Det är också av värde att vid naturreservatets entré ha en historisk karta som 
visar Ritamäkis landskapshistoriska utseende där samtliga åkertegar inom naturreservatet finns 
utpekade. 
 
Sommaren 2006 genomfördes en inventering av kärlväxtsfloran och dagfjärilsfaunan vid 
Ritamäki som en del i en större satsning att inventera länets slåtter- och betesmarker inom 
uppföljningsprojekt kopplat till EU:s nätverk Natura 2000. Vid inventeringen av naturreservatet 
påträffades ett flertal intressanta kärlväxter som indikerar en långvarig hävd och öppenhet. 
Vidare påträffades ett antal intressanta dagfjärilsarter som pekar på att naturreservatet har god 
potential att med fortsatt rätt hävd kunna bli en viktig insektslokal. För att gynna insektsfaunan 
genom att skapa blomsterrika marker föreslås i den reviderade skötselplanen en ändrad skötsel 
med senarelagd slåtter och därefter gärna efterbete på de mest potentiella markerna. Det är 
viktigt att slåttern sker med skärande redskap så som lie eller minislåtterbalk istället för med 
slitande redskap så som röjsnöre, då den sistnämnda metoden på sikt försämrar artrikedomen 
och helt riskerar att utplåna vissa särskilt känsliga arter. Vidare är det viktigt att föra bort det 
slagna gräset efter några dagars torkning för att undvika förnaansamling som läcker ut näring i 
marken och gynnar ohävdsarter som örnbräken, tistlar och bredbladiga gräs.   
 
 

  
Figur 7 och 8. Inom delar av Ritamäki är träd- och buskskiktet för tätt och behöver glesas ur rejält (t.v.). 
Vidare så måste åtgärder sättas in för att hindra örnbräken och andra ohävdsarter att öka inom 
naturreservatet (t.h.), (foto: Liv Lötberg).  
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hållande av utpekade 
erad beskrivning av området hänvisas till separat 

elområdesbeskrivning. 

 

4  Skötselområden  

Sex åtskilda typer av skötselområden finns inom naturreservatet, motsvarande sex 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 bibe

ärden. För en mer detaljv
d
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Figur 9. Skötselområdeskarta. Byggnader och friluftsliv behandlas i egna skötselområden.  
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4.1 Skötselområde 1: Slåttermark med ev. efterbete   

Ängsmark på kuperad och stenig mark som kontinuerligt hävdats sedan 1700-tal genom i 
huvudsak hackslått samt åkerbruk på mindre åkertegar. Trädskiktet är tämligen öppet och består 
främst av triviallövträd som björk, rönn, al och sälg samt inslag av äldre tall. I fältskiktet finns 
gott om hävdgynnade arter så som blåsuga, kattfot, fjälltimotej, ormrot, slåttergubbe, liten 
blåklocka, slåtterfibbla och fältgentiana. Omfattar delområde 1A och 1B. 

4.1.1 Kvalitetsmål  

 Ett öppet landskap med väl synliga fornlämningar och markstrukturer där arealen 
slåttermark inte ska understiga 9 hektar.  

 
 Slåttermark där 80 % av arealen har en välhävdad grässvål vid vegetationsperiodens slut.  
 
 Lövsly och ohävdsarter som örnbräken, älgört och brännässlor ska inte förekomma i mer 

än max 10 % av området. 
 

 Krontäckning av träd och buskar ska vara max 10 % och bör domineras av äldre lövträd 
och tall, större enbuskar, bärande buskar samt träd med kulturspår.  

 
 Minst 10 typiska kärlväxtsarter ska påträffas i naturreservatet. 

 
 Typiska arter av kärlväxter ska finnas i minst 90 % av provytorna.    

 
 Antalet fertila fältgentianor ska inte understiga 1000 exemplar.  

 
 Minst 9 typiska dagfjärilsarter ska påträffas i naturreservatet.  

 

4.1.2 Åtgärder 

Målet med hävden inom detta område ska 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 ska området hävdas med sen 
slåtter med skärande redskap, tidigast i slutet av juli- slutet av augusti. För att effektivisera 
hävden av skötselområdet kan plana ytor med fördel hävdas med slåtteraggregat efter traktor 
eller häst medan mer steniga och kuperade ytor slås med minislåtterbalk eller handlie. Minst 1,5 
hektar av skötselområdet har en historik som gammal åkermark och bedöms som lämpliga att 
hävda genom traktor- och/eller hästslåtter. Efter slåttern är det bra att vänta någon dag med att ta 
bort det slagna höet så att fröna har en chans att eftermogna. Därefter är det viktigt att få bort allt 
slaget hö från ytan för att därigenom undvika utlakning av näring i marken vilket missgynnar 
artdiversiteten hos kärlväxtsfloran. För att komma tillrätta med uppslag av lövsly och 
ohävdsvegetation så som örnbräken, älgört och brännässlor kan det vara nödvändigt att under ett 
antal efterföljande år sätta in extra insatser för att få kontroll på problemet.  
 
Efter att slåttern är avklarad och det slagna gräset tagits bort kan marken gärna efterbetas av 
lämpligt betesdjur. Vid risk för överbete bör lösningar göras för att minska tillgängligheten för 
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djuren vid särskilt artrika ytor t.ex. genom roterande avstängsling. Med anledning av områdets 
höga kulturhistoriska värde är det viktigt att ha god tillsyn över betesdjuren och vid risk för 
slitage av fornlämningar och markstrukturer är det nödvändigt att flytta djuren, tillfälligt stängsla 
av särskilt tramppåverkade ytor alternativt minska antalet djur.  
 
Nuvarande trädskikt ska snarast glesas ut och framöver bestå av ett fåtal äldre lövträd som ges 
ordentligt rymd i kronan, träd med kulturspår, t.ex. äldre tall, samt några sparade 
ersättningslövträd. De enbuskar som visar tecken på att ha kommit upp under de senaste 30 åren 
på grund av minskad hävd ska rensas bort för att förhindra att enbuskar dominerar markytan. 
Ung gran ska kontinuerligt rensas bort och ska inte finnas inom skötselområdet. 
 
Den uppföljningsinventering av typiska kärlväxtsarter inom Natura 2000 som utfördes 
sommaren 2006 bör upprepas med 6 års mellanrum. För att få ett mått på att området har en 
gynnsam bevarandestatus ska minst 10 typiska kärlväxtsarter förekomma i naturreservatet och 
för att slåttern ska anses vara tillräcklig över hela skötselområdet ska typiska kärlväxtsarter 
finnas i minst 90 % av inventeringsprovytorna. Även den inventering av dagfjärilsfaunan som 
utfördes i juni-juli 2006 bör återupprepas vart 6:e år och minst 9 typiska dagfjärilsarter ska 
noteras för att området ska kunna sägas ha en gynnsam bevarandestatus.  
 
Fältgentiana är en för länet relativt sällsynt art vars förekomst indikerar en långvarig period av 
slåtterhävd. Vid bristande hävd konkurreras den ut av mer högvuxen vegetation. För att ha 
kontroll på artens beståndsutveckling i området bör antalet fertila och sterila fältgentianor 
noteras vart 6:e år i samband med Natura 2000-inventering av kärlväxtsfloran och antalet 
fältgentianor ska inte understiga 1000 exemplar.  
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figur 10. För att ha kontroll på att antalet 
fältgentianor inom naturreservatet inte 
minskar på grund av felaktig hävd föreslås 
att antalet fertila och sterila plantor noteras 
vart 6:e år (foto: Jan Wirtberg).  

  

 4.2. Skötselområde 2: Åkermark 
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Äldre åkertegar som ska fungera som åskådningsobjekt över äldre tiders brukande. Omfattar 
delområde 2A, 2B, 2C, 2D, 2E och 2F. 

4.2.1 Kvalitetsmål 

 Öppen mark utan träd och buskar.  
 

 Åkertegarna ska vara möjliga att särskilja från omgivande mark.  
 
4.2.2 Åtgärder 
För att skilja området från omgivande mark ska den slås genom traktorslåtter eller slåtterbalk 
tidigare på säsongen, runt slutet av juni. Om ekonomiska förutsättningar finns ska det vara 
möjligt att plöja upp marken för odling av äldre typers grödor. Det är av värde att intill 
åkertegarna placera ut informationsskyltar alternativt notera ytorna på en folder över området för 
att förenkla besökarnas förståelse av skillnaderna mellan åkermark och hackslåttmark.  
 

4.3. Skötselområde 3: Myrslåtter 

Blöt och sank f.d. översilningsmark som idag i stor utsträckning är övervuxen av björksly. 
Omfattar delområde 3. 

4.3.1 Kvalitetsmål 

 Myrslåtter med avsaknad av träd och buskar.  

4.3.2 Åtgärder 

Borttag av ung björkskog och därefter kontinuerlig slåtter för att hålla markerna öppna.  
 

4.4 Skötselområde 4: Luckig blandskog 

Mindre skogsbestånd som domineras av barrträd av varierad ålder samt med inslag av 
triviallövträd som al, björk och sälg. Fältskiktet består av en skogsvegetation med älgört, 
liljekonvalj, kruståtel och blåbärsris samt i öppningar inslag av ängsvegetation som liten 
blåklocka, vårbrodd, ormrot och prästkrage. Omfattar delområde 4A, 4B och 4C.  

4.4.1 Kvalitetsmål 

 En flerskiktad och luckig blandskog som inleds med ett lövrikt skogsbryn.  
 

4.4.2 Åtgärder 

Skogsbeståndet ska successivt öppnas upp för att skapa en naturlig och tilltalande övergång 
mellan finntorpets öppna och brukade miljö och den täta barrdominerade skog som omger 
naturreservatet. Skogsbeståndet bör glesas ur genom att ca hälften av granarna avverkas för att 
få till en flerskiktad och luckig skog med hög andel löv och grova träd. I samband med ett 
eventuellt efterbete av naturreservatet ska även skogsområdet betas. Det är positivt att inom 
området tillåta hög andel stående och liggande död ved till förmån för den biologiska 
mångfalden.  
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Närmast den öppna marken bör ett lövrikt skogsbryn utformas vilket, dels ger en mjuk övergång 
mellan den öppna odlingsmarken och det täta skogslandskapet, dels gynnar naturreservatets 
däggdjurs-, fågel- och insektsfauna.  
 

4.5 Skötselområde 5: Byggnader och gärdesgård 

4.5.1 Kvalitetsmål 

 Byggnaderna ska underhållas kontinuerligt och genomgå en årlig besiktning i enlighet 
med upprättad byggnadsvårdsplan (se bilaga 5). 

 
 Byggnaderna ska renoveras med traditionella metoder och material. Viktigt att beakta är 

att åtgärder på byggnaderna är tillståndspliktigt enligt Kulturminneslagen. 
 

 Byggnadsvårdsåtgärder som utförs ska dokumenteras. 
 

 Träd och buskar i direkt anslutning till byggnaderna tas bort med undantag från 
eventuella kulturväxter så som fruktträd och bärbuskar.  

 
 Gärdesgården ska underhållas kontinuerligt, traditionella metoder och material ska 

användas.   

4.5.2 Åtgärder  

Finntorpsbebyggelsen ska hållas i gott skick genom fortsatt underhåll och reparationer av 
byggnaderna, där traditionella metoder och material ska användas, se riktlinjer i 
byggnadsminnesbeslut samt byggnadsvårdsplan för Ritamäki finngård (bilaga 5). Allt underhåll 
och förvaltning av byggnaderna faller på fastighetsägaren Lekvattnets hembygdsförening.  

Gärdesgården som avskiljer Ritamäkis inäga från utmarken ska hållas i gott skick och 
underhållas vid behov, där traditionella metoder och material ska användas.  
 

4.6 Skötselområde 6: Friluftsliv 

4.6.1 Kvalitetsmål 
 Ritamäki ska vara väl anpassat för besökare genom god skyltning, väl underhållna leder 

samt information över kulturhistoriska och biologiska värden.  
 
 Det ska finnas en parkeringsplats, ett torrdass uppe vid finntorpet samt två stycken 

iordningställda rastplatser; varav en vid parkeringsplatsen och en uppe vid finntorpet. 
 

 Parkeringsplatsen nere vid Penlaälven ska ha en väl underhållen informationstavla med 
karta och information över naturreservatet. Vidare ska det finnas en informationstavla 
vid naturreservatets SO entré där det även bör finnas information om Finnskogsleden och 
Sjutorpsleden.  
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 Det ska finnas ca 2,5 kilometer väl markerad och underhållen led.  

 
 Besökare ska genom en rundslinga runt finngårdens inägomark kunna ta del av 

naturreservatets kulturhistoriska och biologiska värden.  
 
4.6.2 Åtgärder 
För att underlätta för besökare att ta sig till och runt i naturreservatet är det viktigt att leden hålls 
efter. Ledmarkeringar och gränsmarkeringar ska kontrolleras och bättras på vid behov. Sly och 
högvuxen vegetation på och intill leden ska årligen röjas. Träd som har eller riskerar att kunna 
falla över leder eller rastplatser ska tas bort. Vid eventuella blöta partier på leden fram till 
finntorpet ska leden spångas och spängerna hållas efter och bättras på vid behov.  
 
Parkeringsplatsen, torrdasset och rastplatserna ska vara väl utmärkta på informationskartor och 
kontinuerligt underhållas. De två informationstavlorna, vid parkeringsplatsen samt vid 
naturreservatets SO entré ska, dels innehålla en karta över området, dels information över 
naturreservats föreskrifter och syfte. Vidare vore det önskvärt med ytterligare information om 
naturreservatets kulturhistoriska och biologiska värden, information om Finnskogsleden och 
Sjutorpsleden samt en historisk karta som visar på finntorpet och traktens utseende under 1800-
talet.  
 
För att förbättra möjligheten för besökare att ta del av Ritamäkis kulturhistoriska och biologiska 
värden ska en rundslinga anordnas runt naturreservatet. Denna förläggs med fördel längs med 
den gamla körvägen och förbi flera av de åkertegar som valts ut som åskådningsobjekt (se 
skötselområde 2). Ytterligare skyltar i terrängen ska undvikas och besökarna bör istället kunna 
ta del av intressanta iakttagelser, både kulturhistoriska och biologiska, längs med rundslingan 
via en folder som fås vid ingången till naturreservatet.   

 

 

 

 

 

 

 

5 Uppföljning 



   
   SKÖTSELPLAN 
  

17(19)

       2010-12-13  Dnr 511-1776-10 
 

 

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: 
 
- Skyltning och leder 
Vad, vilka områden och tidsåtgång. 
 
- Skötsel av parkeringsplats, rastplatser och torrdass 
Vad, vilka områden och tidsåtgång. 
 
- Slåtter 
Tidpunkt i datum och i förhållande till arters blomning. Antal dagsverken. 
 
- Ev. betesdrift  
Mellan vilka datum. Djurslag och djurantal. 
 
- Eventuell röjning av ohävdsarter t.ex. örnbräken 
Vilka områden. Mellan vilka datum. Metod och tidsåtgång. 
 
- Eventuella åtgärder i skogsbestånd 
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, parkeringsplats och torrdass 
 Kvarstående vegetationsmängd i betesmark 
 Ohävdsvegetation 
 Att slåtter och eventuellt efterbete sker vid rätt tidpunkt och omfattning 

 
Reservatsförvaltaren ansvarar för att uppföljning av kvalitetsmål genomförs vart 3:e år för: 

 Hävd av myrmark, delområde 3 
 
Reservatsförvaltaren ansvarar för att uppföljning av kvalitetsmål genomförs vart 6:e år för: 

 Typiska kärlväxtsarter 
 Fältgentiana 
 Typiska fjärilsarter 

 
Reservatsförvaltaren ansvarar för att uppföljning av kvalitetsmål genomförs vart 12:e år för: 

 Utbredning av arealer 
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 Krontäckning av träd och buskar 
 

6  Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder 

Skötselåtgärd När Skötselområde Prioritet 

Markvård    

Slåtter  Varje år 1 1 

Skötsel av åkertegar Varje år 2 1 

Eventuellt efterbete Varje år 1, 2, 3 och 4 2 

Röjning av träd- och buskskikt 2011-2015 1, 2 och 3 1 

Skötsel av myrslåttermark Vart tredje år 3 2 

Utglesning av skogsområden  4 3 

Anläggningar för friluftslivet    

Underhåll av skyltar och leder Vid behov 6 1 

Underhåll av rastplatser, 
parkering och torrdass 

Vid behov 6 1 

Upprätta natur/kulturstig  6 2 

Underhåll av byggnader i enlighet 
med byggnadsminnesbeslut 

Varje år 5 1 
 

Underhåll av gärdesgård Vid behov 5 1 

Uppföljning    

Andel ohävdsvegetation Varje år  1 1 

Uppföljning av typiska arter Vart 6:e år 1  1 

Antal fältgentiana Vart 6:e år 1  1 

Utbredning av arealer Vart 12:e år 1, 2 och 3 1 

Krontäckning av träd och buskar Vart 12:e år 1, 2 och 3 1 

 

7 Genomförd dokumentation 

Området har dokumenterats i samband med fältdagar under åren 2007-2009 inför revidering av 
reservatsbeslut och skötselplan.  
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BESLUTSDEL 
 
Uppgifter om naturreservatet 
 
Namn Naturreservatet Ritamäki 



Kommun Torsby 
Socken Lekvattnet 
Läge Ca 10 km SV Lekvattnets kyrka 
Kartblad Topografiskt kartblad 12C SV 
 Ekonomiskt kartblad 12C 4d 
Gräns Begränsningslinje på beslutskartan, bilaga 1 
Fastigheter S Lekvattnet 1:100 och 1:87 samt Stensgårds utskog 2:1 
Naturvårdsförvaltare Länsstyrelsen 
 
Beskrivning av området 
 
I trakten finns ett flertal gamla finngårdar med anor från tiden för den finska bosättningen på 1600-talet. 
Byggnadsbeståndet varierar från den välbevarade finngården Ritamäki till de kraftigt förändrade byggnaderna vid 
Kissalamp och Lomstorp eller enbart byggnadsrester och husgrunder. Bosättningarna sammanbands av ett system av 
gångstigar och körvägar som delvis finns kvar än i dag. De forna odlingsmarkerna i trakten har till stor del växt igen 
och de gamla svedjelanden och betesmarkerna präglas nu av ett modernt skogsbruk med kalhyggen. Ett granbestånd 
söder om gården har dock kvar en prägel av blädningsskogsbruk. Gården Ritamäki brukades på traditionellt sätt till 
omkring 1965 varefter Lekvattnets Hembygdsförening har haft hand om skötseln. Hembygdsföreningen har även fått 
den centrala delen av gården som donation (S Lekvattnet 1:87). Denna del har sedan hävdats väl genom årlig slåtter. 
Andra delar av odlingslandskapet har från senare delen av 1980-talet hållits öppna med buskröjning och slåtter i form 
av AMS-arbeten. De perifera delarna av reservatsområdet har däremot växt igen med ett heterogent skogsbestånd som 
dock nu (vintern 1991/92) åter öppnas genom ett nytt AMS-arbete. 
 
I de centrala ängsmarkerna finns en hävdberoende flora med bl a fältgentiana, brudsporre, vanlig låsbräken, 
slåtterblomma och slåtterfibbla. 
 
Till Ritamäki går än i dag endast gångstigar och en enkel traktorväg. De många besökarna får parkera bilen vid 
skogsbilvägen ca 1 km söder om gården och promenera upp. Genom området passerar sedan ett par år den s k 
Finnskogsleden, en nästan 25 mil lång vandringsled. Denna går från Morokulien i söder till Trysil i norr, ömsom i den 
norska, ömsom den svenska delen av Finnskogen. 
 
Ritamäki har betecknats som riksintresseområde för såväl allmän naturvård som kulturminnesvård. Riksintresset 
omfattar även omgivande skogsområden där ett flertal gamla finntorp finns, dock utan Ritamäkis unika 
byggnadsbestånd. 
 
Ärendets beredning 
 
Frågan om reservatsbildning togs upp första gången i samband med en utredning inom länsstyrelsen om länets 
finngårdar. Urvalskriterier var framför allt förekomsten av ursprunglig bebyggelse (rökstugor m m) och en 
hävdberoende ängsflora. Utredningen fann att just Ritamäki är det främsta objektet av detta slag. 
 
Förslag till reservatsbildning presenterades 1988. Det kombinerades med ett förslag om bildande av ett 
naturvårdsområde enligt 19 § naturvårdslagen för ett större område från Lomsen i sydost till riksgränsen. Förslaget 
mötte viss kritik från markägare och Lekvattnets Hembygdsförening. 
 
Frågan om reservatsbildning togs åter upp under 1991 med hembygdsföreningen och markägarna. Inom ramen för 
dessa diskussioner har behandlats frågor dels om visst markförvärv, dels skötselavtal med ortsbo, dels medgivande för 
landskapsvårdande AMS-arbete i syfte att öppna tidigare ängsmarker i reservatsområdets periferi. AMS-arbetet 
genomförs under vintern 1991/92. Riksantikvarieämbetets Fornvårdsenhet har upprättat plan för dessa arbeten. 
Markförvärv möjliggörs genom att Riksantikvarieämbetet ställer särskilda medel till förfogande för ändamålet. 
 
Områdets betydelse och behov av skydd och vård samt anordningar för friluftslivet 
 
Området är kulturhistoriskt intressant genom det unika byggnadsbeståndet och det bevarade odlingslandskapet. Det är 
botaniskt intressant genom förekomsten av hotade ängsväxter. För att bevara odlingslandskapet krävs årlig vård. 
Speciellt floran kräver intensiv hävd. Landskapets speciella karaktär kräver vidare att ingrepp genom arbetsföretag av 
olika slag förhindras. 



 
Länsstyrelsens beslut 
 
Det beskrivna området, som avgränsas på bifogad karta, bilaga 1, bör av skäl som ovan nämnts särskilt skyddas och 
vårdas på grund av sin betydelse för kännedom om landets natur och kultur. Länsstyrelsen förklarar därför med stöd 
av 7 § naturvårdslagen området som naturreservat. 
 
Gränsbeskrivning 
 
Utöver vad som framgår av beslutskartan, bil 1, gäller följande förtydligande; Gränsens sydvästra hörn ligger 80 meter 
väster om nordvästra hörnet av fastigheten S Lekvattnet 1:41. Avståndet är räknat på en linje som utgör förlängning av 
norra begränsningen av fastigheten S Lekvattnet 1:41. Gränslinjen i öster går från fastighetshörnet i sydost till en 
punkt 60 meter öster om fastigheten Stengårds utskog 2:l. 
 
Ändamålet med reservatet är att bevara och vårda en gammal finngård med ålderdomligt odlingslandskap och en 
hävdberoende flora samt ett karaktäristiskt byggnadsbestånd. Som ett av de främsta exemplen på finsk bosättning och 
markanvändning kan naturreservatet Ritamäki också bidraga till att levandegöra ett kulturhistoriskt skede, från början 
av 1600-talet, som i betydande utsträckning än i dag sätter sin prägel på regionen.  
 
Ändamålet skall tryggas genom  
 
- att odlingslandskapet hålles öppet och utvalda delar därav väl hävdas.  
 
- föreskrifter som motverkar väsentliga förändringar av områdets karaktär. 
 
- underhåll av byggnaderna med bevarande av ursprunglig stil. 
 
Reservatsföreskrifter 
 
För området skall gälla de föreskrifter enligt 8-10 §§ naturvårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen, vilka anges 
nedan. 
 
A. Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen om inskränkningar i rätten att förfoga över fastighet inom naturreservatet 
 

Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att 
 

1. uppföra ny byggnad eller exteriört förändra befintlig byggnad 
2. anlägga luft- eller markledning, radiomast eller jämförlig anordning 
3. anlägga bilväg 
4. uppföra tavla, skylt eller därmed jämförlig anordning 
5. bedriva täkt av berg, sten, jord eller torv 
6. schakta, fylla ut, nydika eller anordna upplag 
7. använda kemiska bekämpningsmedel eller handelsgödsel på mark och vegetation 
8. bedriva skogsbruk annat än enligt bifogad skötselplan 

 
Utan länsstyrelsens tillstånd är det vidare förbjudet att 

 
9. bedriva bete eller åkerbruk. 

 
Föreskrifterna utgör inte hinder för de åtgärder som behövs för att tillgodose ändamålet med reservatet och som är 
angivna under punkterna B och D nedan. 
 
B. Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen om skyldighet att tåla visst intrång 
 
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas tåla att följande anordningar utförs och åtgärder 
vidtas för att tillgodose ändamålet med naturreservatet nämligen 
 



1. utmärkning av och upplysning om naturreservatet. 
2. vägvisning 
3. skötsel av ängsmark 
4. uppsättning av gärdesgård 
 
C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iakttaga inom reservatet 
 

Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att 
 

1. framföra motordrivet fordon 
2. plocka eller gräva upp växter 
3. tälta 
4. göra upp eld. 

 
D. Föreskrifter med stöd av 9 § naturvårdsförordningen (1976:484) rörande naturvårdsförvaltningen av reservatet 
 
1. Länsstyrelsen fastställer nedanstående skötselplan 
2. Naturreservatet skall utmärkas enl svensk standard (SIS 03 15 22) och enl statens naturvårdsverks anvisningar 
3. Naturvårdsförvaltare skall vara länsstyrelsen. 
 
SKÖTSELPLAN 
 
Skötselplanen omfattar dels denna text, dels bifogad karta, bilaga 2. 
 
Målsättningen med naturvårdsförvaltningen är att vidmakthålla finngården Ritamäki i genuin stil och god hävd. 
 
Riktlinjer för disposition och skötsel av mark och vatten 
 
Inägomarken skall generellt skötas genom årlig slåtter och kompletterande buskröjning. Målsättningen skall vara att 
hålla inägomarken öppen med ett glest trädskikt i anslutning till odlingsrösen, stenig och bergbunden mark. 
 
Delområden som framgår av karta i bilaga 2 behandlas med inriktning enligt texten i nedanstående avsnitt om 
skötselområden  
 
Inom det centrala området närmast kring rökstugan genomförs mark vården av Lekvattnets Hembygdsförening.  
 
Avtal om slåtter och övrig markvård bör träffas med lämplig ortsbo i första hand beträffande de ängsmarker norr, 
respektive söder om rökstugan - som betecknats delområde nr 1 i kartan, bilaga 2 
 
Vid skötselns praktiska genomförande kan maskinella hjälpmedel utnyttjas i de avsnitt där detta kan ske utan risk för 
spårbildning eller andra markskador. Väsentliga delar av ängslandskapet måste dock skötas manuellt. Om 
motorröjningssåg utnyttjas skall skärande tillbehör användas. Hö och röjningsavfall skall bortföras från inägomarken. 
Röjningsavfallet kan brännas på lämplig plats eller placeras inom skötselområde nr 5. Höet skall helt bortföras från 
området Slåttern skall ske under slutet av juli-augusti så att ängsväxterna har hunnit sätta frö.  
 
Åkerbruk skulle kunna bedrivas i liten skala på några av de gamla tegarna, i första hand inom skötselområde nr 3 och 
4. Sådan odling skulle främst avse gamla sorter av grödor, som exempelvis midsommarråg, lin och rovor och ske först 
efter särskild planläggning och prövning  
 
Svedjebruk - i begränsade och väl kontrollerade former skulle kunna bedrivas inom skötselområde nr 5 efter särskild 
prövning. 
 
Särskild inriktning av de centrala delarna som i dag sköts med slåtter och slyröjning 
 
Nr 1) utgöres av de centrala delarna som i dag sköts med slåtter och slyröjning. 
 Målsättning: Öppen slåttermark med enstaka träd och buskage. 
 Åtgärder: Årlig slåtter och kompletterande röjning 



 
Nr 2) utgöres av de sydvästra delarna ned mot bäcken med gamla slåtterytor, åkrar och några bergiga partier.  
 I söder översilningsmarker. Avverkning och slyröjning genomföres vintern 1991/92 som AMS-arbete. 
 Målsättning: Öppen slåttermark med några lövträd och buskage. 

Åtgärder: Årlig slåtter och kompletterande slyröjning. Bäck och diken till översilningsmarkerna rensas vid 
behov. 

 
Nr 3) utgöres av tidigare inägomark i nordost som växt igen med heterogent skogsbestånd men avverkas vintern 

1991/92 som AMS-arbete. 
 Målsättning: Öppen slåttermark med insprängda åkrar, enstaka lövträd och buskage i anslutning till 
odlingsrösen och steniga partier. På bergiga partier håller äldre tall och enbuskar. 

 Åtgärder: Årlig slåtter samt kompletterande röjning 
 
Nr 4) utgöres av tidigare inägomark i nordväst som växt igen med ett tätt barrblandbestånd men avverkas vintern 

1991/92 som AMS-arbete. Inslag av bergiga partier särskilt i norr. 
 Målsättning: Öppen slåttermark med insprängda åkrar. Glest trädbestånd av rönn, sälg och tall samt 
enbuskar i bergbundna partier. 

 Åtgärder: Årlig slåtter samt kompletterande röjning. Gamla körvägen samt husgrunden hålles rensad. 
 

Skogsbruk. Inom reservatet överförs tidigare skogsmark successivt till ängsmark. Endast begränsad 
skogsvegetation kommer att finnas inom reservatet. Skogsbruk i vanlig mening blir därför inte aktuell. De 
spridda partierna av skogsvegetation i reservatets periferi sammanfattas nedan som skötselområde nr 5. 
 

Nr 5) Smärre skogsmarkspartier mellan skötselområden och reservatsgränsen. Varierande typ av skogsmark och 
bestånd. Merparten utgöres av ungskog mellan 5-35 års ålder. Endast ett bestånd i söder på ca 1 hektar 
utgöres av gammelskog. 
Målsättning: Olikåldrigt och heterogent skogsbestånd hålles som övergång till omgivande, rationellt skötta 
skogsmarker.  
Åtgärder: Smärre ingrepp av blädningskaraktär. Ev smärre svedjor efter särskild planläggning. 

 
I reservatsområdets sydvästra kant finns ett transportstråk för skogsbruket i omgivande marker. Denna transportled 
kan fortsättningsvis utnyttjas för traktortransporter även i den del den skulle ligga innanför gränslinjen för reservatet. 
 
Faunavård och jakt 
 
Reservatsförordnandet berör inte jakten. Några fasta anordningar för jakt eller viltvård bör dock ej uppföras inom 
reservatsområdet. 
 
Byggnaderna 
 
Byggnaderna är förklarade som byggnadsminne. De ägs och disponeras av Lekvattnets Hembygdsförening. 
Reservatsförordnandet innebär ingen ändring i detta avseende. För byggnadernas skötsel och vård gäller särskilda 
bestämmelser enligt kulturminneslagens 3 kap. 
 
Anordningar för friluftsliv 
 
Området är ett populärt utflyktsmål sommartid. Även ett stort antal utländska besökare kommer till området. Genom 
framför allt kanalisering till lämpliga stråk samt information skall slitage och skadegörelse motverkas. P-plats finns 
vid Lomsens norra ände, ca 1 km söder om reservatet. Markerad stig leder upp till Ritamäki. Särskilt avtal om 
P-platsens disposition och skötsel träffas med berörda ägare. Gångstigen från parkeringen till Ritamäki utgör en del av 
Finnskogsleden med skötselansvar för Lekvattnets Hembygdsförening. Viss förstärkning av stigen kan behövas i blöta 
partier. Motsvarande gäller vandringsledens fortsättning norrut genom reservatet. 
 
Sanitära anordningar 
 
Enkel torrtoa finns vid Ritamäki. Latrin komposteras på platsen. Soptunna finns vid parkeringsplatsen. Några 
ytterligare anordningar görs tills vidare inte. 



 
Informationstavla finns vid parkeringsplatsen. Komplettering av informationen bör ske. Text skall vara översatt till 
engelska, tyska och finska. En ”självguidande” stig (naturstig) iordningställes med diskret vägvisning i terrängen samt 
information samlad i en folder som distribueras på olika sätt. 
 
Tillsyn 
 

- Särskild tillsynsman skall utses av naturvårdsförvaltningen.  
- Särskild instruktion för tillsynsmannen skall upprättas  
- Uppgiften innebär främst  
att se till att gällande bestämmelser efterlevs  
att dokumentera och rapportera ev förändringar i området  
att åtgärda smärre brister  
att redovisa större åtgärdsbehov och  
att i möjligaste mån bistå allmänheten med information. 

 
Tillsynen skall ske i samverkan med hembygdsföreningen och samordnas med övriga arbetsuppgifter i reservatet 
(slåtter enl avtal, ev AMS-arbeten m m) 

 
Dokumentation 
 
Naturvårdsförvaltaren skall dokumentera utförda åtgärder och sådana förhållanden som är av betydelse för framtida 
revidering av skötselplanen. 
 
För respektive skötselområde dokumenteras: 
 

- utförd åtgärd 
- tidpunkt  
- kostnader och arbetsåtgång  
- finansiering och ev intäkter  
- effekter av åtgärden 

 
Ängsflorans utveckling inom området dokumenteras med hjälp av ett antal provytor. 
 
Bedömt åtgärdsbehov och kostnader 
(utredningen undantagen från fastställelse enl 9 § naturvårdsförordningen) 
 
Typ av dagsverks- arbetskostnad Investe- Anteckning 
åtgärd behov AMS övr, 1.000 kr  rings- 

 Budgetår Budgetår behov 
1-5/år 6-10/år 1-5/år 6-10/år 1.000 kr 

 
Slåtter  125 dv 50 dv 20 50 25 (år 1) Slåtterbalk med tbh. Samutnytt- 
och  jas även för andra objekt i trakten. 
Röjning    
   
Gärdesgård 75 dv  25 dv Successiv komplettering av 
 befintlig anläggning. Alter- 

nativt en större engångsinsats 
under år 1-3 och därefter underhåll 

Tillsyn och 
renhållning 20 25 
div underhåll 
 
Information 10 10 30 (år 1) Tavlor m m 
   30 (år 2) Folder-naturstig 
 



Information genom guidade turer förutsättes i normalfallet ske genom självfinansierade arrangemang eller genom 
frivilliga insatser av lokala intresseorganisationer. 
 
Dokumentation av områdets natur- och kulturförhållanden sker normalt inom ramen för löpande tillsyn. Om större 
inventeringsinsatser eller forskningsuppgifter aktualiseras förutsätter detta särskild planering och finansiering. 
 
Om prioritering måste göras av disponibla medel skall den årliga slåttern utföras i första hand. 
 
Finansiering och kostnadsfördelning 
 
Bekostas av staten Allmän tillsyn och renhållning i 
genom SNV områdets huvuddel 
 
 Information (delfinansiering) 
 
Bekostas av staten Samtliga åtgärder som rör iståndsätt- 
genom RAÄ och AMS ning och skötsel av inägomark 
 

Intrångsersättning och ev markförvärv 
 
Information (delfinansiering) 

 
Bekostas av hembygds- Renhållning i områdets centrala del 
föreningen närmast byggnaderna 
 
 Underhåll av byggnaderna (med stöd 
 från staten via kulturminnesvården) 
 
Intäkter från avverkningar i reservatets skogsbestånd bedöms bli marginella. Del av virket kan ev komma till 
användning för underhåll av gärdesgårdar, spänger utefter vandringsled m m. 
 
Revidering av skötselplanen 
 
En översyn av skötselplanen bör ske efter ca 10 år. 
 
BESLUTANDE 
 
Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Eliasson. I beslutet deltog naturvårdschef Furuholm, företrädare för 
kulturmiljöenheten samt byrådirektör Åhgren, föredragande. 
 
  
 Kopia till: 
 
 Markägare (rek + mb) 
 STORA SKOG Torsby 
Bilagor Boverket 
 Kommunstyrelsen i Torsby 
1. Beslutskarta skala 1:10 000 Byggnadsnämnden i Torsby 
2. Skötselplanekarta Vägförvaltningen 
3. Registeruppgifter Lantbruksnämnden 
4. HUR MAN ÖVERKLAGAR Skogsvårdsstyrelsen 
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