Länsstyrelsen

BESLUT
Datum

Örebro 1än
Naturvård
Sture Marklund

Vår beteckning
231 -07989-96

1996-12-18

Enligt sändlista

Bilda nde av naturreser vatet Valsj öheden i Lindesbergs kommun.

BESLUT
Det område som utgöres av del av fastig heten Morskoga 2: l i
Lindesbergs kommun och som framgår av bifogade utd rag ur
fastighetskartan skall av skäl, som närmare anges i detta beslut, särskilt
skyddas och vårdas på grund av dess betydelse för kännedomen om
landets natur. Länsstyrelsen förklarar därför med stöd av 7 §
naturvårdslagen ( SFS 1974: 1025) området som naturreservat.
Ändamålet med reser vatet skall vara att för kännedomen om landets
natur bevara en tallhed med förekomst av mosippa ..

För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrelsen med
stöd av 8-1 O §§ naturvårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen att
nedan angivna föreskrifter samt bestämmelser om
naturvårdsförvallningen skall gälla beträffande området.
A. För eskrifee r enligt 8 § nat urvårdslagen angående inskr·änk ning
i markägares och anna n sakägares rätt att fö rfoga över fastighet
inom reser vatet

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författni ngar skall
förbud gäl la att
l.

bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar om rådets
topografi, yt- eller dräneringsförhållanden
2. anordna upplag annat än tillfälliga upplag i samband med
områdets skötsel
3. anlägga väg eller stig
4. dra fram mark- eller Juftledning

5.
6.

7.

uppföra byggnad eller annan anläggning
utföra avverkning e1ler röjning i annan utsträckni ng än vad som
framgår av faststä11d skötselplan
uppföra jakttorn, utföra siktröjningar, uttransportera fåJlt vilt
med motordrivna hjälpmedel eller att stödutfodra vilt

Föreskrifter nedan under punkt C, gällande all mänheten, gäller även
markägare och innehavare av särskild rätt i den mån pågående
markanvändning därigenom inte avsevärt försvåras.
B. Föreskrifter enUgt 9 § naturvårdslagen a ngående sakägar es
skyl-dighet att tå la visst intrång

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas tåla
att de åtgärder vidtages inom området som framgår av till detta beslut
fogad skötselplan.
C. För eskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten
har att iaktta inom reservatet

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall
förbud gälla att
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

göra åverkan på markytan
störa djurlivet
plocka blommor, lavar och vedlevande svampar eller på annat
sätt genom plockning eller uppgrävning skada växtligheten
göra upp eld
tälta

framföra motordrivet fordon eiler cykJa
anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed
jämförlig anordning
anordna orienteringskontroller eller snitslade spår

D. Bestämmelser enligt 9 § naturvårdsförordningen om
naturvårdsförva lt n ingen

l.

Syftet med skötseln av reservatet skall vara genom lämpliga åtgärder
främja förhållandena för mosippan.

2.

Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om vården av reservatet genom
alt fastställa till beslutet fogad skötselplan, daterad 1996.12.04.

3.

Utmärkning av reservatet skall ske i enlighet med naturvårdsverkets
anvisningar CSIS 03 l522 ).

4.

Naturvårdsförvaltare är länsstyrelsen.

5.

Vid den praktiska förvaltningen skall, i frågor som inte regleras i
skötselplanen eller annars är av rutinkaraktär, samråd ske med
länsstyrelsen och med Assi Domän, Örebro skogsförvaltning, i den
mån denna inte redan är engagerad i reservatsförvaltningen.

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Ärendets beredning
l avtal mellan dåvarande Domänverket och Statens Naturvårdsverk

har överenskommits att naturreservat utan särskild ersättning får
bildas av vissa domänreservaL Ett av dessa är domänreservatet
Valsjöheden som internt skyddades av Kungliga Domänstyrelsen den
18 oktober 1955.
Inom länsstyrelsen har under hösten 1996 upprättats förslag till
skötselplan och föreskrifter för det föreslagna reservatet. Förslaget har
vederbörligen remissbehandlats och tillstyrkts.
Beskrivning av området
Reservatet utgörs av ett finsandområde med viss moräninblandning. Det
är bevuxet med 90-årig tallskog med viss graninblandning. På marken
växer bärris, ljung och gräs. Sipporna har i huvudsak förekommit i de
gräsbevuxna områdena. På grund av skogens tilltagande slutenhet har
mosipporna ej iakttagits de senaste åren.
Reservatets benämning: Naturreservatet Valsjöheden
Kommun: Lindesberg
Församling: Ramsberg
Fastighet: Morskoga 2: l
Areal: 4,1 ha.
Markägare: Assi Domän AB

Lägesbes krivning: 7 km NO Grönbo , inom ekonomiska ka rtbladet
11 5 36 (Näverkärret). Reservatet har tyngdpunktskoordinaterna X=
6617050 y= 1482040.
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen

MOTIV FÖR BESLUTET
VaJsjöheden utgör en av länets få växtlokaler för den sällsynta och
frid lysta mosippan.
För att uppnå målet att trygga den biologiska mångfalden i skogen är
bevarandet av denna typ av o mråden angeläget och brådskande.
Naturvärdena i nu aktuell t område är sådana att de kräver ett omfattande
skydd för att bevaras. Detta skyddsbehov kan endast tillgodoses genom
bildande av naturreservat eller nationalpark. Områdena har inte den
storlek eller egenskaper i övrigt att bildandet av nationalpark ansetts
motiverat, varför området bör avsättas som naturreservat.
Det är av stor betydelse att direkt mänsklig påverkan på reservatområdet
minimeras, varför inskränkningar i allemansrätt och skogsbruk är
nödvändiga.

Detta beslut kan överklagas, se bilaga.

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit landshövding
Gerd Engman beslutande, naturvårdsdirektör Per Olov Fuhr, länsassessor
Magnus Enhörning samt Sture Marklund , föred ragande.

HUR MAN ÖVERKLAGAR LÄNSSTYRELS ENS BESLUT
Om Ni vill överklaga detta beslut skall Ni skriva till länsstyrelsen. Tala
om i brevet vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange beslutets
diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet Ni vill ha.
Länsstyrelsen måste ha fått överklagandet inom tre veckor från den dag
Ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.
Om länsstyrelsen inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni begärt sänder
länsstyrelsen överklagandet vidare till regeringen (miljödepartementet).
Om Ni vill ha ytterligare upplysningar kan Ni vända Er till länsstyrelsen,
tel O19- 19 30 00.

Sändlista har ej scannats
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1996-12-04

SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET
VALSJÖHEDEN.
Planen är upprättad inom länsstyrelsen i mars 1996 och senast
reviderad i december 1996.

Skötselplanen omfattar:

Allmän beskrivning

l. Administrativa data
2. Grund för beslut samt föreskr ifter
3. Översiktlig beskrivning av bef förhållanden
Plandel

l. Allmän målsättning
2. Disp och skötsel av mark och vatten
3. Anordningar för rekreation och friluftsliv
4. Tillsyn
5. Fin ansiering av naturvårdsförvaltningen
6. Karta i skala l :lO 000
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ALLMÄN BESKRIVNING
l. ADMINISTRATIVA DAT A
Skyddsfo rm
Objektnummer
Beslutsdatum
Kommun
Registerområ de
Läge
Area
Markägare
Naturvårdsför-valtare

Naturreservat
18 02 070
1996-12-18
Lindesberg
Ramsberg
Sju km NO Grönbo
4, l ha
AssiDoman AB
Län sst yreisen

2. GRUND FÖR BESLUT SAMT FÖRESK.RIFTER
2.1

Grunden för beslutet

Valsjöheden är ett tallskogsbevuxet finsandområde som utgör växtplats for
den fridlysta mosippan vilken har ett fätal växtplatser i länet. För att uppnå
målet med att trygga den biologiska mångfalden i skogen är skyddandet av
denna typ av områden angeläget och brådskande.
Syftet med reservatbildningen är att for kännedomen om landets natur bevara
en representativ del av Bergslagen där skogsskötseln skall anpassas for att
främja livsvillkoren for mosippan.
2.2

Föreskrifter

För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrelsen med stöd av
8-1 O §§ naturvårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen att nedan angivna
föreskrifter samt bestämmelser om naturvårdsförvaltningen skall gälla
beträffande området.
A. Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen angående inskränkning i markägares
och annan sakägares rätt att forfoga över fastighet inom reservatet

Utöver föreskrifter och forbud i andra lagar och forfattningar skall forbud gälla
att

2.
3.
4.
5.
6.
7

bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets topografi, yleller dräneringsforhållanden.
anordna upplag annat än tillfålliga upplag i samband med områdets skötsel
anlägga väg eller stig
dra fram mark- eller luftledning
uppföra byggnad eller annan anläggning
utföra avverkning eller röjning i annan utsträckning än vad som framgår av
fastställd skötselplan
uppfora jakttom, utföra siktröjningar, uttransportera fållt vilt med
motorfordon eller att stödutfodra vilt
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Föreskrifter nedan under punkt C, gällande allmänheten, gäller även markägare
och innehavare av särskild rält i den mån pågående markanvändning därigenom
inte avsevärt forsvåras.
B. Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen angående sakägares skyldighet att

tåla visst intrång
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas tåla att de
åtgärder vidtages inom området som framgår av till detta beslut fogad
skötselplan.
C. Föreskrifter enligt l O § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta
inom reservatet

Utöver tOreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud
gälla att
I.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.

göra åverkan på markytan
störa djurlivet
plocka blommor, lavar eller vedlevande svampar eller på annat sätt
genom plockning eller uppgrävning skada växtligheten
göra upp eld
tälta
framföra motordrivet fordon eller cykla
anbringa tavla, plakat, affisch. skylt, inskrift eller därmed jämförlig
anordning
anordna orienteringskontroller eller snitslade spår

D. Bestämmelser enligt 9 § naturvårdsförordningen om naturvårdsförvaltningen
l.

Syftet med skötseln av reservatet skall vara att genom lämpliga åtgärder
främja livsvillkoren för mosippan

2,

Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om vården av reservatet genom att
fastställa till beslutet fogad skötselplan, daterad 1996. 12.04.

3.

Utmärkning av reservatet skall ske i enlighet med naturvårdsverkets
anvisningar ( SIS 03 1522 ).

4

Naturvårdsförvaltare är länsstyrelsen

5.

Vid den praktiska förvaltningen skall, i frågor som inte regleras i skötselplan
eller annars är av rutinkaraktär, samråd ske med länsstyrelsen samt med
AssiDomän, Örebro skogsförvaltning, i den mån denna inte redan är
engagerad i reservatförvaltningen .
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3. ÖVERSIKTLIG BESKRlVNI NG AV BEFINTLIGA FÖRHÅLLAN-

DEN
3.1

Naturförh ålland en

Reservatet utgors av ett finsand område med viss inblandning av svallad
morän. Det är bevuxet med 90-årig tallskog med viss graninblandning. Vid
en nyligen genomförd gallring har skogen i områdets öst ra del öppnats och
en skärm av i huvudsak tall kvarlämnats. På marken växer bärris, ljung och
gräs. Mosipporna har i huvudsak förekommit i de mer öppna, gräsbevuxna
områdena. På gru nd av skogens tilltagande slutenhet har mosipporna avtagit
i frekvens och ej noterats de senaste åren.
Området är sedan 1955 skyddat som domänreservat
3.2 T illgänglighet

Området nås från landsvägen Bergshyttan - Näverkärret som passerar
omedelbart söder om reservatet. Parkering kan ske i anslutning till vägen.

PLANDEL
l . ALLMÄN MÅLSÄTTNlNG

Li vsvillkoren för mosippan i området skall främjas.

2. DlSPOSITION OCH SKÖTSEL AV MARK OCH VATTEN
2. 1 Allmän m:'l lsä ttning fOr mark och vegetationsvård

Målsättningen med områdets skötsel är att genom lämpliga åtgärder uppnå
rätta ljusförhållande n på marken samt genom lämplig markberedning gynna
fi·öförökning av mosippan.
2.2 Hävd av omr:ldet

l områdets östra del skall rorsök med brand genomföras våren 1997. En
relativt försikt ig men täckande markbrand bör eftersträvas. Resultatet av
dessa åtgärder skall följas upp och vara vägledande vid nästa revidering av
denna skötselplan so m bör företagas inom 10 år.
2.3 Jakt

Jakt förutsättes kunna fortgå som tidigare då inga av de skyddsmotiv som
finns påverkas av beskattning av det jaktbara viltet. Anläggande av jakttorn,
viltutfodring, röjning av siktgator eller utforsling av vilt med motorfordon får
dock ej ske.
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J. ANORDNINGAR FÖR REKREATlON OCH FRlLUFTSLlV
Reservatet ligger ca sju km NO Grönbo . Området kan nås från landsvägen
Bergshyttan - Näverkärret som passerar omedelbart söder om reservatet.
Upplysningstavlor och reservatmarkeringar skall finnas enligt markering på
bifogad karta.

4 . TILLSYN
Naturvårdsförvaltaren ansvarar för tillsynen av reservatet

5. FfNANSIERJNG AV NAT URVÅRDSFÖRVALTNfNGEN
skötselinsatserna består av årlig tillsyn . Årskostnad ca 5000 kronor
Grä nsmarkering och uppsättande av informatio nstavlor inklusive
materialkostnader c:a l O 000 kronor.
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Skala I : l O 000

