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Bildande av naturreservatet Svearallen i DeP.'crf·ors kcm.rr:un 

Reservatets ben~an~nc : Sveafal lens naturreservat 

~oromun : Degcr~ors 

Sock nar : Det;erfot·s och Nyaund 

Fastigheter : !!el2 Ström.s!lä.s 2 : 39 i Degerfors samt delar av 
Norrboda 3 : l i J)ec:;erfors sao t Nor rboda 3 : 2 i r~ y sund . 

Lägesceskriv~ ; Reservatet är bel är.;et l.!b:ed östra siden·, 
a v e:'13kilna viigen Degerfors - :Klippan - ,~torp , me llan 
stambanan Lax J - Char lo t. tenberg och JJe täl·.ren och invtd 
Degerfors ji'!r!iverk i centralortens söara. karr~ . Tyn,sdpu!"~:-cs

koordina"ter x = 6567000 , y = 1421500 , i rikets system 2(5 
W Stoc kholrn . 

Gränser : Re::::;ervatets g r änser redoYisas pu bifogade karta . 
I väster sarilmanfa.ller g r änsen med vägområdets östr a gräns • 

.Areal : Ca 88 ba, varav c a 9 ha myrmark och 0 , 3 ha vatten . 

Förval t are : Domänver ket i samarbete med k onmu nen. 

Markäe;ar e : tr.arken ägs a v Kung l r,!aj : t och krona n och för
v a l tas e.v domänverke t . Fast i gheten Str ömsnäs 2 : 39 är cok
förd på naturvb.rdsfonden , övrig nark på domänfonden. 

Äre~dc"(;z l!ar!dl.?r-c-~inrr : Gcnoo tidigare planeri n.;sarbete i·c.o~ 
do.r.:länver ket he.c!e ol a v issa r il-:t l inje:::- för skötseln av or.:
r ådet .uppd!'o.c; i ts samt kompletterande nark förvt~rv3.te . 3ftc:r 
k ontakter 1nellcn domänYerke't och l änsstyr e l sen å t o8 sic 12-n:::
s tyr e l s e n 1973 att utarue -~ a en skötselplan s ant f'örslt.& tj.:l 
aYerä::J.S:ning och förc!::krifter :'ö!' ett re:::er·m.t . Prcli1:anört 
försla.:; u-.:arbe t~des 3o::.::: ~ren 1974 oc~ o~har.dl2des 19'1·~ -::. 0-G':.. 
a.v länets skötsel:::-åd sar1t :-epresentanter för d ::>.L..ä.nV<)rke t s 
distrikts- och re·rir:'0rYal t:ni:-1,3~~ . Kontd.~ttcr he.r unåe:·h"'lr;.,: 
skett rr.ed .::Cor.~rnunen. .?ö:rsla[; en h9.r s l t.:. tl:.t;en r e.r..t::.ssbci:':c'-l'ldla t~ 

Telefon 

019 - 13 60 00 

Postgiro 

3 5188 - 2 
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av ko.rmnuncn, domä·nverket, Ila 'turvirdsverket , Sveriges geo
logiska undersökning , skogsvårdsstyrelsen, landsantikvarien , 
vägförvaltninsen, Svenska Turistföreningen samt Uddeholms 
AB . 

Grund för beslutet 
==============~;== 

Det s k Sveafallsområdet utgör ett nyckelobjekt inom ~vensk 
kvartärgeologisk .forskning . Det säregna erosionslandskapet 
med talrika jättegrytor och :frispelade block uppmärksamrn~.d f)S 

först på 1920- talet av forskarna . Dessa insåg snart att Llau 
här funnit det sedan län6e sökta oellansvenska avloppet frlr. 
Ancylussjön , ett tidigare stadium i östersjöbäckenets utvec~
lingshistori a . Genom flera populi:irt hållna besh."Ti vningar av 
området och lansering genom S'l'F blev det snar t känt i vida 
kretsar , vartill inte minst häpnadsväckande UPPGifter om 
vatteTh~ängdcr och fallböjder bidrog . Ett stort antal människc 
:från när och :fjärran besöker årligen området , varför komrnune~ 
s edan länge engagerat sig med guidning och annan service. 

De senaste forskningsrÖlJen tyder på att .fallhöjden v-ari L 
hel t obetydlig , så att egentliga vattenfall aldrig existera i. 
Beteckningen Sveafallen, som är mycket s ,;ar l~ t etablerad har 
därför i:fråe;asatts . Dessa rön gör dock varken jättegrytor!'la 
och övri ga spår av vattenerosion mindre intressanta för 
allmänheten eller onJ.rådet som sådant mindre värdefull t ur 
vetenskaplig synpur.tkt . 

Sy:ftet med reservatbildningen är att för kännedomen Offi 

l andets natur bevara ett nyckelobjekt inom svensk kvartär
geologisk forskning , vilket även har betydelse för a l lmän
hetens f r iluftsliv. Genom reservatbildningen skall dels 
o1nråde't skyddas :från alla ingrepp av bestående art , dels 
skapas förut sättningar för att på ett åskådligt sätt för 
allmänheten presentera omxåde ts geologiska särdrag och de 
processer som skapat dessa. 

Med stöd av 7 § naturvårdniagen (1964 : 822) förklarar l:ins 
styrelsen det o.rc.råde som utmärkts på bifogade karta som 
n aturreservat. 

Reservatföreskrifter ==================== 
För att trygga ändamålet med reservatet föror dnar länsstyrel· 
sen med stöd av 8- 10 §§ naturv~rdGla5en sa:1t 8 § natuTv~rd3-
kungörelsen (l S74 :10?8) a t t Eedan al'l[;iYna ~Öl.'es.t:rifter n amt 
vård- och förval ·r.ningsbes tämmelser skall gälla betrb:.ffande 
området . 
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.. .. . 
r·, , .~ a-.Jt :ör-

Utöver .förcc~~rifter och .:'0rjud i o.->J.dra lagar oc?! :författ 
ningar s}:all :C'örbud r;älle. at~ 

l . bedriva täkt eller a.nr..an vcrksa.m!1et som förändrar z::arlc
ytans form 

2. dika eller dämma 

3. anordna upplag 

5. framdra ::1ark- eller luftledning 

6. uppföra ny byggnad 

7. bcdri v a j akt i annan for r:: än sl:ydds jakt 

8 . avverl~a eller utföra annan skogsvårdande å tt;ttrd utöver 
vad som anges i fastställd skötselplan . 

lTäLmda förb!ld skall e j utgöra :hinder för anlä.:;t;1::u1de av dc 
serviceanordninGar ::>om redoY1sns i fastställd s~:ötselpla:-:. 
eller for avverkning och ut:forsling av s;rogsprodukter 
enl igt denna pl~>J.. 

B. Föreskrifter j2.!!1..1D:t 9 § naturv!:.rclslagen a!'1.-;J.ende ;;:8.r k 
ägarcs oc~ ennan sak~~ares s~yldi:~et n~t :~la vis~~ !n
trång 

Markäcare och innehavare a'r särskild rätt till marker, ='ör
pliktaG t .:la att de åtgärder vidtages inom omriidet , som 
framgår av t ill detta beslut ~ogad skötselplan. 

c. Föresl:rj_fter järrtlikt 10 § na turvårds lacen om vad allmi.in
hcte!l l, ar a t t iakt, ta;.; a ino1:1 r eservatet 

Utöver . föreskrjfter och f örbud i andra lagar och för.fatt 
ningar skall :förbud gälla att 

l. göra åverkan på mark e ller växtlighet 

2 . framföra motordrivet f ordon 

3. tälta eller uppställa h usvagn 

4 . göra upp öppen eld 
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? . plocx:a bl01ru:nor ,. g r äo , mo::.zor eller lavnr 

6 . anbrir.ga tavla, plaka-r; , a f.ti scb , skylt, inekrift eller 
dt:i.rrued jämi'örlig a.."1ora.ning 

7. anordnc. orienteringskontroller eller snitslade spår 

D. :aest3.r:J:'1elser jt.inlikt 8 § naturvård skunr;crelsen oD vå rd 
och förval t"'!i~1~ 

L Syftet med vården och förval tninuen är att r:1ed r.1insta 
möjliga insrcpp i narkytan underlö.tta allmä.nioete:1s ~öj
l igheter att besöka, och vistas inom o!urådet samt at u 

uppleva d ess nll.:·prtie;e l. Skötsel n av sl::ot;en skall ::.n
passas till der.na 1:'l.:J.lsLi:ttninb . 

2. Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om vården av rencr.
vaLet genom att fastställa bifogade skötselplan. 

3. ReGervatet skall utroärlca.s 1 enlighet med av statens 
naturvärdsverk utf~rdade u.nvj.sninsar . 

4. Reservatet förvaltas av dom~nverket i samarbete med 
ko!.'lffiunen. Donänverket svare.r därvid för skötsel!l av 
mark och skoG samt för u t::-r.ärknir!g och unde!'l!&ll ~.., 

vandrillGOl eder och durtill hörande anordni11gar . Dq; e:r 
for s kor~mun svo.rar för informationslokalen och d~i.1· till 
knuten vt>rksar_"'lct sar:1t för r enhållnint; . Vi d förvalt
ningen skall s~råd ske med länsstyrelsen, länets s:::öt 
s e lråd s~t statens naturv~rdsverk . 

Vid den slutliga handläggnincen av detta ärende , i vilket 
länsstyrelsens styrelse beslutat , har f örutom föredraganden , 
förste byråinspektören Gunnar IIallin, även länsrådet Ove 
Sundelius 1 förste länsasses s or n Ni ls Hakeli er , lä:n.sarki
tek ten Bennert Johnsson, naturvårdsdirektören Inevar Hal l 
berg , tf över lantmti tar en Erik Ågren och byrlldirektörf'·'l 
Per Olov ?uhr deltagit . I styrelsene beslut. har delt~~it 
l andshövdingen samt ledaJnöterna Rolf Vinthagen , Olle Alden, 
Sven Jansson, Leif Hols , Eilerth Jlvebäck, Karin Kallin: 
Gustaf Persson , Erik Persson och Eric Carlsson. 

l 

Besvärshän~isn~/(Jordbruksdepartementet) enliet bila~a . 

;.:::~~"~~"'/ 
,~/Harald Aro nsson / ~~.4b., 

~y.,.., ... ~ ;ralli n - cfu .... ~ -- -

BA 



Sändlista har ej scannats 
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Postodress 
701 86 O REBRO 

Den so;.1 vj.ll överl'::lar;a lcns:::;ty:.elscns beslut s::all .;ur~ 
det skri:l'tli:::;en .:;eno!:'l besvt.i.r :·ws re.:;erin.:en. 

Besvti:r~hm:dJ.in.:; sl:all ha kof.l_"'Ji t in till j ord o:.:-lli:sclepar·"li e 
mentet i no.1 J.;rc veckor f ri!n den da~ då kla.:;andc~1 i'2.tt uel 
av beslutet . 

I besvär~llc.l!dlinc~cn skall c.n.:;es lf.inss tyrclsens be3lnt . 
Vidare bö:r anc es vad sorJ yrl:a::; och de oms ..... ändi,:!1eter 
s om i:.beropo.::: till s t öd för yrJ.~amlet . 

Kla.::;ande~ bör i besvärshandlin:.;eu uppge naii!.n , ;rrl::e 1 post
adress oe:1 teleformUJ.L'!!er . 

Insänds oenvL!.rsh:mdlin~en ::ted posten s:call det o~:e !:led 
be tal t brev adresserat till : Jordbruksdept:ITteEc:'l.tct , 
Fack , 103 20 s~ocroroL~ lG . 

Telefon 

019-136000 

Postgiro 

35188 - 2 



.120 

S/enkui/R-

.. :. r·-· ., .G -· 
l "'< . i ···:·.,: ... : . 

l 

11.121-149-75 
Ti llhör länsstyrelsens beslut 
1975- 10- 17 

NATITRRESE"RV liTET SVEAFAloLEN 

so/b 

Utdrag av fast i ghetskartan 104 34 

Skal.a. 1: 10 000 
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Skötselplan för naturreservatet Sveafallen 

Reviderad efter behandling i skötselrådet och remisser 
till berörda myndigheter. 

skötselplanen omfattar: 

1. Allmän beskrivning 1., Data 
1.2 Naturförhållanden 
1.3 Kommunikationer 

2. Dispositions- och skötselplan för området 
2.1 Allmän målsättning 
2.2 Principer för disposition av mark och vatten 
2.3 Detaljbeskrivning och åtgärder 

3. Anläggning och skötsel av serviceanordningar 
3.1 Besöksanordningar 
3.2 Information 

4. Kartor över skötselområden (A) och ledsystem m m (B) 
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1 • Allmän beskrivning 

.Areal : Ca 88 ha 

Kommun: Degerfors 

Läge: Omedelbart so Degerfors järnverk, 1 tätortens syd
östra del. 

Syfte med reservatbildningen: Att för kännedomen om landets 
natur bevara ett ~ckelobjekt inom svensk kvartärgeo
logisk forskning vilket även har betydelse för allmän
hetens friluftsliv. Genom reservatbildningen skall dels 
området skyddas från al~a ingrepp av bestående art, 
dels skapas törutsättningar tör att på ett åskådligt 
sätt tör allmänheten presentera områdets geologiska 
särdrag och de processer som skapat dessa. 

1.2 Naturförhållanden ================= 
Området ligger på östra sluttningen av Latälvadalen och in
nefattar bl a den lägsta passpunkten inom det område där 
Ancylussjön under en tid hade sitt avlopp mot Vänersänkan. 
Själva sluttningen som utgörs av hä1lmarker och blockrik 
morän, uppvisar talrika spår av vattenerosion: renspolade 
blockmarker med block som rubbats från sitt ursprungliga 
läge samt jättegrytor. 

Området är bevuxet med barrblandskog av ganska skiftande 
slag, från ren hällmarkstallskog till låg ooh gles sump
skog med typisk mossevegetation. I den djupaste paasrännan, 
belägen i områdets södra del, finns dels myrmark, dels en 
mindre sjö, Bergtjärn. 

1.3 Kommunikationer ====-=========== 
Reservatet ligger utefter enskilda vägen Degerfora-Klippan
Åtorp, vilken löper på östra sidan av Letälven. Från denna 
väg är avståndet till områdets avlägsnare delar högst ca 
800 m. Avståndet mellan norra parkeringsplatsen och anslut
ningen till allmän väg - nr 205 vid utfarten från samhället 
mot Svartå, Laxå och Askersund - är ca 400 m. Prån järnvägs
stationen är avståndet ca 500 m och från Degerfors centrum 
ungefär det tredubbla. 
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1.4 Serviceanordnin~r ===========-== 

2. 

Vandringsleder 
Rastplatser 
Sopbehållare 
Toalette:
Parkeringsplatser 
Information (tavlor, broschyrer, guidning m m) 
Försäljning och servering 

Dispositions- och skötselplan för området 

Planen bör, med avseende på åtgärderna för att uppnå upp
ställda mål, omprövas med ledning av vunna el·i'arenheter. 
Första omprövning bör ske efter fem år, varvid beslut fat
tas om när nästa omprövning skall ske. 

2.1 ~~~~~~-!!~~~~t~~ 

2.2 .1 

2.2.2 

2.2.3 

Områdets geologiska och övriga naturvärden skall bevaras 
och framhävas. Vidare skall allmänhetens möjligheter att 
besöka och vistas inom området samt att uppleva dess sär
prägel underlättas. Skötseln av skogen skall anpassas till 
denna målsättning. 

Pörvaltning Reservatet förvaltas av domänverket i samråd 
med kommunen. 

Skötsel av naturområden På torvmarker och utpräglade häll
marker bör vegetationen i stort sett lämnas att fritt ut
vecklas. Inom övriga skogsområden bör endast sådana ingrepp 
ske, vilka är nödvändiga för att en naturlig föryngring 
skall vara möjlig. Dock skall kraftiga utglesningar bibe
hållas inom vissa avsnitt. Vissa perifera bestånd bör kun
na skötas med normal t naturvårdsanpassat skogsbruk. Huvud
delen av skogsbestånden skall dook skötas med f5rlängd om
loppstid och i största möjliga utsträckning skall föryng
ring ske som självföryngring under skärm och i små bestånds
enheter. Risdragning behöver endast ske inom ca 25 m bredd 
längs lederna. Anvisade jättegrytor (se 3.2.1) tömmes och 
rensas åtminstone varje vår. 

Jakt, viltvärd och fiske Endast skyddsjakt är tillåten. 
Viltutfodring bör ej ske inom reservatet. Holkar kan få 
uppsätt as efter samråd med förvaltaren. Fiske bör ej tillå
tas. 
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2.2.4 Tillsyn och renhål~ning Tillsynen bandhas av domänverket 
i samarbete med kommunen. Domänverket svarar f'Hr skötseln 
av naturområden och underhållet av lederna och därtill hö
rande anordningar. Kommunen svarar enligt med domänverket 
träffat avtal ~ör de till informationslokalen knutna anord
ningarna och aktiviteterna samt ombesörjer städning, sop
och latrinhämtning. 

2.3 ~~~~~~g~~~ni~=ggg~!~~~~~!~ 
Beskrivningen med karta är indelad i 34 skHtselområden. 
För varje sådant ges en kortfattad beskrivning, anges mål
sättning samt åtgärder av engångs- respektiv~ underhålls
karaktär. 

skötselområde 1 

Beskri~ni~: Svagt utglesat, mot vägen något tätare bestånd 
av äldre gran samt en del yngre björk. En hel del lövsly i 
sydl:Sstra delen. 

Må,!sättnina: Att skapa och så länge som möjligt bibehålla 
ett blandbestånd med gammal gran och björk. Bör hållas än
nu tätare mot vägen för undvikande av genomsikt mot industri
området. 

En.a,åM,!å tgärde_!:--

~n!e~hållsåt~~d~r: Återkommande försiktig gallring samt 
upparbetning av fallna och sjuka träd. Slyröjning vart 
5:e år. 

Skötselområde 2 

Be,!kri~~nK: Nästan sluten ungskog av björk (rönn, gran och 
sälg} med glest stående gamla tallar (ooh granar). Ganska 
välutvecklat buskskikt av björk, rönn, sälg samt talrika 
blåtrybuakar. Fältskiktet domineras av högt gräs (piggrör). 

Målsät1n1~: Att låta ungskogsbeståndet utvecklas till en 
lövskogsdominerad blandskog där den äldre generationene 
träd ingår. I slutskedet sker föryngring under skärm. 

~å~såtgärde~: Försiktig gal~ring. Vandringsleden flyttas 
in i detta område. 

~nderhållsåt~ärd~r: Återkommande försiktig gallring med gyn
nande av uppkommande tall. Slyröjning och risdragning kring 
~eden. 
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Skötselområde 3 

Beskrivni~: starkt kulturpåverkad mark med rester av tidi
gare bebyggelse och odling. Gläntor och små täppor inspräng
da bland diverse lövträd, buskar och sly. 

Måls,!t,!n,!.n_&: Att skapa en jämnare sluten och mera enhetlig 
skog. 

EA&å~så!gär~e~: Vandringsledens slutdel flyttas söderut* 
så att den kommer att gå söder om alla täppor. 

Underhållsåt_&ä_td_!r: Aterkommande ga1lring och röjning val'
vid utvecklingsbara ungträd gynnas. 

Skötselområde 4 

Be~krivnin~: starkt olikåldrig, huvudsakligen tät och ung, 
talldominerad blandskog. 

1riåla,!ttn!_~: Att bibehålla en relativt tät blandskog som 
utglesas f6rst inför förfngring • . 

!_n_&å!!~å_!gärd~!:: ---

!!n~e,!:hållsåt_&ä.!:der: Aterkommande gallringar. 

SkCStselområde 5 

Be~k~~nK: Ett av de geologiskt mest intressanta partier
na med starkt utglesad skog där huvudsakligen äldre tall 
sparats. I norr (kring "Skeppet") rätt mycket ung björk 
sparad. I östra kanten ( 1118mmbordet") naturlig, gles häll
markstallskog. Centrala delen utgörs av mot väster sluttan
de småbruten stor- och rikblackig hällmark med talrika jät
tegrytor • . Här talrika mer eller mindre :fuktiga sänkor med 
rikt uppslag av lövsly. I västra kanten ("Domedagsrännan'') 
gräsdominerat kärr ("Domedagshålet") med glest stående, me
delålders tall och björk samt en del lövsly. 

Målsät!~~: Att bibehålla ett mycket glest bestånd av tall 
med inslag av björk främst i norra kanten. Det glesa beatå.n
det skall möjliggöra god överblick över hela området med 
bl a Domedagsrännan. 

!PÄå~~åt~r~e.!':: Ytterligare någon utglesning av tallbestån
det inom områdets högre delar. 

Qnderhål.!,s!t_gärder! Ett mindre antal tallplantor släppes upp 
för att skapa förutsättningar för en mycket gles ~öryngring , 
Slyröjning vart annat är. 
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skötselområde 6 

13e.:!_kri:!niDK: Relativt tät, mestadels olikåldrig, talldomi
nerad hällmarkaskog. starkare dominans av äldre träd mot 
nordost ("Domedagsstupet"). I västra kanten vindfällen och 
tydlig påverkan av luftföroreningar (sot, inga lavar). Mot 
den lägre delen i sydost bildar granen ett allt starkare 
inslag, samtidigt som hällmarken övergår 1 mer eller mindre 
~uktig moränmark. 

Måls,!ttni~: Att låta nuvarande skogsbestånd utvecklas som 
ett blandbestånd med ungefär nuvarande trädslagsfördelning. 
Beståndet skall skötas med törlängd omloppstid och 1 slut
skedet tCSryi18ring under skäm. Inom helt hällmarksdominera
de delar skall slutavverk:Ding inte behöva tillgripas. 

En~å_!!gsåtg!;rder: Befintliga vindfällen tillvaratages. 

![nde!:hållså t_gä.!:_der: Återkommande gallring och så småningom 
föryngring under skärm. 

skötselområde 7 

Beskrivni~: Tätt bestånd av ca 25 år gammal tall med mer 
eller mindre stark inblandning av björk. 1&a röjning ut
förd. 

Måls!_ttnin.K: Att skapa en talldominerad skog som kan för
yngras under skäm. 

En.a,ål!~!.å.:~.~ä.r!e!:: ---

Unde.!_hålls!t_gärd~r: Återkommande gallring och så småningom 
föryngring under skärm med förlängd omloppstid. 

skötselområde 8 

~e~kri~n_g: Varierande skogsbestånd. I söder medeläldrig1 

gallrad blandskog med lika delar björk aoh tall . I mellers
ta delen ogallrad blandskog med starkare inslag av gran. I 
norr talldominerad ungskog. 

!ålsätt~ng: Att låta skogsbestånden utvecklas som blandskog 
som skötes så att större de~en kan föryngras i mindre enhe
ter och med skärmställning. 

!ns.ängsåtgärde_!:: 

Underh!l!sät_&ärder: Återkommande gallring och så småningom 
föryngring under skärm. 
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SkCStselamråde 9 

Beskriv-n!~= Måttligt utglesat bestånd av medelålders, 
lika delar tall och björk samt något gran. Enstaka mindre 
rönnträd samt mycket rönnsly. 

Målsättnin~: Att bi behålla en viss genomsiktlighet för 
att markera Diabasrännans fortsättning, samtidigt som be
ståndet görs mindre alyröjningskrävande. 

En~ångså_!g!r!e.!:: ---

Un!_erhållsåtS,ii!:d~r: Återkommande gallring och röjning. 
Tall, björk och rönn gynnas på de övriga tredalagens be
kostnad. Slyröjning t v vart 5:e år. 

S.ltötsel0111råde 10 

]:!esk:.!:,ivnin~: Ett av de geologiskt mest intressanta .områdena 
med ett nu starkt utglesat skogsbestånd som i södra delen 
och norra kanten har hällmarksk:araktä.r. I södra delen mest 
medelåldrig tall. I övrigt lika mycket björk. I sänkans bot
ten ett kärr med sly av björk och al. 

Måls!_t!n!n_&: Att bibehålla ett glest genomsiktligt trädskikt 
närmast kring sänkan ( 11 Diabasrännan11 ). 

!DKåMsåtg!rde.!:: 

Underhållsåt~~er: Återkommande röjning varvid utvecklings
bara tallplantor uppsläppes successivt, särskilt i södra de
len, där trädskiktet kan tillåtas tätna något. Slyröjning 
VU"t annat år. 

Skötselamråde 11 

Be!_k;!:i Vllin_a:: Svagt gallrad medelålders skog av lika delar 
björk och tall (sluttningen i norr) eller gran (sänkan i 
söder). 

Måls!_ttnin,&: Att låta skogsbeståndet utvecklas som bland
skog vilken skötes med förlängd omloppstid och föryngring 
under skäzm. 

Ens_åJ:g!_å.!gärde!_: JNSrsiktig gallring. 

Underhållsåts.ärd~: Återkommande törsiktig gallring och i 
slutskede slutavverkning med lämnande av ekä:rmställningr 
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skötselområde 12 

~akrivni~: Häl~rkaskog med mest äldre tall, något ut
glesad kring leden. I större skrevor finns tätare yngre, 
grandominerad blandskog. I de nä:rmaete omgi"f1li..ngarna finns 
balTöppna myrmarker med klen tall och b j ör k. I ett av myr
paritema på västra sidan är trädbeståndet gallrat. I sö
der går leden på en kavelspång över myrmarken. 

Målsät!nin.s,: Att bibehålla en relativt gles, talldominerad 
hällmarksskog omgiven aT oriSrda myrmarker. 

En_gångaåtg!rde.!:: 

Underhålls!t&ä..!:dert Återkommande lätt gallring med upptagan
de av luckor för töryngrif18 .. 

Skötselområde 13 

~eskrivni~: Svagt utglesat blandbestånd av hUTUdaakligen 
medelåldrig tall, gran och björk i ungefär lika delar. 
Borrut något tätare. Svagt slyuppslag i södra delen. 

Målsättn1n&: Att skapa en så tät blandskog a tt slyröjning 
så småningom inte behövs. 

b_gån~åt~e.!:: -----

Uncierhållsåt_särder: T v slyröjning vart 5:e Ar. Återkomman
de gallringar vanid skogen successivt får bli något tätare 
i södra delen. Föryngring under skärm med förlängd omlopps
tid . 

skötselområde 14 

Beskrivni~: Olikåldrig, talldominerad blandskog. 

Må!sättni~: Att låta skogabestånden utvecklas som blandskog 
som. skates så att föryngring kan ske under tallskä:rm. 

En_gå~gaå _!g,!zo! e.!:: 

Underhållsåt_gärd~r: Återkommande gallring med gynnande av 
tall och så småningom föryngring under skärm. 
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skötselområde 15 

:Be!_kriyni~: Tät, ung granskog med enstaka medelålders 
tall och bj~rk. I västra kanten (mot vägen) finns rikligt 
med medelålders gran. 

Målsättn:i~: Att låta skogsbestånden utvecklas som bland
skog med sådan skötsel att föryngring h~vudsakligen kan ske 
under tallskärm. Närmast vägen skall beståndet hållas s! slu
tet att genomsikt mot industriområdet undvikes. 

En_&ång_! å tgärde_!:: ---

Underhål!.såt_&ärd~r: Återkommande försiktig gallring med 
gynnande av tall och bj <irk. 

Skötselområde 16 

Besk,!:i.:!Jl!nK: Ett av de geologiskt mest intressanta områdena. 
Extremt blockrik sluttning med !lera jättegrytor ("Grytfal
let") och med höga bergk:D&llar i l:Sstra kanten. Efter kraf
tig utgallring återstår ett mycket gles t trädskikt av me
delåldrig tall med enstaka björk och gran. Slyuppslag av 
b j <Sr k, asp och r<Snn. -

Måls!t,!n:ln_&: Att bibehålla ett JllYCket glest, talldominerat 
trädskikt som ger god l:Sverbliok över det intressanta områ
det. 

!~ångsåtgärde.!:: -----

Un!erhållsåt_&ärd~r' Ett mindre antal utvecklingsbara tall
plantor uppsläppes successivt. Slyröjning ~rt annat år. 

Skötselområde 17 

J3e_!krivnin~: I centrala och östra delen äldre, relativt tät 
barrskog med mycket gran. Mot NV är den glesare och mera 
tallpräglad. I södra delen medelålders talldominerad barr
blandskog med normal slutenhet. 

Må!,s!t!nin_&: Att så länge som möjligt hålla kvar det gamla 
skogsbeståndet. Föryngring skall ske genom självföryngring 
under skärm. 

_!n.!_ång.!,åt~~e.!:: Kvarliggande massaved bortforslas. 

Underhållsåt~ä;!:der: Gallring med gynnande av tall s om för
beredelse för självföryngring när beståndet inte längre kan 
hållas slutet. Kullfallna, sjuka och torra träd upparbetas 
och bortforslas. 
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skötselområde 18 

Be!,kri,!Dina,: Smal bergribba med gles hä.llmarkstallskog. 
~ter om den en mosse med relativt tätt trädskikt av me
delålders tall och björk. 

Måls!t,!nin~: Att låta skogsbestånden utvecklas fritt som 
hällmarkstallskog respektive tall-björk-mosse. 

En_&ång!_åtgärde.!:: 

Underhållsåt.s~er: 

Skötselområde 19 

Besk:ri_!Ui~: ID.andskog av ganska varierande slag. I de läg
re delarna dominerar gran, av vilken alla åldersklasser 
finns representerade. På de högre partierna är inslaget av 
tall starre, men de yngsta åldersklasserna är överall t 
mycket dåligt företrädda. I fuktigare partier rätt mycket 
björk. 

Måls_!ttnin_g: Att bibehålla en barrblandskog, där all t efter 
markförhållandena tall eller gran är dominerande trädslag. 
Pöryngring under skärm i mindre enheter och med förlängd 
omloppstid. 

Underhål!såt.a:ärder: Mindre föryngringsluckor för tall ska
pas successivt. I övrigt föryngring under skärm. 

Skötselområde 20 

Beskrivmna: Barrblandskog av varierande slag. Längs marke
rade vandringsleden kan följande områden urskiljas. Längst 
i söder grandominerad, medelåldrig och äldre skog, som mot 
norr är medelåldrig och yngre och uppvisar mer eller mindre 
rena inslag av tall. På 110-metersplatån öster intill leden 
växer gammal skog av lika delar gran och tall, mer eller 
mindre utan föryngring. I sluttningen på motsatt sida av 
stigen likaledes gammal, men stårkt grandominerad skog. På 
platåns norra del många döda granar. På sluttningen av höj
den längre norrut medelåldrig och ·yngre gran med enstaka 
gamla tallar och några grupper av asp och björk. Svag gall
ring har skett längs stigen. Norrut från rastplatsen olik
åldrig blandskog utan yngre tall och inom detta avsnitt upp 
mot l~lla vägen en större lucka med björksly. Norr om lilla 
vägen, på höjdens nordspets, tät olikåldrig blandskog. I 
östra kanten finns sumpskog. 
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Målsättning: Att så länge det är möjligt hålla kvar den 
gamla skogen, på längre sikt och i övrigt att erhålla en 
blandskog med sådana variationer som betingas aT underla
get. Området skötes med förlängd omloppstid och med för
yngring under skärm i mindre enheter åt gången. 

E~ågg~åt~r~e~: De döda och skadade granarna borttages. 

Underhållsåt_gärd~r: Den gamla skogen utan föryngring får 
stå kvar så länge detta kan ske utan större olägenheter. 
Vindfällen, döda och starkt skadade träd upphugges och 
bortföres. Föryngring som kommer upp i luckor röjes. I 
luckan söder om lilla vägen gynnas främst uppkommande 
tall och röjes sly vart S:e år. Inga åtgärder i de fukti
gaste sumpskogspartierna. l övrigt föryngring under skärm 
1 varje delbestånds slutskede. 

Skötselområde 21 

!es~i~~: Utsiktshuggning, där endast glest ställda, 
medelålders tallar sparats. Uppslag av björksly. 

Målsättni~: Att bibehålla ett starkt genomsiktligt be
stånd äv-tall, som i nedre delen kan ~å blandas med björk 
och gran. 

E~ång!_åtgär~e!:: ---

Underhål!såt,Kärders Slyröjning vart 5:e år 1 övre delen, 
där enstaka tallar släppes upp för att skapa ett olikåld
rigt bestånd. I nedre delen släppes även en del björkar 
upp successivt och får stå så länge de inte hindrar utsik
ten. 

skötselområde 22 

Be~krivnin_g: Tät sumpskog av tall och björk. 

Målsät_!ni~: Enbart att undvika markskador i ett i övrigt 
normalt skogsbruk. 

Unde~hållsåt_gärd~r: Normalt skogsbruk med uttransport en
dast då marken är bärig. 
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Sköteelområde 23 och 24 

Be~k~ivni~: Ung och tät talldominerad blandskog, inom 
område 24 på mycket blockrik mark. 

!!_åleättni~: Att skapa och så länge som möjligt bibehålla 
ett äldre tallskogsbestånd som i slutskedet kan föryngras 
under skärm. 

Ens_å~såt&!!:rde!:.: 

!!_n_!erhål.!aåts_ärder: Återkommande gallring och så småningom 
.föryngring under skärm. 

Skötselområde 25 

~e~kriv~~: Mosarik blandskog dominerad av gammal gran. 
Extremt rik- och storblackig terräng. 

Målsät!nins_: Att så länge som möjligt hålla kvar den gamla 
skogen. 

En,&ång!åtg!rde.!:: 

_!!nderhållsåts_ärder: Den gamla skogen tår står kvar så länge 
detta kan ske utan större olägenheter och ersätts sedan ge
nom självföryngring med likartad skog. 

Skötselområde 26 

Be~~i!?l~: Barrblandskog, som i söder är medelåldrig och 
äldre, norrut enbart medelåldrig. Nordvästra fliken utgörs 
av sumpskog med inslag av björk. I sydöst finns två berg
knallar med hällmarksskog. 

!ålsättnin~: Att över hela området skapa respektive så 
länge som möjligt bibehålla ett äldre skogsbestånd. 

!ns_ång.:!_ å tg!r_! e!: 

Un~e.!:hålls!t.&ä.!:d.!.r: Föryngring under skärm med förlängd 
omloppstid. Inga åtgärder på utpräglade hällmarkspartier. 
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skötselområde 27 

~e~kriyn!~: Tät, björkdominerad ungskog. 

Målsät!ni~: Att låta skogsbes t åndet utvecklas som bland
skog som skötes med förlängd omloppstid och i slutskedet 
föryngring under skärm. 

En,!_ån~ å!g!rdeE_: 

Underhållsåtd~d~r: Röjning, gallring och 1 slutskedet 
föryngring under skärm. 

Skötsel område 28 

Be~~vnind: Kärr med mer eller mindre tätt trädskikt av 
björk och tall. 

Måls!ttni~: Att låta vegetationen utvecklas fritt. 

!n.!_å_!!gsåtg!r~e!.: 

Unde!,hållsåt.!_ärder: 

skötselområde 29 

!e~~i~n~: starkt utglesat bestånd med bara tå, äldre 
tallar sparade. Uppslag av björksly . 

Måls!t!~nK: Att skapa ett måttligt glest bestånd av tall 
på häll- och sa~rken som efter hand kan föryngras 1 mind
re luckor. 

Un~e!,hål!såt~ärd~r: Utvecklingsbara tallar släppes upp. 
Slyröjning vart 5:e år. 

Sköteelområde 30 

Be~~iy~n.!.: Hällmarksskog dominerad av tall. 

Måls!tt~~: Att bibehålla en typisk hällmarksskog som får 
utvecklas helt fritt. 

Ensångså!g!r~eE_: ----

Unde!:_hålls!tKä~d~r: 
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skötselområde 31 

!e~kri~nK: Olikåldrig barrblandskog med mycket tall, 
mot Bergtjärn utglesad, så att glest stående tall av 
olika åldersklasser återstår. 

!åls!t!ni~= Att bibehålla en kontinuerligt föryngrings
bar barrblandskog, som mot tjärnen är väl genomsiktlig. 

E~ån~åtgär!e~: -----

Unde~hål1_såt,&ä.!:d~r: B'öryngring under skärm med :förlängd 
omloppstid. 

skötselområde 32 

Be~krivnin~: Talldominerad hällmarksskog. I de grundare 
skrevorna rätt rikt uppslag av sälg. 

Måls!t1nin.&: Att bibehålla en genomsiktlig hällmarksskog. 

EnAångsåtg!rde~: -----

.Qnderhål,!s,!t,&ä~d.!.r: Slyröjning vid behov. 

skötselområde 33 

Be~kri~nin.&: Tre bergshöjder med hällmarksskog, som på 
den platåartade östligaste bergknallen är vidsträckt, gles, 
talldominerad och starkt olikåldrig. På övriga bergknallar 
är skogen tät, mera blandad och övergår utan tydlig gräns 
i mellanliggande sänkors täta, grandominerade blandskog. 
En smal gata har i de tätare delarna röjts :för vandrings
leden. Längs hela norra kanten har gallring skett i slutt
ningens nedre del. Härigenom återstår där glesa bestånd av 
medelåldrig tall och/eller björk. 

!å1_sät!nin.&: Att bibehålla bestånd med sådana variationer 
som betingas av underlaget och med god gettomsiktlighet när
mast Bergtjärn. I slutskedet skall föryngring ske under 
skärm eller i mindre luckor. 

!n.Kå.!!g.!ä t gärde!:: 

Unde~hållsåt,Kä_;:der: Gallring inom tätare delar samt senare 
:föryngring under skärm med :förlängd omloppstid. På åtminsto
ne östligaste hällmarken torde åtgärder vara obehö~liga. Ut
gallringen i norra kanten vidmakthålles. 
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Skötselområde 34 

_!!e.!. k!. i vnin.!,: Ungskog dominerad av tall. Området utgöra av 
den sadel mellan två flacka berghöjder och två myrpartier, 
vilken bildar lägsta passpunkten i Svea älv. 

M:ålsät_ini~: Att l>ver hela området skapa respektive så 
länge som möjligt bibehålla ett äldre talldominerat b~atånd 
med god genomsikt i själva passrännan. 

En_&ång!_åtg!rde!:: Gallring inom passrännan. 

~n~e!:hållsåtKä~~r: Gallring ooh så småningom föryngring un
der skärm med förlängd omloppstid. Inom en ca 50 m bred ~en 
längs stigen norrut något utvidgad zon mellan myrmarkerna i 
tiater och väster skapas ett starkt utglesat bestånd av 111man
de typ som i områdena 5, 16 och 21. 

Anläggning och skötsel av serviceanordningar 

Vandringsleder 

Påbörjat lednätt omfattande fyra slingor (längd 1250, 
4100 och 4900 m} i en nord-sydlig rad, färdigställes. 
båda nordligaste skall ha högsta standard (promenad i 
skor möjlig hela den snöfria delen av året) med flera 
spångar, broar och trappor. Här behövs en utökning av an
talet spångar. Den norra slingan flyttas 1 sin nordvästli
gaste del in på själva reservatområdet, så att den inte in
kräktar på det trädgårdsbetonade området därintill. Den del 
av norra slingan, som från Domedagshålet löper ut mot vä
gen, ges rullstolsstandard och anslutes till vägen. Slingan 
söder om Bergtjärn .färdigställes med lägsta standard. 

2450, 
De 
låg-

Lednätet utmärks enligt naturvårdsverkets anvisningar, med 
orangefärgade band på trädstammar (där så är möjligt) eller 
stolpar (låga stolpar, eventuellt av metall på öppna häll
marker). 

Bänkar Enkel bänk (stockring) skall finnas vid rastplatsen 
(utsiktspunkten) SV Grytavloppet samt vid rastplatsen N in
till Bergtjärn. 

Sopbehållare Sopbehållare uppsättes vid paringsplatserna, 
vid informationsbyggnaden, vid Bergtjärns rastplats (disk
ret placering) samt vid ytterligare någon plats om behov 
visar sig föreligga. 
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3 .1.4 Toaletter Vattentoalett rinns i informationsbyggnaden och 
bör eventuellt kompletteras med enkla utomhustoaletter i 
anslutning till denna eller norra parkeringsplatsen. 

3.1.5 Parkeringeplatser Befintlig parkeringsplats norr am reser
vatet säkras genom avtal med markägaren. Prån denna skyltas 
(SliV :s anvisningar) och breddas leden upp mot inform.a. tians
byggnaden och reservatet. Bussar hänvisas till p-platsen 
längre mot NV (på andra sidan industrispåret). Kortvarigt 
uppehåll för av- och påsläpp av bl a handikappade bör kunna. 
ske invid område 1 (jfr 3.1.1). En kompletterande p-plats 
anlägges vid upplagsplatsen SV om Grytavloppet, där en en
kel brukningsväg leder in i reservatet. 

;.2 Information =========== 
3.2.1 Informationstavlor Stor tavla med utförlig allmän infor

mation uppsättes vid informationsbyggnaden. 

3.2.2 

Mindre tavlor med kortfattad allmän information (syfte, 
karta, bestämmelser, hänvisning till stora tavlan) place
ras vid p-platserna, på några platser utmed vägen mot Klip
pan (bl a i reservatets SV hörn) samt vid ledernas förgre
ningspunkter, överallt med markering av tavlans plats på 
kartan. 

Specialtavlor med information om de viktigare strömrännorna 
uppsättes på respektive platser. Texten anpassas här liksom 
1 övrigt informationsmaterial efter senaste forskningsrön 
(c. Fred~n; Inga vattenfall utan sund med starka strömmar 
och virvlar) men bör inte ta definitiv ställning mot tidi
gare teorier. 

Anvisningstavlor med riktningspil och avståndsangivelse 
(SBV:s standard) uppsättes på 5-10 platser där lederna pas
serar märkligare jättegrytor. Till någon av grytorna vid 
Domedagshålet framdrages ru1lstolsled. 

Ytterligare varningstavlor uppsättes ovanför Domedagsstupet 
(Varning för stup samt bergras). 

Äldre ledmarkeringar (skyl tar på järnrör samt målade pilar 
på hällar och block) avlägsnas efter hand. 

Informationslokal 

Befintlig informationslokal u~ttjas i enlighet med träf
fat avtal. Där bör finnas information i for.m av text, kar
tor, principskisser och om möjligt tredimensionella (ar
betande) modeller (skala 1:2000). Stor informationstavla 
(ev också information på flera språk via. bandspelare) utan
för byggnaden, som fungerar då denna är stängd. Gui4ning, 
kioskförsäljning och servering bör kunna ske 1 kommunens re
gi ungefär på samma sätt som tidigare. 
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3.2.3 Informationsbroschyr 

Enkel informationsbroschyr i form av en folder utarbetas 
av länsstyrelsen i samarbete med förvaltarna och Sveriges 
geologiska undersökning. Den bör finnas för utdelning vid 
informationslokalen. Innan denna framtagits kan domänver
kets häftade broschyr och/eller en enklare stenailerad 
information användas. 



SV EAFALL2:f 

Karta till sKötselplan 

A . Skötselorr.J:·åden 

Skala ca 1 : 7 000 
o 400rT' 



jättegryta el annan 
sevärdbet med anvis
ningstavla 

informationstavla 

informationsbyggnad 

parkeringsplats 

rastplats 

spång eller dyl 

trappa 

Karta till skötselplan 

B. Ledsystem mm 
(äldre stigar f i nprickade) 

Skala. ca. 1:7 000 
o 400m 


