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LÄNSSTYRELSENS BESLUT  
 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7§ naturvårdslagen (1964:822, omtryckt 
1991:641) att förklara det område, vilket på beslutskartan (bil 1) avgränsas med 
en kraftig linje, som naturreservat.  
 
Naturreservatets namn skall vara Nordsjöskogen 
 
Reservatets avgränsning  
Reservatsområdet är delvis inköpt av staten för naturvårdsändamål. 
Reservatsgränsen omsluter dels den nybildade fastigheten ÖSTRA TÖNNET 
1:135 dels  ett område norr därom och omedelbart väster om Musån på 
fastigheten Ö. TÖNNET 1:152 

  
Ändamålet med reservatet 
Ändamålet med reservatet är att bevara biologisk mångfald i ett naturområde och 
däri ingående ytformer, naturskogar och våtmarker. 
Vidare skall naturskogskaraktären successivt förstärkas i delområde (i öster) med 
större påverkan av tidigare huggningar. 
 
 
Föreskrifter 
För att trygga ändamålet med reservatet förordnar Länsstyrelsen med stöd av 8-
10 §§ naturvårdslagen samt 9§ naturvårdsförordningen att nedan angivna 
föreskrifter skall gälla. 
 
A.  föreskrifter enl 8§ naturvårdslagen om inskränkningar i markägares 
och andra sakägares rätt att förfoga över fastighet inom reservatet. 
 
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att 

 1. uppföra byggnad, såsom exempelvis jakttorn 
 2. anlägga väg 

3. bedriva täkt av berg eller lösa jordarter 
4. gräva, schakta, dika, utfylla eller utföra andra ingrepp i marken 
5. bedriva skogsbruk eller utföra andra ingrepp i skogsvegetationen 
6. tillföra kalk, andra mineralämnen eller gödselmedel 
7. anordna upplag  
 
Föreskrifterna ovan under A utgör inte hinder för naturvårdsförvaltaren att i 
överensstämmelse med fastställd skötselplan, utföra naturvårdsinriktade 
åtgärder som behövs för att tillgodose ändamålet med reservatet. 
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B. Föreskrifter enligt 9§ naturvårdslagen om skyldighet för markägare och 
annan sakägare att tåla visst intrång 
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas tåla att 
följande åtgärder - i överensstämmelse med skötselplan, fastställd 2001-05-28 
vidtages för att tillgodose ändamålet med naturreservatet. 
1. Gränsmarkering, vägvisning och information om reservatet 
2. Iordningställande av anordningar för allmänhetens friluftsliv samt 
3. Ingrepp i skogsvegetationen  
 
 
C. Föreskrifter enl 10§ naturvårdslagen om vad allmänheten har att 
iakttaga inom naturreservatet. (Föreskrifterna gäller även markägaren och  
innehavare av särskild rätt) 
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att 
1.   plocka eller gräva upp växter. Detta gäller såväl kärlväxter som mossor,lavar      
      och  vedsvampar 
2.   borttaga träd och buskar, inklusive död ved såsom lågor, torrträd och  torra  
       grenar 
3. fånga eller skada däggdjur, fågel, groddjur eller kräldjur, liksom att skada  
      deras bo och lekplatser eller samla ägg 
4.   fånga eller skada evertebrater (ryggradslösa organismer) 

                        5.   framföra motordrivet fordon eller rida  
6. tälta eller göra upp eld 
7. medföra husdjur som inte hålls kopplat 
8. anordna orienteringstävlingar eller liknande arrangemang 
9. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande anordning 
 
Länsstyrelsens tillstånd krävs vidare för att i organiserad form 
utnyttja området för turism, undervisning eller undersökningsverksamhet. 
 
Föreskrifterna under C utgör inte hinder för naturvårdsförvaltaren att, i 
överensstämmelse med fastställd skötselplan, utföra naturvårdsinriktade 
åtgärder som behövs för att tillgodose ändamålet med reservatet. Föreskrifterna 
utgör heller inte hinder för utövande av jakt  och fiske enligt allmänt gällande 
regler. 
 
Föreskrifterna under avsnitt C ovan träder i kraft tre veckor efter den dag 
författningen utkommit från trycket i länets författningssamlingar. 
 

 
 



 BESLUT 
 01-06-07 

5(8)

   
   
Länsstyrelsen   
  Värmland 
 
Miljöenheten 
 
 

 
 

D. Föreskrifter enligt 9§ naturvårdsförordningen om skötsel och 
förvaltning av reservatet. 
 
1. Länsstyrelsen skall vara naturvårdsförvaltare. 
2. Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om naturvårdsförvaltningen genom att  
fastställa bifogad skötselplan daterad 2001-05-28 (bilaga 3). 
  
 
MOTIVERING 
 
Allmän beskrivning av området 
Reservatsområdets kärnområde består av naturskogar som till stor del utgörs av 
gransumpskog. Bestånden har stort inslag av grova björkar samt enstaka aspar, 
gråalar, klibbalar och sälgar . Skogen är tät och självgallring sker. Inslaget av 
döda eller döende träd samt grova granlågor är stort. Fältskiktet är av fuktig-våt 
ristyp. Sporadiskt förekommer mer krävande örter som tibast, kransrams, 
spindelblomster och spädstarr. Stubbar efter tidigare plockhuggning finns 
framförallt i kanten mot torrare mark. 
Mot Musån i öster och sydost övergår sumpskogen i en frisk granskog på 
flackare mark. Denna del är mer påverkad av tidigare huggningar och inslaget av 
döda och döende träd, av lågor och av gamla lövträd är mindre än i de centrala 
delarna. 
 
 
Geologiska intresseaspekter  
En rullstensås löper fram öster om sumpskogen. Åsen övergår söderut i ett 
åsnätlandskap. 

 

Biologiska intresseaspekter 
Sumpskogen hyser en rik flora av mossor, lavar och vedsvampar med förekomst 
av flera ovanliga arter, jämför förteckning i bilaga 4.  
Det är främst det stora inslaget av  döda träd och lågor i kombination med ett 
fuktigt och stabilt mikroklimat som gynnar dessa organismgrupper.  En del av de 
påträffade arterna är klassificerade som hänsynskrävande, sällsynta eller hotade. 
Även bland fågelarter har påträffats arter som är beroende av gammal barrblandskog 
av naturskogskaraktär exempelvis ; tjäder, järpe, tretåig hackspett och duvhök. Här 
kan även nämnas observationer av en ovanlig och hotad (NT)skalbaggsart;  
gransumplöparen (Platynus mannerheimii). 
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Ärendets bakgrund och handläggning 
Området uppmärksammades i samband med länsstyrelsens översiktliga 
naturinventering under första halvan av 1970-talet. Utifrån resultaten av denna 
första omgång av inventeringar studerades de områden ytterligare, vilka 
bedömdes ha större naturskogsvärden. Nordsjöskogen framstod då – i ett läns-
perspektiv - som ett område vilket borde bevaras intakt. Markägarna informer- 
ades på ett tidigt stadium . 
Efter att ett reservatsförslag upprättats och remissomgång genomförts förordade 
Naturvårdsverket (1980) att länsstyrelsen skulle avvakta beslut tills dess att en 
landsomfattande ”urskogsinventering” kunnat genomföras och lagts till grund för 
en nationell plan för skydd av skogar. 
Nytt reservatsförslag behandlas i remissomgång 1993. Ägarna till fastigheten 
Ö.Tönnet 1:152 avstyrkte därvid förslaget medan övriga, inkomna yttranden 
(SNV, Hagfors kommun, Skogsvårdsstyrelsen, PÅ Lonnfors) innebar tillstyrkan. 
Fortsatta samråd med SNV samt förhandlingar med berörda markägare sker 
därefter. Överenskommelse om markförvärv träffas1994 beträffande del av 
fastigheten Ö.Tönnet 1:154 (nuvarande 1:135). Beträffande fastigheten Ö. 
Tönnet 1:152 har överenskommelse dock ännu ej kunnat nås. 

 
 

 Synpunkter från remissinstanser   
Ägarna till fastigheten Ö.Tönnet 1.152.har inkommit med skriftligt yttrande i 
vilket man avstyrker bildandet av reservat för området. Se vidare bilaga 6. 

Underhand har vidare P-Å Lonnfors lämnat kompletterande uppgifter om 
områdets flora och fauna. Dessa uppgifter har inarbetats i texten. 

 
 
Länsstyrelsens bedömning och överväganden 
Områdets naturskogar med hög fuktighet och stora inslag av döda/ döende träd ger 
goda förutsättningar för en rik flora och fauna framförallt av mossor, lavar och 
vedsvampar. Artrikedomen illustreras av förteckning, i bil 4, över funna arter vilka 
indikerar god livsmiljö för naturskogsarter.  

Området hyser en naturtyp, utpekad i EU:s s.k ”habitatdirektiv”, nämligen ”Västlig 
taiga”. Området har medtagits som kandidat till Sveriges bidrag till europeiska 
nätverket ”Natura 2000”. Området omfattas därför av Miljöbalkens 7Kap 28-29§§ 
samt Förordnande om områdesskydd 16-20§§, där det stipuleras att Länsstyrelsen för 
sådant område har ansvar att möjliggöra att en gynnsam bevarandestatus bibehålles 
eller återställs för berörda livsmiljöer eller arter. 
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Området har ett stort botaniskt värde. I den hårt brukade produktionsskogen har 
många biotoper minskat kraftigt i omfattning. Sammanhängande skogsområden har 
fragmenterats. Viktiga förutsättningar för växt- och djurarter som var vanliga i 
naturskogslandskapet håller på att försvinna. Tillgången på lämpliga substrat i form av  
grova lågor, döda/döende träd och gamla lövträd samt ett stabilt mikroklimat är 
nödvändiga förutsättningar för biologisk mångfald, särskilt för arter knutna till 
sumpskogsmiljöer. Skogsskötselåtgärder i form av slutavverkning eller gallring utgör 
för många  av kryptogamerna ett stort hot. Även avverkningar i omkringliggande  
skog är negativ eftersom uttorkningskänsliga arter inte tål förändringar i ljus- och 
vindexponering. Området behöver därför skyddas genom att det undantages från 
skogsbruk. 

Området har också ett zoologiskt skyddsvärde genom att det hyser djurarter vilka 
är beroende av gammal naturskogsartad skog. 
Området har vidare ett visst geologiskt intresse genom förekomsten av väl 
utbildade rullstensåsar. 
Genom denna reservatsbildning säkerställes naturskogar som kan utgöra 
livsmiljö för växt- och djurarter vilka i övrigt är missgynnade. Under den period 
området varit aktuellt för reservatsbildning har successivt nya fynd gjorts av 
arter, vilka indikerar att området har mycket höga naturvärden.  
 
Ändamålet med reservatet är att bevara biologisk mångfald i ett naturområde och 
däri ingående ytformer, naturskogar och våtmarker. 
Vidare skall naturskogskaraktären successivt förstärkas i delområde (i öster) med 
större påverkan av tidigare huggningar. 
Ändamålet skall nås genom att området undantages från virkesproducerande 
skogsbruk samt andra arbetsföretag  som påverkar mark och vegetation 
Detta åstadkoms genom att 
* skogsvegetationen får utvecklas fritt  
* ytformationer och naturligt inströmmande markvatten inte väsentligen 
påverkas av markanvändning 
* ytterligare studier av områdets flora och fauna läggs till grund för framtida  
skötselprogram 
* området – i den mån det inte strider mot bevarande intressena – utnyttjas för 
allmänhetens naturupplevelser. 
 
Reservatsbeslutet innebär inte direkt hinder för jakt enligt allmänt gällande 
regler. Reservatsmarken förutsättes därvid ingå som del i större jaktlig enhet. 
Inga viltvårdande  åtgärder skall dock utföras inom reservatsområdet. Vidare får 
inte skjuttorn eller motsvarande anläggningar uppföras. Inte heller skall 
skjutgator röjas. Uttransport av fälld älg (eller annat större villebråd) skall ske så 
att risken för markskador och spårbildning minimeras 
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1. Mål för skötseln 
Områdets ekosystem skall i huvudsak utvecklas fritt utifrån områdets naturliga 
förutsättningar och därvid, i första hand, utgöra livsmiljö för gransumpskogens arter. 
Kännedomen om områdets naturförhållanden skall fördjupas och dokumenteras. 
Allmänheten skall informeras om områdets särart, liksom dess typiska flora och 
fauna. 
”Kvalitetsmål”; Naturskog och biologisk mångfald på minst nuvarande nivå. 
”Skötselmål”    Anordningar för besökare skall utformas och underhållas så att 
slitage och störningar på växt- och djurliv långsiktigt ej uppstår. 
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2. Indelning i skötselområden samt skötselåtgärder 

Någon indelning i skötselområden görs inte  eftersom skogsvegetationen skall lämnas 
till fri utveckling. Vegetationens ”skogliga” egenskaper har dokumenterats i samband 
med Lantmäteriets skogsvärdering 1993 (arbetsmaterial). 

 
3. Jakt och viltvård 
Reservatsbildningen innebär inte något direkt hinder för jakt enligt allmänt gällande 
regler. Därvid förutsättes dock området ingå i större jaktlig enhet. Vidare innebär 
föreskrifterna i beslutet vissa konsekvenser, exempelvis;  

 att Viltvårdande åtgärder genom ingrepp i vegetationen inte får utföras    

 att Skjuttorn eller motsvarande anordning ej får uppföras 

 att Röjning för skjutgator ej får utföras 

Vidare skall uttransport av älg (eller annat större vilt) göras på sådant sätt att risken för 
markskador och spårbildning minimeras.    
 Allmänheten bör informeras om pågående jakt ( exempelvis på områdets Info-tavla)    

 

4.  Friluftsliv, Turism och Information      
 Endast enkla anordningar skall finnas för att underlätta allmänhetens tillträde och 
möjligheter till naturupplevelser. Slitage och andra skador skall motverkas. I 
samverkan med lokala aktörer kan även guidade visningar bli aktuella. Särskild 
överenskommelse om uppläggning av verksamheten förutsättes därvid ske med 
Naturvårdsförvaltaren.     

Följande enkla anläggningar ordnas; 
 Information om reservatet, i första hand på anslagstavla vid planerad P-plats. 
 Vandringsled med P-platsen som utgångspunkt och i sträckning som skisserats i 

karta sid 4. Leden förses med spång i känsliga terrängavsnitt. 
 Inom reservatet läggs vandringsleden i slinga så att områdets speciella 

naturförhållanden kan upplevas av besökaren. Vägvisningen skall vara tydlig. 
 Information bör också ske genom folder i Länsstyrelsens serie ” Ditt Värmland – 

Natur och Kulturlandskapet”. 
 
 
 
 
5. Tillsyn, uppföljning,dokumentation och revidering av skötselplanen 
Som tillsynsman bör anlitas lämplig ortsbo. Naturvårdsförvaltaren utformar 
anvisningar för tillsynsmannen. 
Årlig dokumentation sker av utförda åtgärder och deras effekter samt kostnader för 
och finansiering av verksamheten. 
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Förteckning över intressanta arter inom Nordsjöskogen 

Kärlväxter,      Källa  ”Skyddsklass” 

Calla palustris   Missne   FW&   

Carex disperma  Spädstarr     

Daphne mezereum  Tibast 

Epipoium aphyllum  Skogsfru  FW&  NT 

Goodyera repens  Knärot   FW&   

Listera cordata   Spindelblomster    

Polygonatum verticillatum Kransrams     

Pyrola uniflora   Ögonpyrola 

   

Lavar; 

Arthonia didyma     BOL 

Arthonia leucopellaea  Kattfotslav    S 

Bryoria furcellata  Nästlav  BOL   (S) 

Bryoria nadvornikiana  Violettgrå tagellav BOL  S 

Calicium parvum  Liten spiklav    S 

Calicium glaucellum     BOL 

Calicium lichenoides     BOL 

Calicium trabinellum     BOL 

Chaenotheca gracillima Brunpudrad nållav   S 

Chaenotheca subroscida Vitgrynig nållav   S 

Chaenothecopsis savonica    BOL 

Chaenothecopsis vainioana    BOL 

Cladonia parasitica  Dvärgbägarlav    S 

Dimerella diluta     PÅL& 

Dimerella pineti     BOL 

Hypogymnia vittata   Skuggblåslav    (S) 
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Hypocenomyce friesii     BOL 

Icmadophila ericetorum Vitmosslav  BOL  (S) 

Lecanactis abietina  Gammelgranslav FW& 

Lecidea friesii      PÅL& 

Lecidea elubans  Vedflamlav  PÅL&  S 

Leptogium saturnium  Skinnlav    S 

Lobaria pulmonaria  Lunglav    S 

Lobaria scrobiculata  Skrovellav    NT 

Loxospora elatina     BOL 

Microcalicium ahlneri  Kortskaftad ärgspik   S 

Nephroma bellum  Stuplav    S 

Nephroma laevigatum  Västlig njurlav  BOL  NT 

Nephroma parile  Bårdlav  FW&  S 

Pannaria pezizoides  Gytterlav  FW&  (S) 

Parmeliella triptophylla Korallblylav  FW&  S 

Platismatia norvegica  Norsk näverlav   VU 

Ramalina thrausta  Trådbrosklav  FW&  EN 

 

Mossor; 

Anastrophyllum hellerianum Vedtrappmossa   S 

Bazzania trilobata  Stor revmossa    S 

Cephalozia catenulata     PÅL& 

Dolichoteca turfacea      PÅL& 

Hylocomium umbratum Mörk husmossa    S 

Lophozia porphyrleuca    PÅL& 

Riccardia palmata     PÅL& 

Sphagnum quinquefarium Kantvitmossa    (S) 

Sphagnum wulfianum  Bollvitmossa    S 
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Vedsvampar; 

Asterodon ferruginosus Stjärntagging    NT 

Cystostereum murraii  Doftskinn    NT 

Gloeocystidiellum subasperisporum Gärdselskinn   DD 

Leptoporus mollis  Kötticka    S 

Perenniporia subacida  Gräddticka    NT 

Phellinus chrysoloma  Granticka  FW&  (S) 

Phellinus ferrugineofuscus Ullticka    S 

Phellinus nigrolimitatus Gränsticka    NT 

Phellinus vitticola  Vedticka  FW&  (S) 

   

  Källa: 

BOL   Björn Owe-Larsson  ( juni 1992) 

FW&  Fredrik Wilde & Sebastian Kirppu sept 2000 

PÅL&  Per-Åke Lonnfors& Bo Jansson, Björn Owe-Larsson, Björn Ehrenroth  
samt Roger Grahn (jan 1993) 

Övriga redovisade arter har noterats tidigare(1993 och tidigare), framförallt av 
Thomas Hallingbäck samt PerÅke Lonnfors 

 
  ”Skyddsklass” 
  Hotklass enl ArtDatabankens lista över rödlistade arter i Sverige, år 2000 
   
  NT  Missgynnade  (near threatened) 
  VU Sårbara  (vulnerable) 
  EN Starkt hotade ( endangered) 
 
  Indikatorer på skyddsvärd skog enl Skogsstyrelsens  ”Signalarter”, år 2000. 
  S Högt signalvärde 
  (S) Medelgott - lågt signalvärde 

 
 
 



 BILAGA  5 Dnr 231-3128-93 
 till 
 Länsstyrelsens beslut 2001-06-07 
 om bildande av  
 Naturreservatet Nordsjöskogen  
Länsstyrelsen   
  Värmland 
 
Miljöenheten  
Per Åhgren  
  

 

 

1(1)

ADMINISTRATIVA DATA 
Objektnamn   Nordsjöskogen 

Skyddsform   Naturreservat 

Areal    30 hektar 

Lägesbeskrivning  öster om Nordsjön, ca 16 km NO Ekshärad 

Karta  Topo karta 12D NO 

 Ekon karta 12D 8f 

Län    Värmland 

Kommun   Hagfors 

Församling   Ekshärad 

Fastigheter   Ö.Tönnet 1:135 och 1:152 

Kategori sakägare  Staten (gm naturvårdsfonden) resp privat  

Nyttjanderätter  - 

Reservatsförvaltare  Länsstyrelsen 

Naturgeografisk region 30a Norrlands vågiga bergkullterräng med                
mellanboreala skogsområden 

naturtyp Gransumpskog 

   Barrblandskog 

Referenser * Hallingbäck, T 1978. Översiktlig inventering av natur-
skogar i Värmlands län. Länsstyrelsen Värmland. 
Rapport nr 1978:5 

* Bohlin, J 1988. Naturvårdsinventering av Hagfors. 
Länsstyrelsen Värmland 

*Lonnfors, P-Å mfl. 1993. Artlista över hotade eller 
sällsynta arter i Nordsjöområdet. Del av remissyttr. –93 

* Wilde, F. och Kirppu, S. 2000-09-30. E-mail med 
noteringar om nya artfynd i Nordsjöskogen.  

  EU-habitat Natura 2000 9010 V. Taiga 30 hektar 
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Synpunkter från remissinstanserna samt 
Länsstyrelsens kommentarer och ställningstagande 
 
 
Skriftligt yttrande har inkommit endast från ägarna till fastigheten Ö.Tönnet 1:152, 
Gunborg Nygren och Anders Nygren.  
 
Ägarna – till Ö.Tönnet 1:152 - avstyrker reservatsbildningen med hänvisning till att 
någon överenskommelse ännu inte träffats om ekonomisk ersättning. 
 
Yttrandet; 
” Härmed avstyrker vi reservatsbildningen vid Nordsjöskogen Hagfors kommun, då ej 
någon överenskommelse uppnåts angående ekonomisk ersättning, ersättningsmark”. 
 
Länsstyrelsens kommentar; 
Frågan om ekonomisk kompensation, för de inskränkningar i markanvändningen som 
reservatsbildningen innebär, har bearbetats under lång tid. Länsstyrelsen har i denna 
fråga anlitat Lantmäteriet och senare Svefa AB, Karlstad. Åtminstone från 1994 har 
förhandlingsförsök gjorts. Ett konkret förslag till köpekontrakt förelåg redan under 
slutet av 1996. Markägarna har dock velat avvakta med ställningstagandet och drivit 
uppfattningen att ersättningsmark skall ställas till förfogande. 
Principiellt har länsstyrelsen (och naturvårdsverket) två vägar att pröva för att nå 
överenskommelse om markdispositionen. Dessa är dels markköp, dels intrångs-
ersättning ( där markägaren behåller den formella äganderätten men accepterar de 
inskränkningar som reservatsbeslutet innebär). 

Ersättningsmark som lösning på  frågan om ekonomisk kompensation vid bildande av 
naturreservat är enligt länsstyrelsens uppfattning en bra modell. För närvarande kan 
dock modellen inte regelmässigt tillämpas. 
Möjligheten att lösa ersättningsfrågan genom markbyte har endast i undantagsfall 
kunnat tillämpas. Staten disponerar inte någon särskild ”markbank” avsedd för detta 
ändamål. I vissa speciellt gynnsamma situationer har länsstyrelsen dock kunnat 
medverka i förmedling av ersättningsmark.  
I det aktuella fallet, med fastigheten Ö. Tönnet 1:152, har länsstyrelsen försökt 
tillmötesgå markägarnas önskemål om ersättningsmark. Några förslag till förmedling 
av ersättningsmark har, under årens lopp, aktualiserats men någon överenskommelse i 
frågan har ej kunnat nås. 

I yttrandet finns inga redovisade synpunkter på reservatsbildningen  som sådan eller 
reservatsförslagets utformning. Tidigare kontakter med markägarna har också tolkats 
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som att man accepterat behovet av skydd för den speciella naturmiljön och behovet av 
reservatsbildningen. Markägarna har också muntligen accepterat förslag om att P-plats 
och anslutande vandringsled skulle få iordningsställes på deras mark utanför 
( norr om) själva reservatet. 
Sedan yttrandet inkommit har telefonkontakt mellan markägaren och länsstyrelsen 
tagits. Därvid har från länsstyrelsens sida information lämnats om möjligheterna att, 
även efter ett länsstyrelsebeslut, fortsätta och slutföra förhandlingar om ekonomiskt 
kompensation.  
 
Länsstyrelsen ställningstagande; 

Yttrandet innebär inget ifrågasättande av reservatsbildningens motiv och ändamål. 
Beslut i reservatsfrågan kommer nu att tas. Sådant beslut hindrar inte att förhandlingar 
fortsätter om ekonomisk kompensation för det intrång som reservatsbildningen 
innebär. Möjlighet finns även för markägaren att i fastighetsdomstol väcka talan mot 
staten inom ett år från det att beslutet vunnit laga kraft. 

För närmare upplysningar om de fortsatta förhandlingarna hänvisas till Svefa AB, 
Lars-Håkan Håkansson, Box 346, 65108 Karlstad (tel 054-100323). 

 
 
 
 
 
 



 BILAGA 8  Dnr 231-3128-93 
 till 
 länsstyrelsens beslut        2001-06-07  
 om bildande av   
 naturreservatet Nordsjöskogen  
Länsstyrelsen   
  Värmland 
 
Miljöenheten  
  
  

 

 

1(1)

Sändlista 
Ägare till Ö. Tönnet 1:152  Kerstin  Gunborg Nygren, Ö.Tönnet, Steneby,  

68050 Ekshärad 
  -”-    Anders Nygren, Ö. Tönnet, Sonnegården, 68050 –”-  
 
  Brånbergsvägens vägsamfällighet, c/o Tomas Berggren,  

Byn Nybondgården, 68050 Ekshärad 
  Ö. Tönnets VVO, c/o Mikael Lindh, Byn Björkebo 1, 68050 Ekshärad 
  Statens Naturvårdsverk 
  Hagfors kommun 

Skogsvårdsstyrelsen, Karlstad 
  Per-Åke Lonnfors, Uvåvägen 6, 68340 Uddeholm 
  Fredrik Wilde, MILJÖ 
  Göran Wettergren, KME 
  SVEFA, Box 346, 65108 Karlstad 

 
 
efter beslut även till  
Lantmäterimyndigheten 
Boverket 
Vägverket 
PLAN 
Reservatspärmen 
Naturvårdsregistret 
Värmlands läns författningssamlingar 

  Svefa AB, Box 346, 65108 Karlstad 
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