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*********************************
UTSLAG 1933-10-30
E.D.N:o 5-221-1932 (2085)
LÄNSSTYRELSENS I KOPPARBERGS LÄN UTSLAG ang sökt fridlysning
såsom naturminnesmärke av nedannämnda naturföremål; Givet,
Falun i landskansliet den 30 oktober 1933.
Uti en den 8 december 1932 hit inkommen ansökning har Dalarnas Fornminnes- och Hembygds-Förbund anhållit om fridlysning
såsom naturminnesmärke, enligt lagen angående naturminnesmärkens fredande den 25 juni 1909 av högsta toppen av Hästbergs
Klack, utgörande ett cirkelformigt område med 30 meters diameter och belägen å lägenheten "Hästbergs Klack N:o 1" i Grangärde socken.
I anledning av berörda ansökning, varå markägaren tecknat
skriftligt medgivande till fridlysningen, har Länsstyrelsen
genom kungörelse, som varit intagen i länskungörelserna och
i ortstidning samt blivit uppläst i Grangärde sockens kyrka,
förelagt den, som emot ansökningen hade något att erinra, att
senast inom två månader från kungörelsens datum sådant hos
Länsstyrelsen anmäla, utan att likväl inom förelagd tid dylik
anmälan härstädes gjorts.
Kungl. Vetenskapsakademien har uti infordrat yttrande tillstyrkt bifall till ansökningen samt vid handlingarna fogat av
distriktslantmätaren Mats Broström år 1933 upprättad karta,
där det till fridlysning avsedda området utmärkts med en röd
linje.
Sökanden har därefter inkommit med bevis, att ifrågavarande
område utmärkts med anslagstavlor.
_______________
LÄNSSTYRELSEN finner, med stöd av 6 § i lag angående naturminnesmärkens fredande den 25 juni 1909, skäligt förklara det
ifrågavarande å kartan med röd linje utmärkta området för
fridlyst naturminnesmärke, i följd varav härigenom meddelas
förbud vid laga påföljd mot allt slags skadegörelse eller
åverkan inom ifrågavarande område.
Talan mot förestående utslag föres hos Konungen genom besvär,
vilka antingen ingivas eller på klagandens äventyr insändas
till Kungl. Jordbruksdepartementet, därvid bör iakttagas att

besvären inkomma till departementet, om enskild part är klagande, sist före klockan tolv å trettionde dagen och, om klagan föres av menighet, före klockan tolv å fyrtiofemte dagen
efter av utslaget erhållen del, delgivningsdagen oräknad.
År och dag som ovan.
*********************************
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Ekonomisk plan
----------------------SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET HÄSTBERGS KLACK
(Riks reg.nr 80)
Följande skötselplan över naturreservatet Hästbergs klack i
Ludvika kommun är upprättad i oktober 1976 av Skogsvårdsstyrelsen i Kopparbergs län på grundval av inventering och
åtgärdsförslag som utförts. Planen består av tre delar - en
allmän del, en dispositions- och skötselplan för mark samt
en dispositions- och åtgärdsplan för friluftsanordningar.
Skötseldelen är upprättad för en tid av 10 år, varefter en
revidering bör ske.
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ALLMÄN BESKRIVNING AV NATURRESERVATET JÄMTE FÖRESKRIFTER

1.1

Allmän beskrivning

1.1.1
Avsatt år:
Areal:
Kommun:
Läge:

Gränser:
Syfte:

Fastighet:
Förvaltare:

Data
1933
1,5 ha
Ludvika kommun
Ca 9,5 km NO om Grangärde kyrka
Topografisk karta: 12F Ludvika NV
Ekonomisk karta: 12F 8b
Se karta bilaga 3
Att bevara en bergsklack med en storslagen utsikt samt att bevara de i
berget inhuggna ristningarna
Saxhyttan 4:90
Skogsvårdsstyrelsen i Kopparbergs län

1.1.2
Naturförhållanden
Hästbergs klack är med sin höjd av 418,7 m.ö.h en vida känd
utsiktspunkt med stor och fri utsikt över Grangärdebygden.
Själva klacken är omgiven av gamla slogmarker med en för
trakten ovanligt rik växtlighet. De nakna hällarna bär talrika
inhuggna gamla årtal och initialer.
Kungl. Vetenskapsakademiens Naturskyddskommitté skrev 1933
efter ett besök:
"Särskilt intressant är området ur geografisk synpunkt, då
det erbjuder en synnerligen vacker och typisk utsiktspunkt
över Västerbergslagen. Redan denna omständighet måste anses
utgöra tillräcklig motivering för fridlysning. Toppen är
vidare ett instruktiv exempel på leptitformations utbildning
i trakten och visar leptit och äldre grönsten, båda genomsatta av gångar av yngre grönsten. Dessutom är toppen vackert
glacialskulpterad. Det måste av dessa skäl anses vara betydelsefullt att bergspartiet ifråga ges det skydd mot åverkan, som
en fridlysning innebär."
1.1.3
Kommunikationer
Bilväg sträcker sig fram till Grangärdes Hästberg, där en
parkeringsplats är iordningställd. Från denna går sedan en
markerad stig upp till reservatet.
1.1.4
Serviceanordningar
Bänkar finns utsatta utefter stigen och uppe på själva toppen.
1.1.5
Föreskrifter
Inom reservatet råder förbud mot all slags skadegörelse eller
åverkan.
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DISPOSITIONS- OCH SKÖTSELPLAN

2.1

Allmän målsättning

Den allmänna målsättningen med reservatets skötsel skall vara
att bibehålla den storslagna utsikten över Västerbergslagen
samt de i berget inhuggna ristningarna.
2.2
Detaljbeskrivning och detaljåtgärder
Beskrivning och karta har indelats i skötselområden. Varje
sådant område har beskrivits med ledning av inventering varjämte angivits målsättning för skötsel samt åtgärder av
engångs- och underhållskaraktär. Planen gäller för en 10 årsperiod.
Sköselområde 1
Beskrivning:
Området utgöres av högsta toppen av Hästbergs klack och består
till största delen av nakna hällar och lågvuxen vegetation.
Målsättning:
Att bevara utsikten och de i berget inhuggna ristningarna.
Åtgärder
Engångsåtgärd: Underhållsåtgärd:
Årlig städning samt vid behov röjning av skott.
Skötselområde 2
Beskrivning:
Området omkring den kala toppen domineras av gles blandskog,
huvudsakligen gran och björk. Strödda över området finns
vidare enstaka exemplar av asp, rönn och ek samt låga enbuskar speciellt i närheten av skötselområde 1.
Målsättning:
Att bibehålla utsikten och en tilltalande landskapsbild.
Åtgärder
Engångsåtgärd: Underhållsåtgärd:
Röjning och gallring bör utföras vid behov. Ingreppet skall
utföras så att risken för stormfällning minimeras. Lövträd
bör prioriteras.
3

PLAN FÖR ANLÄGGNING, DISPOSITION OCH SKÖTSEL AV
ANORDNINGAR FÖR REKREATION OCH FRILUFTSLIV

3.1
Allmänt
Planen har upprättats på basis av för naturreservatet angivet
syfte samt med hänsynstagande till de natur- och landskapsvärden, som klarlagts genom inventeringar.
3.2

Information

3.2.1
Information om reservatet bör delges allmänheten
genom att beskrivning av reservatet införes i Ludvika kommuns
turistbroschyrer.
3.2.2
Vägvisare enligt svensk standard bör sättas upp vid
vägen mellan Tuna-Hästberg och Nyhammar.
3.2.3
Informationsskyltar enligt svensk standard och naturvårdsverkets rekommendationer bör sättas upp dels vid parkeringen och dels uppe på högsta toppen.
3.3

Övrigt

3.3.1
Markering av reservatets yttergränser skall ske enligt
svensk standard och naturvårdsverkets rekommendationer.
3.3.2
Stigen från parkeringsplatsen skall årligen städas.
Vid behov skall märkningen förbättras och röjning utföras.

