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BESLUT 
 
Länsstyrelsen i Kopparbergs län förklarar med stöd av 7 § na- 
turvårdslagen (1964:822, omtryckt 1991:641) ett område, som av- 
gränsas med innerkanten av en kraftigt streckad linje på bifo- 
gade kartor (bilaga 2-5) som naturreservat. När detta beslut  
vunnit laga kraft upphör länsstyrelsens tidigare beslut den  
18 december 1991 rörande det interimistiska naturreservatet  
Hälla. 
 
Naturreservatets namn skall vara naturreservatet Hälla. 
 
Ändamålet med reservatet skall vara att bevara en älvsträcka av 
mycket högt kvartärgeologiskt värde, som tillsammans med holmar 
och strandområden bildar vatten-, skogs- och ängsbiotoper för 
ett ovanligt rikt växt- och djurliv. 
 
Ändamålet är vidare att bevara områdets intryck av orördhet, 
skönhet samt stora förutsättningar för allmänhetens frilufts- 
liv. 
 
Skogen i området skall få utvecklas fritt mot naturskog. Undan- 
tag är vissa kulturpåverkade marker där före detta ängsmarker 
återskapas genom avverkning och röjning. 
 
För området skall gälla de föreskrifter enligt 8-10 §§ natur- 
vårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen (1976:484 omtryckt 
1987:939, 9 § därefter ändrad 1991:1165) vilka anges nedan 
 
A. FÖRESKRIFTER MED STÖD AV 8 § NATURVÅRDSLAGEN OM INSKRÄNK- 
   NINGAR I RÄTTEN ATT FÖRFOGA ÖVER FASTIGHETEN INOM RESERVATET 
 
Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att 
 



1.  uppföra helt ny byggnad eller anläggning 
2.  uppföra radiomast eller anlägga luft eller markledning 
3.  bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets 
    topografi, yt- eller dräneringsförhållanden genom att dika, 
    muddra, gräva, spränga, borra, eller utfylla. Detta hindrar 
    inte underhåll och övriga åtgärder för bibehållande av be- 
    fintlig bilväg 
4.  skogsodla åker eller betesmark eller nedlagd åker eller be- 
    tesmark 
5.  använda motorbåt eller annan motordriven farkost på vattnet 
6.  skogsgödsla eller använda kemiska eller biologiska bekämp- 
    ningsmedel 
7.  skada träd genom borttagande av näver 
8.  avverka skog eller utföra annan skogsvårdande åtgärd annat 
    än enligt bifogad skötselplan 
9.  anlägga vattenkraftverk eller utföra vattenreglering eller 
    vattenöverföring 
 
Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att 
 
10. framföra motordrivet fordon i terräng med undantag av tran- 
    sporter i samband med reservatets skötsel samt transport av 
    fälld älg 
11. riva byggnad. 
 
Föreskrifterna under A utgör inte hinder för de åtgärder som  
behövs för att tillgodose ändamålet med reservatet och som är 
angivna under B och D nedan. 
 
Punkt A6 innebär att bestämmelserna i 20 § skogsvårdslagen om 
bekämpning av skadeinsekter ej skall gälla inom naturreserva- 
tet.  
Uppkommer insektsskador på skog utanför naturreservatet som  
följd av att - i enlighet med reservatsföreskrifterna - åtgär- 
der för att förebygga eller bekämpa insektsspridning inte vid- 
tagits inom reservatet, bedöms frågan om ersättning härför en- 
ligt skadeståndsrättsliga regler. Vid exceptionella insekts- 
skador på omkringliggande skog förbinder sig länsstyrelsen att 
överväga att vidta bekämpningsåtgärder även inom reservatet. 
 
B. FÖRESKRIFTER MED STÖD AV 9 § NATURVÅRDSLAGEN ANGÅENDE MARK- 
   ÄGARES OCH ANNAN SAKÄGARES SKYLDIGHET ATT TÅLA  VISST IN- 
   TRÅNG 
 
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förplik- 
tigas tåla att följande anordningar utförs och åtgärder vidtas 
för att tillgodose ändamålet med reservatet, nämligen 
 
1. utmärkning av och upplysning om reservatet 
2. utförande och underhåll av anläggningar och anordningar för 



   allmänhetens friluftsliv, nämligen parkeringsplatser, ser- 
   vicebyggnader, toaletter, stigar, rastplatser och gångbroar 
   enligt bifogad skötselplan mot att skälig ersättning för 
   skada och intrång utgår till markägaren 
3. anordnande av stängselgenomgångar 
4. röjning, gallring och avverkning samt slåtter så som närmare 
   anges i bifogad skötselplan. Avverkat virke uppläggs för  
   markägaren 
5. skötsel av betesmarker innefattande betesdrift, uppsättande 
   och underhåll av stängsel och vattningsanordningar. 
 
C. FÖRESKRIFTER MED STÖD AV 10 § NATURVÅRDSLAGEN OM VAD ALLMÄN- 
   HETEN HAR ATT IAKTTAGA INOM RESERVATET 
 
Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att 
 
1. göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål 
2. skada träd eller buskar eller gräva upp växter eller ta bort 
   mossa eller lav 
3. framföra motordrivet fordon i terrängen. Ägare eller nytt- 
   jare av fritidshusen öster om Hälla gård får från närmaste 
   väg framföra terrängskoter på snötäckt mark till och från  
   fritidshuset 
4. fånga eller insamla djur förutom fiskar 
5. ställa upp fordon annat än på särskilt anvisade platser 
6. använda motorbåt eller annan motordriven farkost på vattnet. 
 
D. FÖRESKRIFTER MED STÖD AV 9 § NATURVÅRDSFÖRORDNINGEN RÖRANDE 
   NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN AV RESERVATET M.M. 
 
1. Länsstyrelsen fastställer de föreskrifter om naturvårdsför- 
   valtningen m.m. som framgår av skötselplanen, bilaga 7. 
2. Naturvårdsförvaltare skall vara länsstyrelsen i Kopparbergs 
   län. 
 
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 
 
I samband med planer på vattenkraftutbyggnad och dammanläggning 
vid Hälla inventerades området som en del av den s k Sehlstedt- 
ska utredningen, SOU 1974:22. Svenska naturskyddsföreningen 
väckte 1977 frågan om att Hällaområdet borde skyddas som natur- 
reservat. En naturvårdsinventering företogs 1977 och publicera- 
des i länsstyrelsens rapport 1978:5. 
 
1987 kom bestämmelserna i lagen om hushållning med naturresur- 
ser m.m. (SFS 1987:247) som skyddar denna del av Västerdalälven 
från vattenkraftsutbyggnad. Görälven-Västerdalälven klassades 
som riksintresse för naturvård och friluftsliv genom natur- 
vårdsverkets beslut 1988. 
 



Som en följd av avverkningsanmälningar i området beslutade 
länsstyrelsen den 29 december 1988 om förordnande enligt 11 § 
naturvårdslagen, så kallat interimistiskt naturreservat. Be- 
slutet överklagades av markägare. I regeringsbeslut den 18  
januari 1990 avslogs överklagandena. Regeringen fastslog sam- 
tidigt att det interimistiska förordnandet skulle gälla för ett 
något mindre område än det ursprungliga. 
 
Länsstyrelsen utarbetade under våren 1989 ett förslag till na- 
turreservatsbeslut samt skötselplan för området. Med hänsyn  
till bland annat erhållna remissyttranden omarbetades förslagen 
hösten 1991 och skickades åter på remiss till markägare och  
myndigheter. 
 
Den 18 december 1991 beslutade länsstyrelsen om en förlängning 
av det interimistiska förordnandet. 
 
Förhandlingar mellan markägarna och staten resulterade i att  
avtal om intrångsersättning tecknades. I januari 1993 hade av- 
tal tecknats med samtliga sakägare utom två. 
 
MOTIVERING TILL BESLUTET 
 
Området är geovetenskapligt intressant främst genom det ovan- 
liga flätflodsystemet. Det är botaniska och växtgeografiskt in- 
tressant genom den för trakten ovanligt rika växtligheten med  
nordliga och sydliga florainslag. Området är limnologiskt in- 
tressant på grund av en variation av fors-, ström- och lugnvat- 
ten och som biotop för flodpärlmusslan. Området är naturskönt  
och har stor betydelse för fritidsfiske, canoting och annat  
friluftsliv. 
 
Det är angeläget att bevara områdets natursköna karaktär och 
tilltalande landskapsbild. Det bör därför förklaras som natur- 
reservat. 
 
En närmare beskrivning av området ges i bifogad skötselplan. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen. I beslutet  
deltog landshövding Gunnar Björk jämte ledamöterna Börje  
Andersson, Sune Björklöf, Ulf Elgemyr, Göran Engström, Lennart 
Fremling, Lars-Ove Hagberg, Kenneth Johansson, Eva,Kungsmark,  
Bengt Nylund, Margareta Rud, Lillemor Rudholm, Bengt-Ola  
Ryttar, Lennart Sacrédeus och Nicke Welin-Berger. 
 
Ledamot Bengt-Ola Ryttar yrkar avslag på föredragandens förslag 
till beslut med motiveringen att området kan behövas tas i an- 
språk vid en eventuell kommande ytterligare utbyggnad av vat- 
tenkraften i Västerdalälven. 
 



I den slutliga handläggningen deltog även länsråd Leif  
Svensson, förste länsassessor Stig Holback, avdelningsdirektör 
Nils Jonsson, bitr miljövårdsdirektör Björn Risinger, tf läns- 
arkitekt Leif Wikström och förste byråsekreterare Jan Larspers, 
föredragande. 
 
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, blankett 2:1. 
 
 
 
Gunnar Björk 
 
 
 
   Jan Larspers 
 
Bilagor: 
1.   Översiktskarta 
2-5. Beslutskarta 
6.   Markägarförteckning (medföljer ej) 
7.   Skötselplan 
8.   Registeruppgifter 
9.   Hur man överklagar, blankett 2:1 
 
******************************** 
 
LÄNSSTYRELSEN DALARNA    Bilaga 7 
Miljövårdsenheten 
 
SKÖTSELPLAN FÖR HÄLLA NATURRESERVAT, MALUNGS KOMMUN 
 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
FÖRORD 
 
I        ALLMÄN BESKRIVNING 
 
1        Administrativa data 
 
2        Grunden för beslutet samt föreskrifter 
 
3        Översiktlig beskrivning av befintliga förhållanden 
3.1      Natur- och kulturhistoriska förhållanden 
3.2      Nuvarande markanvändning 
3.3      Tillgänglighet 
3.4      Slitage- och störningskänslighet 
3.5      Källuppgifter 
 
II       PLANDEL 
 



1        Disposition och skötsel av mark och vatten 
1.1      Övergripande mål 
1.2      Generella riktlinjer och åtgärder 
1.2.1    Hävd av skogsområde 
1.2.2    Vattendrag 
1.2.3    Jakt och fiske 
1.2.4    Skogsbrand 
1.2.5    Utmärkning av reservatets gräns 
1.2.6    Tillsyn 
1.3      Behandling av skötselområden 
 
2        Anordningar för rekreation och friluftsliv 
2.1      Övergripande mål 
2.2      Riktlinjer och åtgärder 
2.2.1    Rastplatser, parkeringar, information 
2.2.2    Leder, broar och vägvisare 
2.3      Renhållning 
 
3        Finansiering av naturvårdsförvaltningen 
 
Översiktskarta (länskarta) 
Skötselplankartor 1-5 
 
-------- 
 
LÄNSSTYRELSEN DALARNA 
Miljövårdsenheten 
 
FÖRORD 
Föreliggande förslag till skötselplan har upprättats av Jan 
Larspers på länsstyrelsens miljövårdsenhet i Falun. Till grund 
till skötselplanen ligger fältundersökningar hösten 1988 samt 
tidigare utförda naturvårdsinventeringar. 
 
Skötselplanen är av detaljerad typ. 
 
-------- 
 
LÄNSSTYRELSEN DALARNA 
Miljövårdsenheten 
 
SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET HÄLLA, MALUNGS KOMMUN 
 
I        ALLMÄN BESKRIVNING 
 
1        ADMINISTRATIVA DATA 
         (Se förslag till reservatsbeslut.) 
 
2        GRUNDEN FÖR BESLUTET SAMT FÖRESKRIFTER 
         (Se förslag till reservatsbeslut.) 



 
3        ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 
 
3.1      Natur- och kulturhistoriska förhållanden 
Hälla naturreservat omfattar en del av Västerdalälven från  
Fulunäs och ca 7 km söderut. Strandpartierna utgörs av ängsmar- 
ker, myrar, tallhedar, tät granskog, lövskog och marker med  
lövängskaraktär. Om man lägger till Uvbergets klippbranter och 
älvens växling mellan fors och strömmande vatten framträder  
bilden av ett område med stor variation av naturtyper. 
Växtligheten är särskilt artrik. Flera arter i Västerdalarna  
har sin nordgräns här, exempelvis skogsklockan. Hällaområdet är 
också den sydligaste utposten för många arter, däribland fjäll- 
kåpan. 
Ett trettiotal holmar ingår i området varav de största är ca 7 
ha. Tidigare har holmarna nyttjats för bete och slåtter. Här är 
lövinslaget mycket stort. På några av holmarna kan man konsta- 
tera talrika sår på träden efter nävertäkt. En del öppen mark 
finns kvar främst på Krappön. 
Inom området finns två före detta jordbruksgårdar, Hälla och 
Färdsjöstaden. Boningshusen är nedrivna men tre ladubyggnader 
återstår. Vid Färdsjöstaden mynnar vattendraget Färdsjövallen 
ut i Västerdalälven. Några hundra meter uppströms vattendraget 
låg tidigare en vattendriven såg med tillhörande jord- och  
stendamm. Dammen är numera raserad. Endast dammkrönen på ömse 
sidor om Färdsjövallen och resterna av en timmerränna återstår. 
Västerdalälven har haft stor betydelse som flottled. I början 
av 1900-talet utfördes schakt och rensningsarbeten i älven. 
Spår av denna verksamhet finns kvar i form av sten och grusval- 
lar. Vid några platser har grusvallarna bildat landbryggor mel- 
lan strand och holme. 
 
3.2      Nuvarande markanvändning 
När det gäller skogsmarken inom området har relativt litet  
skogsavverkning skett under senare tid. Endast vid 3-4 platser 
finns mindre hyggen. 
Merparten av slåtter- och betesmarkerna på holmar och strandom- 
råden är sedan länge tagna ur bruk. Marker vid Hälla gård och 
Myckelån nyttjas dock fortfarande till kreatursbete. 
Älvsträckan är en del av Transtrands fiskevårdsförenings kort- 
fiskeområde. Strömfisket som bedrivs har medfört att det finns 
upptrampade stigar längs stränderna. Kanotister som färdas på 
älven gör ofta strandhugg på holmarna. Trots ett relativt bety- 
dande friluftsliv i området är nedskräpningen påfallande liten. 
 
3.3      Tillgänglighet 
Vid Fulunäs tangerar väg 297 områdets nordöstra del. Här finns 
också en rastplats för vägfarande. De västra strandområdena kan 
nås via skogsbilvägar. Holmarna är endast tillgängliga med  
hjälp av båt eller kanot. 



 
3.4      Slitage och störningskänslighet 
Hällaområdets höga naturvärden är troligtvis lite kända bland  
en bred allmänhet. En reservatsbildning skulle öka antalet be- 
sökanden. Eftersom området är relativt vidsträckt torde ett 
ökat besökstryck inte inverka menligt på flora och fauna. 
 
3.5      Källuppgifter 
Till grund för planutformningen ligger fältundersökningar under 
hösten 1988, samt nedanstående källuppgifter. 
Sjörs, H. Rapport om växtvärden och dess miljö i Hällaområdet. 
          Växtbiologiska institutionen, Uppsala 1973. 
Lövgren, B och Rönning, G. Rapport om djurlivet i Hällaområdet. 
          Bilaga till SNV PM 452. 
Lundin, J. Naturvårdsinventering av Hällaområdet. Länsstyrelsen 
          i Kopparbergs län. N 1978:5. 
 
II       PLANDEL 
 
1        DISPOSITION OCH SKÖTSEL AV MARK OCH VATTEN 
 
1.1      Övergripande mål 
Det övergripande målet skall vara att bevara ängsmarker och  
lövängar i området så intakta som möjligt. De omgivande skogs- 
områdena skall utvecklas fritt mot naturskog. 
Som vattenmiljö för ädelfisk och reproduktionsområde för flod- 
pärlmusslan eftersträvas en hög vattenkvalite i älven. 
 
1.2      Generella riktlinjer och åtgärder 
 
1.2.1    Hävd av skogsområde 
Skogen i de områden som inte innefattas av skötselområde I-V 
skall utvecklas fritt mot naturskog. Ingen avverkning får så- 
ledes ske. Om de ekonomiska förutsättningarna finns för utvid- 
gade skötselåtgärder i naturreservatet kan ytterligare skötsel- 
områden tillskapas. En kompletterande inventering bör därvidlag 
utvisa behov och lämpliga åtgärder. Åtgärderna får utföras av 
naturvårdsförvaltaren eller, efter samråd med naturvårdsförval- 
taren, av markägaren. 
 
1.2.2    Vattendrag 
Målsättningen är att bevara vattendragen utan ingrepp. 
 
1.2.3    Jakt och fiske 
Jakt och fiske skall fortsättningsvis kunna bedrivas. 
 
1.2.4    Skogsbrand 
Om skogsbrand uppkommer skall normala skogsbrandsbekämpningsåt- 
gärder vidtas. 
 



1.2.5    Utmärkning av reservatets gräns 
Utmärkning av reservatets gräns skall utföras enligt svensk 
standard (SIS 031522). 
 
1.2.6    Tillsyn 
Förvaltarens tid för tillsyn beräknas omfatta 5 dagsverken/år. 
 
1.3      Behandling av skötselområden I-V 
 
Skötselområde I (4 ha) 
Beskrivning: Området består av strandremsan mellan väg 297 och 
älven. En mindre befintlig rastplats är utrustad med informa- 
tionstavla, eldplats och slogbod. Området sydost om rastplatsen 
består av hyggesmark med en del bevarade större träd främst  
björk. Utsikt mot älven nedanför och fjällen i bakgrunden. 
Mål: Rastplatsen bör utökas mot sydost för att tillskapa ut- 
rymme för flera fordon. Informationsplats för reservatet i sin  
helhet. 
Gångförbindelse till västra stranden önskvärd. 
Iståndsättningsåtgärder: På sikt anlägges en större rastplats. 
Underhållsåtgärder: Utsiktsröjning vart femte år. 
 
Skötselområde II (3 ha) 
Beskrivning: Området är beläget vid den före detta boningsplat- 
sen, Färdsjöstaden, på den västra sidan om älven. Runt befint- 
lig lada och jordkällare finns en del öppen ängsmark. Ned mot 
älven har ängarna växt igen. 
Mål: Genom avverkning och röjning återskapa en del av ängsmar- 
ken. Övrig skog skall utvecklas fritt mot naturskog. 
Iståndsättningsåtgärder: Avverkning av barrträd på före detta 
ängsmark. Försiktig gallring och röjning av lövbestånden. 
Underhållsåtgärder: Återkommande röjning av barrträdsföryngring 
och lövsly vart 5:e år. 
 
Skötselområde III (7 ha) 
Beskrivning: Området är beläget vid Hälla gård på den västra 
sidan om älven. Två byggnader (lador) i timmer finns kvar av 
gården. I södra delen ligger en rastplats för kanotister med 
slogbod, eldplats och toaletter. En stor del av markerna är  
öppna. Fårbete förekommer. 
Mål: Bibehålla den öppna ängsmarken. 
Iståndsättningsåtgärder: Gallring av lövbestånden. 
Underhållsåtgärder: Återkommande röjning av barrträdsföryngring 
och lövsly vart 5:e år. Fortsatt bete önskvärt. 
Övrigt: Reservatsbeslutet hindrar inte upplåtelse av båtplatser 
och bilplatser för fritidsfastigheterna öster om älven. 
 
Skötselområde IV (5 ha) 
Beskrivning: Området utgörs av Krappön som till stora delar be- 
står av lövängar och öppen mark. En lada i timmer finns på ön. 



Mål: Bevara ängsmarken. 
Iståndsättningsåtgärder: Avverkning av mindre barrträd. Gall- 
ring och röjning av lövbestånden. 
Underhållsåtgärder: Återkommande röjning av lövsly och barr- 
trädsföryngring vart 5:e år. Slåtter önskvärd. 
 
Skötselområde V (24 ha) 
Beskrivning: Området består till stor del av öppen ängsmark. 
På Myckelön finns en större lada. Myckelön är skild från fasta 
land genom ett dike. Marken betas av hästar. 
Mål: Bevara den öppna ängsmarken. 
Underhållsåtgärder: Fortsatt kreatursbete önskvärt. 
 
2        ANORDNINGAR FÖR REKREATION OCH FRILUFTSLIV 
 
2.1      Övergripande mål 
Ändamålet med reservatet är bland annat att nyttja det för fri- 
luftslivet. Områdets största värden för friluftslivet är knutet 
till fiske, kanoting samt generellt ge besökaren berikande  
skönhetsupplevelser. 
 
2.2      Riktlinjer och åtgärder 
 
2.2.1    Rastplatser, parkeringar, information 
Beskrivning: En rastplats för vägtrafikanter finns vid väg 297 
(se skötselområde I). En rastplats för kanotister är belägen 
söder om Hälla gård. För att undvika för mycket biltrafik vid 
Hälla gård bör vägen stängas av med låsbar vägbom. Information 
om reservatet i sin helhet (större informationstavlor) samt lo- 
kal information (mindre informationstavlor) är behövlig. 
Åtgärder: Större informationstavlor uppsättes vid reservatets 
södra infart samt vid rastplatsen, väg 297. Mindre tavlor upp- 
sättes vid Färdsjöstaden och Hälla gård. En mindre parkering- 
anlägges i anslutning till informationen vid södra infarten  
(väster om Myckelön) och vid vägbom söder om Hälla gård. 
 
2.2.2    Leder, broar och vägvisare 
Beskrivning: Längs den västra älvstranden går en tydlig stig 
från Färdsjöstaden norrut mot Storholmen. Den är markerad på 
ekonomiska kartan. Längs älvsträckan i övrigt finns bitvis upp- 
trampade stigar. Ingen markering av stigarna bör ske eftersom 
de befintliga och de som bildas i framtiden kommer att sträcka 
sig längs älven och är på så vis lätta att följa. Vägvisare bör 
dock uppsättas där exempelvis stigar börjar eller korsar annan 
stig. 
Där vattendraget Färdsjövallen mynnar ut i älven finns ett vad- 
ställe över vattendraget. En gångbroförbindelse över älven vid 
Fulunäs skulle göra den västra sidan av Västerdalälven och den 
södra sidan av Görälven mera tillgänglig för fiskare och vand- 
rare. 



Åtgärder: Vägvisare av trä uppsättes efter behov. Flatstenar 
läggs ut i vadstället över Färdsjövallen. På sikt bör gångför- 
bindelse anordnas över älven. 
 
2.3      Renhållning 
Den befintliga rastplatsen vid Fulunäs sköts av Malungs kommun 
på uppdrag av Vägverket. Rastplatsen vid Hälla underhålls av 
Malungs kommun. För övrigt beräknas inte friluftsutnyttjandet 
föra med sig något ytterligare behov av renhållning. Om en 
större rastplats vid Fulunäs kommer till stånd, måste ett sär- 
skilt avtal upprättas för skötsel och renhållning. 
 
3        FINANSIERING AV NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN 
 
Allmänt 
Kostnaderna som redovisas bygger på uppskattningar och på 1992 
års prisnivå. Dagsverkskostnaden 1 500 kronor avser, lönekost- 
nader, kostnad för arbetsledning, utrustning och hyror. 
Tillsyn och sophämtning vid de två befintliga rastplatserna be- 
kostas av Malungs kommun. 
Sammanlagt utgör nedanstående uppskattade engångskostnader till 
1,1 miljoner kronor. Engångsåtgärderna bör kunna genomföras  
etappvis och på sikt med statliga beredskapsmedel. Utökad rast- 
plats vid Fulunäs med gångbroar över älven har lägre angelägen- 
hetsgrad än övriga åtgärder. 
De årliga tillsyns- och underhållskostnaderna uppgår till  
27 000 kronor, vilka belastar anslaget "vård av naturreservat 
m.m.". 
 
Hävd av ängsmark 
Engångsåtgärder: Avverkning, gallring och röjning beräknas för 
ett område av 4 ha, 
70 dagsverken á 1 500:- = 105 000 kronor. 
Återkommande underhåll: Röjning av barrträdsföryngring och löv- 
sly vart 5:e år. I genomsnitt per år,  
12 dagsverken á 1 500:- = 18 000 kronor. 
Eventuell djurhållning inom området antages vara kostnadsfri 
och utan avgift. 
 
Vägar, parkeringar 
Delkostnader för underhåll av tillfartsväg och vägar inom områ- 
det. I genomsnitt 3 000 kronor per år. 
 
Vägbom och parkering söder om Hälla gård och vid väg väster om 
Myckelön. 
Engångsåtgärder: 30 000 kronor. 
 
Information och skyltning 
Informationstavlor, 2 större och 4 mindre, 10 st vägvisare av 
trä. 



Engångsåtgärder: 5 dagsverken á 1 500:- = 7 500 kronor. Mate- 
rialkostnader 20 000 kronor. 
 
Större rastplats vid Fulunäs samt gångbroar över älven. 
Totalkostnad för rastplats     350 000 kronor. 
Totalkostnad för två hängbroar 600 000 kronor. 
 
Gränsmarkering 
Utmärkning av reservatsgränser skall utföras enligt svensk  
standard (SIS 031522). 
Engångsåtgärder: 50 dagsverken á 1 500:- = 75 000 kronor. 
Utmätning, material 70 000 kronor. 
 
Tillsyn 
Årlig tillsyn: 4 dagsverken á 1 500:- = 6 000 kronor. 
 
********************************* 
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   REGISTERUPPGIFTER 
 
UPPGIFTER OM NATURRESERVATET HÄLLA 
 
Namn   Naturreservatet Hälla 
Kommun   Malung 
Socken   Transtrand 
Läge   Västerdalälven söder om Fulunäs 
Kartblad  Ekonomiska kartbladet 14D 9b, 15D 0a 
   och 15D 0b 
Gräns   Innerkanten av den kraftigt streckade 
   linjen enligt beslutskartorna 
Fastighet  Enligt särskild förteckning 
Naturvårdsförvaltare Länsstyrelsen 
Markägare  Korsnäs AB, Transtrands jordägande 
   sockenmän, STORA AB, Malungs kommun, 
   Lantbruksnämnden, kyrkan samt privata 
   markägare 
Area   ca 350 ha, varav ca 80 ha vatten 
Naturtyper  80 ha vatten, 20 ha ängsmark, 10 ha 
   kärr och myr, 10 ha lövskog, 10 ha 
   blandskog och 220 ha barrskog 
Landskapstyp  Älvsträcka med flätflodbildning 
Naturgeografisk region Nr 30 a, Norrlands vågiga bergkull- 
   terräng med mellanboreala skogsområden 
Skyddsmotiv  Kvartärgeologiska, botaniska, zoolo- 
   giska, limnologiska, landskapsbild, 
   friluftsliv 
Skyddsföreskrifter Indispensabla, totala A1-09 



   Indispensabla, partiella -  
   Dispensabla, A10-11 
Skyddsföreskrifter, 
produktiv skogsmark A6, A8 
Skyddsföreskrifter, 
jakt   - 
Befintliga anläggn. Två rastplatser 
Planerade anläggn. Utökad rastplats och parkering 
Skötselplan  Föreskrifter under D 
Inventeringar  Sjörs, H. Rapport om växtvärden och  
   dess miljö i Hällaområdet. Växtbiolo- 
   giska institutionen, Uppsala 1973. 
   Lövgren, B och Rönning, G. Rapport om 
   djurlivet i Hällaområdet. Bilaga till 
   SNV PM 452. 
   Lundin, J. Naturvårdsinventering av  
   Hällaområdet. Länsstyrelsen i Koppar- 
   bergs län. N 1978:5. 


