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MALUNGS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
 
BESLUT: 1993-12-07 
DNR: 1993.685/265 
Ks § 279 
Au § 470 
 
NATURRESERVATET VASALOPPSSPÅRET 
 
En arbetsgrupp bestående av representanter för Malungs, Älvda- 
lens och Mora kommuner samt representanter för Vasaloppet, har 
sedan januari 1991 verkat för att ge Vasaloppsspåret ett perma- 
nent skydd för spårsträckningen. 
 
I avvaktan på naturreservatets bildande och av särskilda skäl 
beslöt kommunstyrelsen 1993-02-23, § 50 om tillfälligt förbud 
enligt 11 § naturvårdslagen för Vasaloppsspårets sträckning 
inom Malungs kommun att gälla tills vidare, dock längst t.o.m 
1994-02-22. 
 
Förslag föreligger från arbetsgruppen att respektive kommun be- 
slutar om naturreservat enligt bilaga KA.93.251. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar, vad gäl- 
ler område inom Malungs kommun, 
 
att med stöd av 7 § naturvårdslagen (1964:822, omtryckt 1991: 
878) förklara att område enligt till ärendet hörande handlingar 
skall utgöra naturreservat med namnet "Naturreservatet Vasa- 
loppsspåret". 
 
Området bör, av skäl som redovisas i reservatsbeskrivningen, 



skyddas på grund av dess betydelse för friluftslivet. 
 
Ändamålet med reservatet skall vara att: 
 
- behålla och vårda området som en förutsättning för ett genom- 
  förande av de årliga Vasaloppsarrangemangen 
- hålla skidspåret tillgängligt för allmänheten under skid- 
  säsongen 
- informera om områdets natur-, kultur- och friluftsvärden 
- skydda spårsträckningen från åtgärder som kan skada värdena 
  för friluftslivet och tävlingsarrangemanget. 
 
Handlingar i ärendet utgöres av: 
 
RESERVATSBESKRIVNING med RESERVATSBESTÄMMELSER 
daterade 1993-11-05       (bilaga 1) 
SKÖTSELPLAN DATERAD 1993-11-05       (bilaga 2) 
BESVÄRSHÄNVISNING        (bilaga 3) 
ÖVERSIKTSKARTA         (bilaga 4) 
DETALJKARTOR, KARTDELAR 1-6, DATERADE 1993-11-05   (bilaga 5) 
FASTIGHETSFÖRTECKNING       (bilaga 6) 
 
Delgivning av beslutet skall ske genom kungörelsedelgivning en- 
ligt 16 och 17 §§ delgivningslagen. 
 
Kommunstyrelsens beslut kan överklagas enligt besvärshänvisning, 
bilaga 3. 
 
----- 
 
Det  antecknas till protokollet att erbjudande om ersättning  
för bestående intrång, på bl.a. produktiv skogsmark, har disku- 
terats med berörda fastighetsägare samt att inom Malungs kommun 
har hitintills 39 % av ägarna till berörda fastigheter godkänt 
erbjudna intrångsersättningar. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bifalla allmänna utskottets förslag. 
 
Det antecknas till protokollet att paragrafen förklaras medel- 
bart justerad. 
 
----- 
 
Utdrag: 
 
Mora kommun, Romson 
 
-------- 



 
Bildande av NATURRESERVATET VASALOPPSSPÅRET inom Malungs, Älv- 
dalens och Mora kommuner. 
 
RESERVATSBESKRIVNING med RESERVATSBESTÄMMELSER 1993-11-05 
 
Reservatsbestämmelserna reviderade enligt länsstyrelsens beslut 
1994-08-11. 
 
 
UPPGIFTER OM NATURRESERVATET 
 
Namn:   NATURRESERVATET VASALOPPSSPÅRET 
Kommuner:  Malungs, Älvdalens och Mora kommuner 
Socknar:  Transtrand, Älvdalen och Mora 
Läge:   Längs länsvägarna 1024, 1025 och 1012 
 
Kartdel:  Utdrag ur Ekonomiska kartblad  Skala 
                        1:  14352, 143622 och 143533   1: 5 000 
   2:  14363         1:10 000 
                        3:  14364 och 14354        -"- 
   4:  14355                      -"- 
   5:  14356                      -"- 
   6:  14357                      -"- 
   7:  14358                      -"- 
   8:  14369 och 14359            -"- 
   9:  144601 och 144602          -"- 
   10: 14451                      -"- 
   11: 14452                      -"- 
   12: 14443, 144531 och 144532   -"- 
   13: 14444         -"- 
   14: 14434                      -"- 
   15: 14435         -"- 
       Primärkarta         1: 5 000 
   16: 3013, 3023, 3024, 3025,  
       3026 och 3027 
   Detaljkartor i skala 1:5 000 redovisas 
   även över tätare bebyggelseområden 
 
Gräns:   Innerkanten på punktstreckade linjer på 
   bifogade kartor samt en områdesbredd 
   längs heldragen linje omfattande: 
   9 meter sträckan Berga - Evertsberg, 
   6 meter sträckan Evertsberg - Mora. 
Fastigheter:  Enligt fastighetsförteckning. 
Areal:   Ca 83 ha 
Naturvårdsförvaltare: Vasaloppsföreningen Sälen - Mora 
 
--------- 
 



BESKRIVNING AV OMRÅDET 
 
Vasaloppsspåret, med start i Berga by i Transtrand och mål i 
Mora, har en totallängd av 90 kilometer. 
Spårsträckningen passerar genom Malungs, Älvdalens och Mora 
kommuner. 
 
Vasaloppet utgör sannolikt landets mest kända och klassiska 
idrottsarrangemang, som tillsammans med dess historiska bak- 
grund engagerar en stor del av befolkningen i hela Sverige. 
Sträckningen utgör en viktig länk mellan två av Sveriges stör- 
sta turistområden, Sälen och Siljansbygden. 
 
Arrangemanget initierar även en icke obetydlig friskvårdsinsats 
i landet, genom all den träning/motion som deltagarna ägnar sig 
åt. 
Vasaloppsspårets nyttjande, som motionsled av skidåkande all- 
mänhet, har under senare år antagit ansenliga proportioner. 
 
Det är framför allt lättillgängligheten till spårsträckningen 
längs Vasaloppsvägen (följer länsväg 1012, 1024, 1025 ca 6,5 
mil), samt spårets topografi som gör att det allmänna nyttjan- 
det har ökat mycket under senare år. 
 
Spårsträckningen nyttjas av motionerande allmänhet, främst från 
nyår fram till snösmältningen i slutet av mars månad, varvid 
sträckan Evertsberg-Mora har det mest intensiva nyttjandet. 
 
Veckorna före och efter Vasaloppsveckan nyttjas hela spår- 
sträckningen intensivt av enskilda motionärer, motionsgrupper 
(klubbar, företag m.fl.). 
Själva Vasaloppsveckan (månadsskiftet februari-mars) nyttjas 
spåret under fyra dagar för motionsarrangemang med sammanlagt 
upp till 15.000 deltagare. 
Första söndagen i mars nyttjas spåret av ca 12.000 tävlande och 
motionärer vid det klassiska Vasaloppet. 
Därefter nyttjas spåret för motionsändamål fram till snösmält- 
ningen. 
 
Spårprepareringen för Vasaloppsspåret påbörjas, med packning av 
snön, i princip från den tidpunkt när packningsbar snö finns. 
Från denna tidpunkt, som normalt infaller vid årsskiftet, bru- 
kar regelmässigt minst ett av spårgatans fyra till sex spår  
vara uppdragna med spårkälke och nyttjade av allmänheten. 
 
Vasaloppsspårets sträckning är huvudsakligen förlagd till  
skogsoch myrmark på höjdplatån mellan Öster- och Västerdaläl- 
varna, samt i sin avslutande del längs västra delen av Öster- 
dalälvens dalgång. 
Spårsträckning inom skogsmark omfattar ca 44 km och längs myr- 



mark ca 26 km. 
 
Spåret passerar åtta fäbodar (Mångsbodarna, Tennänget, Risberg, 
Björnarvet, Hökberg, Läde, Krångåsen och Eldris) samt tre byar 
(Evertsberg, Oxberg och Gopshus) där spårsträckningen berör  
åker och ängsmark i varierande hävd med en sammanlagd längd av 
ca 7 km. 
 
Ca 13 km av spårsträckningen är förlagd till skogsbilvägar och 
annan vägmark. 
 
Spårets avslutande 3 km i centralorten Mora är beläget inom  
grönområden och gatumark med gällande detaljplaner. 
 
ÄRENDETS BEREDNING 
 
En arbetsgrupp bestående av: representanter för Malung, Älvda- 
len och Mora kommuner samt representanter för Vasaloppet, har 
under tiden januari - april 1991 undersökt möjligheterna att  
ge Vasa-loppsspåret ett permanent skydd för spårsträckningen. 
 
Frågan har tidigare diskuterats (år 1985) mellan Vasaloppets OK 
och Naturvårdsverket, varvid framkom att ett skydd för spår- 
sträckningen sannolikt lämpligast skulle kunna åstadkommas med 
ett naturvårdsförordnande. 
Spårsträckningen har enligt Naturvårdsverkets beslut 1988-08-25 
angående områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv 
redovisats ha så stora värden för naturvården och/eller fri- 
luftslivet att de enligt bestämmelserna i 2 kap 6 §, 1 stycket 
(naturresurslagen) "så långt möjligt skall skyddas mot åtgärder 
som kan påtagligt skada" dessa värden. 
 
Efter ett inledande samtal med länsstyrelsen (miljövårds-, ju- 
ridiska-, och planenheten) har utredningsmaterial samt en pro- 
blemsammanställning i fem punkter tillställts miljövårdsenheten 
för utredning om förutsättningarna för säkerställande av Vasa- 
loppsspåret med stöd av naturvårdsförordnande. 
 
Länsstyrelsens utredning daterad 1991-04-16 har presenterats 
för utredningsgruppen vid sammanträde 1991-04-18. 
Av utredningen framgår att länsstyrelsen bedömer att natur- 
vårdsförordnande kan användas för att säkerställa Vasalopps- 
spåret, varvid naturreservat bör, vara det skyddsinstrument  
som tillämpas. 
 
Länsstyrelsen bedömer vidare att ett säkerställande av Vasa- 
loppsspåret inte kommer att kunna prioriteras av staten, varför 
ett kommunalt huvudmannaskap och kommunalt reservatsbeslut bör 
komma i fråga. 
 



Vid sammanträde 1991-05-08 redovisades arbetsgruppens utredning 
för Kommunalråden i de berörda kommunerna, varvid uppdrag gavs 
att arbeta vidare mot reservatsbildning enligt 7 § naturvårds- 
lagen, med respektive kommun som huvudman. 
 
Markägarinformation har skett vid möten i Transtrand, Everts- 
berg, Oxberg och Selja under maj månad år 1992. 
Ett extra informationsmöte har även hållits i Evertsberg och 
Oxberg i november 1992. 
 
Tiden juli-augusti 1992 har berörda markägare samt remissin- 
stanser delgivits förslag till reservatsbeslut. 
 
Statens Naturvårdsverk har i sitt remissvar 1992-07-31 redovi- 
sat att inga invändningar finns mot föreliggande förslag till 
naturreservat. 
 
På grund av särskilda skäl meddelades tillfälliga förbud enligt 
11 § naturvårdslagen för Vasaloppsspårets sträckning av Malung, 
Älvdalen och Mora kommuner den 23 februari 1993 att gälla tills 
vidare, dock längst t.o.m den 22 februari 1994. 
 
Justering av reservatsområdet och reservatsbestämmelser har 
skett med anledning av önskemål och synpunkter som framkommit 
under delgivnings-/remisstiden. 
 
Berörda kommuner har efter framställning till länsstyrelsen, 
med stöd av 28 a § naturvårdsförordningen, erhållit delegation 
att befogenhet som ankommer på länsstyrelsen enligt 7-9, 11, 
12 och 19 §§ naturvårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen,  
även skall ankomma på den nämnd eller styrelse som Kommunfull- 
mäktige bestämt. 
Delegationen för Malungs kommun omfattar ej 19 § naturvårdsla- 
gen. 
 
Delegationen ger kommunerna möjlighet att, med kommunerna som 
huvudman, besluta om naturreservatsbildning enligt 7 § natur- 
vårdslagen för Vasaloppsspårets sträckning inom respektive kom- 
muns gränser. 
 
För området skall gälla de föreskrifter enligt 8-10 §§ natur- 
vårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen (1991:1165) vilka 
anges nedan. 
 
A  FÖRESKRIFTER ENLIGT 8 § NATURVÅRDSLAGEN OM INSKRÄNKNING I 
   MARKÄGARES OCH ANNAN SAKÄGARES RÄTT ATT FÖRFOGA ÖVER FASTIG- 
   HET INOM RESERVATET 
 
Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att: 
 



1. Uppföra helt ny byggnad eller anläggning. Inom den del som 
   omfattas av start- och målområde eller kontrollstation får 
   byggnad eller anläggning, hörande till verksamheten, upp- 
   föras. 
2. Framföra motordrivet fordon, hund eller häst inom den del  
   av naturreservatet som innehåller av naturvårdsförvaltaren 
   iordningställda skidspår.  
   Undantag gäller för korsning av reservatsområdet. 
   För Malungs och Älvdalens kommuner gäller: Bilvägar får  
   nyttjas i normal omfattning med undantag av vasaloppsveckan 
   och en tid av tre veckor före vasaloppsveckans början. Un- 
   dantag från den tid under vilken bilvägar ej får nyttjas, 
   får meddelas om särskilda skäl föreligger. 
   För Mora kommun gäller: Undantag gäller även för vägar, dock 
   ej under Vasaloppsveckan och en tid av tre veckor före Vasa- 
   loppsveckans början. 
   Undantag får även meddelas för nyttjande av vägar under ovan 
   angivna fyra veckor om särskilda skäl föreligger. 
3. Utan kommunens tillstånd spränga, gräva, schakta, muddra,  
   utfylla, tippa eller dämma inom reservatsområdet. Vattendrag 
   med vattendom får dock dämmas enligt gällande bestämmelser, 
   dock bör samråd ske med naturvårdsförvaltaren i de fall där 
   dämningsåtgärder kan försvåra nyttjandet av reservatsområdet 
   för avsett ändamål. 
   För Malungs och Älvdalens kommuner gäller: Förbudet gäller  
   ej normalt underhåll eller förbättringsarbeten av befintliga 
   vägar och anläggningar. 
   För Mora kommun gäller: Föreskrifterna gäller ej underhåll 
   eller förbättringsarbeten av diken, anläggningar och inom 
   vägmark. 
4. Utan naturvårdsförvaltarens godkännande uppsätta reklamskyl- 
   tar inom reservatsområdet. 
5. Uppsätta stängsel, anordna upplag eller placera andra före- 
   mål inom reservatsområdet som hindrar den verksamhet som  
   ändamålet avser. 
6. Plantera träd eller annan permanent, hindrande växtlighet 
   inom reservatsområdet. 
7. Undantag från punkt 1-6 gäller för de rättigheter som regle- 
   ras i gällande koncessioner, servitut eller ledningsrätter 
   inom reservatsområdet. 
 
   Upplysningstext: 
   Lokala bestämmelser angående skotertrafik gäller inom reser- 
   vatsområdet. 
   Beträffande exempelvis viss täktverksamhet, uppsättning av 
   skyltar och terrängkörning krävs även länsstyrelsens till- 
   stånd. 
 
   Reservatsbestämmelserna ger ej naturvårdsförvaltaren rätt 
   att uppföra byggnader eller reklamanordningar utan markäga- 



   rens medgivande. 
 
   Information om eventuella arbeten under Vasaloppsveckan bör 
   lämnas till naturvårdsförvaltaren. 
 
   Mark- och schaktningsarbeten som berör fasta fornlämningar 
   måste föregås av länsstyrelsens tillstånd. 
 
   Med undantag av Vasaloppsveckan för den del av spårgatan  
   (reservatsområdet) som inte har av Vasaloppsarrangören 
   (naturvårdsförvaltaren) iordningställt skidspår, nyttjas 
   för transporter m.m. Vid större transporter bör samråd ske 
   med Vasaloppsarrangören. 
 
B  FÖRESKRIFTER ENLIGT 9 § NATURVÅRDSLAGEN OM MARKÄGARES OCH 
   ANNAN SAKÄGARES SKYLDIGHET ATT TÅLA VISST INTRÅNG 
 
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förplik- 
tigas tåla att följande anordningar utförs och åtgärder vidtas 
för att tillgodose ändamålet med reservatet: 
 
1. Utmärkning av och upplysning om reservatet. 
2. Utförande och underhåll av spårsträckning (ex.vis slyröj- 
   ning, trädfällning eller markpreparering) och anläggningar  
   samt underhåll av byggnader inom reservatsområdet under så- 
   väl snö- som barmarksperioden, under vilken tid naturvårds- 
   förvaltaren har rätt att nyttja motordrivna fordon. Under- 
   hållet inkluderar rätt att ta bort snöskymmande trädgrenar 
   inom reservatsområdet. 
   För Mora kommun gäller: Föreskrifter avseende utförande och 
   underhåll, exklusive slyröjning, gäller ej för vägar och  
   vägmark. 
   Utförande och underhållsåtgärder får göras mot att ersätt- 
   ning, i förekommande fall, skall utgå för kvarvarande rot- 
   stående skog inom reservatsområdet, alternativt erbjudas  
   fastighetsägaren till omhändertagande enligt skötselföre- 
   skrifterna punkt II 1.2. 
3. Undanröjning av föremål inom reservatsområdet, placerade i 
   strid mot A4 och A5, vilka hindrar den verksamhet som ända- 
   målet avser. 
   Undantag för åtgärder enligt punkt 1-3 gäller dock för tomt- 
   mark och hävdad jordbruksmark under barmarksperioden. 
4. Packning av snö samt spårning av skidspår med motordrivna 
   fordon under den tid marken är snötäckt. 
   För Mora kommun gäller: Vad gäller vägar och vägmark får 
   föreskriften utnyttjas mot att fastighetsägare, som drabbas 
   av extrakostnader för plogning av vägar vilka uppkommit ge- 
   nom packning eller påkörning av snö, i förekommande fall,  
   skall ersättas. 
5. Avstängning av enskild väg som nyttjas för Vasaloppet under 



   vasaloppsveckan. 
   Undantag får meddelas för markägare och annan sakägare om 
   särskilda skäl föreligger. 
 
C  FÖRESKRIFTER ENLIGT 10 § NATURVÅRDSLAGEN OM VAD ALLMÄNHETEN 
   HAR ATT IAKTTAGA INOM RESERVATET 
 
Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att: 
 
1. Framföra motordrivet fordon, hund eller häst inom reservats- 
   området inom den del av naturreservatet som innehåller av 
   naturvårdsförvaltaren iordningställda skidspår. 
   Undantag gäller för korsning av reservatsområdet, för natur- 
   vårdsförvaltarens fordon, samt övriga av naturvårdsförvalta- 
   ren sanktionerade fordon (räddningsfordon m.fl). 
 
   Upplysningstext: 
   Lokala bestämmelser angående skotertrafik gäller inom reser- 
   vatsområdet. 
 
D  FÖRESKRIFTER ENLIGT 9 § NATURVÅRDSFÖRORDNINGEN RÖRANDE 
   NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN AV RESERVATET 
 
1. Kommunen fastställer de föreskrifter om naturvårdsförvalt- 
   ningen m.m. som framgår av skötselplanen. 
   Inom ramen för denna kan kommunen fortlöpande meddela direk- 
   tiv för förvaltningen. 
2. Naturvårdsförvaltare skall vara Vasaloppsföreningen Sälen - 
   Mora som fortlöpande skall samråda med respektive kommun vid 
   förvaltningen. 
 
Definition av tidsperioden Vasaloppsveckan: 
Från kl 06.00 fredagen en vecka före Vasaloppsdagen 
till kl 24.00 måndagen efter Vasaloppsdagen. 
 
Definition av anläggning: 
Start- kontroll- eller målbyggnation erforderlig för reservats- 
ändamålet. 
 
Beslut i detta ärende har tagits av respektive Kommunstyrelse 
i Malungs, Älvdalens och Mora kommuner. 
 
******************************** 
          BILAGA 
2 
 
Bildande av NATURRESERVATET VASALOPPSSPÅRET inom Malungs, Älv- 
dalens och Mora kommuner. 
 
         SKÖTSELPLAN 



 
I        ALLMÄN BESKRIVNING 
 
1        Administrativa data 
         (se reservatsbeslut, bilaga 1) 
 
2        Motivering till beslutet samt reservatsföreskrifter 
         (se reservatsbeslut och bilaga 1) 
 
3        Översiktlig beskrivning av befintliga förhållanden 
 
3.1      Naturförhållanden 
Vasaloppsspårets sträckning är huvudsakligen förlagd till  
skogs- och myrmark på höjdplanet mellan Öster- och Västerdal- 
älvarna, samt i sin avslutande del längs västra delen av Öster- 
dalävens dalgång. 
Spårsträckningen inom skogsmark omfattar ca 44 km och längs  
myrmark ca 26 km. Spåret passerar åtta fäbodar (Mångsbodarna, 
Tennänget, Risberg, Björnarvet, Hökberg, Läde, Krångåsen och  
Eldris) samt tre byar (Evertsberg, Oxberg och Gopshus) där  
spårsträckningen berör åker och ängsmark i varierande hävd med 
en sammanlagd längd av ca 7 km. 
Ca 13 km av spårsträckningen är förlagd till skogsbilvägar och 
annan vägmark. 
Spårets avslutande 3 km i centralorten Mora är beläget inom 
grönområden och gatumark med gällande detaljplaner. 
 
3.2      Kulturhistoriska förhållanden 
Vasaloppet utgör sannolikt landets mest kända och klassiska 
idrottsarrangemang, som tillsammans med dess historiska bak- 
grund engagerar en stor del av befolkningen i hela Sverige. 
Sträckningen utgör en viktig länk mellan två av Sveriges stör- 
sta turistområden, Sälen och Siljansbygden. 
 
3.3      Markanvändning 
Spårsträckningen utnyttjas av motionerande allmänhet, främst 
från nyår fram till snösmältningen i slutet av mars månad, var- 
vid sträckan Evertsberg-Mora har det mest intensiva utnyttjan- 
det. 
Veckorna före och efter Vasaloppsveckan nyttjas hela spår- 
sträckningen intensivt av enskilda motionärer, motions-grupper 
(klubbar, företag m.fl). 
Själva Vasaloppsveckan (månadsskiftet februari-mars) utnyttjas 
spåret under fyra dagar för motionsarrangemang med sammanlagt 
upp till 15.000 deltagare. 
Första söndagen i mars utnyttjas spåret av ca 12.000 tävlande 
och motionärer vid det klassiska Vasaloppet. 
Därefter utnyttjas spåret för motionsändamål fram till snö- 
smältningen. 
Spårgata och kontroller är röjda och planerade för reservats- 



ändamålet. 
 
3.4      Tillgänglighet 
Vasaloppsspåret nås via länsvägarna 1012, 1024, 1025 (Vasa- 
loppsvägen) och länsväg 297. 
 
II       PLANDEL 
 
1        Disposition och skötsel av mark och vatten 
 
1.1      Övergripande mål 
Målet med skötseln av Vasaloppsspåret är att bibehålla spår- 
gatan med startområde och kontroller på så sätt att arrangeman- 
get och nyttjandet av spåret under vinterhalvåret kan vidmakt- 
hållas. 
 
1.2      Behandling av skötselområde 
Spårgatan skall hållas fri från sly och andra hinder eller  
hindrande växtlighet. Dränering och markpreparering skall ut- 
föras där så erfordras med hänsyn till spårprepareringsbehov. 
Inom tomtmark, jordbruksmark och mark inom bebyggelseområde 
skall eventuella arbeten utföras med tillstånd av fastighets- 
ägare. 
Vid större ingrepp inom övriga delar av reservatsområdet skall 
arbeten utföras i samråd med fastighetsägare. 
Naturvårdsförvaltaren skall, om inte särskilda skäl föranleder 
annat, informera berörd fastighetsägare om förestående avverk- 
ning inom reservatsområdet och erbjuda fastighetsägaren att  
inom skälig tid svara för avverkningen. 
Om inte erbjudande om avverkning enligt ovan kan lämnas i sam- 
band med underhåll inom reservatsområdet eller om fastighets- 
ägaren efter erhållet erbjudande inte åtar sig att svara för 
avverkningen, har naturvårdsförvaltaren rätt att inlösa på rot 
den skog som måste avverkas. 
Om naturvårdsförvaltaren i samband med underhåll av reservats- 
området inte lämnar erbjudande om avverkning utan själv svarar 
för erforderlig trädfällning, skall fastighetsägaren erbjudas  
att tillvarata de fällda träden. 
Om fastighetsägaren inte antar sådant erbjudande skall fällda 
träd inlösas av naturvårdsförvaltaren. 
När naturvårdsförvaltaren utför avverkningen åligger det denne 
att tillse att virke och avverkningsrester inte kvarlämnas så 
att fara för insektsangrepp eller hinder för virkestransporter 
uppstår. 
 
2        Anordningar för Vasaloppsarrangemanget och frilufts- 
         livet 
 
2.1      Övergripande mål 
Målet med skyddet av Vasaloppsspåret är framför allt att trygga 



Vasaloppets fortbestånd. 
 
2.2      Riktlinjer och åtgärder 
Vasaloppsspåret har god tillgänglighet genom närheten till det 
allmänna vägnätet (Vasaloppsvägen). 
Städning inom och i direkt anslutning till reservatsområdet 
skall utföras dels direkt efter Vasaloppsveckan och dels efter 
snösmältningen. 
 
2.3      Information 
Informationstavlor om reservatet bör sättas upp vid startplats, 
samt kontroller och mål. 
 
2.4      Utmärkning av naturreservatets gräns 
Reservatet skall utmärkas med målning av band i vit färg, eller 
annan lämplig färg, på gränsträd samt med stolpar på öppen myr- 
mark. 
Utmärkning skall ej ske på hävdad jordbruksmark eller inom  
tomtmark. 
 
3        Tillsyn 
Årlig tillsyn skall ske av naturvårdsförvaltaren. 
 
4        Finansiering av naturvårdsförvaltning 
 
4.1      Kostnadsfördelning 
Tillsyn:         ca  20.000:- kr/år 
 
Engångsåtgärder: 
Utmärkning av reservatets gräns 2x9 mil:    ca  20.000:- kr 
 
Årligt underhåll av spårsträckningen  
under barmarkstiden:       ca  90.000:- kr 
Årlig spårpreparering:        ca 650.000:- kr 
Framtagande av informationsskyltar:          20.000:- kr 
 
4.2      Kostnadsansvar 
Vasaloppsföreningen Sälen-Mora svarar för samtliga kostnader 
rörande tillsyn, skötsel och anläggningar. 
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BILDANDE AV NATURRESERVATET VASALOPPSSPÅRET INOM MALUNGS, 
ÄLVDALENS OCH MORA KOMMUNER (2023, 2039, 2062). 
 
Vasaloppsspåret, med start i Berga by i Transtrand och mål i 
Mora, har en totallängd av 90 kilometer. 
Spårsträckningen passerar genom Malungs, Älvdalens och Mora 
kommuner. 
 
Vasaloppet utgör sannolikt landets mest kända och klassiska 
idrottsarrangemang, som tillsammans med dess historiska bak- 
grund engagerar en stor del av befolkningen i hela Sverige. 
Sträckningen utgör en viktig länk mellan två av Sveriges  
största turistområden, Sälen och Siljansbygden. 
 
Arrangemanget initierar även en icke obetydlig friskvårdsin- 
sats i landet, genom all den träning/motion som deltagarna  
ägnar sig åt. Vasaloppsspårets nyttjande, som motionsled av  
skidåkande allmänhet, har under senare år antagit ansenliga 
proportioner. 
 
Det är framför allt lättillgängligheten till spårsträckningen 
längs Vasaloppsvägen (följer länsväg 1012, 1024, 1025 ca 6,5 
mil), samt spårets topografi som gör att det allmänna nyttjan- 
det har ökat mycket under senare år. 
 
Spårsträckningen nyttjas av motionerande allmänhet, främst 
från nyår fram till snösmältningen i slutet av mars månad, 
varvid sträckan Evertsberg-Mora har det intensivaste nyttjan- 
det. 
 
Veckorna före och efter Vasaloppsveckan nyttjas hela spår- 
sträckningen intensivt av enskilda motionärer, motionsgrupper 
(klubbar, företag m.fl.). 
Själva Vasaloppsveckan (månadsskiftet februari-mars) nyttjas 
spåret under fyra dagar för motionsarrangemang med sammanlagt 
upp till 15.000 deltagare. 
Första söndagen i mars nyttjas spåret av ca 12.000 tävlande 
och motionärer vid det klassiska Vasaloppet. 
Därefter nyttjas spåret för motionsändamål fram till snösmält- 
ningen. 
 
Spårprepareringen för Vasaloppsspåret påbörjas, med packning  
av snön, i princip från den tidpunkt när packningsbar snö 
finns. Från denna tidpunkt, som normalt infaller vid årsskif- 
tet, brukar regelmässigt minst ett av spårgatans fyra till 
sex spår vara uppdragna med spårkälke och nyttjade av allmän- 
heten. 
 
Vasaloppsspårets sträckning är huvudsakligen förlagd till  
skogs- och myrmark på höjdplatån mellan Öster- och Väster- 



dalarna, samt i sin avslutande del längs västra delen av  
Österdalälvens dalgång. 
Spårsträckning inom skogsmark omfattar ca 44 km och längs myr- 
mark ca 26 km. 
 
Spåret passerar åtta fäbodar (Mångsbodarna, Tennänget, Ris- 
berg, Björnarvet, Hökberg, Läde, Krångåsen och Eldris) samt 
tre byar (Evertsberg, Oxberg och Gopshus) där spårsträckningen 
berör åker och ängsmark i varierande hävd med en sammanlagd 
längd av ca 7 km. 
 
Ca 13 km av spårsträckningen är förlagd till skogsbilvägar och 
annan vägmark. 
 
Spårets avslutande 3 km i centralorten Mora är beläget inom 
grönområden och gatumark med gällande detaljplaner. 
 
Ändamålet med reservatet skall vara att: 
 
- behålla och vårda området som en förutsättning för ett ge- 
  nomförande av de årliga Vasaloppsarrangemangen. 
- hålla skidspåret tillgängligt för allmänheten under skid- 
  säsongen. 
- informera om områdets natur-, kultur- och friluftsvärden. 
- skydda spårsträckningen från åtgärder som kan skada värdena 
  för friluftslivet och tävlingsarrangemanget. 
 
Handlingar i ärendet utgöres av: 
 
Reservatsbeskrivning med reservatsbestämmelser, daterad 1993- 
11-05. 
Skötselplan daterad 1993-11-05 (bilaga 2). 
Besvärshänvisning (bilaga 3). 
Översiktskarta (bilaga 4). 
Detaljkartor, kartdelar 1-16, daterade 1993-11-05 (bilaga 5). 
Fastighetsförteckning (bilaga 6). 
 
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
att vad gäller område inom Mora kommun - med stöd av 7 § na- 
    turvårdslagen (1964:822; omtryckt 1991:878) förklara att 
    området enligt till ärendet hörande handlingar skall ut- 
    göra naturreservat med namnet "NATURRESERVATET VASALOPPS- 
    SPÅRET". 
att området bör, av skäl som redovisats i reservatsbeskriv- 
    ningen, skyddas p.g.a dess betydelse för friluftslivet. 
att ändamålet med reservatet skall vara att 
    - behålla och vårda området som en förutsättning för ett 
      genomförande av de årliga Vasaloppsarrangemangen 
    - hålla skidspåret tillgängligt för allmänheten under 



      skidsäsongen 
    - informera om områdets natur, kultur- och friluftsvärden 
    - skydda spårsträckningen från åtgärder som kan skada vär- 
      dena för friluftslivet och tävlingsarrangemanget 
att delgivning av beslutet skall ske genom kungörelsedelgiv- 
    ning enligt 16 och 17 § delgivningslagen. 
 
________ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut kan överklagas enligt besvärshänvis- 
ning, bilaga 3. 
 
Protokollsanteckning: Erbjudande om ersättning för bestående 
intrång, på bl.a. produktiv skogsmark, har diskuterats med  
berörda fastighetsägare. 
Inom Mora kommun har hittilldags ägarna till 56 % av berörda 
fastigheter godkänt erbjudna intrångsersättningar. 
 
*********************************** 
 
BILDANDE AV NATURRESERVATET VASALOPPSSPÅRET INOM MALUNGS, 
ÄLVDALENS OCH MORA KOMMUNER. 
 
RESERVATSBESKRIVNING MED RESERVATSBESTÄMMELSER 1993-11-05 
 
Reservatsbestämmelserna reviderade enligt länsstyrelsens be- 
slut 1994-08-11. 
 
UPPGIFTER OM RESERVATET 
 
Namn:   Naturreservatet VASALOPPSSPÅRET 
Kommuner:  Malungs, Älvdalen och Mora 
Socknar:  Transtrand, Älvdalen och Mora 
Läge:   Längs länsvägarna 1024, 1025 och 1012 
Kartdel:  Utdrag ur Ek. kartbladen     Skala: 
   1.  14352, 143622, o 143533  1: 5 000 
   2.  14363                    1:10 000 
   3.  14364 o 14354               -"- 
   4.  14355                       -"- 
   5.  14356          -"- 
   6.  14357          -"- 
   7.  14358   -"- 
   8.  14369 o 144602  -"- 
   9.  144601 o 144502  -"- 
   10. 14451   -"- 
   11. 14452   -"- 
   12. 14443, 144531 o 144532 -"- 



   13. 14444   -"- 
   14. 14434   -"- 
   15. 14435   -"- 
       Primärkarta       1: 5 000 
   16. 3013, 3023, 3024, 3025 
       3026 o 3027 
   Detaljkartor i skala 1:5 000 redo- 
   visas även över tätare bebyggelse- 
   områden. 
Gräns:   Innerkanten på punktstreckade linjer 
   på bifogade kartor samt en områdes- 
   bredd längs heldragen linje omfatt- 
   ande: 
   9 meter sträckan Berga-Evertsberg 
   6 meter sträckan Evertsberg-Mora 
Fastigheter:  Enligt fastighetsförteckning 
Areal:   Ca 83 ha 
Naturvårdsförvaltare: Vasaloppsföreningen Sälen-Mora 
 
BESKRIVNING AV OMRÅDET 
 
Vasaloppsspåret, med start i Berga by i Transtrand och mål i 
Mora, har en totallängd av 90 kilometer. 
Spårsträckningen passerar genom Malungs, Älvdalens och Mora 
kommuner. 
 
Vasaloppet utgör sannolikt landets mest kända och klassiska 
idrottsarrangemang, som tillsammans med dess historiska bak- 
grund engagerar en stor del av befolkningen i hela Sverige. 
Sträckningen utgör en viktig länk mellan två av Sveriges  
största turistområden, Sälen och Siljansbygden. 
 
Arrangemanget initierar även en icke obetydlig friskvårdsinsats 
i landet, genom all den träning/motion som deltagarna ägnar sig 
åt. 
Vasaloppsspårets nyttjande, som motionsled av skidåkande all- 
mänhet, har under senare år antagit ansenliga proportioner. 
 
Det är framför allt lättillgängligheten till spårsträckningen 
längs Vasaloppsvägen (följer länsväg 1012, 1024, 1025 ca 6,5 
mil), samt spårets topografi som gör att det allmänna nyttjan- 
det har ökat mycket under senare år. 
 
Spårsträckningen nyttjas av motionerande allmänhet främst från 
nyår fram till snösmältningen i slutet av mars månad, varvid 
sträckan Evertsberg-Mora har det mest intensiva nyttjandet. 
 
Veckorna före och efter Vasaloppsveckan nyttjas hela spår- 
sträckningen intensivt av enskilda motionärer, motionsgrupper 
(klubbar, företag m.fl.) 



Själva Vasaloppsveckan (månadsskiftet februari-mars) nyttjas 
spåret under fyra dagar för motionsarrangemang med sammanlagt 
upp till 15.000 deltagare. 
Första söndagen i mars nyttjas spåret av ca 12.000 tävlande  
och motionärer vid det klassiska Vasaloppet. 
Därefter nyttjas spåret för motionsändamål fram till snösmält- 
ningen. 
 
Spårprepareringen för Vasaloppsspåret påbörjas, med packning 
av snön, i princip från den tidpunkt när packningsbar snö  
finns. 
Från denna tidpunkt, som normalt infaller vid årsskiftet, bru- 
kar regelmässigt minst ett av spårgatans fyra till sex spår 
vara uppdragna med spårkälke och nyttjade av allmänheten. 
 
Vasaloppsspårets sträckning är huvudsakligen förlagd till  
skogs- och myrmark på höjdplatån mellan Öster- och Västerdal- 
älvarna, samt i sin avslutande del längs västra delen av  
Österdalälvens dalgång. 
Spårsträckning inom skogsmark omfattar ca 44 km och längs myr- 
mark ca 26 km. 
 
Spåret passerar åtta fäbodar (Mångsbodarna, Tennänget, Risberg, 
Björnarvet, Hökberg, Läde, Krångåsen och Eldris) samt tre byar 
(Evertsberg, Oxberg och Gopshus) där spårsträckningen berör 
åker och ängsmark i varierande hävd med en sammanlagd längd 
av ca 7 km. 
 
Ca 13 km av spårsträckningen är förlagd till skogsbilvägar och 
annan vägmark. 
 
Spårets avslutande 3 km i centralorten Mora är beläget inom 
grönområden och gatumark med gällande detaljplaner. 
 
ÄRENDETS BEREDNING 
 
En arbetsgrupp bestående av: representanter för Malung, Älv- 
dalen och Mora kommuner samt representanter för Vasaloppet, 
har under tiden januari-april 1991 undersökt möjligheterna att 
ge Vasaloppsspåret ett permanent skydd för spårsträckningen. 
 
Frågan har tidigare diskuterats (år 1985) mellan Vasaloppets 
OK och Naturvårdsverket, varvid framkom att ett skydd för spår- 
sträckningen sannolikt lämpligast skulle kunna åstadkommas med 
ett naturvårdsförordnande. 
Spårsträckningen har enligt Naturvårdsverkets beslut 1988-08-25 
angående områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv 
redovisats ha så stora värden för naturvården och/eller fri- 
luftslivet att de enligt bestämmelserna i 2 kap 6 §, 1 stycket 
(naturresurslagen) "så långt möjligt skall skyddas mot åtgär- 



der som kan påtagligt skada" dessa värden. 
 
Efter ett inledande samtal med Länsstyrelsen (miljövårds-, 
juridiska- och planenheten) har utredningsmaterial samt en 
problemsammanställning i fem punkter tillställts miljövårds- 
enheten för utredning om förutsättningarna för säkerställande 
av Vasaloppsspåret med stöd av naturvårdsförordnande. 
 
Länsstyrelsens utredning daterad 1991-04-16 har presenterats 
för utredningsgruppen vid sammanträde 1991-04-18. 
Av utredningen framgår att länsstyrelsen bedömer att natur- 
vårdsförordnande kan användas för att säkerställa Vasalopps- 
spåret, varvid naturreservat bör vara det skyddsinstrument 
som tillämpas. 
 
Länsstyrelsen bedömer vidare att ett säkerställande av Vasa- 
loppsspåret inte kommer att kunna prioriteras av staten, var- 
för ett kommunalt huvudmannaskap och kommunalt reservatsbeslut 
bör komma ifråga. 
 
Vid sammanträde 1991-05-08 redovisades arbetsgruppens utred- 
ning för kommunalråden i de berörda kommunerna, varvid uppdrag 
gavs att arbeta vidare mot reservatsbildning enligt 7 § natur- 
vårdslagen, med respektive kommun som huvudman. 
 
Markägarinformation har skett vid möten i Transtrands, Everts- 
berg, Oxberg och Selja under maj månad år 1992. 
Ett extra informationsmöte har även hållits i Evertsberg och 
Oxberg i november 1992. 
 
Tiden juli-augusti 1992 har berörda markägare samt remissin- 
stanser delgivits förslag till reservatsbeslut. 
 
Statens naturvårdsverk har i sitt remissvar 1992-07-31 redo- 
visat att inga invändningar finns mot föreliggande förslag till 
naturreservat. 
 
På grund av särskilda skäl meddelades tillfälliga förbud enligt 
11 § naturvårdslagen för Vasaloppsspårets sträckning av Malung, 
Älvdalen och Mora kommuner den 23 februari 1993 att gälla tills 
vidare, dock längst t.o.m den 22 februari 1994. 
 
Justering av reservatsområdet och reservatsbestämmelser har 
skett med anledning av önskemål och synpunkter som framkommit 
under delgivnings-/remisstiden. 
 
Berörda kommuner har efter framställning till länsstyrelsen, 
med stöd av 28a § naturvårdsförordningen, erhållit delegation 
att befogenhet som ankommer på länsstyrelsen enligt 7-9 , 11, 
12 och 19 §§ naturvårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen, 



även skall ankomma på den nämnd eller styrelse som kommunfull- 
mäktige bestämt. 
Delegationen för Malungs kommun omfattar ej 19 § naturvårds- 
lagen. 
 
Delegationen ger kommunerna möjlighet att, med kommunerna som 
huvudman, besluta om naturreservatsbildning enligt 7 § natur- 
vårdslagen för Vasaloppsspårets sträckning inom respektive kom- 
muns gränser. 
 
För området skall gälla de föreskrifter enligt 8-10 §§ natur- 
vårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen (1991:1165) vilka 
anges nedan. 
 
A. FÖRESKRIFTER ENLIGT 8 § NATURVÅRDSLAGEN OM INSKRÄNKNING I 
   MARKÄGARES OCH ANNAN SAKÄGARES RÄTT ATT FÖRFOGA ÖVER FASTIG- 
   HETEN INOM RESERVATET 
 
Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att 
 
1. Uppföra helt ny byggnad eller anläggning. Inom den del som 
   omfattas av start- och målområde eller kontrollstation får 
   byggnad eller anläggning, hörande till verksamheten, upp- 
   föras. 
2. Framföra motordrivet fordon, hund eller häst inom den del 
   av naturreservatet som innehåller av naturvårdsförvaltaren 
   iordningställda skidspår. Undantag gäller för korsning av 
   reservatsområdet. För Malungs och Älvdalens kommuner gäller: 
   Bilvägar får nyttjas i normal omfattning med undantag av  
   Vasaloppsveckan och en tid av tre veckor före Vasalopps- 
   veckans början. Undantag från den tid under vilken bilvägar 
   ej får nyttjas, får meddelas om särskilda skäl föreligger. 
   För Mora kommun gäller: Undantag gäller även för vägar, dock 
   ej under Vasaloppsveckan och en tid av tre veckor före Vasa- 
   loppsveckans början. Undantag får även meddelas för nyttjan- 
   de av vägar under ovan angivna fyra veckor om särskilda skäl 
   föreligger. 
3. Utan kommunens tillstånd spränga, gräva, schakta, muddra, 
   utfylla, tippa eller dämma inom reservatsområdet. Vattendrag 
   med vattendom får dock dämmas enligt gällande bestämmelser, 
   dock bör samråd ske med naturvårdsförvaltaren i de fall där 
   dämningsåtgärder kan försvåra nyttjandet av reservatsområdet 
   för avsett ändamål. För Malungs och Älvdalens kommuner gäl- 
   ler: Förbudet gäller ej normalt underhåll eller förbätt-  
   ringsarbeten av befintliga vägar och anläggningar. För Mora 
   kommun gäller: Föreskrifterna gäller ej underhåll eller för- 
   bättringsarbeten av diken, anläggningar och inom vägmark. 
4. Utan naturvårdsförvaltarens godkännande uppsätta reklamskyl- 
   tar inom reservatsområdet. 
5. Uppsätta stängsel, anordna upplag eller placera andra före- 



   mål inom reservatsområdet som hindrar den verksamhet som 
   ändamålet avser. 
6. Plantera träd eller annan permanent, hindrande växtlighet 
   inom reservatsområdet som hindrar den verksamhet som ända- 
   målet avser. 
7. Undantag från punkt 1-6 gäller för de rättigheter som regle- 
   ras i gällande koncessioner, servitut eller ledningsrätter 
   inom reservatsområdet. 
 
Upplysningstext: 
Lokala bestämmelser angående skotertrafik gäller inom reser- 
vatsområdet. Beträffande exempelvis viss täktverksamhet, upp- 
sättning av skyltar och terrängkörning krävs även länsstyrel- 
sens tillstånd. 
Reservatsbestämmelserna ger ej naturvårdsförvaltaren rätt att 
uppföra byggnader eller reklamanordningar utan markägarens med- 
givande. 
Information om eventuella arbeten under Vasaloppsveckan bör  
lämnas till naturvårdsförvaltaren. 
Mark- och schaktningsarbeten som berör fasta fornlämningar 
måste föregås av länsstyrelsens tillstånd. 
Med undantag av Vasaloppsveckan får den del av spårgatan (re- 
servatsområdet) som inte har av Vasaloppsarrangören (natur- 
vårdsförvaltaren) iordningställt skidspår, nyttjas för tran- 
sporter m.m. Vid större transporter bör samråd ske med Vasa- 
loppsarrangören. 
 
B. FÖRESKRIFTER ENLIGT 9 § NATURVÅRDSLAGEN OM MARKÄGARES OCH 
   ANNAN SAKÄGARES SKYLDIGHET ATT TÅLA VISST INTRÅNG 
 
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förplik- 
tigas tåla att följande anordningar utförs och åtgärder vidtas 
för att tillgodose ändamålet med reservatet: 
 
1. Utmärkning av och upplysning om reservatet. 
2. Utförande och underhåll av spårsträckning (ex.vis slyröj- 
   ning, trädfällning eller markpreparering) och anläggningar 
   samt underhåll av byggnader inom reservatsområdet under så- 
   väl snö- som barmarksperioden, under vilken tid naturvårds- 
   förvaltaren har rätt att nyttja motordrivna fordon. Under- 
   hållet inkluderar rätt att ta bort snöskymmande trädgrenar 
   inom reservatsområdet. För Mora kommun gäller: Föreskrifter 
   avseende utförande och underhåll, exklusive slyröjning,  
   gäller ej för vägar och vägmark. Utförande och underhålls- 
   åtgärder får göras mot att ersättning, i förekommande fall, 
   skall utgå för kvarvarande rotstående skog inom reservats- 
   området, alternativt erbjudas fastighetsägaren till omhän- 
   dertagande enligt skötselföreskrifterna punkt II 1.2. 
3. Undanröjning av föremål inom reservatsområdet, placerade i 
   strid mot A4 och A5, vilka hindrar den verksamhet som ända- 



   målet avser. Undantag för åtgärder enligt punkt 1-3 gäller 
   dock för tomtmark och hävdad jordbruksmark under barmarks- 
   perioden. 
4. Packning av snö samt spårning av skidspår med motordrivna 
   fordon under den tid marken är snötäckt. För Mora kommun 
   gäller: Vad gäller vägar och vägmark får föreskriften ut- 
   nyttjas mot att fastighetsägare, som drabbas av extrakost- 
   nader för plogning av vägar vilka uppkommit genom packning 
   av eller påkörning av snö, i förekommande fall, skall er- 
   sättas. 
5. Avstängning av enskild väg som nyttjas för Vasaloppet under 
   Vasaloppsveckan. Undantag får meddelas för markägare och 
   annan sakägare om särskilda skäl föreligger. 
 
C. FÖRESKRIFTER ENLIGT 10 § NATURVÅRDSLAGEN OM VAD ALLMÄNHETEN 
   HAR ATT IAKTTAGA INOM RESERVATET 
 
Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att 
 
1. Framföra motordrivet fordon, hund eller häst inom reservats- 
   området inom den del av naturreservatet som innehåller av 
   naturvårdsförvaltaren iordningställda skidspår. Undantag 
   gäller för korsning av reservatsområdet, för naturvårdsför- 
   valtarens fordon samt övriga av naturvårdsförvaltaren sank- 
   tionerade fordon (räddningsfordon m.fl.). 
 
Upplysningstext: 
Lokala bestämmelser angående skotertrafik gäller inom reser- 
vatsområdet. 
 
D. FÖRESKRIFTER ENLIGT 9 § NATURVÅRDSFÖRORDNINGEN RÖRANDE 
   NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN AV RESERVATET 
 
1. Kommunstyrelsen fastställer de föreskrifter om naturvårds- 
   förvaltningen m.m. som framgår av skötselplanen. 
2. Naturvårdsförvaltare skall vara Vasaloppsföreningen Sälen- 
   Mora som fortlöpande skall samråda med respektive kommun vid 
   förvaltningen. 
 
Definition av tidsperioden Vasaloppsveckan: 
Från kl 06.00 fredagen en vecka före Vasaloppsdagen 
Till kl 24.00 måndagen efter Vasaloppsdagen. 
 
Definition av anläggning: 
Start-, kontroll- eller målbyggnation erforderlig för reser- 
vatsändamålet. 
 
BESLUT I DETTA ÄRENDE HAR TAGITS AV RESPEKTIVE KOMMUNSTYRELSER 
I MALUNGS, ÄLVDALENS OCH MORA KOMMUNER. 
 



************************************ 
 
   SKÖTSELPLAN  Bilaga 2 
 
   1993-11-05 
 
BILDANDE AV NATURRESERVATET VASALOPPSSPÅRET INOM MALUNGS, ÄLV- 
DALENS OCH MORA KOMMUNER 
 
I        ALLMÄN BESKRIVNING 
 
1        ADMINISTRATIVA DATA 
         (Se reservatsbeslut, bilaga 1) 
 
2        MOTIVERING TILL BESLUTET SAMT RESERVATSFÖRESKRIFTER 
         (Se reservatsbeslut och bilaga 1) 
 
3        ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 
 
3.1      Naturförhållanden 
Vasaloppsspårets sträckning är huvudsakligen förlagd till  
skogs- och myrmark på höjdplatån mellan Öster- och Västerdal- 
älvarna, samt i sin avslutande del längs västra delen av  
Österdalälvens dalgång. 
Spårsträckningen inom skogsmark omfattar ca 44 km och längs 
myrmark ca 26 km. 
Spåret passerar åtta fäbodar (Mångsbodarna, Tennänget, Risberg, 
Björnarvet, Hökberg, Läde, Krångåsen och Eldris) samt tre byar 
(Evertsberg, Oxberg och Gopshus) där spårsträckningen berör 
åker och ängsmark i varierande hävd med en sammanlagd längd 
av ca 7 km. 
Ca 13 km av spårsträckningen är förlagd till skogsbilvägar och 
annan vägmark. 
Spårets avslutande 3 km i centralorten Mora är beläget inom 
grönområden och gatumark med gällande detaljplaner. 
 
 
3.2      Kulturförhållanden 
Vasaloppet utgör sannolikt landets mest kända och klassiska 
idrottsarrangemang, som tillsammans med dess historiska bak- 
grund engagerar en stor del av befolkningen i hela Sverige. 
Sträckningen utgör en viktig länk mellan två av Sveriges  
största turistområden, Sälen och Siljansbygden. 
 
 
3.3      Nuvarande markanvändning 
Spårsträckningen nyttjas av motionerande allmänhet främst från 
nyår fram till snösmältningen i slutet av mars månad, varvid 
sträckan Evertsberg-Mora har det mest intensiva nyttjandet. 
Veckorna före och efter Vasaloppsveckan nyttjas hela spår- 



sträckningen intensivt av enskilda motionärer, motionsgrupper 
(klubbar, företag m.fl.) 
Själva Vasaloppsveckan (månadsskiftet februari-mars) utnyttjas 
spåret under fyra dagar för motionsarrangemang med sammanlagt 
upp till 15.000 deltagare. 
Första söndagen i mars utnyttjas spåret av ca 12.000 tävlande  
och motionärer vid det klassiska Vasaloppet. 
Därefter nyttjas spåret för motionsändamål fram till snösmält- 
ningen. 
Spårgata och kontroller är röjda och planerade för reservats- 
ändamålet. 
 
3.4      Tillgänglighet 
Vasaloppsspåret nås via länsvägarna 1012, 1024, 1025 (Vasa- 
loppsvägen) och länsväg 297. 
 
II       PLANDEL 
 
1        DISPOSITION OCH SKÖTSEL AV MARK OCH VATTEN 
 
1.1      Övergripande mål 
Målet med skötseln av Vasaloppsspåret är att bibehålla spår- 
gatan med startområde och kontroller på så sätt att arrange- 
manget och nyttjandet av spåret under vinterhalvåret kan vid- 
makthållas. 
 
1.2      Behandling av skötselområde 
Spårgatan skall hållas fri från sly och andra hinder eller  
hindrande växtlighet. Dränering och markpreparering skall ut- 
föras där så erfordras med hänsyn till spårprepareringsbehov. 
Inom tomtmark, jordbruksmark och mark inom bebyggelsområde  
skall eventuella arbeten utföras med tillstånd av fastighets- 
ägare. 
Vid större ingrepp inom övriga delar av reservatsområdet skall 
arbeten utföras i samråd med fastighetsägare. 
Naturvårdsförvaltaren skall, om inte särskilda skäl föranleder 
annat, informera berörd fastighetsägare om förestående avverk- 
ning inom reservatsområdet och erbjuda fastighetsägaren att 
inom skälig tid svara för avverkningen. 
Om inte erbjudande av avverkning enligt ovan kan lämnas i sam- 
band med underhåll inom reservatsområdet eller om fastighets- 
ägaren efter erhållet erbjudande inte åtar sig att svara för 
avverkningen, har naturvårdsförvaltaren rätt att inlösa på rot 
den skog som måste avverkas. 
Om naturvårdsförvaltaren i samband med underhåll av reservats- 
området inte lämnar erbjudande om avverkning utan själv svarar 
för erforderlig trädfällning, skall fastighetsägaren erbjudas 
att tillvarata de fällda träden. 
Om fastighetsägaren inte antar sådant erbjudande skall fällda 
träd inlösas av naturvårdsförvaltaren. 



När naturvårdsförvaltaren utför avverkning åligger det denne  
att virke och avverkningsrester inte kvarlämnas så att fara för 
insektsangrepp eller hinder för virkestransporter uppstår. 
 
2        ANORDNINGAR FÖR VASALOPPSARRANGEMANGET OCH FRILUFTS- 
         LIVET 
 
2.1      Övergripande mål 
Målet med skyddet av Vasaloppsspåret är framför allt att trygga 
Vasaloppets fortbestånd. 
 
2.2      Riktlinjer och åtgärder 
Vasaloppsspåret har god tillgänglighet genom närheten till det 
allmänna vägnätet (Vasaloppsvägen). 
Städning inom och i direkt anslutning till reservatsområdet 
skall utföras dels direkt efter Vasaloppsveckan och dels efter 
snösmältningen. 
 
2.3      Information 
Informationstavlor om reservatet bör sättas upp vid startplats, 
samt kontroller och mål. 
 
2.4      Utmärkning av naturreservatets gräns 
Reservatet skall utmärkas med målning av band i vit färg, eller 
annan lämplig färg, på gränsträd samt med stolpar på öppen myr- 
mark. 
Utmärkning skall ej ske på hävdad jordbruksmark eller inom 
tomtmark. 
 
3        TILLSYN 
 
Årlig tillsyn skall ske av naturvårdsförvaltaren. 
 
4        FINANSIERING AV NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN 
 
4.1      Kostnadsfördelning 
 
Tillsyn:         ca  20.000:- kr/år 
 
Engångsåtgärder: utmärkning av reservatets 
gräns 2 x 9 mil:       ca  20.000:- kr 
 
Årligt underhåll av spårsträckningen under 
barmarkstider:        ca  90.000:- kr 
 
Årlig spårpreparering:       ca 650.000:- kr 
 
Framtagande av informationsskyltar:             20.000:- kr 
 
4.1       Kostnadsansvar 



Vasaloppsföreningen Sälen-Mora svarar för samtliga kostnader 
rörande tillsyn, skötsel och anläggningar. 
 
 
*************************************** 
 
 
ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
   Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen  1993-11-30 
KS arbetsutskott 1993-11-16 
 
KS § 231 
AU § 265  Dnr 539/1991 Titel  471 
 
NATURRESERVATET VASALOPPSSPÅRET (2023, 2062, 2039). 
 
Älvdalens kommun har, tillsammans med Malungs och Mora kommu- 
ner, beslutat bilda naturreservat till skydd för markområde 
kring Vasaloppsspåret. 
 
Ändamålet med reservatet skall vara att: 
 
- behålla och vårda området som en förutsättning för ett ge- 
  nomförande av de årliga Vasaloppsarrangemangen. 
- hålla skidspåret tillgängligt för allmänheten under skid- 
  säsongen. 
- informera om områdets natur-, kultur- och friluftsvärde. 
- skydda spårsträckningen från åtgärder som kan skada värdena 
  för friluftslivet och tävlingsarrangemanget. 
 
Erbjudande om ersättning för bestående intrång på bl.a. pro- 
duktiv skogsmark har diskuterats med berörda fastighetsägare. 
Inom Älvdalens kommun har hittills ägarna till 58 % av berör- 
da fastigheter godkänt erbjudna intrångsersättningar. 
 
Handlingarna i ärendet utgöres av: 
 
Reservatsbeskrivning med reservatsbestämmelser, daterad  
1993-11-05 (bilaga 1). 
Skötselplan daterad 1993-11-05 (bilaga 2). 
Besvärshänvisning (bilaga 3). 
Översiktskarta (bilaga 4). 
Detaljkartor (bilaga 5). 
Fastighetsförteckning (bilaga 6). 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen beslutar, vad gäller område inom Älvdalens 
kommun, att med stöd av 7 § naturvårdslagen (1964:822; om- 



tryckt 1991:878) förklara att område enligt till ärendet hör- 
ande handlingar skall utgöra naturreservat med namnet "NATUR- 
RESERVATET VASALOPPSSPÅRET". 
 
Området bör, av skäl som redovisats i reservatsbeskrivningen, 
skyddas på grund av dess betydelse för friluftslivet. 
 
Delgivning av beslutet skall ske genom kungörelsedelgivning 
enligt 16 och 17 §§ delgivningslagen. 
 
Kommunstyrelsens beslut kan överklagas enligt besvärshänvis- 
ning, bilaga 3. 
 
_______ 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
_______ 
 
************************************* 
 
BILDANDE AV NATURRESERVATET VASALOPPSSPÅRET INOM MALUNGS, 
ÄLVDALENS OCH MORA KOMMUNER. 
 
RESERVATSBESKRIVNING MED RESERVATSBESTÄMMELSER 1993-11-05 
 
Reservatsbestämmelserna reviderade enligt länsstyrelsens be- 
slut 1994-08-11. 
 
UPPGIFTER OM RESERVATET 
 
Namn:   Naturreservatet VASALOPPSSPÅRET 
Kommuner:  Malungs, Älvdalen och Mora kommuner 
Socknar:  Transtrand, Älvdalen och Mora 
Läge:   Längs länsvägarna 1024, 1025 och 1012 
Kartdel:  Utdrag ur Ek. kartbladen     Skala: 
   1.  14352, 143622, o 143533  1: 5 000 
   2.  14363                    1:10 000 
   3.  14364 o 14354               -"- 
   4.  14355                       -"- 
   5.  14356          -"- 
   6.  14357          -"- 
   7.  14358   -"- 
   8.  14369 o 14359  -"- 
   9.  144601 o 144602  -"- 
   10. 14451   -"- 
   11. 14452   -"- 
   12. 14443, 144531 o 144532 -"- 
   13. 14444   -"- 
   14. 14434   -"- 
   15. 14435   -"- 



       Primärkarta       1: 5 000 
   16. 3013, 3023, 3024, 3025 
       3026 o 3027 
   Detaljkartor i skala 1:5 000 redo- 
   visas även över tätare bebyggelse- 
   områden. 
Gräns:   Innerkanten på punktstreckade linjer 
   på bifogade kartor samt en områdes- 
   bredd längs heldragen linje omfatt- 
   ande: 
   9 meter sträckan Berga-Evertsberg 
   6 meter sträckan Evertsberg-Mora 
Fastigheter:  Enligt fastighetsförteckning 
Areal:   Ca 83 ha 
Naturvårdsförvaltare: Vasaloppsföreningen Sälen-Mora 
 
BESKRIVNING AV OMRÅDET 
 
Vasaloppsspåret, med start i Berga by i Transtrand och mål i 
Mora, har en totallängd av 90 kilometer. 
Spårsträckningen passerar genom Malungs, Älvdalens och Mora 
kommuner. 
 
Vasaloppet utgör sannolikt landets mest kända och klassiska 
idrottsarrangemang, som tillsammans med dess historiska bak- 
grund engagerar en stor del av befolkningen i hela Sverige. 
Sträckningen utgör en viktig länk mellan två av Sveriges  
största turistområden, Sälen och Siljansbygden. 
 
Arrangemanget initierar även en icke obetydlig friskvårdsinsats 
i landet, genom all den träning/motion som deltagarna ägnar sig 
åt. 
Vasaloppsspårets nyttjande, som motionsled av skidåkande all- 
mänhet, har under senare år antagit ansenliga proportioner. 
 
Det är framför allt lättillgängligheten till spårsträckningen 
längs Vasaloppsvägen (följer länsväg 1012, 1024, 1025 ca 6,5 
mil), samt spårets topografi som gör att det allmänna nyttjan- 
det har ökat mycket under senare år. 
 
Spårsträckningen nyttjas av motionerande allmänhet främst från 
nyår fram till snösmältningen i slutet av mars månad, varvid 
sträckan Evertsberg-Mora har det mest intensiva nyttjandet. 
 
Veckorna före och efter Vasaloppsveckan nyttjas hela spår- 
sträckningen intensivt av enskilda motionärer, motionsgrupper 
(klubbar, företag m.fl.) 
Själva Vasaloppsveckan (månadsskiftet februari-mars) nyttjas 
spåret under fyra dagar för motionsarrangemang med sammanlagt 
upp till 15.000 deltagare. 



Första söndagen i mars nyttjas spåret av ca 12.000 tävlande  
och motionärer vid det klassiska Vasaloppet. 
Därefter nyttjas spåret för motionsändamål fram till snösmält- 
ningen. 
 
Spårprepareringen för Vasaloppsspåret påbörjas, med packning 
av snön, i princip från den tidpunkt när packningsbar snö  
finns. 
Från denna tidpunkt, som normalt infaller vid årsskiftet, bru- 
kar regelmässigt minst ett av spårgatans fyra till sex spår 
vara uppdragna med spårkälke och nyttjade av allmänheten. 
 
Vasaloppsspårets sträckning är huvudsakligen förlagd till  
skogs- och myrmark på höjdplatån mellan Öster- och Västerdal- 
älvarna, samt i sin avslutande del längs västra delen av  
Österdalälvens dalgång. 
Spårsträckning inom skogsmark omfattar ca 44 km och längs myr- 
mark ca 26 km. 
 
Spåret passerar åtta fäbodar (Mångsbodarna, Tennänget, Risberg, 
Björnarvet, Hökberg, Läde, Krångåsen och Eldris) samt tre byar 
(Evertsberg, Oxberg och Gopshus) där spårsträckningen berör 
åker och ängsmark i varierande hävd med en sammanlagd längd 
av ca 7 km. 
 
Ca 13 km av spårsträckningen är förlagd till skogsbilvägar och 
annan vägmark. 
 
Spårets avslutande 3 km i centralorten Mora är beläget inom 
grönområden och gatumark med gällande detaljplaner. 
 
ÄRENDETS BEREDNING 
 
En arbetsgrupp bestående av: representanter för Malung, Älv- 
dalen och Mora kommuner samt representanter för Vasaloppet, 
har under tiden januari-april 1991 undersökt möjligheterna att 
ge Vasaloppsspåret ett permanent skydd för spårsträckningen. 
 
Frågan har tidigare diskuterats (år 1985) mellan Vasaloppets 
OK och Naturvårdsverket, varvid framkom att ett skydd för spår- 
sträckningen sannolikt lämpligast skulle kunna åstadkommas med 
ett naturvårdsförordnande. 
Spårsträckningen har enligt Naturvårdsverkets beslut 1988-08-25 
angående områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv 
redovisats ha så stora värden för naturvården och/eller fri- 
luftslivet att de enligt bestämmelserna i 2 kap 6 §, 1 stycket 
(naturresurslagen) "så långt möjligt skall skyddas mot åtgär- 
der som kan påtagligt skada" dessa värden. 
 
Efter ett inledande samtal med Länsstyrelsen (miljövårds-, 



juridiska- och planenheten) har utredningsmaterial samt en 
problemsammanställning i fem punkter tillställts miljövårds- 
enheten för utredning om förutsättningarna för säkerställande 
av Vasaloppsspåret med stöd av naturvårdsförordnande. 
 
Länsstyrelsens utredning daterad 1991-04-16 har presenterats 
för utredningsgruppen vid sammanträde 1991-04-18. 
Av utredningen framgår att länsstyrelsen bedömer att natur- 
vårdsförordnande kan användas för att säkerställa Vasalopps- 
spåret, varvid naturreservat bör vara det skyddsinstrument 
som tillämpas. 
 
Länsstyrelsen bedömer vidare att ett säkerställande av Vasa- 
loppsspåret inte kommer att kunna prioriteras av staten, var- 
för ett kommunalt huvudmannaskap och kommunalt reservatsbeslut 
bör komma ifråga. 
 
Vid sammanträde 1991-05-08 redovisades arbetsgruppens utred- 
ning för kommunalråden i de berörda kommunerna, varvid uppdrag 
gavs att arbeta vidare mot reservatsbildning enligt 7 § natur- 
vårdslagen, med respektive kommun som huvudman. 
 
Markägarinformation har skett vid möten i Transtrands, Everts- 
berg, Oxberg och Selja under maj månad år 1992. 
Ett extra informationsmöte har även hållits i Evertsberg och 
Oxberg i november 1992. 
 
Tiden juli-augusti 1992 har berörda markägare samt remissin- 
stanser delgivits förslag till reservatsbeslut. 
 
Statens naturvårdsverk har i sitt remissvar 1992-07-31 redo- 
visat att inga invändningar finns mot föreliggande förslag till 
naturreservat. 
 
På grund av särskilda skäl meddelades tillfälliga förbud enligt 
11 § naturvårdslagen för Vasaloppsspårets sträckning av Malung, 
Älvdalen och Mora kommuner den 23 februari 1993 att gälla tills 
vidare, dock längst t.o.m den 22 februari 1994. 
 
Justering av reservatsområdet och reservatsbestämmelser har 
skett med anledning av önskemål och synpunkter som framkommit 
under delgivnings-/remisstiden. 
 
Berörda kommuner har efter framställning till länsstyrelsen, 
med stöd av 28a § naturvårdsförordningen, erhållit delegation 
att befogenhet som ankommer på länsstyrelsen enligt 7-9 , 11, 
12 och 19 §§ naturvårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen, 
även skall ankomma på den nämnd eller styrelse som kommunfull- 
mäktige bestämt. 
Delegationen för Malungs kommun omfattar ej 19 § naturvårds- 



lagen. 
 
Delegationen ger kommunerna möjlighet att, med kommunerna som 
huvudman, besluta om naturreservatsbildning enligt 7 § natur- 
vårdslagen för Vasaloppsspårets sträckning inom respektive kom- 
muns gränser. 
 
För området skall gälla de föreskrifter enligt 8-10 §§ natur- 
vårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen (1991:1165) vilka 
anges nedan. 
 
A. FÖRESKRIFTER ENLIGT 8 § NATURVÅRDSLAGEN OM INSKRÄNKNING I 
   MARKÄGARES OCH ANNAN SAKÄGARES RÄTT ATT FÖRFOGA ÖVER FASTIG- 
   HETEN INOM RESERVATET 
 
Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att 
 
1. Uppföra helt ny byggnad eller anläggning. Inom den del som 
   omfattas av start- och målområde eller kontrollstation får 
   byggnad eller anläggning, hörande till verksamheten, upp- 
   föras. 
2. Framföra motordrivet fordon, hund eller häst inom den del 
   av naturreservatet som innehåller av naturvårdsförvaltaren 
   iordningställda skidspår. Undantag gäller för korsning av 
   reservatsområdet.  
   För Malungs och Älvdalens kommuner gäller: Bilvägar får  
   nyttjas i normal omfattning med undantag av Vasaloppsveckan 
   och en tid av tre veckor före Vasaloppsveckans början. Un- 
   dantag från den tid under vilken bilvägar ej får nyttjas, 
   får meddelas om särskilda skäl föreligger. 
   För Mora kommun gäller: Undantag gäller även för vägar, dock 
   ej under Vasaloppsveckan och en tid av tre veckor före Vasa- 
   loppsveckans början. Undantag får även meddelas för nyttjan- 
   de av vägar under ovan angivna fyra veckor om särskilda skäl 
   föreligger. 
3. Utan kommunens tillstånd spränga, gräva, schakta, muddra, 
   utfylla, tippa eller dämma inom reservatsområdet. Vattendrag 
   med vattendom får dock dämmas enligt gällande bestämmelser, 
   dock bör samråd ske med naturvårdsförvaltaren i de fall där 
   dämningsåtgärder kan försvåra nyttjandet av reservatsområdet 
   för avsett ändamål.  
   För Malungs och Älvdalens kommuner gäller: Förbudet gäller 
   ej normalt underhåll eller förbättringsarbeten av befintliga 
   vägar och anläggningar.  
   För Mora kommun gäller: Föreskrifterna gäller ej underhåll 
   eller förbättringsarbeten av diken, anläggningar och inom 
   vägmark. 
4. Utan naturvårdsförvaltarens godkännande uppsätta reklamskyl- 
   tar inom reservatsområdet. 
5. Uppsätta stängsel, anordna upplag eller placera andra före- 



   mål inom reservatsområdet som hindrar den verksamhet som 
   ändamålet avser. 
6. Plantera träd eller annan permanent, hindrande växtlighet 
   inom reservatsområdet som hindrar den verksamhet som ända- 
   målet avser. 
7. Undantag från punkt 1-6 gäller för de rättigheter som regle- 
   ras i gällande koncessioner, servitut eller ledningsrätter 
   inom reservatsområdet. 
 
Upplysningstext: 
Lokala bestämmelser angående skotertrafik gäller inom reser- 
vatsområdet. Beträffande exempelvis viss täktverksamhet, upp- 
sättning av skyltar och terrängkörning krävs även länsstyrel- 
sens tillstånd. 
Reservatsbestämmelserna ger ej naturvårdsförvaltaren rätt att 
uppföra byggnader eller reklamanordningar utan markägarens med- 
givande. 
Information om eventuella arbeten under Vasaloppsveckan bör  
lämnas till naturvårdsförvaltaren. 
Mark- och schaktningsarbeten som berör fasta fornlämningar 
måste föregås av länsstyrelsens tillstånd. 
Med undantag av Vasaloppsveckan får den del av spårgatan (re- 
servatsområdet) som inte har av Vasaloppsarrangören (natur- 
vårdsförvaltaren) iordningställt skidspår, nyttjas för tran- 
sporter m.m. Vid större transporter bör samråd ske med Vasa- 
loppsarrangören. 
 
B. FÖRESKRIFTER ENLIGT 9 § NATURVÅRDSLAGEN OM MARKÄGARES OCH 
   ANNAN SAKÄGARES SKYLDIGHET ATT TÅLA VISST INTRÅNG 
 
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förplik- 
tigas tåla att följande anordningar utförs och åtgärder vidtas 
för att tillgodose ändamålet med reservatet: 
 
1. Utmärkning av och upplysning om reservatet. 
2. Utförande och underhåll av spårsträckning (ex.vis slyröj- 
   ning, trädfällning eller markpreparering) och anläggningar 
   samt underhåll av byggnader inom reservatsområdet under så- 
   väl snö- som barmarksperioden, under vilken tid naturvårds- 
   förvaltaren har rätt att nyttja motordrivna fordon. Under- 
   hållet inkluderar rätt att ta bort snöskymmande trädgrenar 
   inom reservatsområdet. För Mora kommun gäller: Föreskrifter 
   avseende utförande och underhåll, exklusive slyröjning,  
   gäller ej för vägar och vägmark. Utförande och underhålls- 
   åtgärder får göras mot att ersättning, i förekommande fall, 
   skall utgå för kvarvarande rotstående skog inom reservats- 
   området, alternativt erbjudas fastighetsägaren till omhän- 
   dertagande enligt skötselföreskrifterna punkt II 1.2. 
3. Undanröjning av föremål inom reservatsområdet, placerade i 
   strid mot A4 och A5, vilka hindrar den verksamhet som ända- 



   målet avser. Undantag för åtgärder enligt punkt 1-3 gäller 
   dock för tomtmark och hävdad jordbruksmark under barmarks- 
   perioden. 
4. Packning av snö samt spårning av skidspår med motordrivna 
   fordon under den tid marken är snötäckt. För Mora kommun 
   gäller: Vad gäller vägar och vägmark får föreskriften ut- 
   nyttjas mot att fastighetsägare, som drabbas av extrakost- 
   nader för plogning av vägar vilka uppkommit genom packning 
   av eller påkörning av snö, i förekommande fall, skall er- 
   sättas. 
5. Avstängning av enskild väg som nyttjas för Vasaloppet under 
   Vasaloppsveckan. Undantag får meddelas för markägare och 
   annan sakägare om särskilda skäl föreligger. 
 
C. FÖRESKRIFTER ENLIGT 10 § NATURVÅRDSLAGEN OM VAD ALLMÄNHETEN 
   HAR ATT IAKTTAGA INOM RESERVATET 
 
Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att 
 
1. Framföra motordrivet fordon, hund eller häst inom reservats- 
   området inom den del av naturreservatet som innehåller av 
   naturvårdsförvaltaren iordningställda skidspår. Undantag 
   gäller för korsning av reservatsområdet, för naturvårdsför- 
   valtarens fordon samt övriga av naturvårdsförvaltaren sank- 
   tionerade fordon (räddningsfordon m.fl.). 
 
Upplysningstext: 
Lokala bestämmelser angående skotertrafik gäller inom reser- 
vatsområdet. 
 
D. FÖRESKRIFTER ENLIGT 9 § NATURVÅRDSFÖRORDNINGEN RÖRANDE 
   NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN AV RESERVATET 
 
1. Kommunstyrelsen fastställer de föreskrifter om naturvårds- 
   förvaltningen m.m. som framgår av skötselplanen. 
2. Naturvårdsförvaltare skall vara Vasaloppsföreningen Sälen- 
   Mora som fortlöpande skall samråda med respektive kommun vid 
   förvaltningen. 
 
Definition av tidsperioden Vasaloppsveckan: 
Från kl 06.00 fredagen en vecka före Vasaloppsdagen 
Till kl 24.00 måndagen efter Vasaloppsdagen. 
 
Definition av anläggning: 
Start-, kontroll- eller målbyggnation erforderlig för reser- 
vatsändamålet. 
 
BESLUT I DETTA ÄRENDE HAR TAGITS AV RESPEKTIVE KOMMUNSTYRELSER 
I MALUNGS, ÄLVDALENS OCH MORA KOMMUNER. 
 



************************************ 
 
   SKÖTSELPLAN  Bilaga 2 
 
   1993-11-05 
 
BILDANDE AV NATURRESERVATET VASALOPPSSPÅRET INOM MALUNGS, ÄLV- 
DALENS OCH MORA KOMMUNER 
 
I        ALLMÄN BESKRIVNING 
 
1        ADMINISTRATIVA DATA 
         (Se reservatsbeslut, bilaga 1) 
 
2        MOTIVERING TILL BESLUTET SAMT RESERVATSFÖRESKRIFTER 
         (Se reservatsbeslut och bilaga 1) 
 
3        ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 
 
3.1      Naturförhållanden 
Vasaloppsspårets sträckning är huvudsakligen förlagd till  
skogs- och myrmark på höjdplatån mellan Öster- och Västerdal- 
älvarna, samt i sin avslutande del längs västra delen av  
Österdalälvens dalgång. 
Spårsträckningen inom skogsmark omfattar ca 44 km och längs 
myrmark ca 26 km. 
Spåret passerar åtta fäbodar (Mångsbodarna, Tennänget, Risberg, 
Björnarvet, Hökberg, Läde, Krångåsen och Eldris) samt tre byar 
(Evertsberg, Oxberg och Gopshus) där spårsträckningen berör 
åker och ängsmark i varierande hävd med en sammanlagd längd 
av ca 7 km. 
Ca 13 km av spårsträckningen är förlagd till skogsbilvägar och 
annan vägmark. 
Spårets avslutande 3 km i centralorten Mora är beläget inom 
grönområden och gatumark med gällande detaljplaner. 
 
 
3.2      Kulturförhållanden 
Vasaloppet utgör sannolikt landets mest kända och klassiska 
idrottsarrangemang, som tillsammans med dess historiska bak- 
grund engagerar en stor del av befolkningen i hela Sverige. 
Sträckningen utgör en viktig länk mellan två av Sveriges  
största turistområden, Sälen och Siljansbygden. 
 
 
3.3      Nuvarande markanvändning 
Spårsträckningen nyttjas av motionerande allmänhet främst från 
nyår fram till snösmältningen i slutet av mars månad, varvid 
sträckan Evertsberg-Mora har det mest intensiva nyttjandet. 
Veckorna före och efter Vasaloppsveckan nyttjas hela spår- 



sträckningen intensivt av enskilda motionärer, motionsgrupper 
(klubbar, företag m.fl.) 
Själva Vasaloppsveckan (månadsskiftet februari-mars) utnyttjas 
spåret under fyra dagar för motionsarrangemang med sammanlagt 
upp till 15.000 deltagare. 
Första söndagen i mars utnyttjas spåret av ca 12.000 tävlande  
och motionärer vid det klassiska Vasaloppet. 
Därefter nyttjas spåret för motionsändamål fram till snösmält- 
ningen. 
Spårgata och kontroller är röjda och planerade för reservats- 
ändamålet. 
 
3.4      Tillgänglighet 
Vasaloppsspåret nås via länsvägarna 1012, 1024, 1025 (Vasa- 
loppsvägen) och länsväg 297. 
 
II       PLANDEL 
 
1        DISPOSITION OCH SKÖTSEL AV MARK OCH VATTEN 
 
1.1      Övergripande mål 
Målet med skötseln av Vasaloppsspåret är att bibehålla spår- 
gatan med startområde och kontroller på så sätt att arrange- 
manget och nyttjandet av spåret under vinterhalvåret kan vid- 
makthållas. 
 
1.2      Behandling av skötselområde 
Spårgatan skall hållas fri från sly och andra hinder eller  
hindrande växtlighet. Dränering och markpreparering skall ut- 
föras där så erfordras med hänsyn till spårprepareringsbehov. 
Inom tomtmark, jordbruksmark och mark inom bebyggelsområde  
skall eventuella arbeten utföras med tillstånd av fastighets- 
ägare. 
Vid större ingrepp inom övriga delar av reservatsområdet skall 
arbeten utföras i samråd med fastighetsägare. 
Naturvårdsförvaltaren skall, om inte särskilda skäl föranleder 
annat, informera berörd fastighetsägare om förestående avverk- 
ning inom reservatsområdet och erbjuda fastighetsägaren att 
inom skälig tid svara för avverkningen. 
Om inte erbjudande av avverkning enligt ovan kan lämnas i sam- 
band med underhåll inom reservatsområdet eller om fastighets- 
ägaren efter erhållet erbjudande inte åtar sig att svara för 
avverkningen, har naturvårdsförvaltaren rätt att inlösa på rot 
den skog som måste avverkas. 
Om naturvårdsförvaltaren i samband med underhåll av reservats- 
området inte lämnar erbjudande om avverkning utan själv svarar 
för erforderlig trädfällning, skall fastighetsägaren erbjudas 
att tillvarata de fällda träden. 
Om fastighetsägaren inte antar sådant erbjudande skall fällda 
träd inlösas av naturvårdsförvaltaren. 



När naturvårdsförvaltaren utför avverkning åligger det denne  
att virke och avverkningsrester inte kvarlämnas så att fara för 
insektsangrepp eller hinder för virkestransporter uppstår. 
 
2        ANORDNINGAR FÖR VASALOPPSARRANGEMANGET OCH FRILUFTS- 
         LIVET 
 
2.1      Övergripande mål 
Målet med skyddet av Vasaloppsspåret är framför allt att trygga 
Vasaloppets fortbestånd. 
 
2.2      Riktlinjer och åtgärder 
Vasaloppsspåret har god tillgänglighet genom närheten till det 
allmänna vägnätet (Vasaloppsvägen). 
Städning inom och i direkt anslutning till reservatsområdet 
skall utföras dels direkt efter Vasaloppsveckan och dels efter 
snösmältningen. 
 
2.3      Information 
Informationstavlor om reservatet bör sättas upp vid startplats, 
samt kontroller och mål. 
 
2.4      Utmärkning av naturreservatets gräns 
Reservatet skall utmärkas med målning av band i vit färg, eller 
annan lämplig färg, på gränsträd samt med stolpar på öppen myr- 
mark. 
Utmärkning skall ej ske på hävdad jordbruksmark eller inom 
tomtmark. 
 
3        TILLSYN 
 
Årlig tillsyn skall ske av naturvårdsförvaltaren. 
 
4        FINANSIERING AV NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN 
 
4.1      Kostnadsfördelning 
 
Tillsyn:         ca  20.000:- kr/år 
 
Engångsåtgärder: utmärkning av reservatets 
gräns 2 x 9 mil:       ca  20.000:- kr 
 
Årligt underhåll av spårsträckningen under 
barmarkstider:        ca  90.000:- kr 
 
Årlig spårpreparering:       ca 650.000:- kr 
 
Framtagande av informationsskyltar:             20.000:- kr 
 
4.1       Kostnadsansvar 



Vasaloppsföreningen Sälen-Mora svarar för samtliga kostnader 
rörande tillsyn, skötsel och anläggningar. 
 
*********************************** 


