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LÄNSSTYRELSEN KOPPARBERGS LÄN 
Miljövårdsenheten 
 
BESLUT: 1982-12-20 
DNR: 11.1211-2303-79 (2062) 
 
NATURRESERVAT 
 
BESKRIVNING AV RESERVATET 
 
Benämning:  Sandholmen 
Kommun:   Mora 
Socken:   Mora 
Fastigheter:  Enligt förteckning, bilaga 1 
Lägesbeskrivning: Ekonomiska kartorna 14E 2g och 14E 3g. 
   Läge i rikets nät: X = 6765, Y = 1433. 
   Sandholmen ligger 2 km sydost om Mora 
   kyrka. 
Gränser:  Reservatsgränsen består av Sandholmens 
   strandlinje, se bifogad karta (3), 
   bilaga 2. 
Areal:   2,8 ha 
Naturvårdsförvaltare: Mora kommun. 
 
GRUND FÖR BESLUTET 
 
Daggpilen (Salix daphnoides) har i Sverige sina enda två kända 
vilda förekomster i Klarälvsdalen och i Mora. Daggpilen hör 
till den säregna älvstrandsfloran. Trots påverkan av älvregle- 
ringar har denna västart anpassat sig förhållandevis väl till 
förändringarna i miljön. På Sandholmen finns områdets rikaste 
bestånd av växten, cirka 250 exemplar. Den gynnas av öppna sol- 
belysta sandområden där den slipper igenväxning och konkurrens 
från skogsbildande samhällen. Genom igenväxning och schakt- 
ningsarbeten kan den hotas av utrotning. Sandholmen har därut- 
över höga värden för friluftslivet framför allt vad gäller 
bad och båtsport. Förordnandet syftar till att dels bevara 
daggpilen, dels slå vakt om friluftsvärdena. 
 
Med stöd av 7 § naturvårdslagen (1964:822) förklarar länssty- 
relsen det område som utmärkts på bifogad karta (3), som natur- 
reservat. 
 
RESERVATSFÖRESKRIFTER 
 



För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrel- 
sen med stöd av 8-10 §§ naturvårdslagen samt 9 § naturvårds- 
förordningen (1976:484) vilka att nedan angivna föreskrifter 
samt vård- och förvaltningsbestämmelser skall gälla beträffande 
området. 
 
A. FÖRESKRIFTER ENLIGT 8 § NATURVÅRDSLAGEN ANGÅENDE INSKRÄNK- 
   NINGAR I MARKÄGARES OCH ANNAN SAKÄGARES RÄTT ATT FÖRFOGA 
   ÖVER FASTIGHET INOM RESERVATET 
 
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar 
skall förbud gälla att 
 
- göra åverkan på växande träd och buskar samt plocka eller 
  gräva upp örter, gräs, mossa eller lavar, 
- uppföra byggnad samt 
- anordna upplag. 
 
B. FÖRESKRIFTER ENLIGT 9 § NATURVÅRDSLAGEN ANGÅENDE MARKÄGARES 
   OCH ANNAN SAKÄGARES SKYLDIGHET ATT TÅLA VISST INTRÅNG 
 
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förplik- 
tas tåla att de åtgärder vidtas som framgår av till detta be- 
slut fogad skötselplan. 
 
C. FÖRESKRIFTER JÄMLIKT 10 § NATURVÅRDSLAGEN OM VAD ALLMÄNHETEN 
   HAR ATT IAKTTAGA INOM OMRÅDET 
 
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar 
skall förbud gälla att 
 
- elda annat än på särskilt anvisad plats, 
- göra åverkan på växande träd och buskar samt plocka eller 
  gräva upp örter, gräs, mossa eller lavar, 
- tälta annat än på anvisad plats samt 
- förtöja motorbåt annat än på anvisad plats. 
 
D. BESTÄMMELSER ENLIGT 9 § NATURVÅRDSFÖRORDNINGEN OM VÅRD OCH 
   FÖRVALTNING 
 
Syftet med vården och förvaltningen: 
Reservatet skall vårdas och förvaltas så att daggpilen bevaras 
inom området samtidigt som möjligheter gives för ett utvecklat 
friluftsliv speciellt för bad och båtsport. 
 
Skötselplan: 
Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om vården av reservatet 
genom att fastställa bifogade plan. 
 
Reservatet skall utmärkas i enlighet med av statens naturvårds- 



verk utfärdade anvisningar. 
 
Naturvårdsförvaltare: 
Reservatet skall förvaltas av Mora kommun. 
 
Samråd: 
Samråd skall vid förvaltningen fortlöpande äga rum med berörda 
myndigheter och skötselrådet. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen. I beslutet 
deltog landshövding Ingvar Gullnäs jämte ledamöterna Henry 
Andersson, Sven Bergström, Ture Byttner, Bertil Dahlén, Edvin 
Ekholm, Emil Ericson, Bertil Helldin, Georg Karlsson, Rune 
Karlsson, Torris Lars Larsson, Göte Nordström, Lillemor Rud- 
holm, Nils Steiving och Anna-Lena Winge. 
 
I den slutliga handläggningen deltog även länsråd Åke Etsare, 
förste länsassessor Stig Holback, länsarkitekt P Folke Nyholm, 
naturvårdsdirektör Carl Sundt, överlantmätare Kjell Westling 
och byrådirektör Björn Ströberg, föredragande. 
 
Detta beslut kan överklagas hos jordbruksdepartementet, se 
formulär 6 a. 
 
 
 
Ingvar Gullnäs 
 
 
 
   Björn Ströberg 
 
Bilagor: 
Markägarförteckning, bilaga 1 
3 st kartor, bilaga 2 
Skötselplan 
Formulär 6 a 
 
********************************** 
 
SKÖTSELPLAN  
 
UPPRÄTTAD AV LÄNSSTYRELSEN I KOPPARBERGS LÄN AUGUSTI 1979. 
FASTSTÄLLD AV LÄNSSTYRELSEN I KOPPARBERGS LÄN 1982-12-20. 
 
-------------- 
 
SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET DAGGPILSFÖREKOMSTEN PÅ SAND- 
HOLMEN, MORA KOMMUN 
 



Följande skötselplan över naturreservatet daggpilsförekomsten 
på Sandholmen har upprättats i augusti 1979 av länsstyrelsen i 
Kopparbergs län. Planen består av tre delar - en allmän be- 
skrivning och en dispositionsplan och en ekonomisk plan. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING 
 
DATA 
 
Avsatt år  1982 
Areal   2,8 hektar 
Kommun   Mora 
Läge   2 km sydost om Mora kyrka 
Fastigheter  Enligt förteckning 
Markägare  Enligt förteckning 
Naturvårdsförvaltare Mora kommun 
 
NATURFÖRHÅLLANDEN 
 
Sandholmen är en i samband med flottledsrensningar uppkommen 
ö. Den består av uppmuddrade sandmassor. På Sandholmen finns 
traktens rikaste bestånd av daggpilen (Salix daphnoides). 
 
KOMMUNIKATIONER 
 
Området kan endast nås med båt sommartid. 
 
FÖRESKRIFTER 
 
För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrelsen 
med stöd av 8-10 §§ naturvårdslagen samt 9 § naturvårdsförord- 
ningen (1976:484) att nedan angivna föreskrifter samt vård- och 
förvaltningsbestämmelser skall gälla beträffande området. 
 
A. FÖRESKRIFTER ENLIGT 8 § NATURVÅRDSLAGEN ANGÅENDE INSKRÄNK- 
   NINGAR I MARKÄGARES OCH ANNAN SAKÄGARES RÄTT ATT FÖRFOGA 
   ÖVER FASTIGHET INOM RESERVATET 
 
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar 
skall förbud gälla att 
 
- göra åverkan på växande träd och buskar samt plocka eller 
  gräva upp örter, gräs, mossa eller lavar, 
- uppföra byggnad samt 
- anordna upplag. 
 
B. FÖRESKRIFTER ENLIGT 9 § NATURVÅRDSLAGEN ANGÅENDE MARKÄGARES 
   OCH ANNAN SAKÄGARES SKYLDIGHET ATT TÅLA VISST INTRÅNG 
 
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förplik- 



tas tåla att de åtgärder vidtas som framgår av till detta be- 
slut fogad skötselplan. 
 
C. FÖRESKRIFTER JÄMLIKT 10 § NATURVÅRDSLAGEN OM VAD ALLMÄNHETEN 
   HAR ATT IAKTTAGA INOM OMRÅDET 
 
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar 
skall förbud gälla att 
 
- elda annat än på särskilt anvisad plats, 
- göra åverkan på växande träd och buskar samt plocka eller 
  gräva upp örter, gräs, mossa eller lavar, 
- tälta annat än på anvisad plats samt 
- förtöja motorbåt annat än på anvisad plats. 
 
DISPOSITIONSPLAN 
 
Allmän målsättning för mark- och vegetationsvård: 
Naturreservatet skall vårdas så att dels daggpilen bevaras,  
dels möjligheter till bad och friluftsliv ges. 
 
Vegetation: 
Daggpilen växer nästan uteslutande i den av vegetationen  
obundna sanden. Ymnigast förekommer den i centrum av ön, som  
ett bräm mot den låga tallskogen. Även på brinken ovanför pål- 
verket växer den rikligt. I nuläget finns inget påtagligt kon- 
kurrensförhållande gentemot andra växtarter. Vid behov kan på- 
trängande tall, al och sälg behöva borttagas (se bilaga 3). 
 
Rastplats: 
Rastplats ordnas enligt dispositionsplanen med bord och två 
bänkar, murad eldstad och soptunna (se bilaga 4). 
 
Bord och bänkar: 
Kraftiga bord och bänkar bör utföras i grova kluvna timmer- 
stockar ungefär enligt figur 1 och 2. 
 
Eldstad: 
Murad eldstad bör utgöras i grov sten ungefär enligt figur 3. 
 
Sopkärl: 
Sopsäckshållare ordnas enligt dispositionsplanen och bör vara 
av den typ figur 4. 
 
Toaletter: 
Två stycket dubbla toaletter uppsättes enligt dispositionspla- 
nen. De utföres med engångstunnor. 
 
Skyltar, orienteringstavla: 
Vid båtklubbens anläggning på fastlandet ska en orienterings- 



tavla uppsättas, som i korta ordalag beskriver naturreserva- 
tet. 
Informationsskylt om områdets kulturhistoria och de botaniska 
värdena ska uppsättas i enlighet med dispositionsplanen. 
Skyltar och orienteringstavla ska utformas enligt statens na- 
turvårdsverks anvisningar. 
 
Övrigt: 
Alla anordningar som bord, bänkar, skyltar, sopkärt osv. ska 
inplaceras så att de är väl synliga, men med förankring i  
vegetationen dvs. placeras invid en buske, ett bryn eller 
dylikt. 
 
Förvaltning: 
Naturreservatet skall i naturvårdshänseende förvaltas av Mora 
kommun. 
 
Samråd: 
Samråd skall vid förvaltningen fortlöpande äga rum med berörda 
myndigheter och skötselråd. 
 
EKONOMISK PLAN 
 
Allmänt: 
Den ekonomiska planen bygger på uppskattningar. Främst gäller 
detta engångsåtgärderna. Underhållskostnaderna utgår från hit- 
tills vunna erfarenheter, vilket gör beräkningarna något säk- 
rare. 
De uppskattade kostnaderna bygger på 1980 års löne- och pris- 
nivå. Vidare förutsättes, att engångsåtgärderna utföres under 
1982. Underhållskostnaderna avser tiden efter gjorda investe- 
ringar enligt programmet för engångsåtgärder. 
Sammanlagt utgör nedanstående uppskattade engångskostnader, för 
vilka avses sökas AMS-medel för, till 3 800 kronor. De årliga 
underhållskostnaderna uppgår till 2 350 kronor vilka kommer att 
belasta Mora kommun. 
 
Avverkning och röjning 
Engångsåtgärder: 
Underhåll 
Vid behov borttagande av tall, al eller sälg    500 kronor 
 
Rastplats 
Engångsåtgärder: 
Fyra rastplatser finns ordnade med ett bort och  
två bänkar i rustikt utförande. Murad eldstad  
jämte ved finns även liksom sopkärl.     --- 
Underhåll: 
Sedvanlig skötsel jämte anskaffande av ved och 
tömning av sopkärl.      1 000 kronor 



 
Toaletter 
Engångsåtgärder: 
Två stycken dubbla toaletter finns.      --- 
Underhåll: 
Sedvanlig skötsel och tillsyn.       500 kronor 
 
Skyltar m.m. 
Engångsåtgärder: 
Orienteringstavlan och informationsskylten upp- 
sättes enligt dispositionsplanen. 
Dagsverkskostnad, 1 dv        650 kronor 
Tavla, skyltar       2 000 
kronor 
Underhåll: 
Sedvanlig skötsel och tillsyn.       300 kronor 
 
Gränsmarkering 
Engångsåtgärder: 
Reservatet utmärkes enligt statens naturvårds- 
verks anvisningar. 
Dagsverkskostnad, 1 dv        650 kronor 
Aluminiumstolpar, 5 st        500 kronor 
Underhåll: 
Sedvanlig skötsel och underhåll        50 kronor 


