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Lungalvens ravinsystern som berörs av detta besht utgör en del
av ett betydligt mer omfattande naturvardsobjekt Grnligen Brattforsheden. Detta storre omrade betecknas i sin helhet som riksobjekt.
tarisstyrelsen behandlar naturvardsf ragorna f ör detta större objekt
pardlellt med f öreliggande beslut enligt följande modell
I.

Förordnande enligt ) 19 naturvArdslagen for ett större sammanhängande område - cirka 10 000 hektar.

2.

Reservatsbildning enligt 5 7 naturvardslagen för tre stycken
delomraden (inklusive Lungalvens ravinsystern),

3.

Samradsplikt flir ett 20-tal delomraden beträffande skogsbruksåtgard. (Ingar i beslu-tet enligt punkt 1 ovan).

4.

Successiv prövning av f raga om eventuell rtservatsbildning
aven för vissa av sainrådsomradena (en1 pkt 3 ovan).

5.

Utbyggnad och skötsel av friluftsanordningar skall i huvudsak
berörda kommuner ansvara för.

LANSSTYRELSEN
Värmlands Ian

BESLUT

Pianer ingsavdelningen

198463-19

Naturvårdsenheten

Administrativa data

Risregistermm mer:

1702033

Namn:

Kommun:

Filipstad

Láge:

Kring tungälven nedströms hyttan i Brattfors, cirka l mil sydvast om Filipstad.
Topografiskt kartbiad: I I D SO
Ekonomiskt kartblad: 11 D 3j Brattfors
Koordinater 6613 - 1399

Gränser:

Framgår av markering på karta i bil 1.
Förtydligande gransbeskrivning Iterfinns
i bii 2.

Area:

249 hektar

därav landarea:
Fastighet:

Brattforshyttan 1:113
Brattforshyttan 3:l

Markägare:

Bilkrud AB
samt Gunde ~elmersson

Grund for beslutet

Lungaivens ravinsystem ingår 'som &i i riksobjektet Brattforsheden. Motiven för naturvardsförordnandenför detta större omrdde
framgår av bu 3. Hela Brat-tforsheden kan trats sina mer än 10 000
hektar ses som en sammanhallen enhet. Restriktiva bestämmelser
kan dock inte utfärdas för hela detta stora område av praktiska
och ekonomiska skal. Nagra särskilt framtradande delomraden E r
däremot ges ett mer fullständigt naturskydd.
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Lmgäivens ravinsystern ar ett av de delomraden som bedöms vara
speciellt angelägna att skydda Ravinom radet är av såväl geologiskt
som biologiskt intresse. Omradet skulle även som "isolerad" naturföreteelse motivera reservatsbiidning. Genom sitt läge i kanten av Brattf orsheden och anknytningen tLT1 övriga forinationer dar ökar det
naturvetenskapliga värdet. Därutöver bedöms omradet vara av
betydande varde f5r friluftslivet bade med tanke
=me-rier
och allmänna naturupplevelser som rika möjligheter till natur-studier.
Reservatsoinradet utgör endast en del av det fuiistandiga ravinsystern m m finns kring Lungalven. Ravinerna i denna del är mycket
djupa och ravinbildningen fortgar i vissa delar. Skogsbestanden
är mestadels mycket heterogena. Bestånden utgör ingalunda nikgon
urskog i egentlig mening men har i hög grad naturskogspragel. InSlaget av diverse Ióvträd samt skadade och döda trad är mycket
stort vilket bidrar till en rik flora och fauna. 1 de branta ravirasluttningarna varierar vegetationen f r a sumpskog och kärr i bott-narna
till tallhed vid krönet mot deltaplanet. Källor förekommer rikligt.
Xndamalet med reservatet är i första hand att bevara ravinsystemets ytforrner och naturskogar med rik fiora och fauna. Xndamalet
ar Sven att ge allmänheten goda möjligheter att uppleva och studera
naturtypen i huvudsakligen ostort skick.
Förordnande

Med stöd av 7 B naturvårdslagen ( 1 9 6 4 ~ 2 2 )f örklarar länsstyrelsen
det omrade som markerats pi% bifogad beslutskarta (i skala 1:l0 000,
bil l ) som naturreservat.
Reservatsföreskrif ter
För att trygga ändamalet med reservatet förordnar Lansstyrelsen
med stöd av 8-10 88 nahirvardshgen samt 9 1 naturvElrdsförordningen
(1976:484) att nedan angivna föreskrif ter skall galla betraffande
om radet.
A. Föreskrifter med stöd av 8 5 naturvbdsben an~aendeinskränkning

i marmares och annan sakä~aresrätt att förfoga över fasti~het
inom reservatet.

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och förfafiningar ar &t
börbjudet
1. bedriva täkt i nagon form
2. förándra omrade- ytforrner g e o m att grava, spränga,
schakta, utfylla eller utföra annan markbearbetning
3. dika, dämma d k r p2 annat sätt föaändra vattenforhillandena

4. uppföra byggnad
5. anordna upplag annat an i samband med tillåten skogsawdning

BESLUT

Planer ingsavdelningen
Naturvkdsenheten

1984-03-1 9

6. dra f ram mark-eller luf tkdning
7. anlägga ny vag
8. utöva jakt, annat an vad =m sägs i bifogad, faststaild sksköt-

selpian
9. företa skogsmarksg6dsling d e r använda kemiska bekämpningsmedel

10, upplata mark- dkr vattenornrAde f ör tävlingar, 1Sgerverksamhet eller militära övnigar sam kan medfara markslitage

eller föroreningar.
11. inplantera for området f rammande djur d e r växtart.
Utan tillsthd av länsstyrelsen ar det vidare förbjudet att

L2. bedriva skogsbruk annat än enligt bifogad, fastställd skötselplanOvan angivna föreskrif ter rna ej utgöra hinder för uppförande
av anBggningar och andra företag sam avser att betjäna ailrnänhetens friluftsliv i eniigbet med reservatets ändamal och f aststalld
sk6tselplan. Ej heller skall bestarnrnelserna hindra reparationer

av befintliga ledningar från kommunala reningsanläggningen
i Brattfors.

FOreskrif ter nedan under punk C (gällande allmänheten) galler
aven markägare och innehavare av särskild rätt i den mån pPgAende
markanvändning därigenom inte avsevärt försvAras,
8, Föreskrif ter jämlikt 9 S naturvardsla~enangående rnarkzgares
=h annan sakägares skyldiffhet att tala visst inträng

Markagare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas tala att de Atgarder vidtages inom omradet com frarngar
av bifogad fastställd skötselplan.

2.

En genomgaende vandringsled som successivt justeras till
följd a v slitage, jordflytning a d.

3.

Enkel lagerplats - typ "gapskjulmi anslutning till leden.

-
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C. Föreskrifter med stöd av 10 S naturvardsla~enom vad allmänheten
har att iakttaga inom reservatet
Det är förbjudet G'
1.

framfora bil eller annat motorfordon annat än fl upputna
vägar

2.

framf ara terrangf ardon

3.

uppställa husvagn

4.

talta

5.

göra upp öppen eld - annat än på plats som särskilt iordningsställts ach anvisats

6.

skada vegetationen t ex genom att bryta kvistar, falla eller
på annat s a t t skada levande eller döda trad ävensoin att
plocka blomväxter, mossor, Iavar, trädsvampar och alger

7.

fånga eller skada fladp2irlmusslor

8.

stlira djurlivet i övrigi t ex genom att uppehalla sig vid
bo eller slappa lös hund eller annat husdjur

9,

p3 ett störande s a t t använda radioapparat, grammofon
e d.

Vetenskapliga undersökningar av omradets naturf6rhalhden
skall utföras i sam råd med nahirvårdsf örvaltaren.

D. Fareskrifter med stod av 9 S naturvardsförordninjzen om naturvårdsf örvaltningen
1.

L3nsstyrelsen meddelar föreskrifter m naturvårdsförvaltningen .
genom att fastställa bifogad plan för skótseln

2.

Naturvårdsförvaltare skall vara skogsv~dsstyrelseri.

3.

Naturvårdsf6rvaitaren skaJ1 utse särskild tillsynsman och
utforma arbetsinstruktion för denne.

4.

För omradet skail finnas ett rådgivande organ (skötselrad)
som 3r gemensamt f& k l a Brattforsheden.

5,

Vid förvaltningen skall mrnrdd fortlöpande aga rum med
länsstyrelsen. Naturvardsf5rvaltaren har att följa de direktiv
som lansstyrelsen fortlöpande kan komma att meddela.
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BESKRIVNING

Omradet bestar av ett ravinsystem som biJdats i anslutning tiU
Lmgälven i kanten på Brattforshedens deltabildning. Isälv~vlagringens
distal-brant kan på många stallen lätt urskiljas i terrängen strax
väster om ravinsystemet och på vissa ställen skär ravinerna genom
distalbranten t ex vid Kampdalen. Ravinerna har med vissa undantag
bildats i mycket finkorniga sediment, i första hand jord-arten mo.

Ravinerna har troligen bildats genom jordflytning pa grund av stor
vattentillf6rsel VMunderjordiska käilor. De mäktigaste ravinerna
ar 20-25 m djupa, över 100 m breda obi med mycket branta slutaiingar ned mot de backar som normalt rinner fram i ravinbottnarna
Lungäiven har en kort forsstracka strax söder om Brattfors men
flyter därefter lugnt i ett meanderlopp, här och där a v h t e t av
korta f orsstr2ickor.

Vegetationen i ravinerna varierar i stort sett enligt följande:
ovan ravinsluttningen:

i ravinsluttningen:

blandskog övergående i granskog

på ravinbotten:

lövskog dominerad av gråal. Har och
var dungar av gran.

Ravinerna erbjuder skydd och ett för växtligheten särskilt gynnsamt
Idkaklimat, varför en rad Gillsynta och mer krävande arter f örekommer. Nagra av dessa ar gullpudra, dvärghäxört, springkorn, backbrasma, lundarv wh tvåbh& #ven djurlivet har har bättre livsbetingelser än uppe pa sjaha heden, I ravinerna finns gott om föda, skydd
och vatten viket gynnar &väl ciäggdjur som f d g k och andra organismer. Sarskilt bör nämnas den bäverstam som etablerat sig i lövskogen strax söder om Brattfors samt förekomst av stromstare.
I alven finns bl a bäcköring, leja, lake, iii och nors samt e t t relativt kraftigt bestånd av flodpärlmussla.
OmrUet utgör den del av ravinomradet som ar minst påverkad
av sentida skogsbruk. Besthdsdata för reservatets centrala del
har sammanfattats i bil 5. Omradet innefattar förutom ren skogsmark
aven gamla igenväxta hagmarker i form av lövskogspartier. Vid
Dalen ligger e t t mindre jordbruksomrade som nu växer igen med
skog. Iöster gränsar reservatet delvis mot mor&luttningar.

I reservatets yttre delar finns även tallhedar iväster och barrblandskogar i sluttningarna mot hagsta kustlinjen i nordost.

Området berörs i sina yttre klar av allmänna bilvagar. I öster och
soder följer gränsen mindre bilvägar och traktorvagar. Ledningsgator

n

:.,

I

-

LXNSSTYRELSEN
Värmlonds Ian

BESLUT
1984-03-19

tangerar omradet längst i nordviist samt övertvärar det i soder.
Här och var farekommer spår av tidigare brukningsvagar ner i ravinerna
Kolbottnar vittnar även om tidigare markanvändning.

I narra kanten ligger reningsverk för Brattfors samhalle med omrade
fiir utloppsledning ner genom reservatsomradet mot Lungahen.

En mindre (sand-)täkt ligger omedelbart norr om Kampdalen. Avtackningsmassor mh diverse avfall har vräkts ner i ravinen i anslutning till täkten. #ven i andra delar av ravinsystemet - där bilväg
ansiuter - har avf dl tippats. Sadan tippning sker fortfarande speciellt
i sydväst-spetsen av Djupa dalen.
1 nordvastra delen a v Kalldalen ligger en vattentakt för närbelägen
bebyggelse (250 personer).

En vandrin~sledgår genom ravinsystemet. Utgangspunkt a r Hyttan
i Brattfors. Leden går vidare ut över Geijwsdalsmossen till sjön
Alstem. En Iágerplats med "gapskjul" finns. Leden är delvis spångad
t
6ver bliita och särskilt flytbenägna partier.
1.3

Slitage- och störnin~änslighet
Ravinsystemet ar i mycket hög grad kanslit far slitagc Betydande
massr3relser har skett pa grund av tramp och vattenavklning från
omgivande mark samt genom älvens meandrande lopp. Forutom
de centrala delarna av reservatet (skötselomrade nr 1) galler detta
aven delvis sluttningarna på östra sidan av älven.

Ravinsystemets flora och fauna är till betydande grad beroende
av skugga och hög luftfuktighet och därmed känsliga för radikala
f örändringar i skogsbestånden.

Malet f6r amradets skötsei skall vara att upprätthalla ändamalet
med reservatet se "Grund för beslutet'' ovan.
Syftet in& vården och fijrvaltningen av reservakt är dels att gallande föreskrifter efterlevs dels att underlätta allmänhetens besök
ach naturstudier utan att naturkvaliteéma väsentligen skadas.

Riktlinjer betrsffande hXvd av sko~smarken

Na turskogskaraktärm inom skötselområde I skall i huvudsak bevaras.
I första hand skall bestanden lämnas orörda för fri utveckring. Inom
detta delomrade skall skogsv8rdslagens skogsskyddsföreskifter
inte galla. Inom en skyddszon p&200 m skall avtal träffas med berör&
markägare i överensstiimrnek med de anvisningar som upprättats
gemensamt av naturvkdsverket och skogsstyrelsen. Inom skötselomrilde
2 och 3 får mrinalt skogsbruk bedrivas utan hinder av reservatsbldningen, dock med de hänsyn till naturv&dsaspekterna corn frarngar
av behandlingen a v respektive delomrade, I övrigt galler skogsvardslagens
föreskrif ter betraf fande naturvårdshänsyn.
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Ostra älvstraridens vegetation skdl utgöra en så Mngt möjligt avskärmande vggg i det landskapsrum som upplevs av besökare utefter

älven.
2.3

Riktlinjer för havd av dlinffsmarken
sma
flikar mellan ravinarmar i nordväst. Normalt jordbruk skall bedrivas
Dock får markbearbetning och vattenavledning ej göras sa att mer
om£attande jerdf lytning uppkommer. For att undvika väsentlig
MII
valdsam tillväxt av ravinändarna bör brukning med tunga maskiner
ej s k e närmare ravinände Zn 5-10 meter.
Inom reservatet finns öppen och odlad jord endast inom tre

2.4

Riktlinjer för jakt och viltvård
Endast jakt på älg far ske inom sk~tselomrade1. Reservatsområdet
förutsättes därvid utgöra en del av större jaktlig enhet. Jakten
skall organiseras så att skottlossning inom skötselområde 1 normalt
kan undvikas, Ev skyddsjakt ska1 ske i samra med reservatsförvaita-

ren.
Beträffande delområdena 2.3 och 4 gäller inga restriktianer för
normal jakt.
2.5

Fiske och fiskevård
Fisket berörs inte direkt av reservatsklutet.
Vattenområdenas naturliga fauna och f lora skalt
varas.

d långt möjligt be-

Reservatsförvaltaren skall verka för att bestandet av flodpärlmussla
gynnas. Bäverns påverkan på vattenf örhålf andena inom reservatet
skail i huvudsak f4 ske utan ingrepp från människan.

Skötselornr4lde 1, Utg5r kärnan i reservatet. Ravinsystein.

MA&

-

Bevaras i huvudsak orört med vegetation soni får utvecklas f ritt.

Riktlinjer: Befintlig vandringsled halles i stand. Vissa förstärkning---

-mg

ar med
måste successivt göras. Aven omläggningar av delsträckor
kan efter hand bli nödvändiga pa grund av jordf lytning. Befintlig
rastplats upprustas eller ersattes av ny rastplats intill alven.

Skiitselomrade 2. Tallhed väster om ravinsysternet. Nediagt jordbruk,
Dalen ingår i södra delen av reservatet. Till stor del har föryngringshuggningar skett. Skarm av fr6trad lämnad.
Mak
mot reservatets kärna. Norrnalt skogsbruk med
-särskild
- Skyddszon
hänsyn till na turvårdsaspekter,
Riktlinjer:
- Risken för skador på markformationer skaii särskilt
beaktas vid eventuellt aktualiserade arbetsfbtag, liksom indirekta
verkningar på sk6tseIornr8de i betraffande mark och vegetation.

- - v
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Skötselomr~de3. Sluttning oster om Lungälven. HuvudsakIigen
f inkorniga sediment med raviner bevuxna med grandorninerade
blandskÖgar. Inom s v i e l i t nordligaste och sydligast e delarna finns
betydande arealer med igenväxt betesmarker med araaldominerade
lövskogar. Siuttningarna bestar till nagon del även av moranmark
där inshget av tall ökar.
Mal: Skyddszon mot reservatets kärna. Narmalt kogsbruk med
-särskild hänsyn till naturvårdsaspekter.

Riktlinjer
eventuellt andra arbetsföretag
--- :Skogsbruksatgard
skall genomföras så att markskador undvikes. Risken för o m f attande
&I

jordflyt-ning o d skall noga överv3gas och m o t v e r k a Skogsavverkningarnas omfattning och förlaggning i tiden bor planeras med särskild
hänsyn till den känsliga marken.

Skötselområde 4. Utskjutande delar av jwdbruksmark mellan djupa
ravinarmar.
Mak Normalt jordbruk med särskild hansyn till naturvardsaspekter.
--

Riktlin&: d tgard inom omradet skall utformas så a t t risk för omfattande jordf lytning eller inverkan på vegetationen i ravinsystemet
ej uppst&.

a--

3.

ANORDNINGAK FOR REKREATION OCH FRILUFTSLIV

I den fysiska riksplaneringen (FRP)har Bratt forsheden betecknats
som riksobjekt avseende dels de naturvetenskapliga varderha, dels
avseende &t sociala vtirdet. Detta motiverar att servicewlagjyingar utvecklas fl Brattforsheden.

Tillkomsten av sadana anläggningar bor ske i samverkan mellan .
stat &i kommun samt eventuellt aven privata intressenter, Utvecklingen av anläggningar i storre omfattning $ beroende av att särskilt
organ med lokal anknytning kan ansvara for löpande skötsel. Iordningstallandet av anläggningar kan *knas
i väsentlig utsträckning
kunna ske som AMS-arbeten. En fönitsättning för sådan satsning
är dock att garantier för fortlopande och högkvalitativ skötsel kan
skapas.

Rekornmendatiorier till utformning av anläggningar pi3 Brattforsheden
h r f i n n s i särskild bilaga till länsstyrelsens beslut ain naturvårdsområdet (%19).
Lungaivens ravinsystem berörs av anläggningsplanen närmast genom
att en av vandringslederna går genom reservatet. Leden underhus
och förbattras oavsett hur utvecklingen betraf fande friluf*anordningar
i övrigt på Brattforsheden gar.
Till leden knyts Zvkn lägerplatser och information,
Anordningarna octi deras utnyttjande skall ses som hjälpmedel för
M t urstudier.

..
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Vandrin~sledenmilste på grund av markförhallandena sphgas utefter
avsevärda sträckor. Vidare m h t e successivt justering av strackningen pmknas dels på grund av jordf lytning dels på grund av slitage.
Vid fartsatt justering av sträckningen b& eftersträvas dels en utbyggd spångning dels att nivaskillnader utefter leden begränsas
sa mycket Jorn möjligt (genom anläggning av sträckningen).

En lägerplats finns för närvarande i norra &len av reservatet. Gapskjulet är påtagligt angripet av röta varför renovering eller utbyte
bör ske.

YtterIigare l lägerplats med gapskjul iordningställes i ,anslutning
till äiven. Plats f& gapskjul väijes d att luftfuktigheten är f lirhaiiandevis begränsad samtidigt som anläggningarna v a inpassas
i miljön,
3.4

Kanotled.

Onskemal om att göra Lungälven f arbar med kanot har framförts.
Lmgalven kunde utgöra en länk i ett längre kanotsystem i trakten.
En rensning av alven från nedfallna tradstammar m m skulle vara
ett mycket om fattande arbetsf öretag;. Sadan rensning skulk vidare
fortlöpande f3 kompletteras eftersom såväl baver som avens meartdrande
lopp ständigt tillför nytt virke. En sadan rensning skulle i princip
-.
även motverka ändamalet med reservatsbildningenoch far inte
ske.

.
r.'

--A

Under barmarkssäsong s k d fortlöpande städning utföras av lokal
tillsynspersonal. Sopor och latrin skall genom avtal omhiindertas
av kommunen.

3.6

Information
Naturvårdsförvaltaren skall verka for att allmänheten i olika former delges infor ination om nahirfórhallandena

Samverkan skall därvid ske med kommunen och lokala intressenter.
All personal som medverkar i skötsel av Brattforsheden skall särskilt
informeras genom naturvårdsförvaltaren.
nf ormationssky1~a~
vid entrépunkter ach iägerplatser skall upp-Zsättas
- ---och underhallas. Materiakt skall utveckhs. Maisättningen
skall vara att iordningsst3lla särskiki informationslokal
- i Drattfors.

- Naturum
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Enkd foL*r bör finnas gratis tillghglig för allmänheten liksom
mer innehallsrikt material inot avgift.
Ggdgdg t
u och~andra
~ f ormer av informationsverksamhet hör
utvedlas i sainverkan med kornrnunens turistorgan.

3.7

Utmarkning av reservatets mäns skall utfötas enligt svensk standard (SIS O3 1522) genom naturvårdsför valtaren,

3.8

Entr6 till reservatet ligger utanför den formella reservatsgränsen.
I farsta hand utvecklas mottagningsanordningar vid hyttan i Brattfors
i samverkan med Zivriga intressenter. Vidare utvecklas befintliga
inf orm ationsanordnhgar ivagskalet sydväst om reservatet.

Naturvårdsförvaltaren skall tillse att gäilande bestämmelser följes och att anläggningar för allmänheten halles i gott skick.
Sarskild tillsynsman skdl finnas. För ddan tillsynsman skall avtai
och arbetsinstruktion upprättas. Tillsyns-, underhails- och informationsverksamhet inom hela Brattf orsheden bör sainwdnas i samverkan
mellan berörda intressenter. Naturvårdsf örvaltaren skall verka
för sådan utveckling bl a imim ramen för ett skötselrad. TiIlsynsrnan
ckau i rnojlijpste mån bistå allmänheten med information orn naturförhallandena.

Naturvårdsförvaltaren skall verka för att naturförhailandena inom
olika ämnesområden efter hand studeras samt redovisas. Sadan
dokumentation skall bl a utnyttjas som underlag for översyn av
skötselplanen.
5.2

Tillsynsman skall föra dagbok och dokumentera uborda atgarder
och verksamhet och arligen sammanställa redovisning inkluderande
även iakttagelser om naturförhallandena.

6.

KOSTNADER FOR MATURVARDSF~RVALTNINGENSAMT FiNANSIERING

6.1

Allmänt
Inom detta naturreservat blir satsningarna på anläggningar begränsade
odi vegetationsskötseln i det narmaste obefintlig. Satsning bör
däremot ske på forskning- inventering och information. Omfattningen
av ddan satsning kan inte fångas in i en skiitselplan. Naturvaidsförvaltaren skall dock arbeta f or en hög ambitionsnivå.

-
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6.2

1984-03-19

Kostnader

En uppskattning av kostnaderna f or naturvårdsförvaltningen redovisas i bil 4. Intäkter bed6ms knappast vara aktuella. Eventuellt kan framtida intäkter fMr vissa former av informationsverksamhet kunna komma i fraga och då sannolikt genom tillsynsman

eller särskilt kommunalt organ.
6.3

Finansiering
Bekostas a v staten:
NaturvArdsförvaitarens arbete med tillsyn, d e t djplanering och
utformning av '%as-information'; skyltning, gränsmarkering och
underhail av anläggningar enligt sk6tselphnen samt atgärder i samband
med eventuella dispensärenden.

C

Bekostas av kommun eller speciellt lokalt organ:
Saphämtning sam t utveckling och dr if t av mer omfattande informationsverksamhet vid hyttan i Brat-tfors.

b etta beslut kan överklagas hos regeringen, jordbruksdepartementet,
se biiaga (form 3).
Beslut i detta ärende har fattats av länsstyrelsens styrdse. I beslutet
deltog iandshövdingens stf lansrad Rune Bedcman jämte kdamöterna
Roland Amesson, Sten Fogde, Arne Hult, Jan Hyttring, Sune Johansson,
Bertil Jonasso\ Sven Juweii, Helmer Karlsson, Göthe Knutsson,
Gullan Lindbh4 Berit Persson och Eric Persson .samt suppleanterna
Margareta Andrden och Gunnar Törnqvist.
I den slutliga handlaggningen deltog aven naturvårdsdirektör Wir&,
företrädare f6r juridiska enheten, plarienheten och lantmäterienheten,
länsantikvarie Varenius samt by radirektör A hgren, f öredragande.

Rune Beckman

JX@P$tI
Per ~ h ~ r j g k

1.

Kartaiskala1:10000

2.
3.

Gransbeskrivning
Grund f Br beslut om naturv~dsförordmndenpa Bra ttforsheden
Utdrag ur f örslag betr hela objektet
Bedömning av kostnader f ör rtaturv%dsfZirvaltningen
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Gransbeskrivning
Grans för reservatet har markerats pA kartan i bilaga 1.

Reservatets gränser följer i stor utsträckning befintliga bil- och
traktorvagar. I övrigt kan gränslinjen beskrivas enligt följande
jämför karta i skala 1:10 000.

-

Skärningspunkt mellan ledningsgata och back.
En punkt i bäcken cirka 50 meter tister om alven. Punkten ar markerad
med snitsel i terrängen (juni 831,
A-B

Granslinjen följer utefter tva bäckar som faller ut i iiiven fran var
sin sida
Brytpunkt i höjd med fotbollsplanens &dra kortsida samt rakt eder
om punkt 0.

Brytpunkt vid back i ravin

D-E

Backen

€-F

Bilväg

F-G

Traktorvag

Norra och västra begränsningen av samfällighet
G-H

Tidigare fastighets- (och hem mans-) gräns ned mat alven.

H-I

Fastighetsgräns mellan äiv ach bilvag tiil iiedenskag.

I-J

Enskild bilväg upp till allmän vag.

J-K

Allmän väg

K-L

Traktorvag förbi Gdestället Dalen.
AHmän vag

M

Kamadalens nordvästra ravinkrön i anslutning till allman vag

M-N

Rak linje i terrängen mot en punkt: där ravinkant och fastighetsgräns
(1:113/3:f) mots.
Rak linje tvärs 8ver djup ravin. Linjen avser att avgränsa reservatet
mot wattentakten i ravinens övre del,

Linjen gar i riktning-mot sydvistra hörnet av bfintlig uthusbyggnad,
jämför kartan.
Skärningen mellan N-O och ravinens krön.

2

.
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t

Punkt 150 m rakt Öster om punkten 0.
O och P markeras i terrängen med snitsel (juli 83).

Q

Punkt i &erkanten 110 m från ledningsgatan i nordväst.

R

Skärningspunkt mellan åkerkant och kraftledning.

O-R

Rak linje väster om ravinändarna

S

Skärningspunkt mellan begränsning av igenväxande åker och kraftledning.
Krönet av ravinsluttning.

", ,.?
r

R-S

Kraftledning

T

Skärning mellan begränsning av igenväxande &er samt Ledningsgatan.
Ravinkant.
Bruten linje som f6ljer begränsning av igenväxande &er. Krönet
av ravinsluttning. Linjen lagges i anslutning till "tomt-grans" för

reningsverket
Skärning mellan ledningsgata och bäck.

Ledning
Reservatets kärna, dvs skötselomrade 1 avgränsas enligt följande
Jämför ovan.

Slingrande linje som markerats med snitselband i terrängen (juni
83). Linjen ligger cirka 50 meter iister om aven. I avsnitt dar 31ven buktar starkt har gränslinjen delvis rätats ut i förhailande till
strandlinjen.
Rata linjer som schematiskt avgränsar t v a parallella och djupa
raviner, Linjen avser aiitsa att ligga i eller i anslutning till ravinkrön.

Fortsättning på linjen 8-

Linjen H-I upp t l l ravinkrönet
h-i-j-k-l-m-n

Limjen avser det slingrande raviderönet
Jämför ovan N-O

o-e ,P,

Avser ravinkronet

Jämför ovan P-Q
q-t

Linjen avser det slingrande ravinkrönet iister om jordbruksmarken

r-s

Kraftledningen
Jämför ovan beträff ande reservatets yttergräns

-,j >-
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Utdrag ur förslag till länsstyrelsens beslut angamde bildande av naturvardsområde f ör Bratt f orsheden.

Grund för besluten:
Brattforsheden ar ett av landets främsta exempel på randdelm vid högsta
kustlinjen. Objektet inrymmer många välutbildade yt former som dödisgropar,
hyggar, raviner, f Iygsanddyner och meandrande vattendrag. De stora
fälten med flygsanddyner raknas till de mest skyddsvarda i sitt slag i landet
{en1 SNV PM 1412). Ett av landets f3 flygmofalt ligger inom objektet.
I raviner och i deltafronten mot söder finns ett stort an-tal kallflöden.
Objektet har mycket stwt vetenskapligt b h m e n t a r t intresse oeh ar väl
känt i den kvart3rgeologiska litteraturen. xven omradets sjöar torde ha
stort vetenskapligt v a d e bl a genom sitt lage i ett begränsat och relativt
opåverkat nederbördsomrade.

Omradet inrymmer ett antal stora myrar av olika typer varav dgra betecknats
som riksintressanta bevarandeobjekt -(en1Erisinventering H Sjörs och S
Fransson 1980).
I vissa delomraden t ex ravinlandskapen finns Sven betydande biofo-giska
varden såsom skogsbestand av ursprunglig karaktär d i rik förekoinst av
växter och djur ink1 kryptogamer och ryggradslosa djur. Sandadian betecknad
som utrotnings-hotad (NU:A i978:19) ftirekommer inom en lokal fl heden.
Flodpärl-mussla - hotad tili sin existens av farsurning och vattenföroreningar
- förekommer i vattendrag inom objektet.

-

-

Bratt f orsheden har aven betecknats som riksintressant far f riluf ts-livet
(järnfik SNV PM 726).

Sammanfattningsvis kan Brattforsheden betecknas som ett naturvkdsobjekt av högsta klass.

Andamalet med naturvardsornradet Sr i forsta hand att bevara de geologiska
formationerna samt även att bevara omradet attraktivt och tiligängligt
för besökande allmänhet och underlätta naturstudier. #damalet är vidare
att bevara de speciella, biologiska värden som finns i delar av omradet
samt att bevara vattensystemet sä opåverkat m m m5jligt.

tBilaga
i l l l ä n4 6 s t y r a l ~ < n s
b e s l u t om b i l d a n d e
av naturreservat i

BEDOMNING AV KOSTNADER FOR RESERVATCFÖRVALTNLNGEN
Undantagen f r å n fastställelse enligt 9

lelområde

Lungalvens ravin-

system

NVF

U p p r ä t t a d 1984-09-16

Typ av å t g ä r d

Arbetskraftsbehov i norrnaldaqsverken, iniiterialkostnoder I 1000-tu1 k r
4r 6-10 (per å r )
Ar 5
4r 4
Ar 3
4r 2
Ar 1
riitri
iitri .1v iitrl 3v
mtrl dv rntrl 2 v
iiitrl :iv
dv

Gransmarkering

20

Tillsyn

10

Anmarknrnq

5

Friluftsanordningar

Skogsskyddsåtgarder v i d
behov e n l i g t a v t a l

10

10

1O

10

1O

Vandringsled

1O

5

10

5

10

1

10

1

10

1

I0

1

Bekostas a v kommunen

Lägerplats, vedhållning

20

5

10

2

10

2

10

2

10

2

10

2

t'

5

4

6

2

7

2

8

2

9

Information

2

1

0

3

-

Naturum och guidnings-

program enligt s ä r s k i l d
p l a n och finansiering

Summa

65

20

Därav f i n a n s i e ring v i a AMS

30

10

36

9

37

5

5

38

39

5

40

I
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.

X
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Bilaga 5

Varielands län

.. s i'.

Den som v i l l överklaga länsstyrelsens beslut skall göra
det skri f t 1 igen genom besvär hos regeringen. Besvarshandlfng stall ha k o m i t i n t i l l jordbruksdepartementet,
103 33 Stockholm, Snom tre veckor f r i n den dag då klaganden fick del av beslutet.
I besvarshandl ingen skall anges l ansstyrelsens bes1u t .
Vidare bör anges vad som yrkas och de omtändfgheter som
aberopas t i l l stöd för yrkandet. Kl aganden bör även uppge
namn, postadress och telefonnumer.

